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Resumo: Este trabalho tem como proposta analisar, 
através de simulações tridimensionais, como a 
densidade de armadilhas junto às interfaces do silício 
com o óxido de porta e com o óxido enterrado afeta os 
principais parâmetros elétricos de transistores SOI de 
múltiplas portas com tecnologia UTBB. 

 
1. Introdução 

O transistor de efeito de campo metal-óxido-
semicondutor (MOSFET) foi capaz de permitir, por 
décadas, o aumento da quantidade de transistores por chip, 
como sugere a Lei de Moore [1], aumentando o poder de 
processamento dos circuitos integrados.  Entretanto, ao se 
reduzir o tamanho dos dispositivos a escalas manométricas, 
estes passam a sofrer de efeitos de canal curto (SCEs), os 
quais degradam suas características elétricas. Assim, 
diversos circuitos utilizando transistores MOS passaram a 
ser fabricados na tecnologia SOI (Silicon-on-Insulator), 
quando a camada de silício ativa é separada do substrato 
por uma camada isolante chamada óxido enterrado (BOX). 
A presença desta camada resulta em uma melhora 
significativa do acoplamento capacitivo na região do canal, 
maior velocidade de processamento, redução das 
capacitâncias parasitárias, menores efeitos de canal curto e 
proporcionando maior longevidade aos dispositivos. [2] 

O isolamento do substrato de silício, juntamente 
com a tecnologia de múltiplas portas, também oferece 
espaço para o dispositivo SOI FinFET (ou transistor 
3D), que é fabricado em estrutura vertical com portas 
laterais, sendo vantajoso por ter fácil implementação no 
processo de fabricação, maior densidade de integração, 
menor efeito de canal curto e melhor controle de 
corrente [3]. 

 

 
Figura 1 – Representação do transistor UTBB 

 
Para melhorar os parâmetros elétricos dos 

transistores SOI, a tecnologia UTBB (Ultra Thin Body 
and Buried Oxide), correspondente à imagem da figura 
1, aparece como possível solução para reduzir os efeitos 
de canal curto, considerando que a fina camada de óxido 
enterrado (cerca de 20nm, ao invés de algumas de 
nanômetros como no SOI convencional) melhora o 
acoplamento capacitivo da estrutura. Além disso, esta 
fina camada de óxido permite que o substrato seja usado 
como uma segunda porta não curto-circuitada com a 

porta superior, que pode ser polarizada de forma a 
melhorar ainda mais o desempenho desses transistores. 
Isso se deve a reduzida espessura da camada de silício 
de até 10nm e ao melhor acoplamento fornecido pela 
aplicação da tensão do substrato, através da qual se 
obtém uma maior corrente no estado ligado e uma 
menor corrente no estado desligado. Diferentes 
trabalhos têm demonstrado que a polarização do 
substrato pode influenciar vários parâmetros elétricos 
dos transistores UTBB, bem como o efeito de corpo, 
inclinação de sub-limiar, transcondutância, condutância 
de saída e ganho de tensão. [4-6] 

Devido à fina camada de silício, é possível que as 
cargas próximas da interface do óxido de porta e do 
óxido enterrado afetem significativamente as 
características I-V desses dispositivos. Entre os efeitos 
causados pela presença de cargas de interface, pode-se 
mencionar uma variação na tensão de limiar dos 
dispositivos, bem como uma degradação na inclinação 
de sub-limiar. Além disso, essas cargas geralmente 
determinam o nível de ruído apresentado pelo 
dispositivo. Portanto, este trabalho tem como objetivo 
analisar, através de simulações tridimensionais, como a 
densidade das armadilhas próximas a interface de silício 
com o óxido de porta e com o óxido enterrado afeta os 
principais parâmetros elétricos desses dispositivos. 
 

2. Metodologia 
A partir das estruturas dos transistores geradas pelo 

simulador SDE, que permite a alteração de dimensão, 
definição de dopagem, contatos e grade, o dispositivo é 
analisado no programa SDEVICE [7], que apresentará o 
comportamento elétrico do transistor através da simulação 
de suas curvas de corrente em função da tensão. 

As estruturas utilizadas foram geradas em um 
projeto de iniciação científica anterior denominado 
“Estudo do efeito da espessura da camada de óxido 
enterrado nos parâmetros elétricos de transistores SOI 
de múltiplas portas” e apresentam diferentes alturas de 
fin (Hfin). Tais estruturas serão utilizadas para as 
simulações das curvas da corrente de dreno (IDS) em 
função da tensão de porta (VGS) para tensão de dreno 
(VDS) variando de 0,05 V e 1 V, tensão de substrato 
(VBS) variando de -3 V a 3 V e concentração de cargas 
fixas de interface de (Not) 1 x 1010, 5 x 1010 , 1 x 1011,  
5 x 1011, 1 x 1012 e 5 x 1012 eV-1cm-2. 

 
3. Resultados 

A partir da curva de IDS x VGS é possível obter a 
tensão de limiar (VTH) do transistor. A figura 2 
apresenta as curvas de VTH x VBS para diferentes 
densidades de armadilhas. Através destas curvas, pode-
se observar que, independente da quantidade de cargas 
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de interface considerada, o aumento da tensão de 
substrato resulta em uma redução da tensão de limiar. 
Esse efeito se deve à mudança no acoplamento 
capacitivo induzido pela variação de VBS. Conforme a 
tensão de substrato é incrementada, a interface entre a 
região de canal e o óxido enterrado passa a apresentar 
uma região de depleção com espessura cada vez maior. 
Assim, a tensão de porta necessária para a depleção 
completa da camada de silício diminui, reduzindo VTH.  
Não houve muita alteração da tensão de limiar quando a 
tensão de dreno variou de 50m V para 1 V, indicando 
que os transistores avaliados não apresentam efeitos de 
canal curto. Ao se variar a densidade de cargas fixas no 
óxido, percebe-se que a tensão de limiar somente é 
afetada significativamente para Not > 1x1011 eV-1cm-2. 

 

0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,52

W
fin

      H
fin

      t
box

20nm  20nm  20nm

 

               Not [cm
-2
]

    1e10     5e10
    1e11     5e11
    1e12

V
DS

 = 50 mV

L = 500nm

W
fin

      H
fin

      t
box

20nm  60nm  20nm

V
T

H
 [
V

]

V
BS

 [V]

V
T

H
 [
V

]

 
Figura 2 – Curvas de VTH x VBS para dispositivos com 

diferentes densidades de armadilhas. 
 

Para verificar mais claramente o efeito de Not na 
tensão de limiar para diferentes VBS, as curvas de VTH 
das cargas de interface para tensão de substrato de 1 V e 
-1 V são apresentadas em função de Not na figura 3. As 
curvas apresentadas mostram que a variação de VTH 
devido às cargas de interface se torna importante apenas 
para Not maiores e, para o dispositivo com menor Hfin, 
Not tem maior influência devido ao maior acoplamento 
capacitivo da estrutura. 
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Figura 3 – Curva de VTH x Not para dispositivos com 
diferente tensão de substrato. 

A seguir foram analisadas as regiões de interface 
óxido e corpo, e corpo e óxido enterrado. Assim, foram 
adicionadas cargas fixas em apenas uma das interfaces, 
visando determinar o efeito de Not de cada uma das 
interfaces na tensão de limiar. Na figura 4 são 
apresentadas as curvas de VTH em função da tensão de 
substrato para diferentes densidades de cargas de 
interface. Como se pode observar, ao se adicionar 
cargas na interface com o óxido de porta, a influência de 
Not na tensão de limiar é superior em relação à 
apresentada com a adição de cargas na interface junto 
ao óxido enterrado, especialmente para altos valores de 
Not.  
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Figura 4 – Curvas de VTH x VBS para regiões de 
interface diferentes. 

 
4. Conclusões 

Pode-se observar que a influência de Not na tensão 
de limiar é praticamente independente da polarização 
aplicada ao substrato, bem como de VDS. Entretanto, 
VTH sofre maior influência com a alteração da densidade 
de cargas no óxido, especialmente para Not > 1 x 1011 

eV-1cm-2. Neste caso, pode-se notar uma redução em 
VTH de ordem de 100 mV para Not = 1 x 1012 eV-1cm-2.  
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