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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a 

realização de simulações numéricas bidimensionais de 

transistores MOSFET polarizados diretamente e como 

pseudorresistor, utilizando o simulador Atlas. Para isso, 

foram realizadas simulações com o intuito de verificar o 

comportamento dos dispositivos quando se varia 

parâmetros como, espessura de óxido de porta e 

concentração do substrato na região de canal. 

 

1. Introdução 
O avanço da tecnologia possibilita o 

desenvolvimento de dispositivos cada vez mais 

complexos. Para auxiliar no desenvolvimento e estudo 

destes dispositivos, os softwares de simulação se 

demonstram muito úteis, pois facilitam o projeto e 

estudo comportamental dos mesmos. 

O simulador Atlas [1] permite prever o 

comportamento elétrico de um dispositivo para 

condições arbitrárias de polarização, possibilitando o 

estudo aprofundado do impacto dos parâmetros 

tecnológicos nestes dispositivos. Para assegurar a 

precisão da simulação é necessário que o usuário 

forneça para o software modelos compatíveis a 

tecnologia e as condições de polarização dos 

dispositivos. A partir dos modelos de simulação 

adequados aos transistores MOSFET foi possível 

realizar simulações em uma configuração chamada 

pseudorresistor [2]. Nesta configuração, é possível obter 

valores de resistência muito altos,  otimizando a área 

ocupada pelo dispositivo [3]. 

 

2. Metodologia 
Foram realizados estudos sobre o comportamento de 

transistores MOSFET [4], na sua configuração padrão e 

como pseudorresistor, e simulações numéricas 

bidimensionais utilizando o simulador Atlas (Silvaco), 

incluindo os modelos físicos disponíveis na biblioteca 

do programa. 

 

3. Resultados Simulados 
As simulações foram realizadas para transistores 

MOSFET de canal p, em sua polarização convencional 

e posteriormente polarizados como pseudorresistor na 

configuração back-to-back [3]. Foram realizadas 

simulações com diferentes espessuras de óxido de porta 

e concentração de dopantes na região do canal, para 

verificação do comportamento do modelo. Para o 

transistor MOSFET polarizado diretamente, foram 

simuladas as curvas de IDS x VGS, e a partir delas foram 

extraídas curvas de transcondutância, a partir da 

primeira derivada, e tensão de limiar, utilizando o 

método da segunda derivada [5].  

A curvas IDS x VGS simuladas (figuras 1 e 2) 

apresentam o comportamento esperado, apresentando 

aumento no módulo da corrente de saída de acordo com 

as diminuições de espessura do óxido de porta e 

concentração de dopantes na região do canal. Ambos os 

casos podem ser explicados pelo aumento da 

capacitância do transistor [5]. 

 
Figura 1 - Curva IDS x VGS em relação a 

concentração de dopantes 

 
Figura 2 - Curva IDS x VGS em relação a tOX 

 

As curvas de transcondutância (figuras 3 e 4), 

extraídas a partir da primeira derivada das curvas de IDS 

x VGS, demonstram que conforme a espessura (ou 

concentração de dopantes) diminui, a transcondutância 

aumenta, ou seja, o efeito capacitivo da porta aumenta, 

permitindo que para uma mesma tensão VGS, uma 

corrente IDS maior. 

 
Figura 3 - gm x VGS em relação a tOX. 

 
Figura 4 - gm x VGS em relação a concentração de 

dopantes 
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Os valores de mínimo da segunda derivada de IDS x 

VGS, representam a tensão de limiar do transistor 

(figuras 5a e 5b), demonstrando que o módulo da tensão 

de limiar é diretamente proporcional ao aumento de tOX, 

e da concentração de dopantes no substrato. 

 
Figura 5 - Tensão de limiar em relação a (a) 

espessura do óxido e (b) concentração de dopantes 

 

As simulações do pseudorresistor foram realizadas 

utilizando a estrutura da figura 6, com L= 0,24 µm, W= 

1 µm, tOX=5,2 nm, concentração de dopantes do tipo n 

de 1e20 átomos/cm³ nos drenos e fonte, profundidade 

destas de regiões de 1,5 µm, concentração do substrato 

N+ igual a 4.1589e17 átomos/cm³ e do substrato n igual 

a 4e16 átomos/cm³. 

 
Figura 6 - Estrutura pseudorresistor PMOS back-to-

back 

As figuras 7 e 8, apresentam as características da 

curva I x V do pseudorresistor para diferentes valores de 

espessura de óxido e concentração de dopantes, 

respectivamente. Da mesma maneira que os transistores 

MOS isolados polarizados diretamente, nos 

pseudorresistores pode-se observar o aumento na 

corrente de dreno para menores valores de tOX ou 

concentração de dopantes.  

 
Figura 7 - I x V do pseudorresistor em relação a tOX 

 
Figura 8 - I x V do pseudorresistor em relação a 

concentração de dopantes 

 

4. Conclusões 
 Através da análise dos dados apresentados 

neste trabalho, podemos concluir que as simulações 

numéricas realizadas no software Atlas, apresentam o 

comportamento esperado para transistores MOSFET e 

pseudorresistores quando submetidos a variações de 

espessura de óxido de porta e de concentração de 

dopantes, permitindo ainda a extração de parâmetros, 

como transcondutância e tensão de limiar. 

Variando a espessura do óxido de porta, foi possível 

notar que o modelo criado varia a corrente dos 

dispositivos, demonstrando que a diminuição de tOX se 

relaciona diretamente com o aumento, em módulo, da 

corrente. As simulações envolvendo concentração de 

dopantes na região do canal tiveram um efeito similar, 

onde este valor também se relaciona inversamente com 

a corrente dos dispositivos. 
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