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Resumo: Este trabalho tem como objetivo comparar o 

desempenho de transistores MOS sem junções e 

nanofios modo inversão de características similares 

através da análise de parâmetros elétricos básicos como 

correntes de estado ligado e desligado. Tal análise 

deverá ser feita utilizando simulações numérica de 

dispositivos. 

 

1. Introdução 
Em 1926 Lilienfield criou o transistor de efeito de 

campo tipo Metal- Óxido-Semicondutor (MOSFET). 

Com o avanço da tecnologia de fabricação, as 

dimensões diminuíram para valores nanométricos, 

permitindo uma maior integração de dispositivos. Nesse 

projeto serão apresentados os transistores MOS 

fabricados na tecnologia SOI, especialmente os de modo 

inversão e os sem junções.  

1.1. Transistor MOS Sem Junções 

Como o comprimento do canal fica cada vez mais 

reduzido, as junções de fonte e dreno devem ser mais 

abruptas, de forma que a concentração de dopantes varie 

diversas ordens de grandeza em alguns poucos 

nanômetros. Como forma de simplificar o processo de 

fabricação de dispositivos, foram propostos os 

transistores sem junções (Junctionless Nanowire 

Transistors - JNT) [1, 2], que possuem concentração de 

dopantes constante da fonte ao dreno, evitando a difusão 

de dopantes para o interior do canal. Os JNTs são 

dispositivos de múltiplas portas, isto é, a região de 

silício é envolvida pelo material de porta. 

O modo de funcionamento do JNT é similar ao do 

dispositivo SOI modo acumulação, sendo que a maior 

parte da condução ocorre no corpo diferentemente do 

modo acumulação no qual ocorre na camada superficial 

de acumulação. A diferença entre a função trabalho do 

material de porta e da camada de silício é grande (~0,5-

1V) fazendo com que toda a camada de silício esteja 

depletada quando a porta não é polarizada [3]. Se 

aplicarmos uma tensão positiva na porta do JNT, a 

camada de depleção terá sua profundidade reduzida, 

tendo assim uma região não depletada. Assim, haverá 

uma condução entre fonte e dreno por meio dessa 

região. 

 

2. Metodologia 
O desenvolvimento do trabalho ocorreu inicialmente 

por meio de estudos bibliográficos. Foram feitas 

comparações com o desempenho elétrico de transistores 

MOS sem junções e nanofios modo inversão de 

características similares aos dispositivos fabricados no 

CEA-Leti [4, 5]. Verificamos a análise de parâmetros 

elétricos básicos como correntes de estado ligado e 

desligado, tensão de limiar e curvas I versus V. 

 

3. Resultados 
     A Figura 1 apresenta o corte transversal do transistor 

modo inversão. Pode-se observar que o dispostivo 

apresenta diferentes concentrações de dopantes entre as 

regiões de fonte/dreno e canal. Já na Figura 2 é 

apresentado o corte longitudinal do transistor sem 

junções gerado no simulador. Neste caso, pode-se 

observar que a concentração de dopantes é constante no 

dispositivo, desde a fonte até o dreno. 

 

 
Figura 1- Vista em corte frontal do Transistor Modo 

Inversão gerada no Sentaurus. 

 

 
Figura 2 - Vista em corte longitudinal do Transistor 

Sem Junção gerada no Sentaurus. 

 
     A Figura 3 apresenta o gráfico de ID(µA) versus 

VGS(V) e gm(µS) versus VGS(V) dos transistores Modo 

Inversão e Sem Junção com um valor de VD= 50 mV. 

Nestes gráficos adotamos os seguintes valores para as 

dimensões dos dispositivos: largura da camada de 

Silício (WFin) de 8 nm, comprimento do canal (L) de 30 

nm, altura da camada de Silício (HFin) de 10 nm, largura 

das regiões de fonte/dreno (Wepi) de 30 nm, altura das 
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regiões de fonte/ dreno (Hepi) de 20 nm, comprimento 

sob os óxidos laterais (Lfd) de 10 nm e comprimento das 

regiões de fonte/ dreno (Lepi) de 10 nm. 

     Observamos que o transistor de Modo Inversão tem 

valores de ID e gm mais elevados do que o Sem Junção. 

A menor transcondutância máxima indica que os 

dispositivos sem junções apresentam menor mobilidade 

de corpo devido à maior concentração de dopantes. 
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Figura 3- Gráfico de ID(µA) versus VGS(V) e gm(µA) 

versus VGS(V)  

 

      Na Figura 4 podemos observar os gráficos do 

transistor Modo Inversão e Sem Junção de ID(µA) 

versus VGS(V) em escalas linear e logarítmica com um 

valor de VD= 0,5V. Através do gráfico de ID(µA) versus 

VGS(V) podemos verificar e determinar a corrente no 

estado ligado (ION) onde adotamos um valor de VG= VT 

+0,5 (V) e para o estado desligado (IOFF) onde adotamos 

um valor de VG= VT - 0,3 (V), sendo VT a tensão de 

limiar que corresponde a 0,54 V no transistor Modo 

Inversão e 0,42V no transistor Sem Junção. A tensão de 

limiar foi extraída utilizando o ponto de máximo da 

segunda derivada da corrente de dreno em função da 

tensão de porta [6]. 
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Figura 4- Gráfico de ID(µA) versus VGS(V) em escalas 

linear e logarítmica 

 

A partir dos dados das figuras 3 e 4 determinamos 

uma relação entre ION e IOFF onde verificamos que os 

transistores sem junções apresentaram correntes de 

estado ligado e desligado menores que os dispositivos 

modo inversão. Esses valores podem ser observados na 

Tabela 1, que apresenta um resumo dos dados extraídos. 

A redução da ION reduz a velocidade de chaveamento 

enquanto que a redução da IOFF diminui a potência 

estática dissipada. Ao calcular a razão entre as correntes 

de estado ligado e desligado (ION/IOFF), o dispositivo 

sem junções apresentou um valor ligeiramente superior. 

 

Tabela 1 – Dados referentes aos transistores Modo 

Inversão e Sem Junção. 
 

 Modo Inversão Sem Junção 

Tensão de Limiar (V) 0,54 0,42 

gm,max (µS) 16,45 4,87 

ION (µA) 15,56 6,39 

IOFF (µA) 1,20 X 10 -5 4,53 x 10-6 

ION/IOFF 1,3 x 106 1,4 x 106 

 

4. Conclusões 
      Os resultados obtidos até o momento demonstram 

que os transistores sem junções de porta tripla 

apresentaram correntes de estado ligado e desligado 

menores que os dispositivos modo inversão. A redução 

da primeira é prejudicial pois reduz a velocidade de 

chaveamento enquanto que a redução da segunda é 

positiva, pois reduz a potência estática dissipada. Ao 

calcular a razão entre as correntes de estado ligado e 

desligado, o dispositivo sem junções apresentou um 

valor ligeiramente superior.      
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