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Resumo: A utilização de medidas pulsadas permite a 

observação de transitórios de corrente elétrica, que 

traduzem características físicas próprias dos diversos 

componentes eletrônicos. A FEI dispõe de um 

equipamento com um módulo específico para a 

realização de medidas pulsadas em dispositivos 

eletrônicos, porém, este módulo permanecia pouco 

explorado devido à falta de massa crítica para avaliar 

seus potenciais. Neste resumo, são apresentados os 

avanços obtidos na utilização deste equipamento. 

 

1. Introdução 
Atualmente, grande parte dos circuitos eletrônicos, 

sejam eles analógicos ou digitais, utilizam como 

elemento essencial os transistores por efeito de campo 

construídos segundo a tecnologia Metal-Óxido-

Semicondutor (MOSFET). Entretanto, devido a 

contínua crescente miniaturização destes dispositivos, 

uma série de efeitos indesejáveis, denominados de 

efeitos de canal curto, têm tornado a tecnologia CMOS 

(complementary metal-oxide-semiconductor, em 

português semicondutor de metal-óxido complementar) 

de fabricação de circuitos integrados digitais em 

altíssima escala de integração (Ultra Large Scale 

Integration - ULSI) extremamente complexa. Parte 

destes efeitos indesejáveis está associada a diminuição 

do controle do eletrodo de porta sobre as cargas 

elétricas presentes na região de canal e parte ao aumento 

do campo elétrico na região de dreno do transistor. 

A utilização de transistores construídos na 

tecnologia Silício sobre Isolante (Silicon-On-Insulator – 

SOI) tem se constituído em uma importante alternativa 

para a substituição da tecnologia CMOS convencional 

(bulk CMOS), permitindo a utilização de transistores 

MOS com dimensões reduzidas [1]. 

Um dos problemas inerentes à utilização de 

substratos SOI, porém, é a baixa condutividade térmica 

da camada isolante, da ordem de 100 vezes menor do 

que o Silício monocristalino. Em virtude disto, a 

passagem de corrente elétrica e consequente Efeito 

Joule, promove o aquecimento da camada de silício, o 

qual reduz a mobilidade e, por consequência, a corrente 

elétrica. Este efeito é denominado de Auto-

Aquecimento (self-heating) [2]. 

Em geral, a constante de tempo de ocorrência deste 

efeito é grande, tornando circuitos digitais imunes ao 

problema. Entretanto, circuitos analógicos, que em geral 

são polarizados em corrente contínua, sofrem uma 

influência importante deste efeito [3]. Em virtude disto, 

tal problema deve ser considerado na extração de 

parâmetros elétricos em função da temperatura, quando 

as variáveis são exploradas por meio de medidas em 

corrente contínua, tais como ganho de malha aberta, 

transcondutância e condutância de saída. Neste caso, a 

realização de medidas pulsadas, com constantes de 

tempo inferiores à de ocorrência do efeito, são a solução 

para permitir a obtenção confiável de parâmetros 

elétricos [4]. 

Até o início deste projeto de iniciação científica 

(IC), a unidade de medição de pulsos (Pulse Measure 

Unit – PMU) do equipamento Keithley 4200 SCS da 

FEI não havia sido considerada para uso nas pesquisas 

em andamento, uma vez que a aquisição de dados não 

confiáveis em testes anteriores, somada à sua 

substituição pela utilização de outros equipamentos 

equivalentes acabou por reforçar a desconfiança na 

PMU do Keithley 4200 SCS, passando este a ser 

utilizado somente para medições com as demais 

unidades de teste, SMU (Source Measure Unit) e CVU 

(Capacitance-Voltage Unit). 

Entretanto, em virtude da necessidade da extração de 

parâmetros elétricos em função da temperatura e da 

caracterização do auto-aquecimento em certos 

dispositivos em pesquisa, fez-se necessário o estudo 

aprofundado do equipamento, mais precisamente da 

PMU, a fim de se detectar quais os possíveis fenômenos 

estariam impossibilitando medidas exatas e confiáveis. 

 

2. Metodologia 
Em etapa preliminar de medições, ocorrida em 

paralelo ao início deste projeto, foram levantadas curvas 

de resposta no tempo em ensaios realizados em 

dispositivos de dois terminais, neste caso, resistores. A 

partir destes resultados preliminares, foram realizados 

ensaios específicos e pesquisas com vistas à 

caracterização dos efeitos observados e determinação 

dos próximos passos. Cronologicamente, os principais 

eventos do projeto até o momento foram: 

i. Ensaios preliminares com dispositivos de dois 

terminais; 

ii. Modelagem matemática dos efeitos 

observados; 

iii. Estudo da teoria de linhas de transmissão e 

seus possíveis efeitos nos ensaios 

realizados; 

iv. Estudo do manual de referência do 

equipamento; 

v. Caracterização do problema para dispositivos 

de dois terminais (resistores); 

vi. Solução do problema para resistores; 

vii. Investigação dos efeitos indesejados em 

dispositivos de três e quatro terminais; 

viii. Ensaios com aplicação de pulsos em somente 

um dos terminais (porta ou dreno); 

ix. Início das medições em transistores fabricados 

em substratos SOI. 
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3. Resultados 
A Figura 1 ilustra o modelo do circuito medido nas 

etapas (i) a (vi), conforme seção anterior. A capacitância 

C, após modelagem matemática (Equação 1), estudos 

sobre linhas de transmissão e medições comparativas 

com o uso de osciloscópio, foi calculada em 250pF. Por 

fim, com base na documentação técnica própria do 

equipamento, concluiu-se que a capacitância do sistema 

consiste na capacitância do cabo, capacitância da PMU, 

e a capacitância do dispositivo em teste (DUT) [5]. 

 

i(t) = C.dv(t)/dt + v(t)/R                    (1) 

 

 
Figura 1 – Modelo pressuposto do sistema medido. 

 

A solução apresentada pelo fabricante é apresentada 

na Figura 2. Em resumo, para a medição correta de 

dispositivos de dois terminais, é feito uso de um 

terminal para aplicação do pulso e um segundo canal 

para a leitura das grandezas medidas.  

 

 
Figura 2 – Esquema construtivo para medições de 

resistores. 

 

O gráfico obtido com a correção das medições, feita 

por meio do esquema da Figura 2, é apresentado na 

Figura 3. As distorções oriundas dos efeitos capacitivos 

não são detectadas pelo canal que não aplica o pulso; 

entretanto, o gráfico é apresentado invertido (negativo).  
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Figura 3 – Medição tipo “low-side measurement”, 

proposta pelo manual do equipamento. 

 

O modelo de medições definido para dispositivos de 

quatro terminais é apresentado na Figura 4. Com isso, as 

medições de corrente de dreno (ID) não são afetadas 

pelos efeitos capacitivos parasitários do sistema.  

Este esquema de medição está sendo utilizado 

atualmente em medições de transistores com substrato 

SOI, com vistas à obtenção de parâmetros elétricos com 

e sem auto-aquecimento. 

 
Figura 4 – Esquema para medições de dispositivos com 

quatro terminais. 

 

4. Conclusões 
O equipamento em estudo dispõe de um módulo de 

pulsos, porém este requer configurações especiais para 

medição de dispositivos com dois, três e quatro 

terminais, uma vez que capacitâncias parasitárias do 

sistema interferem nas curvas medidas. Este problema já 

foi sanado totalmente para dispositivos de dois 

terminais e parcialmente para dispositivos de três ou 

quatro terminais. Parcialmente, pois só há dois canais 

(ou uma PMU) disponíveis no equipamento da FEI.  

Os resultados obtidos até o momento, acredita-se, 

permitem o levantamento de curvas com e sem auto-

aquecimento dos dispositivos SOI em pesquisa, e é o 

objetivo das próximas etapas deste projeto. 
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