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Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo 

estudar, através de simulação e caracterização elétrica, os 

transistores SOI com camada de Si ultrafina. As 

características elétricas que serão observadas são tensão 

de limiar, inclinação de sublimiar e mobilidade de 

portadores.  

 

1. Introdução 
Os transistores de efeito de campo (FET) constituem 

uma família de transistores de grande importância 

tecnológica. A tecnologia MOS, que se baseia 

principalmente na utilização desse tipo de transistor, 

possibilitou a miniaturização destes dispositivos, 

ampliando assim a capacidade de processamento. 

Atualmente, devido ao aumento da densidade e constante 

redução das dimensões dos dispositivos eletrônicos a 

utilização de transistores MOSFET tem sido dificultada 

em tecnologias extremamente submicrométricas, devido 

à presença de inúmeros efeitos parasitários indesejáveis, 

tais como as capacitâncias de junção, efeito de canal 

curto [1]. 

A tecnologia SOI (Silicon-On-Insulator) [1] tem se 

estabelecido como uma alternativa importante para 

permitir a constante miniaturização dos dispositivos 

eletrônicos, a fim de reduzir ou atrasar para gerações 

posteriores estes efeitos indesejáveis e melhorar o 

desempenho de mobilidade dos portadores na região do 

canal e reduzir as capacitâncias de junção.  

Apesar de todas as vantagens da tecnologia SOI 

MOSFET em relação a transistores MOSFET 

implementados em lâminas de Si convencionais, as 

sucessivas reduções têm comprometido seu 

funcionamento em tecnologias mais modernas.  Desta 

forma, uma outra alternativa tem sido proposta, através 

da utilização de transistores SOI nMOSFET com 

camadas de silício e camada e óxido enterrados ultrafinas 

(UTBB), com o propósito de reduzir efeitos de canal 

curto, correntes parasitárias e melhorar o consumo de 

potência [2]. 

Na Figura 1, nota-se que a tecnologia UTBB além de 

ter uma camada ativa de silício (tSi) ultrafina igual à dos 

transistores SOI totalmente depletados (fully-depleted - 

FD SOI), tem sua camada de óxido enterrado (toxb) 

também reduzida. 

 
Figura 1 – Perfis transversais dos transistores SOI FD 

convencional e UTBB. 

Esse afinamento permite um acoplamento mais forte 

da porta, reduzindo a influência das depleções de dreno e 

fonte [2], minimizando os efeitos de canal curto, como 

pode ser visto na Figura 2, que apresenta curva da 

corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta 

(VGS) de dispositivos com diferentes espessuras de 

camada de Si. Nestas curvas, nota-se a redução da 

inclinação da região de sublimiar. Adicionalmente, a 

pequena espessura do óxido enterrado torna possível 

ajustar a tensão de limiar polarizando o substrato [3]. 

 
Figura 2 – Curva IDS x VGS² de SOI MOSFETs com 

diferentes espessuras de camada de Si [4]. 

 

2. Metodologia 
Até o momento, foram estudados métodos de 

extração dos principais parâmetros elétricos a partir de 

curvas características do transistor nMOSFET 

convencional. Estes métodos serão aplicados às curvas 

obtidas através de simulação bidimensional e medidas 

experimentais, que serão realizadas nas próximas etapas 

do projeto. 

 
2.1 Tensão de limiar (VTH) 

Tensão limiar é a tensão aplicada à porta que é 

necessária para formar um canal de inversão, abaixo do 

óxido de porta e permitir a condução de corrente entre os 

terminais de fonte e dreno. Para extração deste 

parâmetro, usaremos o método da segunda derivada (SD) 

[5]. É um método eficiente para obtenção da tensão 

limiar, pois se observa o pico máximo da segunda 

derivada da curva IDS x VGS, tendo como requisito o valor 

de tensão entre o dreno e a fonte ser baixo. Na Figura 3 

temos um exemplo de um gráfico usando o método da 

segunda derivada. Nota-se que a partir do valor de pico, 

esse método é muito suscetível a ruído, porém como o 

valor da tensão de limiar é extraído exatamente no pico 

da onda, o método é suficiente para extração. 
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Figura 3 – Curva d²IDS x dVGS² em um nMOSFET [6]. 

 

2.2 Inclinação de Sublimiar (S) 

A inclinação de sublimiar é o parâmetro que relaciona 

a variação da tensão da porta (VGS) pela variação 

logarítmica da corrente entre o dreno e a fonte (IDS). Em 

outras palavras, define quanto de tensão aplicada na porta 

é necessária para variar uma década a corrente de dreno 

e fonte. Sua expressão numérica é dada pela expressão 

(1): 
 

S=dVGS/d(logIDS)     (1) 
 

O valor mínimo teórico para dispositivos 

implementados com Si, em temperatura ambiente, é de 

60mV/dec. Quanto mais próximo deste valor, mais 

rápido o transistor irá chavear entre os estados desligado 

e ligado (corte e triodo, respectivamente). Valores típicos 

de inclinação de sublimiar em transistores MOS 

convencionais são desde 80 a 120mV/dec [7]. 
 

2.3 Mobilidade de portadores (µ0) 

A mobilidade é um parâmetro que descreve a 

capacidade do deslocamento dos portadores dentro de um 

dispositivo. Este é um parâmetro essencial para 

transistores MOS, pois influencia diretamente no valor da 

corrente entre dreno e fonte. Este parâmetro será extraído 

com aplicação de baixo campo elétrico superficial e com 

valor de tensão VDS baixo, em torno de 50 mV. Para 

extração deste parâmetro, será utilizada a função Y, que 

é representada pela seguinte expressão: 
 

Y=Id/√(gm)     (2) 
 

onde, gm é a transcondutância, dada por gm=dIDS/dVGS. 

Para extração da mobilidade efetiva de portadores a partir 

desta técnica, é necessário extrair o coeficiente linear 

desta função [8]. Na figura 4 temos um exemplo de um 

gráfico apresentando a função Y. A partir da 

extrapolação da região linear da função, pode-se também 

obter a tensão de limiar. A inclinação desta região 

corresponde ao fator de ganho do transistor, , dado por 

 

=0CoxW/L      (3) 
 

Onde 0 é a mobilidade de baixo campo, Cox é a 

capacitância do óxido de porta e W e L são a largura e 

comprimento de canal, respectivamente. 
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Figura 4 – Curva para extração de mobilidade pelo 

método Y-function. 
 

3. Conclusões 
Através da revisão bibliográfica feita até o momento, 

pode-se notar que os dispositivos SOI com camadas 

ultrafinas de silício e óxido enterrado apresentam uma 

melhora significativa em relação ao SOI convencional, 

em virtude de eliminar ou retardar efeitos negativos 

causados pela miniaturização dos dispositivos. Foram 

estudados os métodos de extração de parâmetros mais 

adequados para estes dispositivos. Como continuação 

deste projeto, serão realizadas simulações numéricas de 

transistores SOI com diferentes espessuras de camada de 

Si, para avaliar a influência deste parâmetro sobre as 

características elétricas. 
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