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Resumo: Este projeto de Iniciação Científica tem 

como objetivo estudar as propriedades elétricas de 

nanofios transistores MOS, através de simulações 

numéricas tridimensionais e caracterização elétrica de 

transistores com diferentes largura do fio de silício. 

1. Nanofio Transistor MOS 
Com o avanço das pesquisas novos dispositivos 

foram desenvolvidos, como aqueles com arquitetura de 

múltiplas portas, têm ganhado interesse na literatura. 

Os primeiros transistores de múltiplas portas, 

denominados DELTA foram desenvolvidos no final da 

década de 80 utilizando substratos SOI (Silicon-On-

Insulator) e apresentavam dois canais de condução 

verticais, que eram formados nas laterais de uma aleta 

de Si que era depositada sobre o isolante. Esta estrutura 

sofreu algumas alterações ao longo da década de 90, 

como a formação de mais uma porta ao afinar a camada 

de oxido no topo da aleta, e passou a ser chamada de 

FinFET, cuja representação esquemática pode ser 

observada na Figura 1. 

 
Figure 1 - Perfil transversal de um transistor FinFET 

Mais recentemente, procurando estender os 

benefícios do excelente controle eletrostático propiciado 

pelas estruturas de múltiplas portas, a altura e a largura 

dos transistores FinFET de porta tripla vem sendo 

reduzidas, atingindo valores menores do que uma 

dezena de nanômetros. Tais estruturas passaram e ser 

denominadas como nanofios transistores MOS. 

 
Figure 2 - Fotografia de um nanofio transistor obtida no 

microscópio eletrônico de transmissão 

A presença de múltiplas portas melhora o controle 

eletrostático sobre o canal, reduzindo os efeitos de canal 

curto. Tais dispositivos tem se mostrado bastante 

promissores para o escalamento da tecnologia MOS 

abaixo dos limites estabelecidos para dispositivos 

planares [1,2]. 

 

2. Simulação Numérica 
Nessa etapa pretendemos estudar as propriedades 

elétricas de nanofios transistores nMOS implementados 

em lâminas SOI. Deseja-se estudar as alterações 

provocadas pela mudança de dimensões sobre as 

características elétricas dos nanofios transistores de 

silício. 

As características elétricas dos nanofios transistores 

implementados em tecnologia SOI serão obtidas a partir 

de simulações numéricas tridimensionais realizadas 

utilizando o software Sentaurus Devices [3]. 

 
Tabela 1 – Parâmetros do transistor nanofio NMOS 

simulado. 

Altura do Canal (H) 11 nm 

Comprimento do Canal (L) 100 nm 

Tensão VDS  40 mV 

Espessura do óxido (tox) 2 nm 

 

Foi realizada a simulação para nanofios com largura 

de canal (W) igual a 10, 15, 20 e 30 (nm). A partir dos 

resultados foi possível traçar as curvas IDSxVGS como 

também gmxVGS. 
 

 
Figure 3 – Curvas de corrente e de transcondutância para 

diferentes larguras de canal. 

 

O método do Y-Function [4] foi utilizado nesse 

projeto para cálculo dos parâmetros do nanofio 

transistor NMOS devido a sua melhor precisão quando 

se trata de dispositivos nanométricos. Onde o β 

representa o fator de corrente do transistor, Vth a tensão 

de limiar, µ a mobilidade dos portadores, ΔVth a 

variação do valor da tensão de limiar, θ os coeficientes 

de degradação da mobilidade. 

Desta forma viabilizamos a analise o 

comportamento dos parâmetros em relação a mudança 

da largura do canal. 
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Figure 4 - Curva de βxW 

 

  
Figure 5 - Curva de ΔVthxW 

 

 
Figure 6 - Curva de VthxW 

 

 
Figure 7 - Curva de θ1xW 

 

 
Figure 8 - Curva de θ2xW 

É possível observar pelas relações entre os 

parâmetros do transistor e as diferentes larguras de canal 

como as variações da tensão de limiar (Vth) e da 

degradação da mobilidade (θ) são mínimas. Como 

também a relação do fator de corrente (β) do transistor e 

a largura do canal é diretamente proporcional, o que 

explica as curvas de corrente simuladas, onde maiores 

larguras de canal possuem maiores correntes IDS. 

  

3. Conclusão 
Este projeto apresentou um estudo das propriedades 

elétricas de nanofios transistores MOS usando 

simulações tridimensionais juntamente com o método 

do Y-Function para caracterizar os efeitos da variação 

da largura do canal nos parâmetros do dispositivo. 
Após a análise dos dados coletados foi possível 

comprovar a maior tolerância desse dispositivo aos 

efeitos de canal curto, devido à baixa variação das 

tensões de limiar (VT) e dos pequenos coeficientes de 

degradação da mobilidade, ambos os resultados 

coerentes com a bibliografia [5]. 

A relação da mobilidade de portadores para 

diferentes larguras de canal será abordada na próxima 

etapa do projeto. 
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