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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o estudo de transistores de tunelamento controlados 

por efeito de campo, denominados TFETs. Foram realizadas análises com base em 

explicações teóricas, simulações numéricas e medidas experimentais para 

demonstrar a viabilidade do uso desta tecnologia em blocos de circuitos 

fundamentais, atuando como alternativa para permitir o contínuo escalamento de 

dispositivos. 

A motivação para o uso de transistores com corrente principal resultante do 

tunelamento de banda para banda consiste na proposta de superar o limite físico de 

inclinação de sublimiar da tecnologia CMOS convencional de 60 mV/década sob 

temperatura ambiente. Afinal, esta limitação impede a redução na tensão de 

alimentação de circuitos e, consequentemente, apresenta crescentes problemas 

quanto à dissipação de potência. 

Com este objetivo, foram realizadas simulações numéricas de diversas 

geometrias alternativas visando atenuar as características indesejáveis dos TFETs, 

como a corrente ambipolar e a relativamente baixa relação ION/IOFF. Inicialmente 

foram definidos os modelos necessários para representar adequadamente os 

fenômenos relevantes sob variação de temperatura e é definida uma estrutura capaz 

de minimizar os efeitos da ambipolaridade. Posteriormente, medidas experimentais 

foram utilizadas para calibrar as simulações e estudar o efeito da temperatura e do 

dimensionamento no funcionamento de dispositivos desta tecnologia. 

Comparando resultados práticos e simulados, nota-se como uma redução no 

comprimento de porta, com a consequente inserção de uma subposição (underlap) 

em relação à junção canal/dreno, e uma diminuição na temperatura permitem a 

obtenção de valores promissores de inclinação de sublimiar e de relação ION/IOFF. 

Com base nestes resultados individuais, foram projetados circuitos básicos de 

aplicações analógicas, notadamente espelho de corrente e par diferencial, para a 

avaliação da viabilidade de duas diferentes estruturas de transistores de 

tunelamento. Foram realizadas medidas experimentais e simulações numéricas de 

ambos os circuitos com variações nas condições de polarização, na situação de 

descasamento entre os dispositivos e na temperatura de operação. O impacto em 



 

parâmetros fundamentais dos circuitos estudados, como a tensão de conformidade, 

a razão de espelhamento de corrente e o ganho de tensão diferencial, foi comparado 

para estruturas de tunelamento pontual (Point TFET), de tunelamento em linha (Line 

TFET) e de FinFETs. 

Em relação aos circuitos de espelhos de corrente, observou-se alta tensão de 

conformidade e baixa dependência com a temperatura para os circuitos com 

transistores de tunelamento. O Point TFET ainda apresentava a vantagem adicional 

da baixa susceptibilidade ao descasamento do comprimento de canal, porém com a 

desvantagem da baixa magnitude da corrente de referência quando comparado ao 

espelho com Line TFETs ou FinFETs. 

Já no caso de pares diferenciais, a maior tensão de conformidade foi obtida 

com FinFETs, enquanto os transistores de tunelamento apresentaram em comum a 

não degradação do ganho com a temperatura. Novamente o circuito com Point 

TFETs apresentou melhor resultado quando houve descasamento, enquanto que as 

outras duas tecnologias foram superiores quando ao ganho de tensão diferencial. 

Dessa forma, foram propostas equações generalizadas para os parâmetros 

fundamentais de ambos os circuitos para as 3 tecnologias. De modo geral, foi 

possível validar, portanto, a viabilidade de transistores de tunelamento para a 

obtenção de dispositivos com bons parâmetros individuais e com bons impactos em 

circuitos analógicos fundamentais, reforçando a importância desta promissora 

tecnologia. 

 

Palavras-chave: TFET, tunelamento de banda para banda, inclinação de 

sublimiar, impacto da temperatura, circuitos analógicos, FinFET, Point TFET, Line 

TFET. 



 

ABSTRACT 

 

This works presents the study of tunneling field effect transistors, namely 

TFETs. Analyses have been performed based on theoretical explanations, numerical 

simulations and experimental data in order to show this technology suitability as part 

of basic circuit blocks, being an important alternative for the continuous devices 

scaling. 

The basic idea of making use of band-to-band tunneling as the main current 

component comes from the possibility of reaching sub-60 mV/decade subthreshold 

slopes at room temperature, differently from conventional CMOS devices. After all, 

this physical limitation causes relevant power dissipation issues, since it requires 

relatively high power supply voltages. 

Bearing this objective, numerical simulations of several alternative geometries 

have been performed in order to tackle TFETs disadvantages, such as the 

undesirable ambipolar currents and the low ION/IOFF ratio. At first, it was necessary to 

choose the most appropriate models to take into consideration the relevant 

phenomena under temperature variation and to define the physical structure in order 

to minimize ambipolar effects. After these analyses, experimental data have been 

used to calibrate simulation parameters and to study how temperature and physical 

dimensions affect the performance of devices based on this technology. 

Comparing experimental and simulated results, it was possible to notice that 

when the structure is designed with gate underlap related to channel/drain junction 

and the temperature decreases, it was possible to obtain promising values for 

subthreshold slope and ION/IOFF ratio. 

Based on the analyses of these individual results, basic analog circuits have 

been designed, namely current mirror and differential pair, so that two different 

tunneling devices structures have been highlighted. Experimental measurements and 

numeric simulations have been performed for both circuits, under different conditions 

in terms of bias voltages, channel length mismatch and operation temperature. The 

impact on fundamental circuit parameters, such as compliance voltage, current 

mirroring ratio and differential voltage gain, has been compared for circuits designed 

with Point TFETs, Line TFETs and FinFETs. 



 

 

Regarding current mirror circuits, the obtained results revealed higher values 

of compliance voltage and lower susceptibility to the temperature for circuits 

designed with tunneling transistors. In addition, Point TFETs provided the lowest 

susceptibility to channel length mismatch, but also the worst values of reference 

currents, when compared to circuits with Line TFETs and FinFETs. 

Following the same procedure for differential pair, higher compliance voltage 

was obtained for FinFETs, while both tunneling transistors structures presented 

better behavior for differential voltage gain susceptibility to temperature variation. 

Once more, pairs with Point TFETs showed the best performance in terms of channel 

length mismatch, but the worst magnitude of differential voltage gain. 

This way, general equations have been proposed to model relevant 

parameters for the circuits designed with each technology. From an overall point of 

view, it was possible to support the suitability of optimizing tunneling transistors in 

order to obtain devices with favorable individual parameters and positive impacts on 

essential analog circuits, reassuring the relevance of this promising technology. 

 

Key-words: TFET, band-to-band tunneling, subthreshold slope, temperature 

impact, analog circuits, FinFET, Point TFET, Line TFET. 
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gm/IDS Relação entre a transcondutância e a corrente de dreno do 

transistor MOS [V-1] 

h Constante de Planck (4,135667x10-15 eV.s) 

ħ Constante de Planck reduzida (6,582119x10-16 eV.s) 

IDS  Corrente entre dreno e fonte de dispositivos [A] 

IDS1  Corrente entre dreno e fonte de dispositivos de entrada [A] 

IDS2  Corrente entre dreno e fonte de dispositivos de saída [A] 

IOFF  Corrente entre dreno e fonte de dispositivos desligados [A] 

ION  Corrente entre dreno e fonte de dispositivos acionados [A] 

IREF  Corrente de referência [A] 

ISS  Corrente de referência [A] 

k  Constante de Boltzmann [1,38066x10-23 J/K] 

Kn Componente para cálculo do incremento do campo dos elétrons 

para poços de Dirac 

Kp Componente para cálculo do incremento do campo das lacunas 

para poços de Dirac 

L1  Comprimento de canal de dispositivo de entrada [nm] 

L2  Comprimento de canal de dispositivo de saída [nm] 

L3  Comprimento de canal de dispositivo de carga T3 [nm] 

L4  Comprimento de canal de dispositivo de carga T4 [nm] 

Lef  Comprimento de canal efetivo [nm] 

Lef1  Comprimento de canal efetivo do dispositivo de entrada [nm] 

Lef2  Comprimento de canal efetivo do dispositivo de saída [nm] 

LG  Comprimento de porta [nm] 

LGD  Comprimento de sobreposição de porta em relação ao dreno [nm] 

LGS  Comprimento de sobreposição de porta em relação à fonte [nm] 

Lch  Comprimento de canal [nm] 

m Parâmetro de ajuste da susceptibilidade às dimensões 

m0 Massa do elétron em repouso [kg] 

MASS.TUNNEL Massa efetiva do elétron [kg] 

NA Concentração de impurezas aceitadoras [cm-3] 

NW Quantidade de nanofios em paralelo 



 

n  Concentração de elétrons [cm-3] 

ni  Concentração intrínseca de portadores [cm-3] 

p  Concentração de lacunas [cm-3] 

Pdinâmica Potência dissipada por chaveamento [W] 

Pestática Potência dissipada por correntes de fuga [W] 

q  Carga elementar do elétron [1,6x10-19 C] 

r0 Resistência de saída do transistor [Ω] 

RD Resistência de carga [Ω] 

RSRH Taxa de recombinação Schockley-Read-Hall 

T  Temperatura absoluta [K] 

TL  Temperatura absoluta da estrutura simulada [K] 

TAUN0 Tempo de vida dos elétrons [s] 

TAUP0 Tempo de vida das lacunas [s] 

TL  Temperatura da estrutura do dispositivo [K] 

tox  Espessura do óxido de porta [nm] 

u Variável de integração 

VCC Tensão de alimentação [V] 

VD  Tensão de dreno do transistor [V] 

VD1  Tensão de dreno do transistor de entrada [V] 

VD2  Tensão de dreno do transistor de saída [V] 

VDD Tensão de alimentação [V] 

VDS  Tensão entre dreno e fonte do transistor [V] 

VDS1  Tensão entre dreno e fonte do transistor de entrada [V] 

VDS2  Tensão entre dreno e fonte do transistor de saída [V] 

VEA Tensão de Early [V] 

VG  Tensão de porta do transistor [V] 

VG1  Tensão de porta do transistor de entrada [V] 

VG2  Tensão de porta do transistor de saída [V] 

VGS Tensão entre porta e fonte do transistor [V] 

VGS1 Tensão entre porta e fonte do transistor de entrada [V] 

VGS2 Tensão entre porta e fonte do transistor de saída [V] 

vicm Tensão de entrada de modo comum [V] 



 

vid Tensão de entrada diferencial [V] 

vin1 Tensão de entrada no transistor T1 [V] 

vin2 Tensão de entrada no transistor T2 [V] 

Vout Tensão de saída do circuito [V] 

VS  Tensão de fonte do transistor [V] 

VS1  Tensão de fonte do transistor de entrada [V] 

VS2  Tensão de fonte do transistor de saída [V] 

VSS Tensão de alimentação [V] 

Vth  Tensão de limiar do transistor [V] 

W1  Largura de canal de dispositivo de entrada [nm] 

W2  Largura de canal de dispositivo de saída [nm] 

W3  Largura de canal de dispositivo de carga T3 [nm] 

W4  Largura de canal de dispositivo de carga T4 [nm] 

Wef  Largura de canal efetiva [nm] 

Wef1  Largura de canal efetiva do dispositivo de entrada [nm] 

Wef2  Largura de canal efetiva do dispositivo de saída [nm] 

Γn
DIRAC Incremento do campo dos elétrons para poços de Dirac 

Γp
DIRAC Incremento do campo das lacunas para poços de Dirac 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos nós tecnológicos mais recentes, dispositivos MOSFET têm apresentado 

dimensões bastante reduzidas, chegando à escala nanométrica. Deste modo, efeitos 

de canal curto e correntes de fuga, outrora irrelevantes, passam a prejudicar o 

desempenho dos transistores (1), o que exige novas propostas para que o ritmo de 

integração de componentes continue seguindo o previsto pela Lei de Moore (2), 

ilustrada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Representação da Lei de Moore, onde o número de dispositivos no chip dobra 
aproximadamente a cada 18 meses. 

 

Fonte: Deleonibus (2009) 

 

Diversas alternativas têm sido pesquisadas, abrangendo estratégias como o 

uso de novas estruturas e materiais (3). Assim, espera-se minimizar correntes de 

fuga com materiais de elevada constante dielétrica, bem como atenuar efeitos de 

canal curto com estruturas de múltiplas portas, nas quais as cargas do canal são 

mais bem controladas pela polarização de porta. 

Com este objetivo, transistores verticais com portas laterais, tais quais os 

FinFETs, foram propostos e bem avaliados para dimensões inferiores a 100nm (4). 
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Entretanto, para atingir dimensões abaixo do nó de 22nm, é necessário explorar 

novos princípios funcionais, como sugerido na Figura 2 (5). 

 

Figura 2 – Esquema com as sucessivas propostas apresentadas para  
permitir contínuo escalamento de dispositivos. 

 

Fonte: Claeys (2009) 

 

Tendo em mente o fator crítico da potência dissipada em circuitos com 

densidade de componentes cada vez maior, vale a pena observar os parâmetros 

que determinam as componentes dinâmica e estática do consumo de energia, 

conforme equações (1) e (2). 

 

fVCP DDtotaldinâmica .. 2           (1) 

DDOFFestática VIP .         (2) 

 

onde Pdinâmica é a potência dissipada em virtude do chaveamento, Ctotal é a 

capacitância equivalente, VDD é a tensão de alimentação, f é a frequência de 

chaveamento, Pestática é a potência dissipada em virtude das correntes de fuga e IOFF 

é a corrente quando o dispositivo está desligado (6). 

 

(dimensões em nm) 
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Nota-se, então, que ambas são dependentes da tensão de alimentação, o 

que sugere que a minimização deste parâmetro deve ser um ponto de atenção às 

alternativas tecnológicas estudadas. 

Enquanto isso, do ponto de vista de aplicações digitais, outro requerimento 

bastante importante é a maximização da razão entre as correntes de dreno de um 

transistor acionado e de um desligado (ION/IOFF). Como este fator é diretamente 

dependente da diferença entre a tensão de alimentação e a tensão de limiar  

(VDD – Vth), espera-se que a previamente comentada redução na tensão de 

alimentação seja acompanhada de uma adequada diminuição de Vth. 

A evolução destes dois parâmetros em função da geração tecnológica é 

exibida na Figura 3. Pode-se notar uma grave diminuição da diferença entre a 

tensão de alimentação e a tensão de limiar entre as tecnologias de 1,4μm e 65nm, 

variando de pouco mais de 4V para apenas 0,7V (7). 

 

Figura 3 – Evolução da tensão de alimentação e da tensão de limiar para tecnologias  
de 1,4μm a 65nm com dispositivos CMOS convencionais. 

 

Fonte: Packan (2007) 

 

Entretanto, é interessante compreender que a redução na tensão de limiar 

dos dispositivos convencionais esbarra no limite físico da variação da corrente por 

difusão térmica em função da variação de tensão. Este parâmetro é estimado em 
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ln(10).kT/q, o que corresponde a cerca de 60 mV/década à temperatura ambiente e 

resulta em curva característica similar ao ilustrado pela Figura 4 (8). 

 

Figura 4 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para três diferentes dispositivos, 
evidenciando o impacto da variação de Vth em IOFF. 

 

 

Fonte: Cox (2004) 

 

Neste gráfico são apresentados três dispositivos, com suas respectivas 

curvas de corrente em função da tensão de porta à temperatura ambiente. Pode-se 

observar que, devido ao limite de 60mV/década da inclinação de sublimiar, a 

diminuição da tensão de limiar levou a um claro aumento na corrente de fuga IOFF, 

extraída para VGS = 0V. Analisando este exemplo em termos quantitativos, observa-

se que uma redução da tensão de limiar pela metade causaria um aumento na 

corrente IOFF da ordem de 10 mil vezes. Lembrando da relação entre IOFF e potência 

estática mencionada na equação 2, uma vez mais justifica-se a necessidade de 

procurar alternativas de componentes que operem com novos mecanismos de 

condução de corrente (9). 

A mesma Figura 4 ainda nos permite extrair um objetivo quantitativo para a 

comentada razão ION/IOFF dos dispositivos. Partindo da geração tecnológica na qual 

se destaca a tecnologia CMOS convencional (Figura 2) e os valores adequados de 
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tensão de alimentação e de tensão de limiar (Figura 3), pode-se calcular uma razão 

de nove ordens de grandeza quando Vth = 0,67V. 

Traçando um objetivo quantitativo também em termos de tensão de 

alimentação, são desejados dispositivos que apresentem um comportamento 

vantajoso para tensões inferiores a 0,5V (10), o que seria suficiente para dar 

continuidade à evolução tecnológica que a Figura 3 ilustra. 

Como justificativa adicional para a necessidade de estudar novas tecnologias 

que requeiram menor tensão de alimentação, menor tensão de limiar e menor 

dissipação de potência, é apresentada a Figura 5. Nela são representadas as 

previsões quanto à evolução das potências dinâmica e estática de dispositivos 

CMOS convencionais. 

 

Figura 5 – Estimativa da evolução da potência estática e dinâmica  
para tecnologia MOS convencional. 

 

Fonte: Packan (2007) 

 

 

Neste contexto tecnológico, é apresentada a proposta de utilização de 

transistores de tunelamento induzido por efeito de campo (TFETs). Baseados na 

estrutura de um diodo PIN (p+ - intrínseco - n+) com modulação do canal controlada 
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por uma porta (11), estes dispositivos têm corrente dependente principalmente de 

fenômenos de tunelamento quântico ao invés dos efeitos clássicos de difusão e 

deriva (12). Desta maneira, não há mais o limite de inclinação de sublimiar de 

60mV/década à temperatura ambiente, abrindo possibilidade para desempenhos 

satisfatórios mesmo nas dimensões previstas pelas gerações mais recentes de 

dispositivos (13). 

Além das claras vantagens em aplicações digitais, pode-se salientar ainda 

que esta tecnologia tem potencial não tão explorado em termos analógicos, como 

será detalhado ao longo deste trabalho. 

Para concluir esta introdução, vale a pena frisar a semelhança estrutural com 

a tecnologia MOSFET convencional, o que permitiria a implementação através de 

técnicas de processamento já amplamente conhecidas e otimizadas. Isto permitiria 

aliar a performance vantajosa de transistores TFET com a confiabilidade do 

processo de fabricação dos transistores CMOS convencionais. Futuros dispositivos 

poderiam, inclusive, apresentar estruturas tridimensional tais quais as propostas de 

nanofios verticais (14). 

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objetivo deste trabalho é estudar teórica e experimentalmente diversas 

estruturas de dispositivos TFETs, avaliando o impacto de cada variação estrutural no 

desempenho dos transistores e em circuitos básicos utilizando dispositivos desta 

tecnologia. Serão abordados resultados obtidos de simulações numéricas e de 

medidas experimentais inicialmente avaliando transistores individuais e, em seguida, 

já como elementos de espelhos de corrente e de pares diferenciais. 

Será analisada a influência no desempenho dos dispositivos causada por 

variação de dimensões, perfis de dopagem, condições de polarização e temperatura. 

Para fazer uma análise comparativa, dispositivos FinFETs com estrutura física 

similar foram utilizados como referência e duas diferentes implementações de 

transistores de tunelamento foram avaliadas. 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte forma: 
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O primeiro capítulo resume o contexto tecnológico em que o trabalho se 

encaixa e a motivação técnica para que sejam realizados estudos de 

aprofundamento de conhecimentos sobre os transistores TFETs. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão teórica para justificar o princípio de 

funcionamento deste tipo de transistor e para listar as atuais dificuldades 

encontradas no seu desenvolvimento. 

O terceiro capítulo apresenta detalhes das simulações de estruturas TFETs 

individualmente e dentro do contexto de circuitos básicos. Cada modelo selecionado 

é devidamente explicado com base nas justificativas teóricas do capítulo anterior. 

O capítulo 4 destaca os resultados obtidos com a implementação de 

transistores de tecnologia TFET em estruturas de nanofios. Primeiramente é 

enfocado o efeito de estreitamento da barreira de tunelamento induzido pela tensão 

de dreno. Para isso, são comparadas estruturas com diferenças em aspectos como 

o comprimento de canal, o perfil de dopagem nas junções canal/fonte e canal/dreno 

e a dimensão da subposição de porta em relação à junção canal/dreno. A seguir, é 

estudado o comportamento analógico individual dos TFETs e a susceptibilidade à 

variação de temperatura e aos diferentes mecanismos de transporte dominantes. 

Com este objetivo, foram utilizados dados experimentais de estruturas com 

diferentes composições de fonte (100% Si e Si1-xGex) e perfis de dopagem de 

junções. 

Os dois capítulos 5 e 6 discutem a viabilidade de uso de dispositivos de 

tunelamento em circuitos básicos, como espelhos de corrente e pares diferenciais, 

respectivamente. Para isso, são comparados os resultados obtidos com duas 

diferentes estruturas de transistores de tunelamento, os quais são comparados entre 

si e também com dispositivos FinFET como referência. 

Para isso, no quinto capítulo estuda-se o desempenho de circuitos espelhos 

de corrente, extraindo-se o impacto de variações nas dimensões, nas polarizações e 

na temperatura. Estuda-se através de resultados experimentais e simulados a 

aplicabilidade de cada tecnologia em relação a quesitos como tensão de 

conformidade e susceptibilidade ao descasamento de comprimento de canal e à 

variação da temperatura. Encerra-se o capítulo com a proposta de um modelo geral 

para a razão de espelhamento de correntes em circuitos desta natureza. 

No capítulo seguinte segue-se abordagem análoga, porém com ênfase a 

pares diferenciais, em configuração de carga passiva e de carga ativa. Parâmetros 
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característicos são extraídos e comparados para cada tecnologia, como ganho de 

tensão diferencial, ganho de tensão de modo comum e taxa de rejeição de modo 

comum. Novamente são comparadas as performances para variações de 

dimensões, polarizações e temperatura, sendo possível propor um modelo geral 

para o ganho obtido com cada tecnologia. 

Finalmente, o último capítulo lista as conclusões deste trabalho, resumindo as 

observações do desempenho analógicos de transistores de tunelamento individuais, 

bem como a viabilidade em circuitos básicos. Ainda são indicadas propostas de 

futuros estudos para compreensão mais detalhada do potencial de aplicação desta 

tecnologia de transistores de tunelamento. 
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2 CONCEITOS TEÓRICOS 

Este capítulo explica o princípio de funcionamento e os principais mecanismos 

de transporte dos TFETs, bem como os desafios que ainda devem enfrentados para 

que o desempenho seja otimizado. São abordados os conceitos teóricos dos temas 

que serão detalhados ao longo do trabalho. 

É importante mencionar que serão destacados dois tipos de estruturas de 

transistores de tunelamento. Uma delas, como tem o respectivo tunelamento 

ocorrendo pontualmente, é denominada na literatura de Point TFET, conforme 

explicações detalhadas em 2.1. Em virtude de limitações práticas discutidas em 2.3, 

outras estruturas também têm sido propostas, como a de transistores com 

tunelamento em linha, os Line TFETs, apresentados em detalhes em 2.4. 

2.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO DE POINT TFETS 

Os transistores de tunelamento controlados por efeito de campo permitem a 

obtenção de dispositivos com inclinação de sublimiar inferior a 60 mV/década à 

temperatura ambiente, na medida em que os mecanismos clássicos de condução 

por difusão e deriva (15) são substituídos pelos efeitos de tunelamento quântico 

(16). 

Diminuindo a inclinação de sublimiar em relação ao limite previsto para 

transistores MOSFET, obtém-se um comportamento mais próximo ao de uma chave 

ideal, o que permite a operação sob menor tensão de alimentação (17). A Figura 6 

ilustra esta comparação entre o formato da curva característica de uma chave ideal, 

de um dispositivo MOS e de um TFET. 
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Figura 6 – Comparação das inclinações de sublimiar previstas para uma chave ideal,  
um dispositivo MOS e um TFET. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

Este efeito pode ser obtido através do uso de Point TFETs projetados com 

uma estrutura PIN (p+ - intrínseco - n+) com controle de porta. Como exemplo, a 

Figura 7 esquematiza a estrutura típica de um transistor de tunelamento controlado 

por efeito de campo com implementação planar e porta dupla. 

 

Figura 7 – Seção transversal de um Point TFET do tipo N de porta dupla. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

É interessante lembrar inclusive que uma mesma estrutura pode funcionar 

tanto como tipo N quanto como tipo P, dependendo da condição de polarização. 

Este fenômeno indesejado, denominado efeito ambipolar, também faz com que uma 

determinada região possa atuar como fonte ou como dreno. No caso da Figura 7, 
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está representado um Point TFET do tipo N, no qual a região n+ é o dreno e a p+ é a 

fonte. 

A melhor forma de compreender o funcionamento deste dispositivo é pela 

comparação dos diagramas de faixas de energia em duas situações distintas, sendo 

uma na condição de transistor ligado e outra na polarização de dispositivo desligado. 

Em ambos os casos, o terminal da fonte é aterrado e um potencial positivo é 

aplicado ao dreno. 

Quando a tensão de porta é nula, não há passagem de nível significativo de 

corrente, conforme indicado pelos diagramas da Figura 8. 

Entretanto, aumentando a tensão aplicada na porta, nota-se gradativa 

redução nos níveis de energia das bandas de condução e valência da região do 

canal. A Figura 9 mostra que o deslocamento nos níveis de energia pode levar a um 

forte tunelamento próximo à junção fonte-canal. Isto é, os elétrons da banda de 

valência da fonte tunelam para a banda de condução da região do canal. 

 

Figura 8 – Diagrama de bandas de energia para um n-Point TFET desligado. 

 

Fonte: Martino (2011) 
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Figura 9 – Diagrama de bandas de energia para um n-Point TFET ligado. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

Pode-se realizar análise semelhante para explicar a ocorrência do efeito 

ambipolar. Afinal, aplicando sobre a porta um potencial cada vez mais negativo, o 

efeito de tunelamento passaria a acontecer na área próxima à junção dreno-canal, 

gerando um indesejado aumento na corrente. O item 2.3 resume este e outros 

desafios a serem superados por estes dispositivos, além de listar algumas das 

soluções avaliadas atualmente. 

Para obter um p-Point TFET, poderia ser utilizada a mesma estrutura, porém 

aterrando o lado n+ (que passaria a atuar como fonte) e aplicando um potencial 

negativo no lado p+ (dreno). Desta forma, uma variação na polarização de porta 

para valores negativos resultaria em crescente tunelamento entre a região n+ e o 

canal, ativando o dispositivo. 

2.2 COMPONENTES DA CORRENTE DE TUNELAMENTO 

Para avaliar os resultados de simulações e de medidas experimentais ao 

longo deste trabalho, serão comentadas frequentemente as influências individuais 

das três principais componentes da corrente, notadamente BTBT (tunelamento de 
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banda para banda), SRH (Schockley-Read-Hall) e TAT (tunelamento induzido por 

armadilhas). 

A compreensão sobre as condições de polarização para que cada uma delas 

prevaleça ajuda a interpretar adequadamente a dependência dos resultados com 

fatores como temperatura, dimensões físicas, entre outros. 

Iniciando a explicação pela condição de baixa tensão de porta (isto é, com o 

dispositivo desativado), há apenas uma pequena corrente fluindo entre fonte e canal 

em virtude da geração de Schockley-Read-Hall. Isto se deve à considerável barreira 

de energia que dificulta o tunelamento, de modo a permitir apenas a passagem de 

uma componente dependente exponencialmente da largura da faixa proibida e da 

temperatura (18). Esta condição é ilustrada pela Figura 10. 

 

Figura 10 – Diagrama de bandas de energia representando predomínio de corrente SRH. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

Aumentando o potencial na porta, a barreira de energia vai sendo reduzida. 

Se a estrutura tiver poucas armadilhas, essa condição ainda não permite o pleno 

tunelamento, mas uma presença significativa de armadilhas atua de modo a dividir a 

barreira de energia em múltiplas partes. Em outras palavras, é como se houvesse 
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alternativas de caminhos para sucessivos tunelamentos, cada um dos quais com 

uma barreira efetiva de potencial relativamente pequena. 

Com isso, o aumento da corrente é potencializado, o que impacta a curva 

característica do transistor e gera uma região com menor inclinação de sublimiar. 

Esta componente também apresenta dependência exponencial da largura da faixa 

proibida e da temperatura. A  

Figura 11 exibe um diagrama de bandas dessa corrente induzida por 

armadilhas (TAT). 

Finalmente, para valores de tensão de porta continuamente crescentes, a 

barreira de potencial é fortemente reduzida, permitindo a passagem de corrente por 

tunelamento de banda para banda (BTBT). Nessa região, a inclinação de sublimiar 

torna-se ainda menor e, ao contrário das componentes mencionadas anteriormente, 

a susceptibilidade em relação à variação de temperatura é muito reduzida (19). Esta 

condição é indicada pela Figura 12. 

 

Figura 11 – Diagrama de bandas de energia representando predomínio de corrente TAT. 

 

Fonte: Martino (2011) 
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Figura 12 – Diagrama de bandas de energia representando predomínio de corrente BTBT. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

As condições de polarização que resultam no predomínio de cada um dos três 

mecanismos de transporte mencionados podem ser resumidas na Figura 13, que 

esboça a variação de corrente numa junção em função da tensão aplicada. 
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Figura 13 – Representação da variação do mecanismo de transporte predominante à medida que é 
alterada a tensão em uma determinada junção. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

No capítulo 3 são detalhadas as equações implementadas pelos modelos 

utilizados para as simulações de cada uma destas componentes e as escolhas são 

justificadas a partir dos parâmetros variáveis ao longo de todas as análises. 

Já os capítulos 4, 5 e 6 utilizam por diversas vezes esta metodologia de 

avaliação da componente predominante na corrente para justificar o comportamento 

dos dispositivos TFETs. 

2.3 PRINCIPAIS DESAFIOS TECNOLÓGICOS ATUAIS 

Mesmo com todas as características promissoras da tecnologia TFET, há 

importantes desafios que devem ser enfrentados pela comunidade científica para 

maximizar o desempenho destes dispositivos, principalmente quanto ao efeito 

ambipolar e à baixa corrente de acionamento (ION) (20). 

Conforme previamente explicado na Figura 7, o efeito ambipolar ocorre pela 

simetria da estrutura básica dos Point TFETs, o que permite que um mesmo 

dispositivo funcione como transistor do tipo N e do tipo P dependendo da condição 
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de polarização. Esta característica é bastante prejudicial e têm recebido numerosas 

sugestões de abordagem prática (21). 

Uma das sugestões mais recorrentes para atenuar o tunelamento parasitário 

é baseada na utilização de estruturas forçadamente assimétricas, com subposição 

(underlap) de porta em relação à junção canal/dreno, onde não deve ocorrer 

tunelamento (22). 

A questão da baixa corrente ION também é preocupante, visto que poderia 

limitar a velocidade de chaveamento e, consequentemente, toda a performance em 

aplicações digitais (23). Algumas soluções propõem o uso de técnicas tais quais 

tensionamento mecânico (strain) local, epitaxia seletiva, materiais com elevadas 

constantes dielétricas, entre outras (24). 

No entanto, ainda há barreiras decorrentes da dificuldade de integração de 

óxidos com constantes dielétricas superiores a 100 na tecnologia CMOS e das 

limitações litográficas para estabelecer a precisão nanométrica no alinhamento da 

porta em relação à fonte com strain ou à heterojunção fonte/canal (25). 

Outro ponto importante observado a partir das tomadas de dados 

experimentais de dispositivos Point TFETs refere-se ao impacto da utilização de um 

material na fonte com largura de faixa proibida reduzida para obter maior efetividade 

do BTBT, o que resulta, na prática, em valores de inclinação de sublimiar menores 

que 60mV/década (26). 

Ainda assim, alguns resultados medidos para estruturas com fonte de silício 

são apresentados a título comparativo, apesar de não constituírem a solução final 

para transistores com inclinação de sublimiar inferior ao limite teórico da tecnologia 

CMOS convencional. 

Em outras palavras, mesmo transistores com valores de inclinação de 

sublimiar, tensão de limiar e tensão de alimentação ainda fora do esperado para a 

operação final dos dispositivos de tunelamento podem ser utilizados para 

comparações dos benefícios e prejuízos de diferenças estruturais no desempenho 

dos dispositivos individualmente ou como elementos de circuitos maiores (27). 

 



42 

2.4 PRINCÍPIOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO DE LINE TFETS 

Com o objetivo de enfrentar algumas características indesejáveis de 

transistores Point TFETs, como a baixa corrente de acionamento e a degradação 

observada experimental na inclinação de sublimiar, uma estrutura proposta mais 

recentemente é a de transistores com tunelamento em linha, denominadas na 

literatura de Line TFETs (28, 29, 30). 

Nesta nova classe de dispositivos, a fonte é prolongada abaixo do canal, ao 

longo de toda a região controlada pela porta, conforme ilustrado pela Figura 14. Com 

isso, o tunelamento ocorre de modo alinhado ao campo elétrico da porta, ao 

contrário do que ocorre com Point TFETs (31, 32). 

 

Figura 14 – Seção transversal de um Line TFET do tipo N. 

 

Fonte: Martino (2017) 

 

A justificativa física para o funcionamento desta tecnologia pode ser baseada 

no diagrama de bandas de energia da Figura 15. É interessante compará-lo ao 

diagrama análogo de um Point TFET ligado, exibido previamente na Figura 9, 

atentando para a diferença quanto à direção do tunelamento (33). 
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Figura 15 – Diagrama de bandas de energia para um dispositivo Line TFET. 

 

Fonte: Walke (2014) 

 

Duas consequências muito importantes decorrem deste tipo de estrutura. A 

primeira é o aumento da corrente de acionamento (ION). A segunda é que esta 

corrente passa a depender diretamente do comprimento efetivo de canal (Lef). Esta 

dependência é diferente da observada na tecnologia MOS convencional, cuja 

corrente é inversamente proporcional a Lef, e ao já comentado efeito da pouca 

dependência da corrente de Point TFETs em relação ao comprimento de canal (12, 

34). 

Desta forma, as semelhanças (mecanismos de transporte, pouca 

susceptibilidade à temperatura) e diferenças (magnitude de ION, dependência do 

comprimento de canal) entre transistores Point TFETs e Line TFETs serão 

diretamente relacionadas às diferenças de performance observadas em circuitos 

projetados com cada uma destas tecnologias nos capítulos 5 (espelhos de corrente) 

6 (pares diferenciais). 

2.5 PROPOSTAS DE CIRCUITOS BÁSICOS COM TRANSISTORES DE 

TUNELAMENTO 

Em virtude das características promissoras de transistores de tunelamento 

justificadas pelos princípios de operação detalhados em 2.1 e 2.4, é interessante 

não apenas o aprofundamento quanto às otimizações estruturais que melhoram os 

parâmetros de transistores individuais, mas também a avaliação da performance 
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destes dispositivos como partes de circuitos fundamentais. Nesta seção, são 

apresentadas algumas referências que têm destacado recentemente propostas de 

otimização de transistores já com foco em impactos em circuitos (35, 36, 37). 

Configurações digitais, como inversores e multiplexores, são as mais 

frequentemente analisadas na literatura, sendo a maioria dos trabalhos baseada em 

simulações (38, 39), porém também com algumas ocorrências de dados 

experimentais (40, 41). 

Circuitos analógicos com transistores de tunelamento também têm sido 

propostos, basicamente com análise de simulações (42, 43, 44, 45). É neste 

contexto que se insere a contribuição deste trabalho, que apresenta dados 

experimentais de circuitos básicos para embasar as comparações entre FinFETs, 

Point TFETs e Line TFETs. 

Os circuitos de espelho de corrente e pares diferenciais foram escolhidos por 

serem estágios fundamentais de inúmeros circuitos mais complexos, atuando em 

aplicações que requeiram corrente constante ou ainda como estágio de entrada de 

amplificadores operacionais, respectivamente. São blocos tipicamente 

implementados como circuitos integrados, o que facilita o casamento entre os 

dispositivos, ao qual muitas vezes o desempenho global é bastante sensível. 
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3 SIMULAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

A simulação de dispositivos ao longo deste trabalho foi baseada no programa 

Atlas da Silvaco, um simulador numérico 2D e 3D que utiliza equacionamentos 

físicos do comportamento de dispositivos semicondutores. Desta forma, podem ser 

aproveitadas importantes vantagens de um simulador físico, notadamente a 

possibilidade de previsão do desempenho de dispositivos sem a necessidade da 

inclusão de dados experimentais e a alternativa de estudar o impacto de fenômenos 

individualmente, inseparáveis na prática. 

É importante salientar que os resultados apresentados correspondem a 

simulações bidimensionais, uma vez que os modelos de tunelamento implementados 

pelo Atlas apenas podem ser habilitados para esta condição. 

Para a etapa de simulação de circuitos, também foi utilizado um modo híbrido 

denominado Mixed Mode, que permite uma simulação de circuitos (aos moldes do 

SPICE) utilizando estruturas com o equacionamento físico do Atlas. 

Neste capítulo serão apresentados e comparados modelos físicos referentes 

aos mecanismos de tunelamento adotados, bem com seus respectivos 

equacionamentos. No final, é apresentada uma lista resumindo os modelos 

escolhidos para simular cada efeito. 

3.1 DESCRIÇÃO DO SIMULADOR 

Os trabalhos com o programa Atlas podem se basear no conjunto com outras 

aplicações focadas em simulação de processos e estruturas, como ilustrado na 

Figura 16. Especificamente neste trabalho, as simulações ocorreram a partir dos 

arquivos de comandos de entrada e os resultados gerados foram analisados e 

comparados para cada estrutura e condições de polarização (46). 
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Figura 16 – Representação dos blocos de entrada e saída do programa Atlas. 

 

Fonte: Martino (2011) 

 

3.2 DEFINIÇÃO DOS MODELOS ADOTADOS 

Este item explica os principais modelos disponíveis para os fenômenos mais 

importantes em dispositivos TFETs, bem como suas vantagens e limitações. Para 

cada um dos modelos analisados é apresentado o respectivo equacionamento. 

Nota-se que as entradas do programa aparecem sempre codificadas por letras 

maiúsculas seguidas. 

Pode-se começar destacando os diferentes modelos físicos disponíveis para o 

fenômeno fundamental da corrente de tunelamento de banda para banda (BTBT). 

De modo geral, o mecanismo de geração de portadores na banda de condução por 

tunelamento é dado pela equação (3) (47). 

)
BB.B

exp(BB.A)( BB.GAMMA

F
FGBBT     (3) 

onde F é a magnitude do campo elétrico e BB.A, BB.B e BB.GAMMA são 

parâmetros definidos pelo usuário. 
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O programa prevê dois modelos com este equacionamento, porém com 

diferentes trios de parâmetros de entrada, com base em diferentes aplicações. 

O modelo padrão (BBT.STD) é adequado para semicondutores com transição 

direta como GaAs. Neste caso, os valores utilizados por padrão são  

BB.A = 9,6615x1018, BB.B = 3,0x107 V/m e BB.GAMMA = 2,0 (48). 

Para aplicações com semicondutores com transição indireta, como silício e 

germânio, pode ser utilizado o modelo de Klaassen (BBT.KL), que adota como 

valores iniciais BB.A = 4,00x1014, BB.B = 1,9x107 V/m e BB.GAMMA = 2,5 (49). 

A aplicação destes dois modelos, portanto, basicamente simplifica o modelo 

geral de Kane, omitindo a influência da temperatura. 

Entretanto, como uma das análises previstas para este trabalho inclui o 

impacto deste parâmetro, foi adotado um modelo de Kane mais completo 

(BBT.KANE) (50). Ao invés de considerar uma constante na componente 

exponencial como nos modelos anteriores, a equação de Kane inclui a largura da 

faixa proibida Eg, que apresenta um ligeiro estreitamento com o aumento da 

temperatura, como ilustrado pela Figura 17. A relação completa é indicada pela 

equação (4). 

])BBT.B_KANE(exp[
E)(BBT.A_KAN

2

3

BBT.GAMMA

F

E
F

E
G

g

g

BBT            (4) 

onde Eg é a largura da faixa proibida dependente da temperatura, F é a 

magnitude do campo elétrico e BBT.A_KANE, BBT.B_KANE e BBT.GAMMA são 

parâmetros definidos pelo usuário. 

Os valores padrão destes parâmetros são BBT.A_KANE = 3,5x1021,  

BBT.B_KANE = 2,25x107 e BBT.GAMMA = 2,5. 
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Figura 17 – Largura da faixa proibida do silício em função da temperatura. 
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Fonte: Martino (2017) 

 

Enquanto isso, a corrente de recombinação prevista por Schockley-Read-Hall 

(SRH), também explicada teoricamente em 2.2, é modelada conforme a equação (5). 

)]
ETRAP

exp([TAUN0)]
ETRAP

exp([TAUP0

2
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i
SRH
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np
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nn
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R







     (5) 

onde ETRAP é a diferença entre o nível de energia da armadilha e o nível de 

Fermi intrínseco, TL é a temperatura da estrutura em Kelvin e TAUN0 e TAUP0 são 

os tempos de vida dos elétrons e das lacunas, respectivamente. 

Optando pela implementação do modelo SRH, os parâmetros TAUN0 e 

TAUP0 são definidos pelo usuário e tratados como constantes. Para estruturas de 

silício, são adotados como padrão os valores ETRAP = 0 eV, TAUN0 = 1x10-7 s e 

TAUP0 = 1x10-7 s. 

Por fim, o modelamento da corrente de tunelamento induzido por armadilhas 

(TRAP.TUNNEL) é implementado matematicamente por uma correção do modelo 

SRH, conforme a equação (6). 
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onde Γn
DIRAC é o termo de incremento do campo dos elétrons para poços de 

Dirac e Γp
DIRAC é o de aumento do campo das lacunas para poços de Dirac, definidos 

conforme as equações (7) e (8) (51). 
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onde u é a variável de integração, ΔEn é a faixa de energia para a qual há 

tunelamento de elétrons, ΔEp é a faixa de energia para tunelamento de lacunas e Kn 

e Kp são definidos pelas equações (9) e (10). 
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      (10) 

onde ħ é a constante de Planck reduzida (h/2), m0 é a massa do elétron em 

repouso e MASS.TUNNEL é a sua massa efetiva. 

Desta maneira, basta comparar as equações (5) e (6) para notar que o efeito 

de TAT é implementado matematicamente através de uma correção na equação da 

corrente de recombinação de SRH. Este ajuste leva em consideração os 

incrementos dos campos para elétrons e lacunas, baseado em faixas de energia 

onde ocorre tunelamento. 

Em outras palavras, para que o efeito do tunelamento induzido por armadilhas 

tenha de fato efeito na simulação é necessário não apenas utilizar o modelo 
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TRAP.TUNNEL, mas também garantir que a corrente de Schockley-Read-Hall utilize 

o modelo denominado no Atlas por SRH. Há outros modelos disponíveis para 

simular a corrente de Schockley-Read-Hall com equacionamento similar a (5), como 

o CONSRH e o KLASRH. Entretanto, estes foram preteridos justamente porque não 

seriam devidamente alterados na implementação de (6). 

Outros fenômenos, tais quais a ionização incompleta em baixas temperaturas, 

a concentração de portadores e outros, também tiveram seus modelos escolhidos de 

modo a permitir maior compatibilização com a literatura. 

Por exemplo, os cálculos referentes às correntes de difusão e deriva foram 

baseados no modelo DRIFT.DIFF, derivado de desenvolvimento teórico de 

Boltzmann (52). Para determinar estas correntes, a abordagem estatística da 

concentração de portadores utiliza o modelo FERMI, adequada para estruturas com 

regiões fortemente dopadas (53). 

Também foi levado em consideração o modelo de recombinação de Klaassen-

Auger (KLAAUG), com coeficientes dependentes de variações na temperatura (54). 

Por fim, o modelo INCOMPLETE foi utilizado para deixar as simulações compatíveis 

também para casos de baixas temperaturas, por considerar os efeitos da ionização 

incompleta nesta condição (INCOMPLETE) (55). 

Um resumo dos modelos adotados é apresentado na Tabela 1, mostrando 

que foram considerados tanto os fenômenos específicos de tunelamento quanto os 

relativos ao comportamento geral da estrutura submetida a ampla faixa de variação 

de temperatura. 
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Tabela 1 – Modelos adotados para simulações dos dispositivos TFETs. 

Fenômeno físico Modelo adotado 

Tunelamento de banda para banda BBT.KANE 

Recombinação de Schockley-Read-Hall SRH 

Tunelamento induzido por armadilhas TRAP.TUNNEL 

Correntes de difusão e deriva DRIFT.DIFF 

Estatística da concentração de portadores FERMI 

Recombinação de Klaassen-Auger KLAAUG 

Ionização incompleta sob baixas temperaturas INCOMPLETE 

 

3.3 COMPARAÇÃO DO IMPACTO DA TEMPERATURA EM CADA MECANISMO 

DE TRANSPORTE 

Nos capítulos 4, 5 e 6 a seguir, um dos mais importantes fatores a ser 

analisado é o impacto da temperatura no comportamento de dispositivos TFETs, 

seja quanto às características individuais, seja quanto à performance global do 

circuito no qual estão inseridos. 

Para justificar a diferença de comportamento decorrente de cada condição de 

polarização e de cada tipo de estrutura, é importante destacar como os modelos dos 

mecanismos de transporte são susceptíveis à variação de temperatura. 

Com este objetivo, devem ser comparadas as equações (4), referente ao 

BTBT, (5), relativa ao SRH, e (6), corresponde ao TAT. As condições para domínio 

de cada uma destas componentes foram detalhadas em 2.2. 

Nota-se, inicialmente, que o tunelamento de banda para banda apresenta 

apenas uma ligeira dependência da temperatura. Apesar de não explícita na 

equação (4), o aumento da temperatura causa uma ligeira redução na largura da 
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faixa proibida (Figura 17), o que resulta em um pequeno incremento na corrente de 

tunelamento. 

Por outro lado, as equações (5) e (6) indicam claramente uma dependência 

exponencial da corrente com a temperatura. Nas condições de polarização em que 

estas componentes predominarem, espera-se, portanto, um aumento significativo na 

corrente total quando o dispositivo estiver submetido a altas temperaturas. 

Esta assimetria de dependência da temperatura proporcionará diferenças em 

diversos parâmetros, desde a inclinação de sublimiar mínima obtida até parâmetros 

analógicos, como o ganho intrínseco de tensão. 

  



53 

4 PERFORMANCE DE DISPOSITIVOS TFETS IMPLEMENTADOS 

EM ESTRUTURA DE NANOFIOS 

Neste capítulo será estudado o comportamento de transistores de 

tunelamento induzido por efeito de campo em estruturas de nanofios verticais. 

Inicialmente será destacada a influência de uma alta tensão de dreno em 

dispositivos de canal curto, em condições em que há um estreitamente da barreira 

de tunelamento. Este fenômeno indesejado de influência da tensão de dreno no 

controle da corrente pode ser avaliado quantitativamente através do parâmetro 

denominado DIBT (do inglês Drain Induced Barrier Thinning), que indica a 

susceptibilidade da tensão de limiar de um dispositivo às suas condições de 

polarização. 

A seguir, será estudada a performance analógica deste tipo de dispositivo e a 

susceptibilidade à variação de temperatura e a diferentes mecanismos de transporte 

dominantes. Para avaliar o desempenho analógico, pode-se partir do ganho 

intrínseco de tensão, calculado em função de parâmetros como tensão de Early, 

eficiência, transcondutância e condutância de saída. Desta maneira, será destacado 

como as tendências dos parâmetros analógicos dependem da composição da fonte 

e do mecanismo de transporte predominante. 

4.1 CARACTERISTICAS DOS DISPOSITIVOS 

Os TFETs deste estudo representam a seção transversal de um nanofio 

vertical. Deste modo, o diâmetro D do nanofio corresponde à distância entre as duas 

interfaces com o óxido. Neste capítulo, a denominação TFET refere-se à estrutura 

Point TFET descrita em 2.1. 

Para a análise do DIBT, foram realizadas simulações de pTFETs com 

dopagem de fonte de 1020cm-3 do tipo n+, dopagem de fonte de 1020cm-3 do tipo p+ 

e uma região de canal com baixa dopagem (1015cm-3). A estrutura de porta contava 

ainda com material de função trabalho de 4,7eV e óxido de porta de 2nm de 

espessura. Já o diâmetro D foi fixado em 40nm. 

Conforme explicado em 2.1, a escolha de pTFETs faz com que as 

polarizações de porta e dreno tenham que ser negativas para ligá-lo. 
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Foram realizadas simulações numéricas bidimensionais com variações no 

comprimento de canal (de 20 a 100nm) e no perfil de dopagem nas junções 

canal/fonte e canal/dreno (abrupto ou gaussiano). Além disso, enquanto foi mantido 

autoalinhamento da porta em relação à junção canal/fonte, o comprimento de porta 

foi variado para simular uma subposição em relação à junção canal/dreno de 10 a 

20nm, correspondente à diferença Lch – LG. 

A estrutura completa é ilustrada na Figura 18. 

 

Figura 18 – Estrutura esquemática de um pTFET com alinhamento entre porta e fonte e 
 subposição entre porta e dreno. A concentração de dopagem N+ e P+ é de 1020cm-3. 

 

Fonte: Martino (2014) 

 

Enquanto isso, a análise da performance analógica dos TFETs foi realizada a 

partir de dados experimentais obtidos em estruturas fabricados no imec/Bélgica. 

Foram utilizados dispositivos do tipo N, com 100 nanofios em paralelo (NW = 100), 

dielétrico de porta composto por 3nm de HfO2 e 1nm de SiO2 na interface. As 

demais dimensões incluem o comprimento de canal (Lch) de 220nm, o comprimento 

de porta (LG) de 150nm, a sobreposição de porta em relação à junção canal/fonte 

(LGS) de 30nm, a subposição em relação à junção canal/dreno (LGD) de 100nm e o 

diâmetro (D) de 200nm. 

Foram comparados quatro dispositivos, sendo dois com fonte Si1-xGex 

(Si0,73Ge0,27 e Si0,56Ge0,44) e dois com fonte 100% Si (junção de perfil abrupto e não 

abrupto). Mais detalhes sobre as estruturas utilizadas podem ser encontrados em 

(56). 
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Figura 19 – Seção transversal de um NW-TFET obtida com microscopia eletrônica de transmissão. 

 

Fonte: Martino (2014) 

 

Figura 20 – Estrutura esquemática de um NW-TFET. 

 

Fonte: Martino (2014) 
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4.2 IMPACTO DA ESTRUTURA NO ESTREITAMENTO DA BARREIRA DE 

TUNELAMENTO INDUZIDO PELA TENSÃO DE DRENO 

Como previamente comentado, nesta etapa será destacado o impacto de uma 

alta tensão de dreno em transistores de canal curto, com base no parâmetro do 

DIBT, que quantifica a variação da tensão de limiar em função das suas condições 

de polarização. 

Será comparado o impacto de estruturas diferentes quanto ao comprimento 

de canal, à subposição de porta em relação à junção canal/dreno e ao perfil de 

dopagem nas junções canal/fonte e canal/dreno. 

Reforçando a explicação teórica detalhada em 2.1, espera-se que um 

dispositivo TFET apresente baixa susceptibilidade ao comprimento de canal, visto 

que o tunelamento de banda para banda acontece muito próximo à junção 

canal/fonte. 

Com base nisso, a Figura 21 apresenta a corrente de dreno em função da 

tensão de porta para comprimento de canal variando de 20 a 100nm, com tensão de 

dreno fixa em -1,5V, suposição de porta fixa em 10nm e perfis de dopagem 

abruptos. 

Os resultados mostram que quando o comprimento de canal é reduzido até 

60nm, a corrente de dreno praticamente não é afetada pela polarização de dreno. 

Entretanto, valores menores de Lch permitem que a alta tensão no dreno influencie 

nas bandas próximas à junção canal/fonte. Este efeito é extremamente importante 

quando o comprimento de canal atinge 20nm, aumentando a corrente em estado 

desligado, deslocando a tensão de limiar e piorando a mínima inclinação de 

sublimiar que pode ser obtida. 
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Figura 21 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para perfil de dopagem  
abrupto, com VDS = -1,5V, Lch – LG = 10nm e Lch variando de 20 a 100nm. 
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A seguir, foram selecionados os dispositivos com comprimento de canal de 

60nm, quando o fenômeno começa a ocorrer para VDS = -1,5V, e de 20nm, quando o 

fenômeno é máximo entre os casos simulados. A Figura 22 mostra a corrente de 

dreno em função da tensão de porta para estes dois valores de comprimento de 

canal e para duas diferentes condições de polarização de dreno (VDS = -1,5V e VDS = 

-0,05V). 

Os resultados mostram que, mantendo a tensão de dreno próxima de zero, o 

transistor efetivamente apresenta a esperada baixa susceptibilidade ao comprimento 

de canal, mesmo para Lch de apenas 20nm. Além disso, fica claro que a influência 

da tensão de dreno é muito maior na região em que o transistor está desligado, com 

um elevado efeito ambipolar para polarizações de dreno mais significativas. Também 

pode-se notar que a tensão de limiar se desloca para a direita (isto é, aumenta em 

valor absoluto) à medida que o comprimento de canal é reduzido. 
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Figura 22 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para perfil de dopagem  
abrupto, Lch – LG = 10nm, VDS de -1,5V e -0,05V e Lch de 20nm e 60nm. 
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Para esclarecer o fenômeno, a Figura 23 mostra o diagrama de bandas de 

energia nas quatro combinações selecionadas anteriormente. O diagrama apresenta 

as bandas sob a condição em que a corrente de dreno é de 10-7 A/µm. Esta 

condição foi definida como o caso correspondente à tensão de limiar para os 

subsequentes cálculos do DIBT (57). 

É possível observar que, quando o canal é muito curto e a tensão tem módulo 

elevado, há um estreitamento da barreira de tunelamento próximo à junção 

canal/fonte, causando um aumento na corrente de dreno, exatamente como 

comentado nas tanto na Figura 21 quanto na Figura 22. Este efeito seria ainda mais 

relevante para a condição de tensão de porta na região de sublimiar, visto que seria 

esperada uma largura de banda proibida grande o suficiente para manter uma baixa 

corrente no estado de transistor desligado. 

Se qualquer uma destas condições (canal curto e alto módulo de tensão de 

dreno) não for satisfeita, o deslocamento da tensão de limiar se torna desprezível. 

Estas observações correspondem à fundamentação do fenômeno de estreitamento 

da barreira de tunelamento induzido pela tensão de dreno. 
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Destacando o transistor com Lch = 60nm, é mais fácil notar a influência da 

subposição de porta em relação à junção fonte/dreno (Lch – LG = 10nm) no formato 

do diagrama de bandas de energia. Maiores valores de subposição resultariam 

numa maior influência da tensão de dreno no canal. Com base nesta observação, o 

efeito da subposição de porta no DIBT também será calculado nesta seção. 

 

Figura 23 – Diagrama de bandas de energia para perfil de dopagem abrupto, Lch – LG = 10nm,  
VDS de -1,5V e -0,05V e Lch de 20nm e 60nm e IDS = 10-7A/µm. 
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Completando as curvas características de transferência, a Figura 24 

apresenta a corrente de dreno em função da tensão de porta para dois perfis de 

dopagem diferentes (abrupto e gaussiano) nas junções canal/fonte e canal/dreno. O 

comprimento de canal foi mantido constante em 30nm e a subposição de porta ficou 

fixa em 10nm. 

Nota-se que dispositivos com perfil de dopagem abrupto apresentam maior 

corrente ION, menor inclinação de sublimiar e menor corrente ambipolar. Logo, 

considerando os objetivos fundamentais da tecnologia TFET mencionados no 

capítulo 1, apresentam um melhor desempenho à primeira vista. 
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Figura 24 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para Lch – LG = 10nm,  
Lch = 30nm, VDS de -1,5V e -0,05V e perfis de dopagem abrupto e gaussiano. 
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Entretanto, deve-se também analisar o impacto do DIBT para estabelecer 

uma comparação em termos de imunidade aos efeitos de canal curto. 

Este parâmetro será avaliado quantitativamente pela razão entre a variação 

de tensão de limiar para duas diferentes polarizações de dreno e a respectiva 

diferença de tensão de dreno, vide equação (11). Seguindo a metodologia utilizada 

ao longo desta seção 4.2, foram selecionados os valores de VDS1 = –0,05V e VDS2 = 

–1,5V. Como já explicado, a tensão de limiar foi definida como a tensão de porta 

para a qual a corrente de dreno é de 10-7 A/µm, isto é, 𝑉𝑡ℎ = 𝑉𝐺𝑆(𝐼𝐷𝑆 = 10−7𝐴/µ𝑚). 

 

𝐷𝐼𝐵𝑇 =
| 𝑉𝑡ℎ(𝑉𝐷𝑆2)−𝑉𝑡ℎ(𝑉𝐷𝑆1) |

| 𝑉𝐷𝑆2− 𝑉𝐷𝑆1 |
    (11) 

 

Com base nesta proposta matemática, a Figura 25 mostra o DIBT em função 

do comprimento de canal para dispositivos com perfis de dopagem abrupto e 

gaussiano. Pode-se concluir que o perfil abrupto resulta em uma indesejada maior 

influência do estreitamento da barreira de tunelamento para toda a faixa avaliada. A 
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diferença entre os valores obtido gira entre 30% e 50%. Vale salientar que, para  

Lch = 20nm, o transistor com perfil de dopagem gaussiano sequer atinge o valor de  

IDS = 10-7 A/µm, de modo que não é possível calcular o valor de DIBT seguindo esta 

metodologia. 

Dessa forma, é interessante concluir que, apesar da melhor corrente ION para 

dispositivos com perfil de dopagem abrupto, se a aplicação requer valores baixos de 

DIBT, o uso de junções com perfil gaussiano pode ser considerado mais apropriado. 

 

Figura 25 – DIBT em função do comprimento de canal para Lch – LG = 10nm,  
Lch variando de 20 a 100nm e perfis de dopagem abrupto e gaussiano. 
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Finalmente, este procedimento foi repetido para dispositivos com dois 

diferentes valores de subposição de porta em relação à junção canal/dreno (10 e 

20nm). Estruturas autoalinhadas também foram simuladas, porém não atingiram a 

condição de corrente de dreno de 10-7 A/µm. A Figura 26 mostra os resultados 

obtidos para comprimento de canal variando de 30 a 100nm. 
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Figura 26 – DIBT em função do comprimento de canal para perfil de dopagem  
abrupto, Lch – LG de 10nm e 20nm e Lch variando de 30 a 100nm. 
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As curvas mostram que, dado um valor fixo de comprimento de canal, o 

estreitamento da barreira de tunelamento piora à medida que a subposição de porta 

aumenta. A diferença diminui para canais mais longos, visto que a diferença relativa 

entre os comprimentos de porta também diminui, de modo que a influência do dreno 

na junção canal/fonte se torna desprezível. 

Em uma comparação quantitativa, há uma diferença de 45% para o caso de  

Lch = 30nm (LG de 10 e 20nm), de 21% para Lch = 50nm (LG de 30 e 40nm) e de 

apenas 2% para Lch = 100nm (LG de 80 e 90nm). Em outras palavras, mantendo o 

comprimento de canal fixo, o aumento na subposição de porta torna a polarização 

do dreno mais relevante no diagrama de bandas próximo à junção canal/fonte, 

agravando o efeito do estreitamento da barreira de tunelamento. 

Esta conclusão também é notável, visto que a subposição vem sendo 

largamente utilizada para reduzir o efeito ambipolar e melhorar o comportamento na 

região de sublimiar (58). Como consequência, deve-se buscar uma solução de 

compromisso dependendo da aplicação, para satisfazer os requerimentos 

relacionados à inclinação de sublimiar e ao DIBT. 
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Combinando as observações desta seção, nota-se que projeto de dispositivos 

com junções de perfil de dopagem abrupto e com significativa subposição de porta 

em relação à junção canal/dreno resultam em correntes de dreno mais elevadas em 

estado acionado, enquanto a tendência oposta é mais adequada para aplicações 

que requeiram uma minimização do fenômeno de estreitamento de barreira de 

tunelamento induzido pela tensão de dreno. 

4.3 IMPACTO DA TEMPERATURA E DOS MECANISMOS DE TRANSPORTE 

NO COMPORTAMENTO ANALÓGICO 

Neste item será destacada a performance analógica de dispositivos TFETs e 

o impacto da variação da temperatura e do mecanismo de transporte dominante. A 

análise foi baseada nos resultados experimentais de transistores com diferentes 

composições de fonte (100% Si e Si1-xGex) e na obtenção da Energia de Ativação 

para cada condição de polarização. Dessa forma, foi possível relacionar os 

resultados aos respectivos mecanismos de transporte predominantes em cada caso, 

notadamente o tunelamento de banda para banda e o tunelamento induzido por 

armadilhas, além de verificar o impacto dos mesmos nos mais importantes 

parâmetros analógicos. 

Inicialmente, a Figura 27 mostra os resultados experimentais da corrente de 

dreno em função da tensão de porta para VDS = 1,5V e temperatura ambiente. Nota-

se que a maior presença de germânio na composição da fonte resulta em maiores 

valores de ION, sem prejudicar os valores de IOFF, o que é justificável pela menor 

largura de banda proibida deste material. Com isso, são obtidos melhores valores de 

inclinação de sublimiar do que com os transistores 100% Si. Em termos de perfil de 

dopagem, junções abruptas contribuíram para maiores valores de corrente, o que 

está alinhado com as observações descritas em 4.2. 
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Figura 27 – Corrente de dreno em função da tensão de porta  
para fontes com diferentes composições. 
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Para investigar o impacto da temperatura, a Figura 28 e a Figura 29 

apresentam as curvas de transferência para dispositivos SiGe e 100% Si, 

respectivamente, sob as mesmas polarizações e características estruturais da Figura 

27, mas com variação de temperatura de 25 a 150oC. 
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Figura 28 – Corrente de dreno experimental para temperatura variando de 25 a 150oC.  
Duas diferentes estruturas de fonte foram analisadas: Si0,73Ge0,27 e Si0,54Ge0,46. 
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Figura 29 – Corrente de dreno experimental para temperatura variando de 25 a 150oC.  
Duas diferentes técnicas de dopagem foram analisadas. 
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Conforme previamente estudado em (59), dispositivos SiGe apresentam 

corrente ION menos susceptível à temperatura do que transistores 100% Si, o que 

pode ser explicado pelo mecanismo de transporte dominante em cada caso. 

Enquanto para dispositivos com germânio na fonte tem componente principal 

resultante de tunelamento de banda para banda (BTBT), cuja dependência com a 

temperatura é apenas pelo pequeno estreitamento de banda proibida, transistores 

100% Si são dominados por tunelamento induzido por armadilhas, com dependência 

da temperatura exponencial. Vale salientar que os detalhes sobre cada tipo de 

mecanismo de transporte e seus fatores determinantes estão descritos em 2.2. 

Tendo em mente a importância de identificar o mecanismo de transporte 

dominante em cada caso, a Figura 30 mostra a Energia de Ativação (EA) em função 

da tensão de porta. Sabe-se que EA deve estar entre ~Eg/2 e Eg/2-ΔE para 

mecanismos ativados termicamente, como SRH e TAT, e que EA deve apresentar 

valores menores do que 0,1eV para BTBT (58). 

 

Figura 30 – Energia de ativação para diferentes composições de fonte. 
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Desta forma, os resultados experimentais reafirmam que, para VGS > 1,5V, 

dispositivos com SiGe são dominados por BTBT. Transistores com fonte de silício e 

junção abrupta atingem uma região de transição de mecanismo dominante próximo 

a VGS = 2V, enquanto transistores com junção não abrupta permanecem sob forte 

domínio de TAT para toda a faixa de tensão de porta estudada. 

Após a análise das curvas características de entrada, a Figura 31 ilustra os 

resultados obtidos para as curvas de saída a temperatura ambiente. O gráfico 

mostra um claro plateau para VDS > 1V, principalmente para dispositivos com fonte 

de SiGe. Este comportamento torna os TFETs promissores também para aplicações 

analógicas, uma vez que isto indicaria alta tensão de Early, baixa condutância de 

saída e alto ganho intrínseco de tensão. 

 

Figura 31 – Corrente de dreno em função da tensão de dreno para diferentes composições de fonte. 
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Para estudar em detalhes a performance analógica de TFETs, a próxima 

parte deste estudo destaca parâmetros relacionados ao ganho intrínseco de tensão 

(AV). Vale ressaltar que este parâmetro pode ser calculado pela razão entre a 

transcondutância e a condutância de saída (AV = gm/gD) ou pela multiplicação da 
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eficiência do transistor pela sua tensão de Early (AV = (gm/IDS) x VEA). Desta forma, 

os gráficos a seguir representarão cada um destes parâmetros separadamente, 

sempre incluindo os mesmos quatro dispositivos sob temperatura variando de 25 a 

150oC. 

A Figura 32 ilustra a eficiência do transistor em função da temperatura. Os 

valores foram obtidos fixando uma condição de polarização (VGS = 1,7V e  

VDS = 1,5V), extraindo a corrente de dreno e, finalmente, calculando gm/IDS. O gráfico 

inserido na Figura 32 mostra um exemplo de impacto da temperatura na eficiência 

do transistor (gm/IDS) em função da corrente de dreno para um dispositivo com fonte 

de SiGe. Nota-se uma diminuição no valor máximo com o aumento da temperatura e 

uma influência desprezível para valores mais altos de corrente de dreno. Uma vez 

mais pode-se justificar este comportamento pelo mecanismo de transporte 

dominante, notadamente TAT na região de sublimiar (pico de gm/IDS) e BTBT sob 

forte inversão (alto IDS). 

 

Figura 32 – Eficiência do transistor (gm/IDS) experimental em função da temperatura para diferentes 
composições de fonte. Gráfico inserido: Eficiência do transistor em função da corrente de dreno. 
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Inicialmente é possível notar uma interessante diferença na tendência para 

dispositivos 100% Si com junção não abrupta. A respeito da variação relativa, pode-

se calcular que a maior diferença de eficiência para um mesmo transistor é de cerca 

de 30%, um valor baixo quando comparado à variação dos parâmetros exibidos nos 

gráficos seguintes. 

A susceptibilidade da tensão de Early à variação de temperatura é exibida 

pela Figura 33. Novamente há uma curva com tendência invertida em relação às 

demais, notadamente a de fonte de silício com junção não abrupta, que apresenta 

um fortíssimo aumento de 7 vezes ao longo da faixa de temperatura estudada. Entre 

as outras três curvas, tanto a de silício com junção abrupta quanto a de Si0,54Ge0,46 

apresentam diminuição de mais de 3 vezes em relação ao valor obtido à temperatura 

ambiente. 

 

Figura 33 – Tensão de Early em função da temperatura para diferentes composições de fonte. 
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Outro parâmetro importante é a transcondutância, apresentado na Figura 34 

para os mesmos quatro casos de dispositivos destacados neste capítulo. Nota-se 

um ligeiro aumento da transcondutância com a temperatura, exceto pelo caso de Si 

com junção não abrupta, para o qual a diferença é de um pouco mais de uma ordem 

de grandeza. Isto está intimamente relacionado à forte dependência do tunelamento 

induzido por armadilha com a temperatura, componente que domina este dispositivo, 

em contrapartida ao BTBT que prevalece nas demais três configurações. 

 

Figura 34 – Transcondutância para diferentes composições de fonte. 
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Já a Figura 35 representa a condutância de saída em função da temperatura. 

Os maiores valores absolutos são obtidos para as estruturas dominadas por BTBT, 

em consonância com Figura 30, visto que há uma maior influência da tensão de 

dreno. Em termos de variação relativa, neste caso há uma tendência ligeiramente 

positiva para todos os casos. 
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Figura 35 – Condutância de saída para diferentes composições de fonte. 
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Finalmente, considerando todos os parâmetros exibidos de eficiência, tensão 

de Early, transcondutância e condutância, é possível calcular o ganho intrínseco de 

tensão, mostrado na Figura 36. Como resultado das diferenças nas tendências e nos 

valores absolutos apontadas ao longo deste capítulo, dispositivos com fonte 100% Si 

e junção não abrupta são os únicos com aumento de AV para temperaturas 

crescentes. Outros dispositivos, com maior impacto do BTBT, apresentaram 

tendência negativa em relação à temperatura, revelando uma degradação na 

performance para aplicações sob altas temperaturas. 
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Figura 36 – Ganho intrínseco de tensão em função da temperatura  
para diferentes composições de fonte. 
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A conclusão global desta análise focada no comportamento analógico de 

TFETs é que dispositivos com maior quantidade de germânio em sua composição 

parecem mais adequados em termos de AV para aplicações por volta da temperatura 

ambiente. Por outro lado, há uma significativa redução no ganho para maiores 

temperaturas, de modo que, para operações analógicas acima de 100oC, 

dispositivos de 100% Si, mais simples sob o ponto de vista de fabricação, ainda 

podem apresentar performances bastante adequadas. 
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5 ANÁLISE DE CIRCUITOS DE ESPELHOS DE CORRENTE 

Este capítulo refere-se ao começo do estudo dos dispositivos de tunelamento 

sob o ponto de vista da influência que eles podem exercer nos circuitos em que são 

utilizados, ao invés de restringir-se à análise individual dos mesmos. Para esta 

análise inicial, foi montado o circuito de um espelho de corrente básico. 

Neste caso, transistores Point TFETs foram implementados seguindo o 

mesmo processo de fabricação de um FinFET, apenas alterando a dopagem da 

fonte, conforme detalhado em 5.1.1. Deste modo, a performance do espelho de 

corrente com TFETs pôde ser comparada à do circuito montado com FinFETs, 

utilizado como referência. 

Também foram realizadas medidas experimentais para analisar a 

performance de espelho de corrente projetados com a tecnologia Line TFET. Os 

dispositivos, detalhados em 5.1.2, também foram submetidos a diferentes condições 

de polarização e temperatura, com o objetivo de permitir uma comparação mais 

abrangente das vantagens e desvantagens de cada uma destas 3 tecnologias em 

aplicações que utilizem o bloco do espelho de corrente.  

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS 

5.1.1 Especificação dos dispositivos com estrutura FinFET 

As medidas experimentais foram realizadas com dispositivos de porta tripla 

fabricados no imec/Bélgica, processados em substratos SOI (100) com espessura de 

óxido enterrado de 150nm. TFETs e FinFETs foram fabricados seguindo os mesmos 

procedimentos e foram escolhidos de uma mesma lâmina. A estrutura de porta 

consiste de uma camada de 100nm de silício policristalino sobre 5nm de TiN, 

enquanto que o seu dielétrico é composto de 2nm de HfO2 sobre 1nm de SiO2. 

Todos os transistores apresentam canal com a dopagem natural da lâmina de  

1015 cm-3, 5 aletas em paralelo, cada qual com altura de 65nm. 

A diferença entre os dispositivos de tecnologias diferentes foi estabelecida 

pela implantação na fonte, que corresponde ao tipo N para TFETs e P para FinFETs. 

Podem ser encontrados mais detalhes sobre a implementação da tecnologia dos 
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FinFETs em (60) e sobre a estrutura física dos componentes utilizados nesta etapa 

do trabalho em (23) e (61). 

A Figura 37 representa a estrutura descrita, enquanto Figura 38 mostra uma 

imagem destacando as dopagens para o caso de implementação de Point TFETs.  

 

Figura 37 – Representação da estrutura dos dispositivos medidos Point TFETs e FinFETs. 

 

Fonte: Agopian (2015) 

 

Figura 38 – Vista superior da estrutura, com destaque às dopagens para o caso de Point TFETs. 

 

Fonte: Agopian (2015)  
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5.1.2 Especificação dos dispositivos com estrutura Line TFET 

As medidas experimentais de Line TFETs também foram realizadas a partir 

de 300nm fabricadas no imec/Bélgica, processados em substratos SOI (100). Os 

transistores foram projetados com heterojunção Si/SiGe, uma vez que é 

performance é melhorada com uma menor largura de faixa proibida (33). Foram 

utilizados Line TFETs do tipo N, com uma fina camada de silício intrínseco do canal 

sobre 30nm de espessura de Si0,55Ge0,45 de fonte, que se prolonga ao longo de todo 

o comprimento da porta. 

Em relação à estrutura de porta, há 1nm de SiO2 na interface com o canal, 

seguido por camadas de 1,8nm de HfO2 e 2nm de TiN. Quanto às dimensões de 

canal, neste capítulo de espelhos de corrente foram utilizados transistores com L 

variando de 130 a 1000 nm e W variando de 60 a 105 nm. 

A Figura 39 mostra a estrutura dos Line TFETs utilizados para as medidas 

experimentais, enquanto a Figura 40 mostra uma vista lateral do dispositivo. 

 

Figura 39 – Representação da estrutura dos dispositivos medidos Line TFETs. 

 

Fonte: Martino (2017) 
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Figura 40 – Vista lateral da estrutura Line TFET. 

 

Fonte: Martino (2017) 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO DE ESPELHO DE CORRENTE 

Os esquemas fundamentais dos circuitos de espelho de corrente 

implementados para as medidas experimentais e para as simulações são ilustrados 

na Figura 41, incluindo as ligeiras diferenças entre circuitos com dispositivos do tipo 

P (a) e do tipo N (b). 

Logo no início das seções 5.3 e 5.4, são definidos os valores fixos e variáveis 

de polarização utilizados para as medidas experimentais e para as simulações. Com 

base nessas condições, as correntes IDS1 e IDS2 foram avaliadas para comparação 

entre a performance de diferentes tecnologias. 

Buscou-se analisar os desempenhos dos espelhos de corrente montados com 

base em parâmetros como a tensão de conformidade (isto é, a variação na 

polarização que ainda gera espelhamento adequado), a dependência em relação ao 

casamento perfeito entre os transistores, a magnitude das correntes obtidas e 

susceptibilidade à variação de temperatura. 
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Figura 41 – Circuitos básicos de espelho de corrente  
(a) com transistores do tipo P e (b) com transistores do tipo N. 

 

Fonte: Autor 
 

5.3 RESULTADOS E ANÁLISES DE CIRCUITOS COM ESTRUTURAS FINFETS 

Conforme descrito em 5.1.1, foram utilizadas estruturas típicas de FinFETs 

para comparação da performance de espelhos de corrente com tecnologias Point 

TFET e FinFET. Como foram usados dispositivos do tipo P, o circuito corresponde 

ao da Figura 41(a). Foi aplicada uma polarização fixa ao transistor T1, fixando  

VD1 = 0V (o que implica VG1 = VG2 = 0V), e uma polarização variável a T2, 

implementada através da tensão de dreno VD2 operando na faixa de -0,5V a 1,0V. 
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Foi adotado o valor de tensão de alimentação VCC = VS1 = VS2 = 1,7V. Desta forma, a 

tensão entre fonte e dreno para T1 permaneceu constante em VDS1 = -1,7V, 

enquanto que para o transistor T2 obteve-se VDS2 entre -2,2V e -0,7V. 

5.3.1 Impacto das dimensões e da polarização 

As medidas experimentais foram realizadas com Point TFETs e FinFETs de 

diferentes dimensões no comprimento de canal (1µm e 10µm) e largura de canal 

(1µm e 0,25µm). Para ilustrar a curva de transferência dos dispositivos fabricados 

conforme seção 5.1.1, a Figura 42 mostra a corrente de dreno em função da tensão 

de porta para dois transistores de cada tecnologia. A condição de VGS = 1.7V está 

destacada, uma vez que se trata da condição de polarização do transistor T1 e, 

quando VD2 = 0V, também da polarização de T2. A Figura 42 revela as previstas 

menor corrente de dreno para Point TFETs e menor susceptibilidade de Point TFETs 

à variação de comprimento de canal. Estas propriedades individuais afetam 

diretamente o desempenho dos circuitos de espelho de corrente, como será 

mostrado a seguir. 

 

Figura 42 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para Point TFETs e  
FinFETs com diferentes valores de comprimento de canal. 
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A Figura 43 apresenta os resultados para espelhos de corrente com Point 

TFETs. Uma vez que o transistor T1 está sob polarização fixa, sua corrente de dreno 

é basicamente constante. Enquanto isso, a corrente de dreno do dispositivo T2 

diminui quando VD2 se aproxima de 1,0V, uma vez que o transistor deixa a região 

equivalente à saturação. 

 

Figura 43 – Corrente de dreno em função de VD2 para Point TFETs com  
diferentes larguras e comprimentos de canal. 
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A Figura 44 exibe as curvas para circuitos com FinFETs com as mesmas 

dimensões e sob as mesmas condições de polarização que na figura anterior. 

Comparando os resultados mostrados na Figura 43 com os exibidos na Figura 44, 

nota-se que Point TFETs e FinFETs apresentam a mesma susceptibilidade à 

variação da largura de canal. Por outro lado, é interessante notar a diferença em 

termos de dependência do comprimento de canal. Comparando IDS quando o canal é 

reduzido de 10 vezes, FinFETs apresentam aumento bem próximo das 10 vezes 

esperadas, mas Point TFETs apresentam aumento de apenas 6% para W = 1µm e 
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21% para W = 0,25µm. Esta menor dependência do espelho de corrente é 

consequência direta do já explicado princípio de funcionamento dos dispositivos 

Point TFETs, baseado no tunelamento de banda para band na região da junção 

entre fonte e canal. 

 

Figura 44 – Corrente de dreno em função de VD2 para FinFETs com  
diferentes larguras e comprimentos de canal. 
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Outro parâmetro interessante de comparação da performance de espelhos de 

corrente é a tensão de conformidade, que está ligada à máxima variação de 

polarização que ainda resulta em valores aceitáveis de corrente de saída. A Figura 

45 exibe a razão IDS2/IDS1 em função da tensão de dreno no transistor T2 para 

circuitos com FinFETs e com Point TFETs. Em ambos os casos, os transistores T1 e 

T2 estão casados. Como mostrado tanto na Figura 43 quanto na Figura 44, a 

corrente IDS1 permanece constante, uma vez que a respectiva polarização é 

inalterada. Por outro lado, a corrente de dreno em T2 cai, degradando o 

comportamento esperado de espelhamento.  
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Os resultados apresentados na Figura 45 revelam que o circuito com Point 

TFETs apresenta melhor comportamento de espelhamento para uma faixa de VD2 

mais larga, notadamente até 0,82V. Em outras palavras, a performance do Point 

TFET na região análoga à saturação torna-o mais adequado para uma larga faixa de 

polarização de carga, porém, caso este limite seja ultrapassado, seu desempenho 

piora mais do que o do FinFET. 

 

Figura 45 – Razão entre IDS2 e IDS1 em função de VD2 para espelhos de corrente de Point TFETs  
e FinFETs com largura de canal de 1 µm e comprimento de canal de 10 µm. 
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Com base nestas observações, foram realizadas simulações para avaliar em 

mais detalhes o impacto do comprimento de canal na aplicabilidade de Point TFETs 

e FinFETs em circuitos de espelho de corrente. Vale a pena salientar que as 

simulações foram calibradas com base nos dados experimentais, conforme descrito 

em (61). A Figura 46 mostra um bom ajuste, principalmente para VGS = -1,7V, 

polarização tipicamente utilizada nesta análise. 
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Figura 46 – Resultados experimental e simulado da corrente de dreno em  
função da tensão de porta para Point TFET tipo P. 
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O conjunto inicial de simulações foi realizado para o caso em que o 

comprimento de canal do transistor T1 permaneceu fixo em L1 = 60nm, enquanto T2 

teve L2 variando de 20 a 100nm. A Figura 47 (Point TFETs) e a Figura 48 (FinFETs) 

mostram os valores da razão IDS2/IDS1 em função de VD2. A situação de casamento 

perfeito seria então representada pelas condições L2 = L1 = 60nm e VD2 = VD1 = 0V, 

que efetivamente geram razão unitária quando são atendidas simultaneamente. As 

linhas tracejadas delimitam a variação de 10% na razão entre as correntes, que 

poderia ser admitida como limiar de aceite para efeitos de comparação. 

 

 

 

 

 



83 

Figura 47 – Razão entre IDS2 e IDS1 em função de VD2 para espelhos de corrente de Point TFETs  
com comprimento de canal do transistor T2 variando de 20 a 100 nm. 
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Figura 48 – Razão entre IDS2 e IDS1 em função de VD2 para espelhos de corrente de FinFETs  
com comprimento de canal do transistor T2 variando de 20 a 100 nm. 
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Desta forma, é possível avaliar a combinação dos efeitos de descasamento 

entre os transistores e de variações na polarização na razão IDS2/IDS1. Usando as 

linhas tracejadas como referência, é patente que circuitos com FinFETs são muito 

mais influenciados por ambos os parâmetros. Para VD2 = 0V, a razão entre as 

correntes permanece dentro da margem de 10% para L2 na faixa de 40 a 100nm no 

caso de Point TFETs. Além disso, os resultados são aceitáveis para larga faixa de 

variação de VD2, exceto para L2 = 20nm. Por outro lado, uma análise similar para 

FinFETs revela que apenas uma estreita faixa de VD2 e uma ligeira variação em L2 

são capazes de resultar em performance aceitável em termos de espelhamento de 

corrente. Dispositivos com comprimento de canal de T2 de 20 ou 100nm não 

geraram resultados satisfatórios para nenhum valor de VD2 na faixa analisada. 

A Figura 49 resume estas observações, exibindo IDS2/IDS1 em função de L2. As 

linhas sólidas representam o caso de VD2 = 0V, enquanto as linhas tracejadas 

correspondem a variações de 0,5V na condição de polarização. Vale ressaltar que o 

caso de casamento perfeito refere-se a L2 = L1 = 60nm e VD2 = VD1 = 0V, que 

efetivamente resulta em razão de correntes unitária. 

 

Figura 49 – Razão entre IDS2 e IDS1 em função de L2 para circuitos de espelho de corrente com  
Point TFETs e com FinFETs para VD2 variando de -0,5V a +0,5V. 
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Destacando inicialmente as curvas sólidas, os resultados mostram que o 

circuito com Point TFETs sofreu uma influência muito menor da variação de L2 do 

que o circuito com FinFETs. Desta forma, é interessante observar que o circuito 

exibe um comportamento de espelhamento muito bom mesmo para casos em que 

os transistores não apresentem comprimento de canal perfeitamente casados. Esta 

é uma consequência direta do já comentado princípio de funcionamento da 

tecnologia TFET, com tunelamento acontecendo próximo à junção canal/fonte. A 

corrente de dreno é afetada por L2 apenas para valores menores de 40nm, o que é 

justificável pelo impacto do DIBT (estreitamento de barreira de tunelamento induzido 

pela tensão de dreno), detalhado no capítulo 4 (62). 

Enquanto isso, circuitos com FinFETs perdem a capacidade de espelhar a 

corrente de entrada quando L2 muda. Por exemplo, quando L2 varia de 40 a 100nm, 

a variação na corrente de saída chega a 50%, enquanto que, para Point TFETs, não 

passa de 10%. No cenário de pior caso para ambos os casos (L2 = 20nm), o desvio 

na corrente de dreno de saída quando comparada ao caso de casamento perfeito 

chega a 80% para TFETs e 230% para FinFETs. 

Em relação à influência de VD2, também fica evidenciado que espelhos de 

corrente com Point TFETs são muito menos susceptíveis, desde que o DIBT possa 

ser desprezado. Como previsto pela Figura 47 (Point TFETs) e pela Figura 48 

(FinFETs), as linhas tracejadas para Point TFETs ficam bastante próximas da linha 

sólida para L2 maior que 40nm, o que está ligado à maior tensão de conformidade 

observada para esta tecnologia em relação a circuitos com FinFETs. 

5.3.2 Impacto da temperatura 

Finalmente, simulações foram utilizadas para expandir a análise do impacto 

da temperatura. As correntes de dreno dos transistores T1 e T2 são exibidas na 

Figura 50 (Point TFETs) e na Figura 51 (FinFETs) para temperaturas variando de 

300 a 500K. 
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Figura 50 – Corrente de dreno em função de VD2 para Point TFETs  
com temperatura variando de 300 a 500K. 
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Figura 51 – Corrente de dreno em função de VD2 para FinFETs  
com temperatura variando de 300 a 500K. 
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As curvas plotadas revelam 3 diferenças significativas que devem ser 

esperadas entre circuitos com Point TFETs e com FinFETs. A primeira é a tendência 

oposta de variação com o aumento da temperatura, ascendente apenas para o 

circuito com Point TFETs. Este comportamento pode ser explicado pela diferença no 

mecanismo de transporte predominante em cada caso. Para dispositivos Point 

TFETs, verificou-se que o tunelamento de banda para banda (BTBT) prevalece em 

relação ao tunelamento induzido por armadilhas (TAT) e à corrente de Schockley-

Read-Hall (SRH) para valores altos de |VGS| (61). Com isso, o impacto da 

temperatura será positivo, uma vez que a largura de faixa proibida diminui com o 

aumento da temperatura, potencializando a componente de BTBT (19, 61). 

Enquanto isso, no caso dos FinFETs, dominados pelos mecanismos de difusão e 

deriva, o maior impacto de altas temperaturas é no sentido de degradar a mobilidade 

por causa do maior espalhamento de fônons. O efeito prático desse fenômeno é a 

redução da corrente de dreno quase pela metade na faixa de temperatura estudada. 

Além disso, comparando as inclinações nas curvas de IDS2, pode-se inferir 

sobre a susceptibilidade de espelhos de correntes com cada tecnologia à variação 

de VD2. O cenário de pior caso ocorre para VD2 = 1,0V e temperatura de 500K, para 

o qual pode-se extrair o desvio máximo de 11,5% para Point TFETs e 35,3% para 

FinFETs. Comparando a Figura 50 (Point TFETs) e a Figura 51 (FinFETs) pode-se 

notar uma diminuição na tensão de conformidade sob altas temperaturas para 

ambos os casos, mas com melhores resultados para espelhos de correntes com 

Point TFETs ao longo de toda a faixa de temperatura considerada. 

A terceira diferença é a ordem de grandeza das correntes de dreno 

envolvidas em cada circuito, cuja explicação novamente passa pela diferença no 

mecanismo de transporte predominante em cada caso. As menores correntes 

oriundas de BTBT compõem um fator a ser levado em consideração com base na 

aplicação específica em que o espelho de corrente será utilizado. 

Para resumir o impacto da temperatura em espelhos de corrente, a Figura 52 

e a Figura 53 plotam a razão IDS2(T) / IDS2(300K) para temperatura variando de 300 a 

500K. Em ambos os casos, as linhas sólidas representam o caso de casamento 

perfeito, isto é, com L2 = L1 = 60nm e VD2 = VD1 = 0V. Já as linhas tracejadas são 

aplicadas para sacramentar o impacto da condição de polarização VD2 (Figura 52, 

com variação de 0,5V para mais e para menos) e do descasamento do comprimento 
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de canal do transistor T2 (Figura 53, com variação de 40nm para mais e para 

menos). 

 

Figura 52 – IDS2(T)/IDS1(300K) em função da temperatura para espelhos de  
corrente de Point TFETs e de FinFETs com VD2 variando de -0,5V a +0,5V 
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Figura 53 – IDS2(T)/IDS1(300K) em função da temperatura para espelhos de  
corrente de Point TFETs e de FinFETs com L2 variando de 20nm a 100nm. 
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As linhas sólidas permitem a comparação quantitativa mais direta do efeito do 

mecanismos de transporte predominante para cada tecnologia. Enquanto isso, as 

linhas tracejadas na Figura 52 mostram uma variação de apenas 6% na razão entre 

as correntes para as condições de polarização avaliadas, enquanto nota-se um 

desvio de até 30% para circuito análogo com a tecnologia FinFET. Em relação ao 

impacto do comprimento de canal, verifica-se que o cenário de pior caso ocorre para 

L2 = 20nm para ambas as tecnologias, porém com clara diferença quanto à 

magnitude e à estabilidade do efeito. Enquanto o máximo desvio observado para 

Point TFETs é de cerca de 75% para toda a faixa de temperatura, para FinFETs a 

diferença varia de 230% à temperatura ambiente até 390% a 500K, revelando-se 

não apenas mais significativa, mas também mais variável com a temperatura. 

Resumidamente, pode-se afirmar que circuitos de espelho de corrente 

implementados com dispositivos TFETs apresentaram menor susceptibilidade a 

diversos parâmetros, tais quais descasamento de dimensões, variação de 

temperatura e flutuações na polarização de saída. Isso significa que esta tecnologia 

apresenta maior habilidade de espelhar corrente, tornando-se, desta forma, mais 

adequada para aplicações digitais e analógicas que requeiram este tipo de estágio, 

desde que a magnitude da corrente de dreno não seja um fator essencial. 

5.4 RESULTADOS E ANÁLISES DE CIRCUITOS COM ESTRUTURAS LINE 

TFETS 

Com base nas vantagens promissoras da estrutura Line TFET explicadas em 

2.4, também foi analisado o desempenho de circuitos de espelhos de correntes com 

dispositivos desta tecnologia. Para isso, foram utilizados transistores do tipo N, cujas 

características individuais foram especificadas em 5.1.2, montados conforme 

esquema apresentado na Figura 41(b). A polarização adotada para as medidas 

experimentais foi tal que os transistores T1 e T2 tinham VGS1 = VGS2 variando na faixa 

de 1,2V a 1,8V. A diferença fundamental é que, enquanto para T1 era fixa a relação 

VDS1 = VGS1, para T2 a tensão de dreno foi variada independentemente na faixa de 

0V a 1,5V. 
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5.4.1 Impacto das dimensões e da polarização 

Para as medidas experimentais, foram utilizados transistores Line TFETs com 

largura de canal entre 60 e 105nm e comprimento de canal entre 130 e 1000nm. 

Para a caracterização individual, que posteriormente será utilizada para embasar os 

desempenhos dos respectivos circuitos, a Figura 54 mostra a corrente de dreno em 

função da tensão de porta para duas polarizações de dreno, enquanto a Figura 55 

exibe a corrente de dreno em função da tensão de dreno para duas polarizações de 

porta. 

 

Figura 54 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para Line TFETs com  
diferentes valores de tensão de dreno e de comprimento e largura de canal. 
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Figura 55 – Corrente de dreno em função da tensão de dreno para Line TFETs com  
diferentes valores de tensão de porta e de comprimento e largura de canal. 
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Coerentemente com o princípio de funcionamento dos Line TFETs detalhado 

em 2.4, nota-se que a corrente de dreno varia proporcionalmente com a área do 

canal, diferindo fundamentalmente das duas tecnologias avaliadas em 5.3. No caso 

dos Point TFETs, tem-se tunelamento local perpendicular ao campo elétrico de 

porta, tornando-os muito pouco dependentes do comprimento de canal (12, 33, 62). 

Já para transistores FinFETs, o dominante mecanismo de difusão e deriva gera um 

decréscimo na corrente em caso de canais mais longos. Neste ponto, vale a pena 

ressaltar que comprimentos e larguras de canais listados correspondem aos 

respectivos valores de máscara.  

Outro comportamento digno de nota refere-se ao formato das curvas relativas 

ao transistor de W = 60nm e L = 130nm na Figura 54. Pode-se relacionar este tipo 

de formato indesejável a um tipo efetivo de estrutura ilustrado na Figura 56. Como 

detalhado em (33), uma variação abrupta na inclinação da corrente de dreno pode 

ser decorrente do desalinhamento entre fonte e porta. Quando a extremidade da 

fonte ultrapassa o limite do comprimento de canal, a região do canal com baixo 
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acoplamento em relação à porta apresenta uma elevada tensão de limiar, 

diminuindo a corrente de dreno. É importante considerar a inclinação da corrente de 

dreno para dispositivos selecionados para uso em espelhos de corrente, uma vez 

que isso afetará criticamente a razão de espelhamento de corrente IDS2/IDS1. 

 

Figura 56 – Estrutura básica de um Line TFET com subposição da porta em relação ao canal. 

 

Fonte: Martino (2017) 

 

A Figura 57 mostra os resultados obtidos para a razão de espelhamento de 

corrente quando a tensão VD2 é 0V a 1,5V. A polarização com a corrente de 

referência IREF ocorre de modo que as tensões variem na faixa de 1,2V a 1,8V. 

Como esperado pelos resultados individuais mostrados na Figura 54 (IDS vs. 

VGS) e na Figura 55 (IDS vs. VDS) um aumento na corrente de referência (e o 

consequente aumento em VGS) resulta em menor patamar de IDS2/IDS1. Enquanto 

isso, maiores valores de tensão de porta exigiram VD2 mais alto para causar 

saturação em T2, estreitando a região de operação e diminuindo a tensão de 

conformidade. É possível inclusive comparar a Figura 57 com a Figura 45 para 

verificar que, sob condições de polarizações similares, o dispositivo Line TFET 

permite maior excursão de VD2 sem degradar o espelhamento (delimitando VD2 entre 

a condição limiar para saturação de T2 e sua respectiva tensão de porta VG2), 

sugerindo também uma tensão de conformidade mais elevada. 
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Figura 57 – Razão de espelhamento de corrente em função de VD2  
para diferentes valores de tensão de porta. 
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5.4.2 Impacto da temperatura 

Para avaliar o impacto da temperatura em espelhos de corrente com Line 

TFETs, inicialmente são apresentadas curvas características dos transistores 

individuais para temperatura variando de 300K a 450K. A Figura 58 mostra a 

corrente de dreno em função da tensão de porta, enquanto a Figura 59 exibe a 

corrente de dreno em função da tensão de dreno. Em ambos os casos, foram 

apresentados os dados dos mesmos transistores que compunham o espelho de 

corrente das curvas plotadas na Figura 57. 
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Figura 58 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para Line TFETs com  
diferentes temperaturas e dimensões. 
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Figura 59 – Corrente de dreno em função da tensão de dreno para Line TFETs com  
diferentes temperaturas e dimensões. 
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A seguir, extraiu-se a energia de ativação para cada um dos transistores 

estudados, de modo a investigar o mecanismo de transporte dominante em função 

da condição de polarização. Os valores da energia de ativação para tensão de porta 

entre 0,6V e 1,8V são mostrados na Figura 60. 

 

Figura 60 – Energia de ativação em função da tensão de porta para Line TFETs  
com diferentes dimensões. 
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Conforme já levantado em 4.3, o tunelamento de banda para banda pode ser 

considerado dominante para EA < 0,1eV, enquanto o tunelamento induzido por 

armadilhas prevalece caso contrário (58). Dessa forma, para garantir que todos os 

dispositivos estudados estejam sob forte domínio de BTBT, foi adotada a condição 

de polarização de VGS = 1,8V para a sequência da análise. 

A Figura 61 exibe os resultados obtidos para o mesmo par de transistores do 

circuito reportado na Figura 57. Nota-se que um aumento na temperatura ocasionou 

uma diminuição no nível do plateau da razão de espelhamento de corrente, o que 

pode ser explicado pela energia de ativação de T1 ser ligeiramente maior do que a 
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EA do transistor T2. Observa-se ainda que a faixa de operação em relação a VD2 não 

é afetada pela temperatura, o que sugere a constância também da tensão de 

conformidade. 

 

Figura 61 – Razão de espelhamento de corrente em função de VD2  
para diferentes temperaturas. 
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Finalmente, são extraídos os valores do patamar de IDS2/IDS1 para circuitos 

compostos por transistores de diferentes dimensões e submetidos a diferentes 

temperaturas. Os dados obtidos são consolidados na Figura 62, em função da 

temperatura, e na Figura 63, em função da área de canal. 
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Figura 62 – Razão de espelhamento de corrente em função da temperatura 
para diferentes dimensões do transistor T1. 
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Figura 63 – Razão de espelhamento de corrente em função da razão entre as áreas de  
canal dos transistores T2 e T1 para diferentes temperaturas. 
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Para todos os circuitos estudados, observa-se uma tendência da razão de 

espelhamento de corrente negativa aproximadamente linear em relação à 

temperatura. A tendência negativa pode ser explicada com base na diferença de 

entre as energias de ativação, conforme Figura 60. Para VGS = 1,8V, o dispositivo 

com comprimento de canal de 1000nm e largura de canal de 105nm é precisamente 

o que apresenta menor EA. Como ele aparece como T2 nos três circuitos estudados, 

um aumento de temperatura gera uma elevação mais forte em IDS1 do que em IDS2, 

reduzindo a razão IDS2/IDS1. A inclinação nesta análise aumenta para maiores 

diferenças de energia de ativação. 

Enquanto isso, o comportamento aproximadamente linear deriva do 

mecanismo de transporte predominante. Uma vez que o tunelamento de banda para 

banda prevalece tanto para T1 quanto para T2, as variações são decorrentes 

basicamente do estreitamento da banda proibida com altas temperaturas. A equação 

(12) resume a susceptibilidade de BTBT em relação a Eg (19), que leva à variação 

sutil e aproximadamente linear com a temperatura conforme havia sido representado 

graficamente na Figura 17. 

 

𝐼𝐵𝑇𝐵𝑇  ∝ 𝑒
(−𝑘.𝐸𝑔

3
2⁄ )

        (12) 
 

Em relação ao impacto da área de canal, a Figura 63 reforça a previamente 

explicada dependência dos Line TFETs às suas dimensões, como tendência positiva 

aproximadamente linear de IDS2/IDS1 em relação à razão das áreas de T2 e T1. Vale a 

pena lembrar que desvios em relação à curva prevista podem ocorrer em virtude das 

diferenças entre as dimensões de máscara e efetivas ou por estruturas não ideais, 

como exemplificado na Figura 56. 

Dessa forma, foi possível caracterizar espelhos de corrente com dispositivos 

Line TFETs, que apresentam níveis de corrente muito superiores aos dos Point 

TFETs, mas mantém um mecanismo de transporte predominante cuja dependência 

com a temperatura é muito menor do que a dos FinFETs. 
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5.5 COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE CIRCUITOS COM TRANSISTORES 

FINFETS, POINT TFETS E LINE TFETS 

Considerando o princípio de funcionamento das 3 tecnologias analisadas, a 

comparação pode partir da equação (13), que generaliza a corrente de dreno em 

função das dimensões efetivas de comprimento e largura de canal. Como descrito 

em (14), o parâmetro m da equação (13) assumiria valores entre -1 e +1 para cada 

tecnologia, para indicar as respectivas dependências em relação ao comprimento de 

canal. Ressalte-se que esta generalização despreza o Efeito Early, o DIBT e outros 

efeitos de canal curto. 

 

𝐼𝐷𝑆  ∝  
𝑊𝑒𝑓

𝐿𝑒𝑓
𝑚         (13) 

 

𝑚𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑇𝐹𝐸𝑇 =  −1; 𝑚𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑇𝐹𝐸𝑇 =  0; 𝑚𝐹𝑖𝑛𝐹𝐸𝑇 =  1  (14) 

 

Considerando esta generalização das correntes de dreno para cada 

tecnologia e o impacto da temperatura dependente da energia de ativação dos 

transistores envolvidos, é proposta a equação (15) para resumir a determinação da 

razão de espelhamento de correntes em circuitos desta natureza. Foi incluído um 

fator de ajuste p, justamente para expressar o impacto da temperatura com base na 

diferença entre a energia de ativação de T1 e T2, e mantido o parâmetro m da 

dependência do comprimento de canal, que segue os valores propostos em (14). 

 

𝐼𝐷𝑆2

𝐼𝐷𝑆1
=  𝑝 (𝐸𝐴1, 𝐸𝐴2) .  

𝑊𝑒𝑓2

𝐿𝑒𝑓2
𝑚⁄

𝑊𝑒𝑓1

𝐿𝑒𝑓1
𝑚⁄

      (15) 

 

A respeito da adequação de cada tecnologia para uso em circuitos espelhos 

de corrente, a Tabela 2 resume as vantagens de cada uma em termos da magnitude 

das correntes envolvidas e das dependências em relação a temperatura, 

descasamento de dimensões e polarização. 

Como conclusão, pode-se resumir que os dispositivos Point TFETs podem ser 

considerados boas alternativas, exceto para aplicações com forte requerimento 
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quanto às correntes exigidas. Para estes casos, a melhor opção seria a tecnologia 

Line TFET, que, apesar de dependente do comprimento de canal, consegue aliar 

uma elevada corrente de dreno, similar às observadas em FinFETs, a uma baixa 

dependência de temperatura e polarização, típica de dispositivos de tunelamento. 

 

Tabela 2 – Comparação das características de espelhos de corrente projetados  
com dispositivos FinFETs, Point TFETs e Line TFETs. 

 FinFET Point TFET Line TFET 

Alta magnitude de corrente de referência ✓  ✓ 

Corrente de referência pouco dependente 

da temperatura  

 ✓ ✓ 

Baixa susceptibilidade ao descasamento 

do comprimento de canal 

 ✓  

Baixa susceptibilidade à variação da 

polarização (alta tensão de conformidade) 

 ✓ ✓ 
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6 ANÁLISE DE CIRCUITOS DE PARES DIFERENCIAIS 

Este capítulo refere-se à análise da viabilidade de dispositivos de tunelamento 

em outro importante circuito analógico, notadamente os pares diferenciais. 

Analogamente ao capítulo anterior, este estudo também começou com a 

comparação entre circuitos projetados com FinFETs e Point TFETs, explorando 

inclusive as diferenças entre pares com carga ativa e passiva. Esta comparação é 

facilitada pela possível similaridade estrutural, que permite a comparação direta 

entre transistores com mesmas dimensões, detalhadas em 6.1.1. 

Posteriormente, a tecnologia Line TFET também foi estudada, como 

especificado em 6.1.2. Estes resultados adicionais permitiram comparações entre as 

vantagens e desvantagens das 3 tecnologias quanto a importantes parâmetros de 

pares diferenciais, como o ganho de tensão diferencial, a tensão de conformidade e 

a susceptibilidade a variações nas dimensões e na temperatura. 

6.1 CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS 

6.1.1 Especificação dos dispositivos com estrutura FinFET 

Para a comparação entre as tecnologias FinFET e Point TFET, foram 

utilizados dispositivos representativos da seção transversal de uma estrutura de 

nanofio vertical, conforme ilustrado na Figura 64. 

Estes transistores apresentam porta autoalinhada com as junções do canal 

tanto com o dreno quanto com a fonte, com distância de 40nm entre as interfaces de 

óxido de porta. A estrutura de porta conta com um material de função trabalho 4,7eV 

e óxido de porta com 2nm de espessura. Os dispositivos Point TFET do tipo N 

apresentam canal com baixa dopagem (5x1015 cm-3), dreno com dopagem n+  

(1020 cm-3) e fonte com dopagem p+ (1020 cm-3). FinFETs foram simulados com a 

mesma estrutura, porém invertendo a dopagem de fonte. Transistores do tipo P 

foram obtidos analogamente, conforme esquema da Figura 65.  

 

  



102 

Figura 64 – Plano de corte de uma estrutura de nanofio vertical. 

 

Fonte: Martino (2016) 

 

Figura 65 – Representação esquemática da estrutura de um Point TFET e um FinFET do tipo P. 

 

Fonte: Martino (2016) 
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6.1.2 Especificação dos dispositivos com estrutura Line TFET 

As medidas experimentais dos pares diferenciais com Line TFETs foram 

realizadas com transistores cujas características de fabricação são também as 

descritas em 5.1.2. 

A principal diferença refere-se a quais dispositivos foram selecionados para 

os circuitos medidas neste capítulo. Objetivou-se escolher os que apresentavam 

correntes de dreno mais próximas para as condições de polarização aplicadas. Por 

isso, foram selecionados 3 transistores com menor variação de dimensão, com 

comprimento de canal entre 70 e 150 nm e largura de canal entre 70 e 130 nm. 

6.2 CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO DE PAR DIFERENCIAL 

O esquema geral de par diferencial está representado na Figura 66, tanto com 

a configuração clássica para o par com carga passiva (a) quanto com a configuração 

do circuito com carga ativa (b). O esquema está desenhado com a simbologia de 

transistores de tunelamento, porém o circuito para FinFETs seria análogo. Foram 

utilizados transistores do tipo N como T1 e T2 e, nos casos em que foi avaliado o 

circuito com carga ativa, foram adotados transistores do tipo P como carga (T3 e T4). 

No início das seções 6.3 e 6.4, são definidas as condições de polarização 

para as medidas experimentais e para as simulações, bem como a medida de Vout, 

que será utilizada para o cálculo do ganho de tensão diferencial (Ad, conforme 

equação (16)), do ganho de tensão de modo comum (Acm, definido pela equação 

(17)) e da taxa de rejeição de modo comum (CMRR, de acordo com a expressão 

(18)). 

 

𝐴𝑑 =
|𝛥𝑉𝑜𝑢𝑡|

|𝛥𝑣𝑖𝑑|
         𝑣𝑖𝑑 = 𝑣𝑖𝑛1 − 𝑣𝑖𝑛2           (16) 

 

𝐴𝑐𝑚 =
|𝛥𝑉𝑜𝑢𝑡|

|𝛥𝑣𝑖𝑐𝑚|
         𝑣𝑖𝑐𝑚 = 𝑣𝑖𝑛1 = 𝑣𝑖𝑛2               (17) 

 

     𝐶𝑀𝑅𝑅 (𝑑𝐵) = 10 log10 (
|𝐴𝑑|

|𝐴𝑐𝑚|
)

2

= 20 log10 (
|𝐴𝑑|

|𝐴𝑐𝑚|
)        (18)  
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Figura 66 – Circuitos básicos de pares diferenciais  
(a) com carga passiva e (b) com carga ativa. 

 

Fonte: Autor 
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Após a avaliação de pares diferenciais com dispositivos FinFETs, Point 

TFETs e Line TFETs, foram determinadas as melhores escolhas com base em 

critérios como tensão de conformidade, ganho de tensão diferencial, susceptibilidade 

ao descasamento entre os transistores e susceptibilidade à variação de temperatura. 

6.3 RESULTADOS E ANÁLISES DE CIRCUITOS COM ESTRUTURAS FINFETS 

Como especificado em 6.1.1, estruturas similares, porém com diferenças em 

dopagens, foram utilizadas para o estudo de pares diferenciais com as tecnologias 

FinFET e Point TFET. 

Inicialmente, um circuito com carga passiva (usando esquema da Figura 

66(a)) comparou o ganho de tensão diferencial e o ganho de tensão de modo 

comum extraídos com T1 e T2 perfeitamente casados. Então, verificou-se como Ad, 

Acm e CMRR mudam quando o transistor T2 tem comprimento de canal variado de 20 

a 100 nm, mantendo-se L1 = 60 nm. 

Posteriormente, foi avaliado um circuito com carga ativa (usando esquema da 

Figura 66(b)) e, após caracterização à temperatura ambiente, estudou-se como os 

mesmos 3 parâmetros fundamentais Ad, Acm e CMRR mudam com o aumento da 

temperatura. 

Para ambos os casos, adotou-se polarização com VDD = +1,7V e VSS = -1,7V. 

Também nos dois circuitos, o cálculo do ganho de tensão diferencial foi realizado 

com a polarização vin2 = –vin1, implicando vid = vin1 – vin2 = 2.vin1. Já o ganho de 

tensão de modo comum, conforme equação (17), é obtido quando vin1 = vin2. 

6.3.1 Impacto das dimensões e da polarização 

Para avaliar o impacto da polarização, primeiramente foi aplicada tensão 

diferencial no par projetado com dispositivos Point TFETs e FinFETs, medindo-se a 

corrente que passa por T1 e por T2. Os valores destas correntes, normalizados em 

relação à corrente total ISS, são exibidos na Figura 67 em função da tensão de 

entrada diferencial. 

Conforme esperado para a situação de casamento perfeito entre os 

transistores, quando a tensão de entrada diferencial é nula, temos a corrente total ISS 

sendo igualmente dividida entre T1 e T2. Valores positivos de vid indicam maior VGS 
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em T1, cuja corrente de dreno aumento, e menor VGS em T2, cuja corrente diminui. 

Naturalmente, o oposto ocorre para excursão negativa de vid. 

Pode-se notar duas diferenças fundamentais entre os circuitos com FinFETs e 

Point TFETs. A primeira é que, em termos proporcionais, a corrente nos transistores 

de tunelamento variou mais com a variação da polarização do que nos FinFETs. 

Para vid muito pequeno, a diferença de inclinação da curva da corrente normalizada 

é quase 12 vezes maior do que a inclinação para o par com FinFETs. 

Por outro lado, enquanto a variação das correntes em T1 e T2 é linear para 

toda a faixa de vid no caso de FinFETs, para os Point TFETs a linearidade é obtida 

apenas para uma estreita faixa de vid, notadamente para |vid| < 0,2V. 

Numericamente, é possível calcular que a inclinação da curva da corrente 

normalizada para circuito com FinFETs varia menos de 2% ao longo de toda a faixa 

exibida de vid. Para Point TFETs, porém, a inclinação cai 38% nos extremos das 

condições de polarização estudadas. 

 

Figura 67 – IDS1/ISS e IDS2/ISS em função da tensão de entrada diferencial vid para um  
par diferencial balanceado com Point TFETs ou FinFETs. 
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Em termos práticos da viabilidade de aplicação de dispositivos de cada 

tecnologia em pares diferenciais, pode-se inferir que a tensão de conformidade de 

circuitos com FinFETs é maior, isto é, seria necessário alterar mais bruscamente a 

polarização para que o circuito tenha seu ganho degradado significativamente. 

Em relação ao valor absoluto de Ad, caso fossem comparados circuitos com 

idêntico RD, a variação em VD1 e VD2 dependeria não apenas da inclinação da 

corrente normalizada da Figura 67, mas também dos valores absolutos das 

correntes de dreno envolvidas. De acordo com a Figura 42, como a diferença de 

magnitude da corrente seria de mais de uma ordem de grandeza, o valor resultante 

do ganho de tensão diferencial ainda seria maior para circuitos com FinFETs. 

Procedimento análogo foi seguido para avaliação do ganho de tensão de 

modo comum para circuitos com as duas tecnologias. Também foram parecidas as 

comparações em termos de magnitude e sensibilidade dos valores obtidos em 

função de variações na polarização da entrada. Para a faixa de variação de vicm de  

-0,5V a +0,5V, obteve-se variação de cerca de 15% para FinFETs e de até 60% para 

Point TFETs, sempre em relação à condição de vicm próximo de zero. 

Essas bruscas alterações observadas em pares diferenciais com Point TFETs 

podem ser relacionadas à forte variação de parâmetros como transcondutância e 

resistência de saída associada a mecanismos de transporte dominantes nestes 

dispositivos. Na faixa de operação em que BTBT domina, há um significativo 

decréscimo em r0 quando aumenta a tensão de porta. Já quando há redução na 

polarização, o mecanismo de TAT, que passa a dominar, sofre forte redução em gm 

com sucessivas reduções de tensão de porta. 

A partir destas extrações realizadas para os casos de casamento perfeito 

entre as dimensões de T1 e T2, foi estudado como os parâmetros fundamentais de 

pares diferenciais seriam afetados pelo descasamento, considerado a partir da 

variação de L2 de 20 a 100 nm, mantendo L1 fixo em 60 nm. A Figura 68 ilustra a 

variação do ganho de tensão diferencial em função do comprimento de canal do 

transistor T2. 
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Figura 68 – Variação do ganho diferencial (Ad(L2) / Ad(60nm)) em função  
do comprimento de canal (L2) do transistor T2. 
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Fonte: Martino (2015) 

 

Partindo da condição de casamento perfeito (L1 = L2 = 60nm) e aumentando o 

valor de L2 até 100nm, observa-se uma variação no ganho do par com Point TFETs 

de 4%, enquanto no caso de FinFETs a variação chega a 9%. Essa menor 

sensibilidade de Point TFETs de canais longos com L está diretamente relacionada 

ao princípio de funcionamento desta tecnologia, com tunelamento acontecendo 

basicamente na junção do canal com a fonte. Por outro lado, valores muito 

pequenos de comprimento de canal ainda podem tornar importante o fenômeno do 

DIBT, coerentemente com o que foi detalhadamente explicado em 4.2. 

É interessante observar que também está destacado na Figura 68 que a 

máxima diferença relativa é de 17%. Lembrando que na situação de casamento 

perfeito a diferença de inclinação nas correntes normalizadas era de quase 12 

vezes, com degradação de até 38% em função da polarização, pode-se inferir que 

os comentários previamente realizados quanto às comparações entre ganho de 

modo diferencial seguem inalterados por este tipo de descasamento entre T1 e T2. 
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A Figura 69 apresenta o mesmo tipo de estudo, porém agora considerando os 

valores obtidos para o ganho de tensão de modo comum. 

 

Figura 69 – Variação do ganho de modo comum (ACM(L2) / ACM(60nm)) em função  
do comprimento de canal (L2) do transistor T2. 
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Nota-se que a tendência de impacto do descasamento em Acm segue padrão 

bastante parecido com o observado no caso de Ad, isto é, com maior 

susceptibilidade ao aumento de canal no caso do par projetado com FinFETs. A 

diferença observada no pior caso de DIBT na faixa analisada, de 15% quando  

L2 = 20nm, novamente não altera o maior impacto do sinal em modo comum na 

oscilação do sinal de saída. 

Finalmente, a Figura 70 exibe os resultados para o CMRR, calculado com 

base na equação (18). Neste caso, relembrando que tratamos de valores absolutos 

e variações menores de ganho no caso da tecnologia FinFET, observamos também 

flutuação muito menor na taxa de rejeição de modo comum, abaixo de 10%, 

enquanto a diferença entre os valores extremos extraídos para Point TFETs é de 

mais de 5 vezes. 
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Figura 70 – Variação da taxa de rejeição de modo comum (CMRR(L2) / CMRR(60nm)) em função  
do comprimento de canal (L2) do transistor T2. 
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Outra forma de comparar a viabilidade de uso de transistores Point TFETs e 

FinFETs em blocos de circuitos como o par diferencial é através do esquema 

proposto na Figura 66(b), isto é, através de um par diferencial com carga ativa. Após 

a avaliação do comportamento com entrada diferencial e de modo comum à 

temperatura ambiente, também foi estudado como um aumento na temperatura 

influencia os parâmetros principais. 

Aplicando entrada diferencial nos transistores T1 e T2, com vid na faixa de  

-0,5V a +0,5V, a Figura 71 mostra os valores obtidos para as tensões de dreno VD1 e 

VD2. 
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Figura 71 – Tensões de dreno em função da tensão de entrada diferencial vid  
para um par diferencial balanceado com Point TFETs ou FinFETs. 
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Fonte: Martino (2016) 

 

É interessante observar duas diferenças flagrantes entre os circuitos 

analisados, notadamente as tensões de saída para entrada diferencial nula e o 

formato não linear de VD2. Para FinFETs, a diferença de mobilidade entre os 

portadores deve ser compensada pela assimetria entre as condições de polarização 

dos pFinFETs na carga ativa e dos nFinFETs no par diferencial. Dessa forma, as 

tensões de saída VD1 e VD2 ficam em -0,55V para FinFETs e praticamente nulas para 

TFETs, nos quais a corrente principal de BTBT ocorre próximo à junção entre fonte e 

canal, dependendo principalmente da largura de faixa proibida. 

Em relação ao formato de VD2 para o circuito com TFETs, é importante notar o 

consequente aumento abrupto na inclinação para entradas perto de 0V e a distorção 

pela saturação para |vid| > 0,05V, com clara analogia ao observado no circuito com 

carga passiva. Em comparação com o circuito de carga passiva, a razão entre os 

valores obtidos para Point TFET e para FinFETs com vid próximo de zero é até 

maior, chegando a 50 vezes. Entretanto, a faixa linear é mais estreita, de modo que 

a degradação desta inclinação é de mais de 80% para a faixa estudada. Sob o ponto 
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de vista de viabilidade do bloco, isso representa novamente uma menor tensão de 

conformidade para pares projetados com Point TFETs. 

A justificativa física para esta inclinação novamente poderia ser baseada na 

susceptibilidade dos mecanismos de transporte que atuam nos transistores de 

tunelamento, notadamente o tunelamento de banda para banda e o tunelamento 

induzido por armadilhas, à polarização, isto é, à significativa variação de r0 e gm com 

variações da polarização quando BTBT e TAT prevalecem, respectivamente. A 

assimetria entre VD1 e VD2 também pode ser avaliada, sob o ponto de vista de 

circuitos, a partir da diferença que reside no curto circuito entre as portas dos 

transistores T3 e T4 com VD1. Isto é, para Q3 fixa a relação VGS = VDS, o que não 

ocorre com T4. 

A assimetria do circuito da carga ativa também é ilustrada pelos resultados na 

Figura 72, com as correntes normalizadas em função da entrada diferencial sob 

mesma excursão. 

 

Figura 72 – IDS1/ISS e IDS2/ISS em função da tensão de entrada diferencial vid para um  
par diferencial balanceado com Point TFETs ou FinFETs. 
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Vale a pena destacar o impacto da carga ativa nas curvas das correntes 

normalizadas, comparando com a Figura 67, que usa par diferencial projetado com 

as mesmas tecnologias. O curto circuito entre dreno e porta de T3 o mantém na 

região de saturação para uma faixa de tensões de entrada mais larga do que T4. 

Além disso, a variação nas resistências de saída de T3 e T4 deixam o formato das 

curvas na Figura 71 diferente das formas das curvas na Figura 72, ao contrário do 

que ocorreria com as resistências fixas do circuito com carga passiva. 

Em relação ao caso de polarização do circuito em modo comum, por outro 

lado, notou-se que o circuito de Point TFETs com carga ativa não apresentava 

sensibilidade em relação à entrada muito superior à dos FinFETs nem grandes 

degradações ao longo da faixa de variação de vicm. Em outras palavras, o parâmetro 

do CMRR dos circuitos com FinFETs varia muito pouco com a polarização, enquanto 

que para Point TFETs fica dependente basicamente do formato do ganho de tensão 

diferencial. 

6.3.2 Impacto da temperatura 

Para avaliar o impacto da temperatura em pares diferenciais com as 

tecnologias FinFET e Point TFET, foi utilizado o mesmo circuito de carga ativa já 

caracterizado à temperatura ambiente, porém agora simulado sob temperaturas de 

até 450K. 

A Figura 73 mostra a variação do valor de tensão diferencial para cada 

tecnologia, em relação aos respectivos valores a 300K. Já a Figura 74 mostra curvas 

análogas, porém para o caso de entrada em modo comum. 
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Figura 73 – Ganho de tensão diferencial para temperaturas de 300 a 450K. 
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Figura 74 – Ganho de tensão de modo comum para temperaturas de 300 a 450K. 
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É possível notar uma significativa redução no ganho de modo diferencial para 

o circuito com FinFETs, ultrapassando 50%, enquanto o par com Point TFETs ficou 

praticamente inalterado. A grande diferença no caso dos FinFETs remete à 

degradação de mobilidade para altas temperaturas, enquanto que, para os Point 

TFETs, o estreitamente da banda proibida foi basicamente compensado pelo ligeiro 

aumento da condutância de saída. Ainda ecoando a menor sensibilidade das 

correntes de tunelamento com a temperatura, observa-se na Figura 74 um ligeiro 

aumento para o caso de Point TFETs, enquanto o par com FinFETs apresenta forte 

redução quando submetido a 450K. 

Notando que a redução de Acm é menor do que a redução de Ad para 

FinFETs, decorrem os resultados mostrados na Figura 75, que mostra a variação de 

CMRR para as duas tecnologias. A razão entre Ad e Acm leva a uma diminuição de 

21% para o circuito com FinFETs, enquanto o com Point TFETs apresenta variação 

máxima de 3%, reforçando a viabilidade para aplicações que exijam parâmetros de 

desempenho estáveis sob ampla variação de temperatura. 

 

Figura 75 – Taxa de rejeição de modo comum para temperaturas de 300 a 450K. 
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6.4 RESULTADOS E ANÁLISES DE CIRCUITOS COM ESTRUTURAS LINE 

TFETS 

Assim como realizado em relação ao circuito de espelho de corrente 

analisado no capítulo 5, também foi estudada a possibilidade de utilizar transistores 

Line TFETs para circuitos de pares diferenciais.  

Para extrair o ganho de tensão diferencial experimentalmente, foi utilizada a 

configuração de par com carga passiva (Figura 66(a)) aterrando a porta do transistor 

T2, de modo que a tensão diferencial vid equivale a vin1. Os ganhos foram 

comparados com base na saída do mesmo transistor em que foi aplicada a tensão 

diferencial (isto é, considerando Vout = VD1). 

Foram avaliadas diferentes condições de polarização, com 1,3V ≤ |VSS| ≤ 1,5V 

e -0,4V ≤ vid ≤ +0,4V. Foram realizadas medidas experimentais à temperatura 

ambiente e sob altas temperaturas (até 450K). 

6.4.1 Impacto das dimensões e da polarização 

A parte inicial da investigação sobre o desempenho de pares diferenciais com 

Line TFETs consistiu na obtenção das curvas características à temperatura 

ambiente dos 3 transistores selecionados. 

Com este objetivo, a Figura 76 mostra a corrente de dreno em função da 

tensão de porta para duas tensões de dreno distintas. Enquanto isso, a Figura 77 

exibe a corrente de dreno em função da tensão de dreno para dois valores de 

tensão de porta. Já na Figura 78 são plotadas as curvas da transcondutância em 

função da tensão de porta para duas tensões de dreno. No caso da Figura 76 e da 

Figura 78, os gráficos inseridos ajudam a verificar a ordenação das curvas para 

elevadas tensões de porta. 

 

 

 

 

 

 



117 

Figura 76 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para Line TFETs com diferentes 
dimensões. 
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Figura 77 – Corrente de dreno em função da tensão de dreno para Line TFETs com diferentes 
dimensões. 
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Figura 78 – Transcondutância em função da tensão de porta para Line TFETs com diferentes 
dimensões. 
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Inicialmente, em comparação com a Figura 42, pode-se reforçar a vantagem 

de nível de corrente de dreno dos Line TFETs em relação aos Point TFETs, com 

base na observação dos valores medidos experimentalmente e das dimensões de 

cada caso. Em contrapartida, as curvas características também reforçam as já 

comentadas diferenças quanto à susceptibilidade à variação do comprimento de 

canal. 

Também é possível comparar outros parâmetros importantes, como a 

transcondutância e a condutância e resistência de saída. Em relação a gm, a ordem 

de magnitude observada para Line TFETs na Figura 78 (gm ~ 10-7S) é similar à de 

FinFETs e melhor do que os relativamente baixos valores obtidos para Point TFETs. 

Já da Figura 77 pode-se extrair os valores da condutância e resistência de saída de 

Line TFETs (gD ~ 10-9S, r0 ~ 109Ω), que são piores do que os para Point TFETs e 

melhores do que os de FinFETs. Estes parâmetros impactam diretamente no 

desempenho dos pares diferenciais projetados com cada tecnologia. É interessante 
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observar que as dependências de gm e gD com as dimensões também podem ser 

derivadas a partir da equação generalizada (13). 

Após a caracterização individual, estes 3 dispositivos foram utilizados para as 

medidas experimentais de pares diferenciais sob diferentes condições de 

polarização. A Figura 79 mostra as correntes de dreno normalizadas, IDS1/ISS e 

IDS2/ISS, em função da tensão diferencial vid. Pode-se notar um aumento na 

sobretensão de condução para valores maiores de ISS (e VSS), devido ao aumento da 

tensão entre porta e fonte. Isso proporciona uma região de operação mais alta, isto 

é, uma tensão de conformidade maior, com tendência em linha ao observado para 

Point TFETs e FinFETs. Enquanto isso, a magnitude da tensão de conformidade 

pode ser comparada com base na Figura 67, que sugere valores similares para Line 

TFETs e Point TFETs, porém claramente menores do que para FinFETs. 

 

Figura 79 – Corrente de dreno normalizada em função da tensão de entrada diferencial  
para Line TFETs com diferentes dimensões. 
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A inclinação das curvas da Figura 79 e os valores absolutos da Figura 76 

podem ser utilizados para extrair o ganho de tensão diferencial para cada condição 

de polarização. Dessa forma, como um maior valor de VSS causa aumento de 

corrente mais significativo do que a diminuição na inclinação da corrente 

normalizada, o valor global Ad resultante também cresce com VSS. 

Nesse sentido, a Figura 80 resume o impacto em três diferentes 

configurações de circuitos de pares diferenciais. Para todos os pares, nota-se a 

mesma tendência de crescimento de Ad com VSS, porém com valores absolutos 

maiores para circuitos projetados com transistores com as maiores áreas de canal. 

Apesar das inclinações das correntes normalizadas serem similares nos três casos, 

a diferença novamente recai sobre o aumento em IDS para Line TFETs com maior 

área de canal. 

 

Figura 80 – Ganho de tensão diferencial em função de VSS para pares de  
Line TFETs com diferentes dimensões. 
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Com isso, pode-se estabelecer uma comparação preliminar com o 

desempenho previamente analisado de circuitos com Point TFETs e FinFETs. 

FinFETs. Pela menor inclinação na corrente normalizada, FinFETs tenderiam a 

apresentar a maior tensão de conformidade, enquanto Point TFETs manteriam a 

vantagem da não susceptibilidade ao descasamento de comprimentos de canal. 

Enquanto isso, Line TFETs proporcionariam o maior valor de ganho de tensão 

diferencial, superando os FinFETs (devido a uma inclinação de corrente normalizada 

muito superior e uma corrente ligeiramente inferior) e os Point TFETs (devido à 

similar inclinação de corrente normalizada, mas corrente claramente superior). 

6.4.2 Impacto da temperatura 

Para avaliar a influência da temperatura em pares diferenciais com Line 

TFETs, inicialmente são exibidas as caracterizações individuais de 300K a 450K. A 

Figura 81 mostra a corrente de dreno em função da tensão de porta, a Figura 82 

exibe a corrente de dreno em função da tensão de dreno e a Figura 83 plota a 

transcondutância em função da tensão de porta. 

Em comparação com a Figura 58 (IDS vs. VGS) e com a Figura 59 (IDS vs. VDS), 

agora são exibidos dispositivos diferindo entre si pela largura do canal e também são 

mostradas curvas para duas diferentes polarizações à temperatura ambiente, 

permitindo comparação direta entre a magnitude da influência da variação da 

temperatura e da tensão aplicada. Nota-se que a influência da tensão de dreno é 

muito superior à da temperatura apenas na Figura 82, que está diretamente ligada 

aos valores anteriormente extraídos de condutância e resistência de saída. 
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Figura 81 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para Line TFETs com diferentes 
dimensões, tensões de dreno e temperaturas. 
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Figura 82 – Corrente de dreno em função da tensão de dreno para Line TFETs com diferentes 
dimensões, tensões de porta e temperaturas. 
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Figura 83 – Transcondutância em função da tensão de porta para Line TFETs com diferentes 
dimensões, tensões de dreno e temperaturas. 
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Neste ponto, é importante relembrar ainda a variação da energia de ativação 

de Line TFETs em função da polarização previamente exibida na Figura 60. Como 

explicado em 5.4.2, o tunelamento de banda para banda predomina quando a 

energia de ativação fica abaixo de 0,1eV, enquanto o tunelamento induzido por 

armadilhas prevalece em caso contrário. Isso significa que, ao setar |ISS| para gerar 

|VSS| = 1,5V quando vid = 0V e então variar vid de -0,4V a +0,4V, haverá uma 

transição no mecanismo de transporte dominante. 

A Figura 84 mostra, em função de vid, as correntes de dreno normalizadas 

para o mesmo par estudado na Figura 79, porém agora incluindo os dados para 3 

diferentes temperaturas. Pode-se observar uma ligeira diminuição na inclinação para 

temperaturas mais elevadas. Entretanto, como esta variação é inferior ao aumento 

no ISS observado para 375K e 450K (Figura 81), o efeito resultante no ganho de 

tensão diferencial é de aumento com a temperatura. Este impacto global da 

temperatura em Ad é ilustrado na Figura 85, que engloba os mesmos pares 

previamente estudados à temperatura ambiente (Figura 80). 
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Figura 84 – Corrente de dreno normalizada em função da tensão de entrada diferencial  
para pares de Line TFETs com diferentes temperaturas. 
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Figura 85 – Ganho de tensão diferencial em função da temperatura para  
pares de Line TFETs com diferentes dimensões. 
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Vale lembrar que os valores do ganho de tensão diferencial extraídos foram 

determinados com base na inclinação da corrente normalizada para o caso em que 

|VSS| = 1,5V e vid = 0V, condição em que tanto T1 quanto T2 apresentam BTBT como 

mecanismo de transporte dominante. Dessa forma, a dependência da temperatura 

exibida na Figura 85 deve ser interpretada como consequência direta do 

estreitamento da banda proibida sob altas temperaturas. Um modelo desta 

dependência foi previamente descrito pela equação (12) e o gráfico com a variação 

de Eg em função da temperatura foi apresentado na Figura 17. 

A tendência positiva de Ad com a temperatura, decorrente deste aumento no 

tunelamento, é uma é diferença importante em relação aos pares diferenciais 

projetados com FinFETs, nos quais há tendência invertida pela degradação da 

mobilidade sob altas temperaturas. Conforme visto em 6.3.2, o ganho chega a cair 

mais de 50% para circuito com FinFETs exposto à mesma variação de temperatura 

que a apresentada na Figura 85. 

Com isso, foi possível demonstrar a viabilidade de projetos de pares 

diferenciais com LineTFETs, obtendo alto ganho de tensão diferencial e sem 

degradação deste ganho sob altas temperaturas. 

6.5 COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DE CIRCUITOS COM TRANSISTORES 

FINFETS, POINT TFETS E LINE TFETS 

Com base nos resultados apresentados em 6.3 e 6.4, pode-se propor uma 

equação geral para representar o ganho de tensão diferencial para os pares 

projetados com FinFETs, Point TFETs e Line TFETs. Além disso, pode-se comparar 

a viabilidade de aplicação de cada uma destas três tecnologias dependendo do grau 

de restrição da aplicação quanto à magnitude do ganho de tensão diferencial e de 

sua susceptibilidade à temperatura, à polarização e ao descasamento entre os 

transistores. 

Pode-se partir das equações (13) e (14), que representam a corrente de 

dreno dos dispositivos em função das dimensões efetivas de comprimento e largura 

de canal, com um parâmetro m que diferencia a dependência para cada tecnologia. 

Então, a partir dos resultados dos gráficos de 6.3.1 e 6.4.1, discutiu-se que o 

ganho de tensão diferencial vai ser uma combinação principalmente de três fatores: 

a tecnologia (que resulta numa ordem de grandeza de corrente e da inclinação da 
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corrente normalizada), a polarização (que ajusta eventual redução da inclinação do 

corrente normalizada por causa da saturação) e as dimensões efetivas (que ajustam 

nível corrente conforme dependência da tecnologia específica com Wef e Lef, além de 

incorporar possível descasamento). Combinando estes fatores, pode-se resumir o 

modelo na equação (19). 

 

𝐴𝑑 =  𝑞 (𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦, 𝑏𝑖𝑎𝑠) 𝑥 𝑓 (
𝑊𝑒𝑓1

𝐿𝑒𝑓1
𝑚  ,

𝑊𝑒𝑓2

𝐿𝑒𝑓2
𝑚 )      (19) 

 

Finalmente, com base nas análises descritas em 6.3.2 e 6.4.2, pode-se 

incorporar o efeito da temperatura nos dispositivos. Uma forma de representar este 

impacto é pela energia de ativação de cada transistor, que já engloba os efeitos dos 

respectivos mecanismos de transporte dominantes na condição de polarização 

analisada. Portanto, analogamente ao apresentado na equação (15) dos espelhos 

de correntes, inclui-se para os pares diferenciais um derradeiro parâmetro de ajuste 

p, vide equação (20). 

 

𝐴𝑑 =  𝑝 (𝐸𝐴1, 𝐸𝐴2) 𝑥 𝑞 (𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦, 𝑏𝑖𝑎𝑠) 𝑥 𝑓 (
𝑊𝑒𝑓1

𝐿𝑒𝑓1
𝑚  ,

𝑊𝑒𝑓2

𝐿𝑒𝑓2
𝑚 )      (20) 

 

Finalmente, pode-se resumir as vantagens e desvantagens da aplicação de 

cada uma das três tecnologias em pares diferenciais na Tabela 3. 

A tensão de conformidade é decorrência direta das curvas de correntes 

normalizadas, sugerindo melhor desempenho para FinFETs. Já a susceptibilidade 

ao descasamento do comprimento de canal é uma vantagem dos circuitos com Point 

TFETs, devido à já explicada consequência do tunelamento ocorrendo basicamente 

na junção entre canal e fonte. Quanto ao ganho diferencial, foi explicado que ele 

depende da combinação entre a inclinação da corrente normalizada e a magnitude 

das correntes envolvidas. Dessa forma, os Line TFETs ficam em vantagem, pois 

apresentam alta inclinação, como os Point TFETs, e alto nível de corrente, como os 

FinFETs. O último quesito, que se refere ao impacto da temperatura, pode ser 

compreendido com base nas dependências dos mecanismos de transporte 

dominantes em cada caso. Nesse caso, a vantagem seria dos transistores de 
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tunelamento, nos quais há um ligeiro aumento na corrente pelo estreitamento da 

banda proibida, ao contrário da degradação da mobilidade observada nos FinFETs. 

 

Tabela 3 – Comparação das características de pares diferenciais projetados  
com dispositivos FinFETs, Point TFETs e Line TFETs. 

 FinFET Point TFET Line TFET 

Alto ganho de tensão diferencial ✓  ✓✓ 

Ganho não degrada com aumento da 

temperatura 

 ✓ ✓ 

Ganho não degrada com variação na 

polarização (alta tensão de conformidade)  

✓   

Baixa susceptibilidade ao descasamento 

do comprimento de canal 

 ✓  

 

Resumidamente, observa-se que pares diferenciais com FinFETs são os mais 

adequados para aplicações que exijam alto ganho de tensão diferencial e alta 

tensão de conformidade. Circuitos com Point TFETs são os melhores caso seja 

requerida estabilidade do ganho para altas temperaturas e para descasamento entre 

os transistores. Finalmente, a tecnologia Line TFET é a mais adequada para 

aplicações que necessitem de alto ganho de tensão diferencial e que não permitam 

perda deste ganho quando expostas a altas temperaturas. 
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7 CONCLUSÕES 

Este trabalhou analisou o desempenho de transistores de tunelamento 

controlados por efeito de campo tanto sob o ponto de vista individual quanto como 

componente de circuitos básicos. Foram estudados impactos em relação a 

parâmetros como dimensionamento, temperatura, materiais da estrutura, perfil de 

dopagem e polarização dos dispositivos. 

Inicialmente foi contextualizada a importância do estudo de TFETs, bem como 

seus principais potenciais de impacto tecnológico e desafios atuais. Foram descritas 

as duas estruturas de transistores de tunelamento destacadas, notadamente os 

Point TFETs e os Line TFETs. Também foram detalhadas as definições de modelos 

utilizados na execução das simulações deste tipo de dispositivo. 

Já durante a análise dos resultados individuais, foi destacado o efeito de 

estreitamento da barreira de tunelamento induzido pela tensão de dreno. Foi 

verificado que este fenômeno foi minimizado com menor subposição de porta em 

relação à junção canal/dreno e perfil de dopagem gaussiano, apesar das correntes 

de dreno mais elevadas obtidas seguindo a tendência oposta. Quantitativamente, a 

diferença entre os valores de DIBT extraídos para estruturas com perfil abrupto ou 

gaussiano girava entre 30% e 50%. Quanto à subposição de porta, a diferença era 

irrelevante para canais longos, mas chegava a até 45% para o caso de transistor 

com canal de 30nm de comprimento. 

Também foi estudado como a performance analógica de dispositivos TFET 

varia com a temperatura e com condições que resultem em diferentes mecanismos 

de transporte predominantes. Foram observadas diferenças marcantes de 

tendências, por exemplo, na extração da tensão de Early. Aumentando a 

temperatura de 25 para 150oC, o valor de VEA para estrutura de silício e perfil de 

dopagem não abrupto aumentou cerca de 7 vezes ao mesmo tempo em que houve 

queda significativa para os demais tipos de transistores estudados. Avaliando a 

influência global de parâmetros analógicos, conclui-se que transistores com maior 

quantidade de germânio em sua composição apresentaram os mais adequados 

valores de ganho intrínseco de tensão à temperatura ambiente, por causa do 

predomínio do BTBT. Por outro lado, para maiores temperaturas, apenas 

dispositivos 100% Si e perfil não abrupto, dominados por TAT, apresentaram 
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melhoria de desempenho, tornando-se o tipo mais adequado para operações acima 

de 100oC. 

Após todas estas verificações sobre possibilidades de otimização de 

estruturas de TFETs individuais, o foco passou ao uso desta tecnologia em circuitos 

analógicos fundamentais, como o espelho de corrente e o par diferencial. Para efeito 

comparativo, utilizou-se como referência um circuito com transistores FinFETs de 

mesmas dimensões e fabricados seguindo o mesmo fluxo adotado para os Point 

TFETs. A tecnologia Line TFET também foi estudada e comparada para ambos os 

circuitos. 

A avaliação experimental dos espelhos de corrente destacou a diferença de 

susceptibilidade de cada tecnologia em relação ao comprimento de canal. 

Aumentando este valor em 10 vezes, mediu-se uma variação na corrente de saída 

de 10 vezes para FinFETs, mas de não mais do que 20% para Point TFETs. 

Simulações foram realizadas para também comparar quantitativamente o impacto do 

descasamento entre as dimensões dos transistores e da variação de temperatura. 

No cenário de pior caso de alteração de comprimento de canal, uma variação de 

80% para Point TFETs ocorria na mesma condição que resultava num desvio de 

230% para FinFETs. Em relação à temperatura, observou-se dependência oposta ao 

comparar os dois circuitos, com susceptibilidade relativa à tensão de polarização 5 

vezes maior dos FinFETs em relação ao circuito com Point TFETs. 

Ao adicionar o estudo dos espelhos de corrente com Line TFET, verificou-se 

experimentalmente como a diferente dependência da corrente de dreno em relação 

ao comprimento de canal afeta a razão de espelhamento do respectivo circuito. 

Verificou-se ainda como um aumento na polarização teve como consequência 

positiva o aumento na magnitude das correntes envolvidas, porém degradou tanto a 

razão de espelhamento quanto a tensão de conformidade. Também foi mostrado 

como o aumento da temperatura afetou a razão de espelhamento com sentido 

dependente da relação entre as energias de ativação. No caso dos circuitos medidos 

neste trabalho, uma variação de temperatura de 300K a 450K degradou a razão de 

espelhamento de correntes entre 30% e 50%. Em termos comparativos, observou-se 

que a tecnologia Point TFET seria a mais adequada para aplicações que exijam 

baixa susceptibilidade à temperatura, ao descasamento de dimensões e à 

polarização. Entretanto, se for exigida alta corrente de referência, a tecnologia Line 
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TFET consegue aliar nível de corrente quase tão alto quanto os FinFETs e os 

comportamentos benéficos das correntes de tunelamento. 

Finalmente, foram estudados circuitos de pares diferenciais, tanto em 

configuração de carga passiva quanto de carga ativa. Seguindo metodologia 

análoga de comparar FinFETs, Point TFETs e Line TFETs, estudou-se como as 

dimensões, a polarização e a temperatura afetam parâmetros como o ganho de 

tensão diferencial e a tensão de conformidade. Ao contrário do observado em 

espelhos de corrente, em pares diferenciais a maior tensão de conformidade foi 

obtida para FinFETs. Na faixa de polarização analisada, por exemplo, a inclinação 

na curva de correntes normalizadas variava menos de 2%, em comparação a 38% 

do circuito com Point TFETs, em tendências similares às observadas em relação ao 

ganho de modo comum. Já em relação ao descasamento entre as dimensões dos 

transistores, os pares com Point TFET apresentaram variações menores do que a 

metade do observado para FinFETs com canais longos. O decorrente CMRR flutuou 

menos de 10% para FinFETs, porém mais de 5 vezes para Point TFETs. O impacto 

da temperatura, por outro lado, foi flagrantemente maior para circuitos com FinFETs, 

cujos parâmetros principais variaram na faixa de 20% a 50%, contra um máximo de 

3% de flutuação para Point TFETs. 

No caso de Line TFETs, observou-se comportamento com inclinação de 

correntes normalizadas similar à dos Point TFETs, porém magnitude de corrente 

mais próxima dos FinFETs. Em termos práticos, isso resulta em ganho de tensão 

diferencial superior às outras duas tecnologias, porém ainda com baixa tensão de 

conformidade. O aumento da polarização permitiu importantes benefícios 

simultaneamente, com aumento tanto no valor absoluto do ganho quanto na tensão 

de conformidade. O impacto da temperatura aumentou os ganhos medidos em mais 

de 100%, em contraposição à forte degradação observada em FinFETs, de modo 

que os Line TFETs permitiram a obtenção de um par aliando o ganho relativamente 

alto dos FinFETs com o bom comportamento sob variação de temperatura, típico de 

transistores de tunelamento. 

Como futuros trabalhos, poderia ser aprofundado o modelo matemático das 

equações gerais apresentadas para os parâmetros principais dos circuitos 

estudados, particularmente detalhando os valores numéricos dos parâmetros de 

ajuste. No caso de pares diferenciais com carga ativa, seria interessante 

complementar a análise com o estudo da opção de mesclar dispositivos de 
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tecnologias diferentes. Também seria possível expandir a análise para circuitos mais 

complexos, que utilizem entre seus estágios blocos similares às configurações de 

espelhos de corrente e pares diferenciais analisadas. 

Dessa forma, conclui-se o trabalho com a avaliação da promissora tecnologia 

de transistores de tunelamento induzido por efeito de campo, a qual permite que os 

dispositivos continuem a ser escalados e otimizados de modo a se obter adequados 

parâmetros de desempenho individual e favoráveis atributos para integrar blocos de 

circuitos analógicos e digitais. 
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ANEXO 1: ARQUIVO DE SIMULAÇÃO DE UM TRANSISTOR DE 

TUNELAMENTO INDIVIDUAL 

 Arquivo de simulação da geração da estrutura e da caracterização individual 

de um dispositivo Point TFET do tipo P. 

_____________________________________ 
 
go atlas 

 
mesh space.mult=1.0 
 
x.mesh loc=-0.065 spac=0.005 
x.mesh loc=-0.060 spac=0.005 
x.mesh loc=-0.040 spac=0.0005 
x.mesh loc=-0.030 spac=0.0005 
x.mesh loc=-0.020 spac=0.0005 
x.mesh loc=-0.015   spac=0.001 
x.mesh loc=0      spac=0.002 
x.mesh loc=0.015   spac=0.001 
x.mesh loc=0.020 spac=0.0005 
x.mesh loc=0.030 spac=0.0005 
x.mesh loc=0.040 spac=0.0005 
x.mesh loc=0.060 spac=0.005 
x.mesh loc=0.065 spac=0.005 
 
 
y.mesh loc=-0.025  spac=0.0005 
y.mesh loc=-0.022  spac=0.0005 
y.mesh loc=-0.020  spac=0.0005 
y.mesh loc=-0.015    spac=0.001 
y.mesh loc=-0.01    spac=0.001 
y.mesh loc=0        spac=0.002 
y.mesh loc=0.01    spac=0.001 
y.mesh loc=0.015    spac=0.001 
y.mesh loc=0.020  spac=0.0005 
y.mesh loc=0.022  spac=0.0005 
y.mesh loc=0.025  spac=0.0005 
 
 
# 
# REGIONS OF STRUCTURE 
# 
region      num=1 x.min=-0.065 x.max=0.065 y.min=-0.025  y.max=-0.020 oxide  
region      num=2 x.min=-0.060 x.max=0.060  y.min=-0.020  y.max=0.020 silicon 
region      num=3  x.min=-0.065 x.max=0.065 y.min=0.020  y.max=0.025 oxide  
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# 
#*********** define the electrodes ************ 
# #1-GATE #2-SOURCE #3-DRAIN #4-SUBSTRATE(below oxide) 
# 
electrode     name=gate    x.min=-0.030 x.max=0.030  y.min=-0.025  y.max=-0.022  
electrode     name=source x.min=-0.065 x.max=-0.060   y.min=-0.020  y.max=0.020  
electrode     name=drain   x.min=0.060  x.max=0.065   y.min=-0.020  y.max=0.020  
electrode     name=gate2  x.min=-0.030 x.max=0.030  y.min=0.022  y.max=0.025  
 
# 
#*********** define the doping concentrations ***** 
# 
#canal 
doping       uniform conc=5e15 p.type region=2  x.min=-0.030 x.max=0.030 y.min=-
0.020  y.max=0.020  
 
# fonte 
#doping       gauss p.type conc=6e18 char=0.2 lat.char=0.00304 region=2  x.min=-
0.060 x.max=-0.030 y.min=-0.020  y.max=0.020 
doping       uniform n.type conc=1e20  region=2  x.min=-0.060 x.max=-0.030 y.min=-
0.020  y.max=0.020 
 
# dreno 
#doping       gauss  n.type conc=6e18 char=0.2 lat.char=0.00304 region=2   
x.min=0.030 x.max=0.060 y.min=-0.020  y.max=0.020  
doping       uniform  p.type conc=1e20 region=2   x.min=0.030 x.max=0.060 y.min=-
0.020  y.max=0.020  
 
 
structure outf=L60_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
 
 
# set interface charge separately on front and back oxide interfaces 
#interf       qf=5e10 y.min=-0.020 y.max=-0.015 
#interf       qf=1e11 y.min=0.015 y.max=0.020 
 
# set workfunction of gate 
contact   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
 
# select models 
models shi bgn klaaug fldmob print temp=300  bbt.kane       
# srh consrh  bbt.nonlocal  qtunn.dir=1 BBT.A_KANE= 5E20    mass.tunnel=0.3 
BBT.B_KANE= 2.3E7 trap.tunnel 
 
# 
solve init 
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# 
# do IDVG characteristic 
# 
method       newton    autonr  trap  maxtrap=10 
solve        prev  
solve      vdrain=-0.05 
solve      vdrain=-0.1 
solve      vdrain=-0.4 
solve      vdrain=-0.6 
solve      vdrain=-0.9 
solve      vdrain=-1.2 
solve      vdrain=-1.5 
 
# 
# ramp gate voltage 
# 
log         outf=pTFET_L60_300K_abrupto_self.log 
 
solve       vgate=+0.5 vstep=-0.01 name=gate  vfinal=-0.4 
output qfn qfp con.band val.band 
structure outf=L60_banda300_vg04_abrupto_P_self.str 
 
solve        vstep=-0.01 name=gate  vfinal=-1.3 
output qfn qfp con.band val.band 
structure outf=L60_banda300_vg13_abrupto_P_self.str 
 
solve        vstep=-0.01 name=gate  vfinal=-2 
output qfn qfp con.band val.band 
structure outf=L60_banda300_vg2_abrupto_P_self.str 
 
 
quit 
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ANEXO 2: ARQUIVO DE SIMULAÇÃO DE UM CIRCUITO DE 

ESPELHO DE CORRENTE 

 Arquivo de simulação de um circuito de espelho de corrente com 

dispositivos Point TFET do tipo P, com descasamento entre o comprimento de canal 

dos transistores (L1 = 60nm e L2 = 100nm) e temperatura alta (450K). 

_____________________________________ 
 
go atlas  
mesh infile=L60_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
mesh infile=L100_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
 
.Begin 
 
V1 1 0 1.0 
V2 2 0 0 
ATFET1 0=drain 0=gate 0=gate2 1=source  
infile=L60_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
ATFET2 2=drain 0=gate 0=gate2 1=source  
infile=L100_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
*.NUMERIC LTE=0.1 TOLDC=1.E-4 VCHANGE=5.E7 
.OPTIONS PRINT RELPOT WRITE=10 
 
*.NODESET V(1)=2.4 V(2)=1.2 
*.IC V(1)=1 
 
.LOG OUTFILE=L60_L100_T450/Resultado_L60_L100_T450 
.SAVE MASTER=L60_L100_T450/Resultado_L60_L100_T450 
 
.DC V1 1.0 1.7 0.1 
.DC V2 0 -0.5 -0.05 
.DC V2 -0.5 1.0 0.05 
 
.END 
 
contact  DEVICE=ATFET1   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact DEVICE=ATFET1  name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
MODELS DEVICE=ATFET1  shi bgn klaaug fldmob print temp=450  bbt.kane  
IMPACT DEVICE=ATFET1  SELB 
 
contact  DEVICE=ATFET2   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact DEVICE=ATFET2  name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
MODELS DEVICE=ATFET2  shi bgn klaaug fldmob print temp=450  bbt.kane  
IMPACT DEVICE=ATFET2  SELB 
 
QUIT  
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ANEXO 3: ARQUIVO DE SIMULAÇÃO DE UM CIRCUITO DE PAR 

DIFERENCIAL 

 Arquivo de simulação de um circuito de par diferencial com carga ativa com 

dispositivos Point TFET, polarizado em modo diferencial, sob temperatura alta 

(450K). 

_____________________________________ 
 
go atlas  
mesh infile=L60_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
mesh infile=L60_tsi40_doped_abrupto_N_self.str 
 
.Begin 
 
V1 1 0 0.0 
*V2 2 0 0.0 
*V3 3 0 0.0 
V4 4 0 0.0 
V5 5 0 0.0 
V6 6 0 0.0 
*V7 7 0 0.0 
 
V8 8 4 0.0 
*V8 8 4 0.0 AC 0.1 
E9 9 5 8 4 -1.0 
 
*E6 6 0 1 0 -1.0 
*R1 6 7 1 
*R2 2 0 1000 
*R3 3 0 1000 
 
ATFET1 3=drain 3=gate 3=gate2 1=source  
infile=L60_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
ATFET2 2=drain 3=gate 3=gate2 1=source  
infile=L60_tsi40_doped_abrupto_P_self.str 
 
ATFET3 3=drain 9=gate 9=gate2 6=source  
infile=L60_tsi40_doped_abrupto_N_self.str 
ATFET4 2=drain 8=gate 8=gate2 6=source  
infile=L60_tsi40_doped_abrupto_N_self.str 
 
*.NUMERIC LTE=0.1 TOLDC=1.E-4 VCHANGE=5.E7 
.OPTIONS PRINT RELPOT WRITE=10 
 
*.NODESET V(2)=0 V(3)=0 V(6)=-1.0 
*.IC V(6)=-1.7 
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.LOG OUTFILE=TEMP_TFET/TEMP_TFET_AD_T450 
 
.IC V(2)=0.0 V(3)=0.0 
.DC V1 0.0 1.7 0.1 
.DC V6 0.0 -1.7 -0.1 
 
.DC V8 0.0 0.01 0.01 
.TRAN 1e-10 2e-9 
 
.END 
 
contact  DEVICE=ATFET1   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact DEVICE=ATFET1  name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
MODELS DEVICE=ATFET1 shi bgn klaaug fldmob print temp=450  bbt.kane  
IMPACT DEVICE=ATFET1 SELB 
 
contact  DEVICE=ATFET2   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact DEVICE=ATFET2  name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
MODELS DEVICE=ATFET2 shi bgn klaaug fldmob print temp=450  bbt.kane  
IMPACT DEVICE=ATFET2 SELB 
 
contact  DEVICE=ATFET3   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact DEVICE=ATFET3  name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
MODELS DEVICE=ATFET3 shi bgn klaaug fldmob print temp=450  bbt.kane  
IMPACT DEVICE=ATFET3 SELB 
 
contact  DEVICE=ATFET4   name=gate n.poly workfunc=4.7 
contact DEVICE=ATFET4  name=gate2  n.poly common=gate workfunc=4.7 
MODELS DEVICE=ATFET4 shi bgn klaaug fldmob print temp=450  bbt.kane  
IMPACT DEVICE=ATFET4 SELB 
 
QUIT 


