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RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta os resultados obtidos no estudo do funcionamento 

dinâmico de uma célula de memória composta por um único transistor SOI 

MOSFET. Este estudo é baseado nos resultados experimentais observados em 

dispositivos nMOSFET em tecnologia SOI desenvolvidos no imec, Leuven, Bélgica. 

Os dados experimentais apresentados foram obtidos no Laboratório de Sistemas 

Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) e 

nos laboratórios AMSIMEC do centro de pesquisa imec, Bélgica. 

 No presente trabalho foi levantado o histórico das memórias dinâmicas, 

assim como as características fundamentais de uma célula de memória dinâmica de 

um único transistor, tais como tempo de retenção e margem de sensibilidade, que 

são definidas e posteriormente verificadas para diferentes tipos de transistores. 

Inicialmente, foram estudados os mecanismos capazes de promover algum 

tipo de histerese na curva de corrente de fonte-dreno em função da tensão de porta  

de um transistor SOI em DC. Por meio destas propriedades, muitas vezes vistas 

como parasitárias, foi possível explorar o comportamento de um único transistor 

como célula de memória. 

Em seguida, passou-se às medidas dinâmicas, momento no qual foi 

necessário desenvolver um arranjo experimental conveniente de forma que fosse 

possível medir pulsos da ordem de µA com duração da ordem de 10ns. Assim, uma 

parte desta dissertação é dedicada à descrição dos problemas e soluções 

encontrados para viabilizar a medida destes rápidos e pequenos sinais. Foram 

observados dispositivos com tempos de retenção superiores a 100ms e margens de 

sensibilidades que ultrapassam 100µA. 

Finalmente, são apresentadas as conclusões encontradas e as possibilidades 

para estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Tecnologia SOI, Efeito de corpo flutuante, MEMÓRIA 

(ELETRÔNICA DIGITAL) 



ABSTRACT 

 

This master’s thesis presents the results obtained throughout the study of a 

memory cell composed of a single SOI MOSFET transistor. This study is based on 

the experimental results observed on SOI nMOSFET devices developed at imec, 

Leuven, Belgium. The experimental data presented was obtained both at the 

Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) from the Escola Politécnica da USP 

(EPUSP) and the AMSIMEC laboratories in the imec research center, Belgium. 

In this work, the history of dynamic memories as well as the fundamental 

characteristics of a single transistor dynamic memory cell, such as retention time and 

sense margin, which are defined and later verified for different transistors, have been 

analysed. 

Initially, the mechanisms capable of leading to some sort of hysteresis on the 

drain-source current as a function of the gate voltage on a SOI transistor operating in 

DC were studied. Through these properties many times regarded as parasitic it was 

possible to explore the behavior of a single SOI transistor operating as a memory 

cell. 

Afterwards, this work analyzes dynamic measurements, for which it has been 

necessary to develop an appropriate experimental setup capable of measuring 

pulses of some µA and lasting approximately 10ns. Therefore, part of this thesis is 

reserved for the description of the problems and solutions found in order to enable 

the measurement of these fast and small signals. Devices with retention times larger 

than 100ms and sense margins surpassing 100µA were measured. 

Finally, conclusions and possible future studies are presented. 

 

 

 

 

Keywords: SOI Technology. Floating body effect, Memory (Digital Electronics)  
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1 Introdução e Motivação 

 

1.1 Motivação 

 

Com a evolução do poder de processamento dos circuitos integrados, é cada 

vez mais notável o impacto que o tempo para armazenar ou recuperar uma 

informação da memória passa a ter sobre o desempenho do conjunto [1]. Assim, 

existe cada vez mais um esforço em aprimorar o desempenho dos processadores 

por meio de técnicas avançadas como arquiteturas super-scalar, execução fora de 

ordem e maiores memórias cache [2].  

É de especial interesse para este estudo o fato de que as  memórias cache vem 

aumentando significativamente em área com a evolução dos processdores, 

conforme evidenciado nos processadores modernos mostrados na Figura 1, onde 

três tipos de processadores para aplicações em: servidores (a), computadores de 

mesa normais (b) e aplicações com necessidade alto desemepenho matemático 

(DSP – Digital Signal Processing, ou Processamento Digital de Sinais) (c) são 

apresentados. Como se poder ver, aproximadamente metade da área do circuito 

integrado é usada única e exclusivamente para memória. 

 

 

Figura 1 - Área dedicada à memória cache em um processador moderno [3] 
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Desta forma, torna-se evidente que existe uma grande oportunidade de redução 

de área nos processadores modernos ao migrarmos de uma arquitetura 6T-SRAM 

(célula de memória estática composta por 6 transistores) para 1T-DRAM (célula de 

memória dinâmica composta por um único transistor). Esta redução de área permite 

a fabricação de mais dispositivos por lâmina ou a adição de mais funcionalidades 

para uma mesma área (por exemplo, mais núcleos). 

 

1.2 Histórico das Memórias Semicondutoras 

 

Até a metade da década de 70, as memórias de núcleo magnético eram as mais 

usadas em razão de seu baixo custo e relativa facilidade de fabricação. Entretanto, 

os projetos de memórias semicondutoras já existiam desde 1963, quando Robert 

Norman, então na Fairchild, patenteou uma memória SRAM [4]. 

A memória SRAM, ou Static Random Access Memory, tem este nome em razão 

de sua característica de armazenar bits sem a necessidade de atualizações 

períodicas. Ou seja, uma vez gravado um bit, o valor é mantido até que a 

alimentação seja desligada. 

Em 1966, foi lançada a primeira memória SRAM que podia ser adquirida no 

mercado sem ser específica a um sistema em particular, a TMC3162, uma memória 

de 16 bits baseada na tecnologia TTL [5]. Desta data em diante, a densidade das 

memórias aumentou muito rapidamente. 

Cada célula de memória SRAM, ou seja, cada região capaz de armazenar 1 bit, 

pode ser implementada por um conjunto de 6, 8 ou 10 transistores, dependendo da 

necessidade específica de cada memória (memória RAM normal, memória RAM 

com duas portas etc.). A célula SRAM típica pode ser vista na Figura 2, onde os 6 

transistores (M1 a M6) estão claramente indicados. Além disso, as linhas de bit (bit 

line) estão indicadas por BL assim como a linha de endereçamento por WL (word 

line). Este tipo de célula pode ser facilmente fabricada em um processo CMOS e é 

fácil perceber que durante a retenção de informação o consumo de energia é 

próximo de zero, típico de circuitos CMOS estáticos (static CMOS). 
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Figura 2 - Exemplo de uma típica célula SRAM de 6 transistores [6] 

As memórias SRAM são utilizadas em aplicações onde velocidade e baixo 

consumo são primordiais, enquanto as memórias dinâmicas, apresentadas a seguir, 

são usadas em aplicações em que a capacidade é o aspecto mais importante [7].  

Com a necessidade de memórias de capacidade cada vez maior, em 1966 o Dr. 

Robert Dennard do centro de pesquisa Thomas J. Watson da IBM inventou a 

memória RAM dinâmica (DRAM), e obteve sua patente em 1968 [8] baseada na 

arquitetura apresentada na Figura 3. Entretanto, o conceito de memórias dinâmicas 

para uso em computadores é muito anterior, tendo sido executado por meio de 

capacitores e válvulas já na Segunda Guerra Mundial pelos ingleses [9]. 

A memória DRAM tem como característica principal a necessidade de uma 

atualização periódica dos dados armazenados para evitar a perda de informação. 

Ou seja, se há um valor “1” armazenado, é necessário escrever “1” na célula 

periódicamente a fim de se evitar a perda da informação (o “1” virar “0” ou vice-

versa). Além disso, a informação só é preservada enquanto o circuito estiver 

alimentado. 
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Figura 3 - Arquitetura típica de uma memória DRAM conforme DENNARD [8] 

 

Em outubro de 1970 [10], foi lançada a primeira memória DRAM semicondutora 

amplamente disponível no mercado, a i1103 da Intel. Esta memória de 1kbit, ou 

seja, 128 bytes [11], já em 1972 era o chip semicondutor mais vendido no mundo e 

recebeu o apelido de “core killer” em razão de seu custo por bit inviabilizar o uso das 

memórias ferro-magnéticas [11]. Sua estrutura utilizava 3 transistores, conforme a 

Figura 4: um para habilitar escrita, um para habilitar leitura e um acoplado ao 

capacitor para evitar correntes parasitárias quando não se está lendo o bit. 

Logo em seguida, a empresa MOSTEK lançou em 1973 o MK4096, um chip de 

4kbits que utilizava um único transistor acoplado a um capacitor por célula de 

memória. Este é o princípio utilizado até hoje nas DRAMs convencionais e está de 

acordo com a patente original de Dennard [8]. Um exemplo da arquitetura que é 

usada até hoje pode ser visto na Figura 5. 
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Figura 4 - Estrutura interna do i1103 [11] 

 

 

Figura 5 - Diagrama funcional da MK4096. Esta estrutura, incluindo os nomes dos sinais (RAS, CAS, 
pinos de endereço, write enable) é a mesma para as memórias modernas [12]. 
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É interessante notar que o tempo de acesso aos dados (tAC) da i1103 de 1970 

era de no máximo 300ns. Se utilizarmos como exemplo de memória moderna a 

MT41J512M4, uma memória DDR3-2133 de 2 Gbits especialmente projetada para 

sistemas de alto desempenho, o tempo entre cada transferência sequencial de 

dados é de 0.938 ns. Da mesma forma, se compararmos o i8008, um dos primeiros 

processadores, sua frequência de funcionamento é de 800kHz. Atualmente, um 

processador moderno Intel Core i7-920 funciona a 2.66GHz, conforme a Tabela 1 e 

a Figura 6. 

  1970 2012 Melhoria 

Memórias       

Tempo de acesso (ns) 300 0,938   

Frequência de acesso aos dados (MHz) 3,33 1066 319 vezes 

        

Processadores       

Frequência de operação (MHz) 0,8 2666 3332 vezes 
 

Tabela 1 - Evolução da frequência de operação de processadores e memórias DRAM convencionais 

 

 

Figura 6 - Evolução da frequência de operação de processadores e memórias DRAM  

 

Assim, fica clara a necessidade de memórias cache cada vez maiores para 

compensar a evolução mais lenta na taxa de acesso a dados externos ao 

processador. A memória 1T-DRAM poderia, dentre outras aplicações, oferecer uma 

memória de alta densidade dentro do próprio processador. 
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Finalmente, um último parâmetro importante para memórias DRAM é o tempo 

máximo entre a atualização dos dados armazenados nas células de memória. 

Segundo o ITRS (International Technology Roadmap for Semiconductors), a 

tendência é este parâmetro se manter constante em 64ms como já é o caso das 

memórias comerciais (por exemplo SDRAM e DDR2) conforme estabelecido pelo 

JEDEC (Joint Electron Devices Engineering Council). Caso não seja realizada a 

atualização dos dados em um período de tempo igual ou inferiro aos 64ms, não 

haverá garantia da correta retenção das informações. No caso das memórias 1T-

DRAM que serão estudadas neste trabalho, este parâmetro é fundamental caso se 

deseje efetivamente usar este tipo de memória inovadora ao invés da DRAM 

tradicional. 

 

1.3 Objetivos 

 

 

Este trabalho tem como objetivo o estudo das características de transistores SOI 

quando utilizados como células de memória dinâmica (1T-DRAM) de forma teórica e 

experimental. As amostras utilizadas para caracterização foram fabricadas no imec, 

(Interuniveristy Microelectronics Center), Bélgica. 

Assim, este trabalho tem como objetivo o estudo e caracterização do ponto de 

funcionamento de uma célula de memória 1T-DRAM, por meio da previsão, extração 

e verificação das três características primordiais das células de memória dinâmicas: 

margem de sensibilidade, tempo de retenção e janela de leitura. 

Também são analisadas características como geometria do dispositivo, tensões 

de polarização e suas influências no funcionamento do transistor como memória 

dinâmica. 

Além dos objetivos experimentais já citados, este trabalho também se propõe a 

realizar simulações numéricas que demonstrem o funcionamento e os mecanismos 

identificados experimentalmente. 

O presente estudo também almeja aumentar ainda mais a colaboração LSI-USP 

/ imec por meio do trabalho integrado em memórias 1T-DRAM, sendo que uma parte 

importante do estudo é realizada em Leuven, Bélgica. 
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Finalmente, este estudo também visa ao desenvolvimento de um novo ambiente 

favorável às medidas dinâmicas de células de memórias do ponto de vista de 

software e equipamentos no LSI-USP, Laboratório de Sistemas Integráveis da 

Universidade de São Paulo, onde este tipo de medida experimental não era 

possível.  
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2 Conceitos Fundamentais 

 

Neste capítulo serão abordados os conceitos fundamentais para a compreensão 

dos fenômenos relacionados ao funcionamento de alguns transistores SOI e células 

de memória de um único transistor. 

 

2.1 Memórias DRAM 

 

As memórias do tipo DRAM, Dynamic Random Access Memory, têm como 

característica principal a necessidade de atualização periódica dos dados 

armazenados a fim de assegurar a preservação destes. 

Atualmente, as células de memória do tipo DRAM são compostas por um 

transistor e um capacitor para armazenamento dos dados conforme a Figura 7. 

 

Figura 7 - Esquema típico de uma célula DRAM 

 

Com a necessidade de densidades cada vez maiores de memórias, existe uma 

pressão da indústria pela diminuição do tamanho que cada célula de memória 

ocupa. Embora a diminuição do transistor tenha acompanhado a Lei de Moore [13], 

a diminuição do capacitor de uma célula de memória é um desafio a parte. 

Por um lado, o aumento da resolução do processo litográfico permite a 

diminuição da distância entre placas, resultando em um aumento da capacitância. 

Por outro, a menor espessura do dielétrico aumenta a corrente de fuga diminuindo o 
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tempo de retenção a valores impraticáveis. Por esta razão, muito esforço foi aplicado 

à criação de novas tecnologias que permitam capacitores menores, mas com 

capacitância suficiente e baixas correntes de fuga para conseguir reter as 

informações entre um período de atualização e outro. 

Atualmente as duas tecnologias principais para construção de DRAM são 

variações de [11]: capacitor de trincheira (Trench Capacitor) e capacitor empilhado 

(Stacked Capacitor), conforme a Figura 8. Ou seja, ou se constrói o capacitor para 

baixo (trincheira) ou para cima (empilhar), efetivamente gerando-se uma estrutura 

3D a fim de minimizar a área projetada e, logo, o tamanho do chip. 

 

 

Figura 8 - Evolução da tecnologia de memórias DRAM tradicionais [14] 

 

Acredita-se que após a miniaturização e a invenção de processos 3D, a 

próxima evolução do processo tradicional se dará em função dos novos materiais, 

com maiores constantes dielétricas e menores perdas, por exemplo, filmes de 

dielétricos de alta constante dielétrica (high-k) [14]. 
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2.2 Estrutura SOI 

 

A estrutura SOI, Sillicon on Insulator, consiste em uma camada de material 

semicondutor presente sobre um material isolante. Curiosamente, a primeira patente 

publicada a respeito de um transistor de efeito de campo em 1926 [15] já fazia 

referência a uma estrutura deste tipo. 

A Figura 9 apresenta o perfil de um transistor do tipo nMOSFET em tecnologia 

SOI. Algumas das vantagens desta estrutura em relação à tecnologia MOS 

convencional (bulk), são [16]: 

 Imunidade ao efeito tiristor parasitário (latch-up) 

 Menor capacitância parasitária de fonte e dreno (possibilidade de maior 

frequência de operação) 

 Resistência à radiação 

 Operação em altas temperaturas 

 Maior transcondutância e menor inclinação de sublimiar 

 Menores correntes de fuga e menor consumo de potência 

 

Figura 9 - Perfil de um transistor nMOS em estrutura SOI 

  

 Embora seja possível construir células de memória 1T-DRAM em tecnologia 

CMOS tradicional [17], o fato de todo transistor SOI apresentar naturalmente uma 

isolação entre corpo e substrato permite que o armazenamento de um bit seja muito 
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mais simples. Isto ocorre em razão do acúmulo de carga decorrente do efeito de 

corpo de flutuante e da maior facilidade de disparo do efeito bipolar parasitário. Esta 

carga acumulada, em um transistor SOI, não tem por onde escapar, o que facilita o 

uso deste tipo de transistor como memória. 

 

2.3 Efeito de Corpo Flutuante 

 

O canal de um transistor SOI MOSFET está eletricamente flutuando caso 

nenhuma conexão elétrica seja realizada a ele. Assim, o potencial do corpo pode ser 

determinado em função das correntes entrando e saindo, o acoplamento capacitivo 

entre o corpo, a fonte, o dreno e a porta e, finalmente, a polarização do substrato 

[16], conforme representação esquemática na Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Corpo flutuante e suas interações em um transistor SOI MOSFET [16] 

 

Assim, as variações do potencial do corpo flutuante levam a variações da 

tensão de limiar e da corrente de fonte-dreno. Normalmente, este efeito é 

considerado parasitário pois ele impede a utilização dos modelos tradicionais de 

transistores SOI MOSFET. Além disso, ele apresenta um comportamento fortemente 

não linear, o que pode, inclusive, causar histerese na curva ID x VG. Naturalmente, 
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na aplicação de 1T-DRAM, esta não-linearidade é muito bem-vinda pois permite o 

armazenamento de um bit, como será visto a seguir. 

Vale salientar que os transistores SOI podem ser divididos em duas categorias: 

 PD (Partially Depleted – Parcialmente Depletado): em que a espessura da 

camada de silício sobre o isolante é suficiente para que as regiões de 

depleção provenientes de ambas as interfaces nunca ocupem toda a região 

do corpo flutuante. 

 FD (Fully Depleted – Completamente Depletado): em que a espessura da 

camada de silício sobre o isolante é menor do que a região de depleção 

proveniente da primeira interface (óxido de porta / canal de silício) quando 

se aplica a tensão de limiar. 

Esta diferenciação é de especial interesse no caso dos efeitos de corpo 

flutuante. No transistor parcialmente depletado (PD) a observação dos fenômenos é 

mais fácil, uma vez que a região onde se acumula carga pode ser distinguida do 

canal por onde há condução de corrente entre fonte e dreno. No caso do transistor 

totalmente depletado (FD), o acúmulo de carga é mais difícil por não haver uma 

região isolada onde o fenômeno possa ocorrer sem influência da corrente de canal. 

 

2.4 Efeito Bipolar Parasitário 

 

Todo transistor SOI MOSFET tradicional apresenta um transistor bipolar lateral 

parasitário em razão de sua construção geométrica. Como se pode ver na Figura 11, 

no caso de um transistor nMOS, temos um transistor NPN parasitário presente na 

estrutura, onde o coletor corresponde ao dreno, o emissor à fonte e a base ao corpo 

do MOSFET. 
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Figura 11 - Transistor bipolar parasitário presente em estrutura SOI 

 
Desta forma, quando existe ionização por impacto no dreno do transistor 

MOSFET (alto campo elétrico transversal), os portadores gerados podem se 

acumular no corpo do transistor SOI MOSFET, acarretando uma corrente que pode 

ser modelada como uma corrente de base de um transistor bipolar. Desta forma, a 

corrente IDS típica do transistor MOS será somada também à corrente do transistor 

bipolar. 

Vale salientar que o efeito BJT é mais facilmente observável em transistores 

nMOS, uma vez que a ionização por impacto é mais intensa para elétrons do que 

para lacunas. 

Por meio do modelo simplificado da Figura 12, é possível modelar a influência 

do fenômeno da seguinte forma, conforme [16]: 

 

        (   )      (   )    

 

Logo, o acréscimo de corrente devido ao transistor BJT parasitário pode ser 

escrito como: 

                    (   )    [16]          
 
⇒                

    

    (   )
 

 

Figura 12 - Modelo matemático para o efeito bipolar parasitário [16] 
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 Este aumento da corrente de dreno constitui uma realimentação positiva. 

Assim, na presença do efeito BJT e com   (   )   , existe um ponto na curva ID x 

VG a partir do qual a inclinação de sublimiar é praticamente nula, ou seja, a corrente 

cresce muito rapidamente para uma variação pequena de VG. 

 Uma vez disparado o efeito BJT, a tensão de saturação do dreno também 

aumenta, levando a uma diminuição do campo elétrico próxima ao dreno e, portanto, 

a uma diminuição da ionização por impacto (representado pelo fator M). Assim, esta 

realimentação positiva é auto-limitada, conforme mostrado na curva b da Figura 13. 

 No caso do uso do transistor SOI MOSFET como célula de memória, este 

fenômeno é crucial, pois uma vez disparado o efeito BJT é necessário aplicar um VG 

significativamente menor para que seja possível retornar aos níveis de corrente 

anteriores, ou seja, forma-se uma histerese. Este fenômeno pode ser usado como 

meio de armazenamento de informação como será visto a seguir. 

 

 

Figura 13 - Histerese em um transistor SOI MOSFET devida ao transistor BJT parasitário [16] 
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Entretanto, como se pode ver da Figura 13, a condição onde há histerese 

(curva indicada pela letra b) só ocorre para uma faixa de polarizações específicas de 

dreno (VD). 

Caso a tensão de dreno seja baixa (curva a), a ionização por impacto é 

insuficiente para que o produto   (   ) atinja a unidade e, logo, não há nenhum 

aumento abrupto da corrente de dreno. 

No caso da tensão de dreno ser alta, pode ser observada a curva c, onde há 

o disparo do transistor bipolar parasitário (o produto   (   ) é maior ou igual a 1). 

Entretanto, como a tensão de dreno é elevada, o produto acaba sendo sempre maior 

do que 1 e não é mais possível desligar o dispositivo, sendo necessário anular a 

tensão de dreno para que ele saia deste estado. 
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3 Memórias 1T-DRAM 

 

Uma memória 1T-DRAM, ou seja, uma memória RAM dinâmica de um único 

transistor, constitui uma estrutura onde se espera armazenar um bit por meio de um 

único transistor, sem a necessidade de elementos adicionais como capacitores ou 

outros dispositivos (transistores, resistores, diodos etc.). 

A principal vantagem desta tecnologia é a pequena área que cada célula de 

memória ocupa (basicamente a área de um único transistor nMOSFET). Desta 

forma, é possibilitada a fabricação de circuitos integrados (CIs) de maior densidade 

em uma mesma área. 

Além disso, o processo de fabricação de transistores é relativamente mais 

simples quando comparado aos processos de fabricação de capacitores 3D, 

necessários para as memórias DRAM modernas de alta densidade. 

Finalmente, a possibilidade de utilização do processo de fabricação de 

processadores (lógica) para a construção de memórias de alta densidade permitiria 

uma revolução nos processadores, levando-os a ter memórias embarcadas de alta 

densidade (eDRAM) ao invés do cache que ocupa uma grande área. 

 

3.1 Histórico das memórias 1T-DRAM 

 

Conforme a Figura 14, o uso de transistores SOI como células de memória 1T-

DRAM foi proposto inicialmente pela Fujitsu em 1978 no artigo “Charge Pumping 

SOS-MOS Transistor Memory” [18]. 

Entetanto, foi somente a partir do ano 2000 que o tema começou a ganhar 

popularidade uma vez que ficou claro que seriam necessárias novas tecnologias 

para a diminuição do capacitor de armazenamento de carga da DRAM tradicional. 
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Figura 14 - Histórico da memória 1T-DRAM [19] 

 
3.2 Parâmetros relevantes de uma célula de memória DRAM 

 

Os parâmetros mais importantes de uma célula de memória DRAM são a 

margem de sensibilidade, o tempo de retenção e a janela de leitura. 

A margem de sensibilidade constitui uma medida da diferença entre os níveis 

lidos para “0” e para “1”. Ou seja, caso o nível “1” forneça uma corrente de leitura IDS 

de 100µA e o nível “0” forneça uma corrente de 20µA, a margem de sensibilidade 

será de (100 – 20) = 80µA. Para o bom funcionamento da memória, é interessante 

que este valor seja o maior possível. 

O tempo de retenção constitui o tempo necessário para que um dado uma vez 

escrito perca metade de sua margem de sensibilidade. Ou seja, utilizando-se o 

exemplo anterior, caso o nível “1” seja de 100µA, o tempo de retenção constitui o 

período necessário para que o valor de leitura caia para 60µA (100µA – 60µA=40µA, 
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que é a metade da margem de sensibilidade de 80µA verificada no exemplo 

anterior). A mesma lógica é válida para a degradação do nível “0”, ou seja, quando a 

corrente de 20µA subir para 60µA. Novamente, é interessante que este valor seja o 

maior possível, para permitir o menor número possível de atualizações automáticas 

(refresh) dos dados da memória. 

Finalmente, o terceiro e último parâmetro considerado é denominado janela de 

leitura (Read Window). Este parâmetro especifica a diferença em Volts entre o ponto 

do término da elevação abrupta da corrente de dreno (varredura no sentido de 

elevação de VG) e o ponto em que a corrente começa a diminuir drasticamente 

quando da varredura no sentido de diminuição de VG. 

Na Figura 15 é apresentado um exemplo de janela de leitura de uma célula de 

memória do tipo 1T-DRAM. É possível observar dois dos parâmetros fundamentais: 

a margem de sensibilidade e a janela de leitura, onde é possível utilizar o transistor 

SOI como célula de memória. O tempo de retenção obviamente não pode ser 

determinado a partir deste gráfico, mas o valor crítico para degradação do “1” e do 

“0” pode ser calculado como a metade da margem de sensibilidade subtraída ou 

somada ao valor em “1” ou “0”, respectivamente. 

 

Figura 15 – Exemplo de janela de leitura de uma célula 1T-DRAM 
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3.3 Funcionamento de uma Memória 1T-DRAM com Transistores SOI 

 

As memórias devem permitir, no mínimo, 4 tipos de operação para que possam 

funcionar como tal: leitura do valor armazenado, escrita de “1”, escrita de “0” e 

retenção do valor armazenado. No caso das memórias 1T-DRAM em transistores 

SOI, existem vários mecanismos distintos que permitem que sejam acumuladas (ou 

removidas) cargas do transistor, ou seja, da célula de memória. Além disso, existem 

também diferentes mecanismos que permitem avaliar se há ou não carga 

acumulada no corpo flutuante (determinar se a célula está no nível “0” ou “1”). 

Independentemente do modo de programação escolhido, é necessária a 

geração de carga no corpo flutuante. Para tanto, existem alguns mecanismos 

comumente utilizados e apresentados nos próximos itens: 

 Ionização por impacto 

 GIDL ou Band-to-Band Tunneling 

 Transistor bipolar parasitário 

Para a remoção de carga do corpo flutuante, pode-se polarizar diretamente a 

junção corpo flutuante – dreno. Também é possível aplicar um pulso na porta e 

utilizar-se do acoplamento capacitivo entre a porta o corpo flutuante para polarizar 

diretamente as junções corpo flutuante - fonte e corpo flutuante - dreno. 

 

3.3.1 Programação de ―1‖ através de Ionização por Impacto 

 

A programação por Ionização por Impacto é baseada no seguinte princípio: a 

tensão de dreno é elevada com o objetivo de aumentar o campo elétrico transversal 

próximo ao dreno. Assim, os elétrons (no caso do transistor nMOS) fortemente 

acelerados colidem com portadores não ionizados gerando pares elétron-lacuna. 

Em razão do forte campo, os elétrons são rapidamente encaminhados ao 

dreno, enquanto as lacunas se deslocam em direção à região de menor potencial 

(corpo flutuante). Assim, existe o acúmulo de carga no corpo flutuante e a elevação 
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(no caso do nMOS) de seu potencial, conforme a Figura 16. Esta elevação do 

potencial causa uma diminuição na tensão de limiar (VT) e consequente aumento da 

corrente de dreno (I1). 

 

 

Figura 16 - Programação por Ionização por Impacto [20] 

 

 

 

3.3.2 Programação de ―1‖ através de GIDL ou Band-to-Band Tunneling 

 

A programação por GIDL (Gate Induced Drain Leakage) consiste na elevação 

da diferença de potencial entre dreno e porta a valores elevados, levando ao 

encurvamento das faixas de conduçao e valência da região de dreno sobreposta à 

porta. Caso este encurvamento seja expressivo, uma corrente de tunelamento 

aparece onde elétrons tunelam da faixa de valência para a faixa de condução, 

incrementando a corrente de dreno enquanto as lacunas se deslocam para o canal 

do transistor, elevando o potencial do corpo. A Figura 17 (b) indica como o 
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encurvamento das faixas de energia ocorre enquanto a Figura 17 (a) indica como a 

programação é feita.  

 

Figura 17 - Programação por GIDL (a) [20] e encurvamento das faixas de energia com GIDL (b) [21] 

 

3.3.3 Programação de ―1‖ através de Transistor Bipolar Parasitário  

 

A terceira forma possível de inserção de carga no corpo fluturante e 

programação do nível “1” ocorre por meio do transistor bipolar parasitário. 

Inicialmente, vamos supor um transistor nMOS. Para habilitar o efeito BJT 

parasitário, um pulso VG é aplicado durante um pulso de VD. A subida inicial de VD 

leva a um aumento da ionização por impacto no dreno. Entretanto, a corrente de 

lacunas ainda é pequena e insuficiente para que o efeito BJT seja expressivo. Ao 

aumentarmos VG, o acoplamento capacitivo entre porta e corpo eleva o potencial 

deste último, levando o transistor bipolar a conduzir. Assim, a ionização por impacto 

e a corrente de lacunas aumentam expressivamente. Dizemos então que o transistor 

BJT disparou. 

Antes de passarmos à retenção e à leitura, é importante diminuir 

primeiramente VG e, em seguida, VD. Isto deve ocorrer pois a corrente de lacunas é 
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grande e o potencial negativo da porta contribui para o armazenamento destas 

cargas no corpo. Ou seja, durante a retenção, a tensão de porta é mantida em um 

valor inferior à tensão de faixa plana (VFB) a fim de preservar as lacunas (no caso do 

nMOS) armazenadas no corpo flutuante.  

A Figura 18 apresenta um exemplo de programação de “1” e leitura de “1” por 

meio do transistor bipolar parasitário. É interessante notar o alto nível de VD durante 

a operação e VG elevado durante a programação. 

 

 

Figura 18 - Exemplo de programação e leitura de "1" por efeito bipolar parasitário 

 

3.3.4 Método para Programação de ―0‖ 

 

Para gravação do nível “0”, basta elevar VG com VD reduzido para que a carga 

acumulada no corpo seja removida nas junções corpo flutuante – fonte e corpo 

flutuante – dreno. Este processo é conhecido como programação por acoplamento 

capacitivo. É possível também polarizar diretamente a junção corpo-flutuante / 

dreno, mas isto implica na existência de uma tensão negativa para VD. 

Um exemplo de programação de “0” por acoplamento capacitivo medido no 

imec, Bélgica, pode ser visto na Figura 19. 
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Figura 19 - Exemplo de forma de onda de programação de "0" por acoplamento capacitivo 

 

3.3.5 Métodos de Leitura dos Dados Armazenados 

 

Segundo a classificação de [20], as primeiras memórias 1T-DRAM (1ª geração) 

eram baseadas no mecanismo de acumulação de carga no corpo flutuante geradas 

por ionização por impacto e leitura em função do nível de VT. Este mecanismo só é 

eficiente para transistores grandes e PDSOI, pois em transistores menores ou 

FDSOI a carga acaba se confundindo com a corrente de canal e o efeito de 

alteração da tensão de limiar é imperceptível. A Figura 20 mostra uma 

representação do processo de leitura por meio de VT. 

Na 2ª geração das memórias 1T-DRAM passou-se a utilizar o transistor 

bipolar parasitário como dispositivo responsável pela elevação abrupta de corrente 

na curva ID x VG, conforme a Figura 21. Para realização da leitura, basta aplicar um 

pulso em VD para que o acoplamento capacitivo entre dreno e corpo reative o 

transistor bipolar parasitário caso já houvesse carga armazenada [21]. A grande 

vantagem deste método é que a margem de sensibilidade melhora muito, chegando 

facilmente a 2 ou 3 ordens de grandeza. 
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Figura 20 – Representação esquemática da leitura por variação de VT 

 

 

Figura 21 - Representação esquemática da leitura por meio do transistor bipolar parasitário 
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É interessante notar que o a sequência de leitura pode potencialmente alterar 

o estado da memória 1T-DRAM. Este fenômeno conhecido como read disturb 

(perturbação devida à leitura) é importante pois limita o tempo máximo pelo qual se 

pode ler um dado da memória. Após este período, é possível que a memória passe 

ao estado “1” em razão do acúmulo progressivo de carga no corpo flutuante. A 

Figura 22 indica um exemplo medido deste fenômeno (programação de “0” seguida 

por leitura longa). 

 

Figura 22 – Exemplo de programação de “0” por acoplamento capacitivo e perturbação de leitura 
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4 Simulações Dinâmicas 

 

A simulação numérica é uma poderosa ferramenta para todas as áreas da 

engenharia. A possibilidade de estudar os mais variados fenômenos em detalhe de 

forma repetida sem a necessidade de ensaios experimentais muitas vezes caros ou 

demorados é de essencial importância para a área de semicondutores, onde muitas 

vezes o processo de projetar um novo dipositivo, produzir a lâmina de silício 

correspondente e caracterizá-la é um processo muito oneroso financeiramente e em 

tempo. Assim, no caso das memórias 1T-DRAM, um dispositivo inovador que 

envolve uma série de fenômenos físicos complexos, a possibilidade de simular seu 

funcionamento e avaliar a contribuição de cada mecanismo individualmente é 

extremamente interessante.  

O programa para simulação utilizado neste trabalho é o ATLAS fornecido pela 

empresa Silvaco™, que pode ser utilizado para simular transistores SOI-MOSFET 

de forma DC e transitória [22]. O simulador é capaz de reproduzir com exatidão 

características como tempo de retenção, margem de sensibilidade e janela de 

leitura. 

Serão apresentados neste capítulo os resultados obtidos na simulação 

transitória de transistores SOI-MOSFET devidamente projetados para se 

comportarem como 1T-DRAM. Em especial, foram estudados três aspectos 

importantes: a variação do tempo de retenção em função da largura da faixa proibida 

do filme semicondutor [23], a otimização do tempo de retenção por meio de 

polarização pulsada do substrato [24] e a existência de uma dupla janela de leitura 

em memórias 1T-DRAM baseadas em transistores UTBOX SOI [25]. 

 

4.1 Descrição do Dispositivo Simulado 

 

Os dispositivos simulados neste capítulo têm uma estrutura do tipo UTBOX 

SOI com parâmetros baseados nas informações de processo de [26]. A porta é 

composta de 5nm de SiO2 sobrepostos por um eletrodo de TiN. A dopagem do canal 
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(NA) é de 1015cm-3 e as dimensões (L x W x tSi) são iguais a 100nm, 1µm e 20nm, 

respectivamente. Abaixo do filme de silício, um óxido enterrado de espessura (tbox) 

igual a 10nm, existe um plano de terra utilizado como contato de substrato. As 

simulações foram realizadas a uma temperatura constante de 85ºC. 

As simulações transitórias foram realizadas em etapas, de acordo com a 

seguinte sequência: 

1. Cálculo inicial para o ponto de polarização em repouso 

2. Início do pulso de escrita, leitura ou retenção 

3. Patamar constante do pulso 

4. Término do pulso de escrita, leitura ou retenção 

Estas etapas foram realizadas repetidas vezes para cada simulação pois, 

para caracterizar corretamente um dispositivo 1T-DRAM é necessário: escrever “1”, 

retenção, ler o valor armazenado, retenção, escrever “0”, retenção e, finalmente, ler 

o valor armazenado novamente. 

 

4.2 Variação do Tempo de Retenção em Função da Largura da Faixa 

Proibida do Filme Semicondutor 

 

O estudo apresentado até este item utiliza o silício como elemento que 

compõe a camada semicondutora de fonte/canal/dreno. Em razão do uso de ligas de 

Si-Ge e SiC em optoeletrônica e memórias [27], [28], [29] e [30], é interessante 

avaliar o efeito que estes materiais têm no tempo de retenção de memórias de um 

único transistor UTBOX SOI (1T-FBRAM) caso sejam utilizadas no lugar do silício. 

Na Figura 23 pode ser visto diagrama de faixas de energia em função da 

posição no transistor. Para cada um dos 4 valores de largura da faixa proibida 

simulados, foi utilizada sequência de pulsos apresentada na Figura 24. Os 

resultados foram obtidos por meio do modelo de Kane [31] para o tunelamento entre 

faixas de energia (BTBT – Band to Band Tunneling), um modelo para armadilhas 

com PFBL (Poole-Frenkel Barrier Lowering) [32] e o modelo de Selberherr [33] para 
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ionização por impacto. A temperatura durante todas as simulações foi mantida 

constante e igual a 85ºC. 
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Figura 23 – Diagrama de faixas de energia para os diferentes materiais [23] 
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Figura 24 – Sequência de pulsos aplicada aos 4 materiais simulados [23] 

 

Com base nas simulações realizadas, foi possível traçar os gráficos indicados 

na Figura 25 e na Figura 26. Como se pode ver, o tempo de retenção parece crescer 

linearmente com o aumento da largura da faixa proibida. 
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Figura 25 – Variação da corrente lida para I1 e I0 em função do tempo de retenção [23] 
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Figura 26 - Tempo de retenção em função da largura da faixa proibida [23] 

 

Assim, é possível concluir que o aumento do tempo de retenção observado é 

devido a uma melhoria do processo de degradação do nível “0”, ou seja, o transistor 

apresenta menor geração de portadores enquanto retém “0”. Além disso, ao 

passarmos de 1,33eV conseguimos cruzar a barreira dos 64 ms de tempo de 



45 

 

retenção, definidos com o mínimo para aplicações comerciais pelo ITRS e pelo 

JEDEC. 

A simulação é uma ferramenta muito interessante para este tipo de trabalho 

pois a engenharia da largura da faixa proibida é extremamente complexa quando 

realizada na prática. Entretanto, em simulação, é muito simples avaliar a influência 

deste parâmetro e definir um encaminhamento interessante para otimizar o 

desempenho das memórias 1T-DRAM. 

 

4.3 Otimização do Tempo de Retenção por Meio de Polarização Pulsada 

do Substrato 

 

Uma das melhores formas para escrever “1” em memórias do tipo 1T-DRAM é 

por meio do efeito bipolar parasitário [34]. Nestes casos, é sabido que uma tensão 

positiva de substrato (VB) facilita o disparo do transistor parasitário e, portanto, a 

programação [35]. Entretanto, este aumento de VB reduz o tempo de retenção em 

função do aumento do GIDL. Portanto, é interessante aplicar um pulso de VB positivo 

durante a programação e, em seguida, reduzir a polarização para evitar a 

degradação do “0”. Embora na prática o conceito de controlar individualmente o 

substrato de cada um dos transistores UTBOX SOI em uma lâmina ainda seja muito 

novo, isto já é possível conforme [36] e [37]. Em simulação, por outro lado, este 

controle é facilmente obtido. Um exemplo de estrutura para controle individual da 

polarização de substrato de cada transistor é apresentado na Figura 27. 

 

Figura 27 – Estrutura para controle individual da polarização de substrato conforme [36] 
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Assim, foram realizadas simulações comparando o desempenho do transistor 

operando como 1T-DRAM para duas situações: com VB constante e com VB 

pulsado. Novamente, foi utilizada a sequência: escrever “1”, retenção, ler o valor 

armazenado, retenção, escrever “0”, retenção e, finalmente, ler o valor armazenado 

novamente. As polarizações utilizadas estão representadas textualmente na Tabela 

2 para os dois casos simulados e graficamente na Figura 28. 

Tabela 2 – Sequência de pulsos aplicados ao transistor [24] 

Tempo [ns] VG [V] VD [V] VB Constante [V] VB Pulsado [V] Estado 

10 0 2 2 2 Escrita “1” 
10 0 0,5 2 0 Escrita “0” 
20 -1,5 2 2 0 Leitura 
- -2,5 0 2 0 Retenção 
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Figura 28 – Polarização aplicada ao transistor [24] 

 

Durante a escrita do “1”, não houve diferença na intensidade da ionização por 

impacto uma vez que VB é igual tanto no caso pulsado quanto no constante. 

Entretanto, durante a escrita do “0”, foi percebida uma maior densidade de corrente 

de lacunas no caso de VB pulsado, ou seja, houve uma melhor eliminação das 

cargas presentes no corpo flutuante, conforme a Figura 29. 
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Figura 29 – Densidade de corrente de lacunas 1nm acima da segunda interface em função da 
posição ao longo do canal [24] 

 

No caso de VB pulsado, foi observada uma redução da margem de 

sensibilidade em 4% em razão da menor corrente de elétrons que atravessa o 

dispositivo durante a leitura. Esta diminuição é causada pela diminuição do valor de 

VB (0V ao invés de 2V) durante os pulsos de leitura. 

Quanto ao tempo de retenção, foi observada uma melhoria de 5% em razão 

da diminuição do tunelamento durante o período de retenção, conforme a Figura 30. 

O resumo dos resultados alcançados está representado na Tabela 3. 
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Figura 30 – Taxa de geração 1nm acima da segunda interface em função da posição ao longo do 
canal [24] 
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Tabela 3 – Resumo dos resultados alcançados para VB constante e pulsado [24] 

 
Tempo de Retenção 

VB Constante 624µs 

VB Pulsado 653µs 

Melhoria 5% 

 
 
 
4.4 Dupla Janela de Leitura em Memórias 1T-DRAM Baseadas em 

Transistores UTBOX SOI 

 

Transistores UTBOX SOI devidamente otimizados para operação como 1T-

DRAM normalmente apresentam um fenômeno muito similar à histerese em que a 

corrente IDS  depende do histórico de polarizações aplicadas e não somente da 

polarização atual. Entretanto, normalmente só é observada uma única janela de 

leitura (região sujeita a este efeito memória que se assemelha à histerese). 

No estudo da dupla janela de leitura foram estudados dispositivos por meio de 

simulação (conforme descrito no item 4.1) e medidas experimentais. O dispositivo 

medido é do tipo nMOSFET fabricado em substrato SOI com espessura do filme de 

silício (tSi) de 20nm e do óxido enterrado (tbox) de 10nm (UTBOX). O eletrodo de 

porta é composto pelo empilhamento de 100nm de silício policristalino sobre 5nm de 

TiN depositado por PEALD (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition) sobre 5nm 

de um óxido de porta de SiO2. As regiões de fonte e dreno foram submetidas a SEG 

(Selective Epitaxial Growth) em um ambiente rico em dopantes (dopagem In-Situ). 

Esta técnica de fabricação é conhecida por gerar uma estrutura com menos defeitos 

cristalinos e, portanto, maiores tempos de retenção. Finalmente, os transistores 

estudados têm 70nm de comprimento (L) e 1µm de largura (W). 

 Uma janela de leitura típica pode ser observada experimentalmente no 

dispositivo descrito por meio das polarizações apresentadas na Tabela 4. A janela 

de leitura decorrente da aplicação desta sequência de pulsos pode ser apreciada na 

Figura 31. 
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Tabela 4 – Sequência de pulsos aplicados ao transistor para o aparecimento de uma única janela de 
leitura conforme medido [25] 

Tempo [ns] VG [V] VD  [V] VB [V] Pulso 

10 0,5 1,8 3 Escrita “1” 

10 0 0.5 3 Escrita “0” 

10 -2,9 : -0,5 1,8 3 Leitura 

- -3 0 3 Retenção 

 

 

Figura 31 – Janela de leitura clássica de um transistor SOI UTBOX operando como 1T-DRAM [25] 

  

Utilizando-se uma sequência de polarizações levemente diferente, foi possível 

observar no mesmo dispositivo de forma inédita uma dupla janela de leitura. A nova 

polarização está apresentada na Tabela 5 e a dupla janela de leitura resultante, na 

Figura 32. 

 

Tabela 5 - Sequência de pulsos aplicados ao transistor para aparecimento da uma dupla janela de 
leitura conforme medido [25] 

Tempo [ns] VG [V] VD  [V] VB [V] Pulso 

10 0,5 1,8 2,8 Escrita “1” 

10 0 0.5 2,8 Escrita “0” 

10 -2,9 : -0,5 1,8 2,8 Leitura 

- -2 0 2,8 Retenção 
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Figura 32 – Dupla janela de leitura de um transistor SOI UTBOX operando como 1T-DRAM [25] 

 

Com base nos resultados experimentais observados, foi realizada uma 

simulação numérica para o transistor já modelado anteriormente (ver item 4.1). As 

polarizações utilizadas encontram-se na Tabela 6 e a dupla janela de leitura 

encontra-se na Figura 33. O arquivo utilizado para realizar a simulação no programa 

ATLAS da empresa SILVACO é apresentado no apêndice A. Como se pode 

perceber, o arquivo apresentado corresponde à simulação para o valor de VG,leitura 

igual a -1,5V. Para a elaboração da curva da janela de leitura como um todo, é 

necessário repetir esta simulação para uma série de valores de VG,leitura de forma a 

cobrir as 5 regiões onde o comportamente da janela se altera. Neste caso, optamos 

pelos valores de -4,3V a 0,3V com passo de 0,2V. 

 

Tabela 6 - Sequência de pulsos aplicados ao transistor para aparecimento da uma dupla janela de 
leitura durante simulação numérica [25] 

Tempo [ns] VG [V] VD  [V] VB [V] Pulso 

10 0,5 1,9 1 Escrita “1” 

10 0 0.5 1 Escrita “0” 

10 -4,3 : -0,3 1,9 1 Leitura 

- -2,5 0 1 Retenção 
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Figura 33 - Dupla janela de leitura com as 5 regiões de interesse indicadas conforme simulação 
numérica [25] 

 

A análise de dupla janela de leitura é facilitada ao separarmos as curvas 

observadas em 5 regiões, conforme a Figura 33. Para facilitar a compreensão da 

análise, os resultados obtidos serão apresentados da região 5 até a região 1, ou 

seja, no sentido decrescente de VG,leitura. 

Inicialmente, a região 5 é caracterizada por um valor elevado de VG,leitura. 

Durante o ciclo de leitura, a corrente através do canal é suficiente para disparar o 

ciclo de realimentação positiva do transistor bipolar parasitário independentemente 

da existência ou não de carga armazenada no corpo flutuante, fenômeno conhecido 

como STL (Single Transistor Latch-up). 

Já a região 4 (janela de leitura aberta do lado direito) é a janela de leitura 

clássica baseada no efeito bipolar parasitário. Nela, a carga armazenada no corpo 

flutuante do transistor SOI MOSFET contribui ou não para o disparo do transistor 

bipolar parasitário. Assim, I1 tem um valor muito mais elevado do que I0, pois haverá 

o disparo e a realimentação positiva. A densidade de corrente para um valor de 

VG,leitura de -1,3V pode ser vista na Figura 34. 
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Figura 34 – Densidade de corrente durante a leitura para VG,leitura de -1,3V 

 

Se continuarmos a varrer a tensão de porta durante o pulso de leitura no 

sentido negativo, entrando na região 3, teremos uma corrente devida ao transistor 

MOSFET tão pequena que, mesmo havendo carga armazenada no corpo flutuante, 

a ionização por impacto não será suficiente para disparar o ciclo de realimentação 

positiva devido ao transistor bipolar parasitário. Assim, nesta região, a presença ou 

ausência de carga no corpo flutuante somente é capaz de alterar minimamente VT e 

portanto só é observada uma pequena diferença entre os níveis de I1 e I0. 

 A região 2 corresponde à janela de leitura aberta do lado esquerdo. Nesta 

parte, dois efeitos ocorrem ao mesmo tempo: GIDL e a amplificação da corrente de 

canal por meio do transistor bipolar parasitário. A relação entre a corrente devida ao 

GIDL e o efeito BJT parasitário foi estudada na referência [38]. Esta relação é 

fundamental para o correto entendimento da existência desta segunda janela de 

leitura. 

 Na região 3, a corrente de canal já era pequena demais para disparar o ciclo 

de realimentação positiva, entretanto, na parte direita da região 2, a corrente devida 

ao GIDL começa a se tornar mais significativa e passa a contribuir a esta corrente de 

canal. Este aumento, combinado com a carga eventualmente armazenada no corpo 
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flutuante é capaz de disparar o efeito bipolar parasitário criando assim uma segunda 

janela de leitura. 

 Na Figura 35, a densidade de corrente durante a leitura de “1” para um pulso 

de VG,leitura de -2,9V é apresentado. É possível observar que a distribuição da 

densidade de corrente, com seu máximo próximo à segunda interface é típica de um 

ciclo de leitura baseado no transistor bipolar parasitário. 

 

Figura 35 – Densidade de corrente durante a leitura para VG,leitura de -2,9V 

 

A região 1 é a parte mais à esquerda da janela de leitura e corresponde a 

uma janela já fechada. À medida que a diferença de VD-VG se torna grande, a 

corrente devida a GIDL é significativa nestes dispositivos de pequenas dimensões. 

Assim, independentemente da presença de carga no corpo flutuante, o GIDL é tão 

forte que assim que o ciclo de leitura se inicia, o corpo flutuante fica carregado e 

portanto I0 se torna igual a I1. Pulsos de leitura nesta região são comparáveis a 

pulsos de escrita e “1” pelo método do GIDL. 

Finalmente, é interessante notar que a tensão de substrato (VB) e a tensão de 

dreno (VD) são os dois parâmetros mais importantes para se observar a dupla janela 

de leitura em razão de sua influência no ponto de disparo do transistor bipolar 

parasitário. Se VB for muito alto, não haverá janela de leitura (I0 se aproxima de I1). 
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Se for um pouco alto, teríamos uma única janela de leitura e, se for muito baixo, 

novamente não teríamos nenhuma janela de leitura (I1 se aproxima de I0). 

Analogamente, um aumento de VD facilita o disparo do transistor bipolar parasitário 

enquanto que uma diminuição de VD dificulta o processo, podendo inclusive tornar o 

disparo impossível caso seja muito pequeno. 

 

 

 

 

 
  



55 

 

5 Sistema de Medidas Dinâmicas 

 

Neste capítulo serão apresentados os sistemas e circuitos desenvolvidos e 

utilizados para realização das medidas DC e AC dos transistores SOI com o intuito 

de observar o efeito memória. 

Ambas as condições, DC e dinâmica, apresentam seus desafios. No caso de 

tensão contínua, a condição de polarização é muito crítica. Já em AC, a geração dos 

pulsos, sua transmissão até o dispositivo e a medição das correntes e níveis 

envolvidos (normalmente da ordem de µA e mV) além da determinação da melhor 

condição de polarização foram grandes desafios que conseguiram ser superados. 

Ao término desta seção, será apresentado um breve comparativo entre o 

sistema de medidas de baixo custo desenvolvido e um sistema de alto desempenho 

instalado no imec, Bélgica. 

 

5.1 Equipamentos Utilizados 

 

Para as medidas DC foi utilizado o HP4156C, um analisador de parâmetros de 

semicondutores de boa precisão e fácil utilização. Por meio deste equipamento, foi 

possível traçar  as curvas de histerese dos transistores em DC quando devidamente 

polarizados. 

Quanto às medidas AC, para geração dos pulsos, foi utilizado um Gerador de 

Função Arbitrária de marca Rigol de modelo DG1022 com as características 

indicadas na Tabela 7. Além disso, para leitura das formas de onda no transistor SOI 

MOSFET foi utilizado um osciloscópio de marca Agilent modelo DSO9104A, cujas 

especificações estão indicadas na Tabela 8. Além disso, uma fonte DC comum de 

bancada foi utilizada para geração da polarização da segunda interface do transistor 

SOI. 
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Modelo DG1022 

Máxima Frequência de Operação 20 MHz (5 MHz onda quadrada) 

Canais de Saída 2 

Taxa de Amostragem 100 Mamostras/s 

Tamanho da Forma 
de Onda Arbitrária 

CH1 2 - 4000 pontos 

CH2 2 – 1000 pontos 

Resolução 1 μHz 

Amplitude 
CH1 2 mVpp ~ 10 Vpp（50 Ω），4 mV ~ 20 Vpp（High Z） 

CH2 2 mVpp ~ 3 Vpp（50 Ω），4 mV ~ 6 Vpp（High Z） 

Resolução Vertical 
CH1 14 bits 

CH2 10 bits 

Interface padrão USB  

 

Tabela 7 – Características do Rigol DG1022 (Gerador Arbitrário de Funções) [39] 

 
Modelo DSO9104A 

Número de Canais   4 canais 

Largura de Banda Analógica 1GHz nos 4 canais 

Taxa de Aquisição   20 Gamostras/s 

Impedância de Entrada 50 Ω ± 2,5%, 1MΩ ± 1% (Tipicamente 11pF) 

Resolução Vertical 8 bits, ≥ 12 bits com médias 

Precisão do ganho DC 
vertical 

  ± 2% da escala 

Ruído RMS 

10mV / div 240 µV ou 120 µV com filtro de 1GHz 

20mV / div 481 µV ou 154 µV com filtro de 1GHz 

50mV / div 1.24 mV ou 0.415 mV com filtro de 1GHz 

1V / div 24.3 mV ou 7.85 mV com filtro de 1GHz 

 

Tabela 8 - Características do Agilent DSO9104A (Osciloscópio) [40] 

  

Além destes equipamentos de bancada, foi concebida, montada e utilizada 

uma placa adaptadora que permite que os cabos coaxiais dos equipamentos de 

excitação e de medida cheguem às micropontas e ao transistor sem sofrer variações 

devidas a ruído ou crosstalk1. Outro problema que a placa concebida foi capaz de 

resolver diz respeito ao longo caminho que o condutor de terra tinha que percorrer 

antes de fechar o circuito, dando origem a um ringing muito pronunciado. 

                                            
1
 Crosstalk constitui um fenômeno eletromagnético onde um sinal em um condutor cria um efeito 

indesejado em um segundo circuito. Normalmente, crosstalk é causado por acoplamentos 
capacitivos, indutivos ou condutivos entre dois ou mais circuitos. 
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5.2 Circuitos Utilizados para Medidas Dinâmicas 

 

A Figura 36 indica o circuito utilizado para realização das medidas dinâmicas. A 

placa customizada tem como função levar o sinal de forma coaxial até as 

micropontas e fazer a interligação com estas por meio de conectores do tipo jacaré 

Pomona. Além disso, a placa permite estabelecer uma referência de terra comum 

próxima ao dispositivo sendo medido, evitando assim loops de terra. 

 

Figura 36 - Circuito utilizado para medidas AC 

 

 

Figura 37 - Jacarés Pomona [41] 
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5.3 Metodologia para Medidas Dinâmicas 

 

O primeiro passo para realização das medidas dinâmicas é a definição das 

polarizações e sinais que serão aplicados ao transistor SOI MOSFET (polarizações 

de porta e dreno). Uma vez definidos, é necessário inseri-los em uma planilha Excel 

especialmente desenvolvida para isto e exportar um arquivo CSV. 

O software de controle do Rigol DG1022A, chamado Ultrawave 01.02, só é 

compatível com Windows XP em razão da tecnologia empregada na data de sua 

fabricação. Além disso, o software espera as ondas arbitrárias em um formato CSV 

ligeiramente modificado. Assim, a planilha Excel criada permite exportar o arquivo no 

formato CSV e as modificações são realizadas manualmente. 

Em seguida, o DG1022A é ligado a um microcomputador por meio de um cabo 

USB e o software é utilizado para transferir as formas de onda de porta e dreno ao 

gerador de forma de onda arbitrária. 

Uma vez o DG1022A programado, basta desconectar o cabo USB e configurá-

lo para utilizar a forma de onda arbitrária recém programada. 

Além da excitação que deve ser aplicada ao transistor, também é fundamental 

medir a corrente de fonte – dreno (IDS). Assim, o contato de fonte é aterrado por 

meio de um resistor de 50Ω interno ao osciloscópio. Isto é especialmente 

interessante, pois podemos ligar diretamente um cabo coaxial da placa dedicada ao 

osciloscópio, minimizando os pontos sujeitos a ruídos externos. 

Finalmente, para realizar a medida, são colocados os 3 sinais na tela do 

osciloscópio: tensão de dreno, tensão de porta e tensão do terminal de fonte medida 

no resistor interno do osciloscópio. Esta última tensão é proporcional à corrente IDS, 

onde: 

    
 

  
 

sendo U a tensão medida no osciloscópio e IDS a corrente de fonte-dreno que pode 

ser calculada. 
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Vale salientar que no sistema concebido não há necessidade de casamento de 

impedância na porta e no dreno. Isto ocorre pois a impedância destes dois contatos 

vistas pela fonte do sinal podem ser modeladas como infinitas (a corrente que os 

atravessa é mínima). Assim, a reflexão que ocorrer será refletida em sua totalidade à 

fonte do sinal e absorvida por esta, uma vez que a fonte e o cabo coaxial têm 

impedância característica de 50Ω. No caso do contato de fonte, o osciloscópio e o 

cabo coaxial tem impedância de 50Ω. Assim, a carga já está automaticamente 

casada e não haverá reflexão de volta para o transistor. 

 

5.4 Comparativo Entre o Sistema do LSI/EPUSP e o do IMEC 

 

O sistema desenvolvido para caracterização de dispositivos 1T-DRAM 

baseados em transistores SOI UTBOX tem como importante característica seu baixo 

custo. Além de permitir a realização de uma caracterização completa dos 

dispositivos de memória, o único equipamento necessário com custo significativo é o 

osciloscópio digital de 4 canais. 

 

Figura 38 – Vista da entrada principal do imec, Leuven, Bélgica 

 Já o sistema disponível no imec, Bélgica, utiliza além de um osciloscópio 

digital de 4 canais, dois geradores de pulso, dispositivos capazes de gerar pulsos 

com tempos de subida e descida da ordem de centenas de picosegundos. Esta 

característica torna possível a medida do dispositivo em condições mais próximas às 
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de funcionamento quando encapsulado e utilizado em um computador, por exemplo 

(tacesso ~ 1ns como visto no ítem 1.2). Entretanto, para a caracterização do dispositivo 

e o estudo de seu comportamento físico não há diferença sensível. 

 Na Figura 39 é possível visualizar o osciloscópio (LeCroy WaveAce 740 Zi), 

os dois geradores de pulso (HP81110A), um quadro de comutação automatizado 

(permite alternar a ligação entre os cabos coaxiais por meio do PC) e duas fontes de 

tensão DC. Além disso, a estação conta com um manipulador semi-automático de 

lâminas de 300mm capaz de ser controlador por PC e de movimentar a lâmina e 

subir/descer as micropontas automaticamente. 

 

 

Figura 39 - Foto do sistema de caracterização de memórias 1T-DRAM no imec 

 

 É interessante notar que as micropontas utilizadas não são especialmente 

projetadas para RF e estão ligadas em uma conexão Kelvin. Assim, de cada 

manipulador saem dois cabos tri-axiais (adapatados para coaxial). Estes cabos tem 

impedância característica de 50Ω. Para evitar reflexões, é necessário terminar as 

duas extremidades. Assim, no caso da microponta da fonte (medição de corrente 

IDS), um dos cabos é terminado nos 50Ω internos do osciloscópio e o outro é ligado a 

uma terminação de 50Ω. Assim, ao contrário da ligação no LSI onde temos     

    , no imec,         , ou seja, o equipamento está sujeito a uma leitura menos 
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precisa, pois a tensão que chega ao circuito de amostragem do osciloscópio é 

metade da que temos no Brasil. 

Finalmente, é curioso que o imec também enfrentou problemas com crosstalk e 

ringing da mesma forma que o sistema no Brasil. Entretanto, a decisão escolhida por 

eles foi mais simples do que a criação de uma placa dedicada, bastando interligar o 

terra das micropontas conforme a Figura 40 por meio de um cabo com quatro garras 

jacarés soldadas. 

 

Figura 40 – Exemplo de ligação do terra comum a todas as micropontas (imec, Bélgica)  
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6 Resultados Experimentais 

 

Neste capítulo serão expostos os resultados obtidos, tanto das medidas DC 

quanto das medidas dinâmicas. 

 

6.1 Resultados DC 

 

As medidas em DC realizadas neste trabalho podem ser divididas em duas 

categorias em função de sua finalidade. No início, tentou-se verificar o aparecimento 

da histerese após uma varredura lenta da tensão de porta. Em seguida, foram 

estudadas as características DC que influenciam em parâmetros dinâmicos, como 

por exemplo a influência do GIDL no tempo de retenção. 

 

6.1.1 Histerese em DC 

 

Para medição da histerese em DC optou-se por uma lâmina do tipo UTBOX, 

ou  seja, ultra thin buried oxide (óxido enterrado ultra fino). A espessura do silício (tSi) 

é de 10nm, do óxido enterrado de 10nm, a espessura do óxido de porta (tox) é de 

2.5nm (o óxido de porta é do tipo SiON). Esta lâmina foi concebida com STI (shallow 

trench isolation), sem LDD e com 35nm de SEG (selective epitaxial growth). Para 

melhorar as chances de se observar o fenômeno, as medidas foram realizadas a 

85ºC. A lâmina em questão foi fabricada no imec no lote AL90132 e as etapas de 

processo descritas correspondem à lâmina D09. As medidas foram feitas em um 

HP4156 com tempo de integração médio e, portanto, o dispositivo é submetido a 

cada polarização durante 20ms. 

Como se pode ver na Figura 41, foi possível caracterizar a histerese em um 

transistor em função de diferentes VB. A curva obtida está de acordo com o que se 

observa na literatura. 
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Figura 41 - Exemplo de histerese DC em função de VB 

 

 É interessante notar que existe uma tensão de substrato ideal para que a 

janela da histerese seja máxima. Também é relevante o fato de que a 25ºC não foi 

possível observar nenhuma histerese no dispositivo estudado. 

A histerese em DC é de fato um fenômeno com características similares à 

histerese magnética, pois, segundo o sentido de varredura, o comportamento da 

curva é diferente. Entretanto, como visto na Figura 15, em AC também se fala em 

uma janela de histerese entre a corrente no nível “1” (I1) e a corrente no nível “0” (I0). 

Entretanto, esta é uma generalização pois na realidade I1 e I0 são medidos em 

condições diferentes (após programações diferentes) e a varredura realizada é a 

mesma. Sendo assim, muitas vezes refere-se à janela de leitura como se tratando 

de uma pseudo-histerese. 

 

 



64 

 

6.1.2 Influência de Parâmetros DC em características dinâmicas 

 

A caracterização completa de um dispositivo 1T-DRAM em regime dinâmico é 

um processo lento. Portanto, a possibilidade de prever alguns comportamentos por 

meio de medidas DC é muito interessante. Alguns parâmetros DC como correntes 

de fuga pela porta e corrente devida a GIDL podem indicar prováveis 

comportamentos dinâmicos. 

Por exemplo, podemos ver na Figura 42 e na Figura 43 que os transistores 

submetidos a um processo de dopagem in-situ tem um melhor desempenho em DC 

e, além disso, não sofrem com efeitos de canal curto tão cedo quanto os outros 

transistores. 

A dopagem in-situ consiste na deposição de material em uma atmosfera rica 

em dopantes, permitindo que o material recém depositado já apresente a dopagem 

necessária sem a necessidade de processos que possam danificar a estrutura 

cristalina, por exemplo implantação iônica. Este processo permite também uma 

dopagem mais homogênea. 

Nos casos analisados, as estruturas de fonte e dreno foram criadas por meio 

de SEG (Selective Epitaxial Growth) de silício em uma atmosfera rica em dopantes, 

assim, são resultantes de uma dopagem do tipo in-situ. Como será visto nas figuras 

a seguir, tanto em DC quanto dinamicamente a estrutura assim criada apresenta 

vantagens muito interessantes em razão de sua estrutura cristalina com menor 

densidade de defeitos. 

Especialmente no caso do tempo de retenção, a presença de falhas na 

estrutura do dreno aumenta significativamente o impacto do GIDL por meio do 

mecanismo de TAT (trap assisted tunneling), levando a uma degradação mais rápida 

do estado “0” e, portanto, menor tempo de retenção da memória 1T-DRAM 

construída. 
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Figura 42 – Sobreposição das curvas ID x VG medidas no imec para diferentes processos de dopagem 
e comprimentos de canal 

 

 Como se pode observar na Figura 42, a curva ID x VG para os transistores que 

foram submetidos a dopagem in-situ ao invés de implantação iônica apresentam 

muito menos efeitos de canal curto e se comportam como transistores com baixa 

corrente de fuga até um comprimento de canal de máscara de 65 nm, que 

corresponde a aproximadamente 25nm de comprimento de canal efetivo. Ou seja, 

este processo de dopagem permite também a obtenção de dispositivos menores e 

de melhor desempenho. 

 A curva ID x VD apresentada na Figura 43 também demonstra esta tendência, 

onde os dispositivos submetidos a dopagem in-situ novamente apresentam melhor 

desempenho do que transistores idênticos com exceção da dopagem (implantação 

iônica no lugar de in-situ). 
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Figura 43 – Sobreposição das curvas ID x VD medidas no imec para diferentes processos de dopagem 
e comprimentos de canal 

 

Com base nos resultados observados em DC, é de se esperar que os 

transistores que passaram pelo processo de dopagem in-situ tenham melhores 

características dinâmicas. De fato, é isto que ocorre conforme mostrado na Figura 

44, onde podemos ver que os transistores que passaram pela dopagem in-situ 

apresentam tempos de retenção muito superiores aos outros processos. 

Ainda na Figura 44, é apresentada a probabilidade acumulada para um 

determinado processo apresentar tempo de retenção inferior ao apresentado no eixo 

das abscissas. Por exemplo, para o melhor processo com dopagem in-situ (curva em 

roxo mais à direita), existe 99% de chance de um transistor neste processo 

apresentar tempo de retenção pior do que 0,2s, mas existe a probabilidade de 50% 

destes transistores apresentarem tempo de retenção superior a 30ms. Como visto 

anteriormente, para aplicação comercial o recomendado pelo ITRS e pelo JEDEC é 
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um tempo mínimo de retenção de 64ms em todas as células da memória. Assim, fica 

claro que é necessário otimizar ainda mais o processo a fim de assegurar que boa 

parte dos transistores amostrados de uma determinada lâmina ultrapassem a 

barreira dos 64ms. 

 

 

Figura 44 – Exemplo de otimização do tempo de retenção por meio de análise dos parâmetros DC 
(M. AOULAICHE – Program Technical Week – IMEC 2012) 

 

6.2 Resultados em Regime Dinâmico 

 

As medidas em regime dinâmico permitem caracterizar dispositivos de 

memória 1T-DRAM no modo de operação para o qual foram criados. Neste método 

de operação, é possível extrair características importantes como a margem de 

sensibilidade, a janela de leitura e o tempo de retenção. Normalmente, a memória 

quando em uso comercial estará operando neste regime, assim, é fundamental 

caracterizá-la sob essas condições. 
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6.2.1 Início das Medidas sem a Placa Dedicada 

 

No início do trabalho de caracterização, foi estudada a lâmina em que se 

observou histerese em DC, do tipo UTBOX, ou  seja, ultra thin buried oxide (óxido 

enterrado ultra fino). A espessura do silício (tSi) é de 10nm, do óxido enterrado (tbox) 

de 10nm, a espessura do óxido de porta (tox) é de 2.5nm (o óxido de porta é do tipo 

SiON). Esta lâmina foi concebida com STI (shallow trench isolation), sem LDD e com 

35nm de SEG (selective epitaxial growth). Esta lâmina foi fabricada no imec no lote 

AL90132 segundo as etapas de processo descritas acima, internamente 

denominadas D09. 

Foram realizadas uma série de medidas no transistor caracterizado em DC 

desta lâmina, que apresenta L de 0,12µm e W de 1µm. Embora este transistor 

apresentou histerese em DC, não foi possível realizar a programação e leitura do 

“1”. 

Os resultados obtidos inicialmente são apresentados na Figura 45, onde se 

pode observar a aplicação dos pulsos de dreno (verde) e porta (azul). Em amarelo 

está representada a tensão medida pelo osciloscópio em seu resistor interno de 

50Ω. 

Embora este resultado, no início, possa parecer desanimador, ele é na 

realidade absolutamente esperado. Após a visita ao imec, ficou claro que o pulso de 

programação do “1” precisa efetivamente que o dreno permaneça no nível alto por 

alguns nanosegundos após a descida da tensão de porta, caso contrário, a borda de 

descida do dreno acaba expulsando as lacunas acumuladas no corpo flutuante. Na 

medida apresentada na Figura 45 é visível o fato de que o dreno e a porta descem 

exatamente no mesmo instante, levando à impossibilidade de leitura do “1”. 

Para complicar ainda mais a situação, no caso anterior, a medida foi realizada 

sem a utilização da placa de adaptação que une os terras em um ponto próximo ao 

transistor. Assim, o ringing e o crosstalk ainda são muito altos. Ainda assim, é 

facilmente identificável um sinal de 40µA, que aparece no osciloscópio como 2mV, 

conforme exposto na Figura 45. A corrente de fonte (e consequentemente também 

de dreno) pode ser deduzida por meio da relação U=RI. Como se pode observar, os 
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níveis de ringing estão muito altos e ultrapassam significativamente o sinal de 

interesse. Além disso, o crosstalk entre os diferentes sinais é bastante significativo 

pois ao verificarmos uma mudança de nível do dreno ou da porta um pico é 

detectado na medida de corrente de fonte (obviamente este pico não corresponde a 

uma maior corrente de fonte, mas sim a uma interferência entre os sinais 

envolvidos). 

 

Figura 45 - Medida AC do transistor T1 da lâmina D09 do lote AL90132 

 

Durante as medidas realizadas no imec, foi possível conduzir alguns testes e 

verificar se a hipótese do dreno e da porta descendo ao mesmo tempo poderia 

apagar o nível “1” recém gravado. Como esperado, a Figura 46 indica que ocorre 

exatamente isso para dois pulsos de escrita, um correto com sobreposição entre o 

pulso de dreno e porta (b) e um como feito no Brasil no início do estudo, sem a 

sobreposição entre os sinais (a). De fato, o pulso de dreno indo a zero durante ou 
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anteriormente à diminuição da tensão de porta acarreta na expulsão das lacunas do 

corpo flutuante e ao armazenamento de “0” e não “1”. 

 

Figura 46 – Comparação dos pulsos de dreno e porta  sem (a) e com (b) sobreposição 

 

6.2.2 Medidas com a Placa Dedicada 

 

Como em um primeiro momento havia sido impossível observar o efeito 

memória, duas hipóteses foram levantadas: uma de que o dispositivo não 

apresentava efeito memória e outra que os níveis de crosstalk e ringing estavam 

atrapalhando a medida. Na realidade, o maior problema era a forma de onda 

aplicada, mas isso só seria descoberto depois. 

Assim, a Figura 47 representa a medida realizada após a confeccção da placa 

dedicada para o transistor T1 da lâmina D15 do lote AL100364. Este transistor tem L 

de 105nm e W de 1µm. Esta lâmina foi especialmente desenhada para uso em 

memórias 1T-DRAM. Ela é do tipo UTBOX, com tSi de 18nm e tbox de 14nm. A 

espessura do óxido de porta é de 5nm e seu material é SiO2. A lâmina apresenta 

tanto SEG quanto LDD. 
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Figura 47 – Medida dinâmica de transistor com a placa dedicada 

Como se pode ver, o sistema de medida já está funcionando bem e o ringing 

está bastante controlado, assim como o crosstalk. O nível de ruído RMS medido 

está abaixo dos 400µV o que permite uma precisão na medida de 20*0,4=8µA. É 

impossível otimizar o sistema ainda mais, uma vez que, segundo a especificação da 

Agilent, o nível de ruído do osciloscópio sozinho é de aproximadaente 400µV. Assim, 

caso um dia se deseje maior precisão, será necessário adquirir um novo 

osciloscópio. 

Entretanto, como ainda não havia sido feita a alteração referente ao tempo de 

sobreposição entre o pulso de dreno e de porta, o efeito memória ainda não era 

visível. Assim, após o término do período no imec, Bélgica, a experiência foi 

repetida, mas, desta vez, os resultados foram bem diferentes. 
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Figura 48 – Resultados obtidos no sistema de caracterização de memórias do LSI/EPUSP 

 

Analisando-se a Figura 48, podemos verificar os 4 tipos de pulsos aplicados à 

celúla de memória: escrita “1”, retenção, leitura e escrita “0”. 

No gráfico (a) da Figura 48 podemos ver o perfil da tensão de dreno que é 

aplicada durante a escrita do “1” (VD=1.8V), seguido pela tensão em retenção 

(VD=0V) e, finalmente, a tensão durante a leitura do “1” por meio do efeito bipolar 

parasitário (VD=1.8V). 
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No gráfico (b) é apresentada a tensão de porta. Como se pode perceber, 

durante o pulso de escrita do “1” a tensão de porta sobe junto com a de dreno mas 

desce antes que VD se anule, ou seja, não há o risco das cargas do corpo flutuante 

migrarem inadvertidamente à fonte em razão da presença de campo elétric fonte-

dreno. Além disso, é possível observar que a tensão VG,leitura utilizada é de -1,5V. 

Finalmente, no gráfico (c) é apresentada a corrente medida na fonte do 

transistor nMOS. É possível verificar que a leitura do “1” ocorre conforme esperado e 

o valor de I1 durante a leitura é de 120µA. 

Analogamente, os gráficos (d)-(f) da Figura 48 apresentam os pulsos de porta e 

dreno e a corrente resultante medida na fonte do transistor. O gráfico (d), 

correspondente à variação da tensão de dreno no tempo, mostra um valor baixo 

(VD=0.5V) durante a escrita do “0”, típico da programação do “0” por acoplamento 

capacitivo em que um campo elétrico fraco entre fonte e dreno permite o 

escoamento das cargas armazenadas no corpo flutuante enquanto impede a 

ionização por impacto dado seu valor baixo. Durante a leitura, VD assume o mesmo 

valor que o gráfico (a). 

Já no gráfico (e), podemos ver que a tensão de porta sobe rapidamente durante 

a programação do “0” a fim de maximizar a elevação de potencial do corpo flutuante 

devida a acoplamento capacitivo entre a porta e o corpo flutuante. Além disso, 

VG,leitura é o mesmo do gráfico (b). 

Enfim, no gráfico (f) é possível perceber que a corrente durante o pulso de 

leitura do “0” é de praticamente 0µA. Como este valor é baixo, a influência do 

crosstalk devido aos outros sinais é mais perceptível e leva à ocorrência de pulsos 

na linha quando VD ou VG mudam de nível. De qualquer forma, isso pode ser 

facilmente ignorado desde que se considere o valor de I0 ligeiramente após a 

aplicação do pulso de leitura e antes do término deste. Desta forma, evitamos o 

período sugeito a crosstalk e esperamos um tempo mínimo para o ringing 

desaparecer. 

Assim, conforme foi visto na Figura 48, é possível observar que o sistema 

concebido no LSI/EPUSP é plenamente capaz de aplicar as formas de onda 

desejadas a dispositivos do tipo 1T-DRAM e, simultaneamente, amostrar a corrente 
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que atravessa o dispositivo. Assim, é possível realizar todas as medidas necessárias 

para caracterização AC: margem de sensibilidade, janela de leitura e tempo de 

retenção, bastando para isso alterar o tipo e a periodicidade dos pulsos aplicados. 
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7 Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

Neste trabalho foi apresentado um estudo do comportamento dinâmico de 

memórias compostas por um único transistor nMOSFET construído em substrato 

SOI. Foram avaliadas as características destes dispositivos do ponto de vista 

experimental e por meio de simulações numéricas, com excelente acerto entre os 

métodos. 

Primeiramente foi estudado o fenômeno de histerese em DC e os parâmetros 

DC importantes para que o funcionamento dinâmico seja satisfatório. Em seguida, 

passou-se para a análise do comportamento dinâmico destas células de memória. 

Por meio de simulações numéricas dinâmicas, foi possível avaliar condições de 

polarização e materiais inovadores que maximizam o desempenho destes 

dispositivos. Além disso, um fenômeno nunca antes observado, a dupla janela de 

leitura, foi identificada experimentalmente, simulado e analisado em detalhes. 

Além disso, a parte do trabalho desenvolvida no imec, Bélgica, permitiu uma 

boa colaboração entre os países, na área de 1T-DRAM, e acelerou o 

desenvolvimento do sistema de medidas dinâmica brasileiro. 

O sistema desenvolvido no Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo para medidas dinâmicas mostrou-se 

confiável e provou que é possível realizar medidas dinâmicas complexas com 

precisão por meio de equipamentos de custo moderado e sem necessidade de itens 

altamente especializados. 

Finalmente, por meio dos modelos numéricos estabelecidos e do sistema de 

caracterização montado, espera-se que as futuras investigações relevantes na área 

de memórias de um único transistor explorem características inovadoras destes 

dispositivos, tais como comportamento em altas e baixas temperaturas, resistência à 

radiação, medição do tempo de retenção para polarização de substrato pulsada e 

contínua e possibilidade de fabricação de dispositvos 1T-DRAM em filmes de silício 

de espessura inferior a 10nm. Além disso, o sistema montado permite a 

caracterização de outros tipos de memória, não necessariamente 1T-DRAM. 
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APÊNDICE A – Exemplo de Arquivo Utilizado para Simulação 

da Dupla Janela de Leitura 

 

################################################################## 

go atlas simflags="-P 32" 

mesh infile=UTBOX_ATHENAS_BOX10_TSI20_L100_rev03a.str 

################################################################## 

 

################################################################## 

#Definicao dos eletrodos# 

################################################################## 

# 1-GATE    2-SOURCE    3-DRAIN   4-SUBSTRATE  

electrode   name=gate  x.min=0.13 x.max=0.23 y.min=-0.005 y.max=-0.005 

electrode   name=source x.min=0  x.max=0.05 y.min=-0.03 y.max=-0.03 

electrode   name=drain  x.min=0.31 x.max=0.36 y.min=-0.03 y.max=-0.03 

electrode   name=substrate bottom 

 

############################################################## 

# Especificando as Propriedades de Interface and workfunction# 

############################################################## 

interf  qf=6e11 y.max=0.001 

interf  qf=6e11 y.min=0.019 

trap region=1 e.level=0.3 acceptor density=2e15 degen=1 sign=1e-11 sigp=1e-19 

trap region=1 e.level=0.3 donor    density=1e15 degen=1 sign=5e-18 sigp=5e-11 

contact name=gate       workfunc=4.7 

 

########### 

# Modelos # 

########### 

MODELS region=1 srh consrh cvt bbt.kane trap.coulombic print temp=383 

MOBILITY REGION=1 MUMAXN.CVT = 360 

MOBILITY REGION=1 MUMAXP.CVT = 120 

MOBILITY REGION=1 GAMN.CVT   = 1.0 
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MODEL    BB.GAMMA=1.6 

IMPACT region=1 SELB 

IMPACT region=1 BETAN=4.5 

IMPACT region=1 BETAP=4.5 

IMPACT region=1 AN1 = 1406e2 

IMPACT region=1 AN2 = 1406e2 

IMPACT region=1 AP1 = 1342e2 

IMPACT region=1 AP2 = 3160e2 

 

########### 

# Metodos # 

########### 

METHOD  gummel newton autonr bicgst trap maxtrap=10 carriers=1 

solve init 

solve prev 

solve vgate=0 

solve vdrain=0 

solve vsource=0 

solve vsubstrate=0 

solve vsubstrate=1e-3 

solve vsubstrate=10e-3 

solve vsubstrate=25e-3 

solve vsubstrate=50e-3 

solve vsubstrate=100e-3 

solve vsubstrate=200e-3 

solve vsubstrate=500e-3 

solve vsubstrate=800e-3 

solve vsubstrate=1.0 

 

solve vgate=-1e-3 

solve vgate=-10e-3 

solve vgate=-25e-3 

solve vgate=-50e-3 
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solve vgate=-100e-3 

solve vgate=-200e-3 

solve vgate=-250e-3 

solve vgate=-500e-3 

solve vgate=-800e-3 

solve vgate=-1 

solve vgate=-1.2 

solve vgate=-1.5 

solve vgate=-1.9 

solve vgate=-2.499999999 

 

METHOD gummel newton autonr bicgst trap maxtrap=10 carriers=2 

 

################################################### 

###                T = 383K                     ### 

################################################### 

 

log outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGr-1v5.log master 

# 1a parte do grafico (repouso) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 ramptime=1e-9 tstop=18e-9 tstep=1e-11 

# 2a parte do grafico (escrita '1') 

solve vgate=0 vdrain=1.9 ramptime=1e-9 tstop=26e-9 tstep=1e-11 

save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGh-2v5_W1.str master 

# 3a parte do grafico (escrita '1' continuacao) 

solve vgate=0 vdrain=1.9 tstop=28e-9 tstep=1e-11 

# 4a parte do grafico (repouso) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 ramptime=1e-9 tstop=30e-9 tstep=1e-11 

save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGh-2v5_pW1.str master 

# 5a parte do grafico (repouso continuacao) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 tstop=48e-9 tstep=1e-11 

# 6a parte do grafico (leitura) 

solve vgate=-1.5 vdrain=1.9 ramptime=1e-9 tstop=56e-9 tstep=1e-11 

save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGh-2v5_R1.str master 
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# 7a parte do grafico (leitura continuacao) 

solve vgate=-1.5 vdrain=1.9 tstop=58e-9 tstep=1e-11 

# 8a parte do grafico (repouso) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 ramptime=1e-9 tstop=60e-9 tstep=1e-11 

# 9a parte do grafico (repouso continuacao) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 tstop=78e-9 tstep=1e-11 

# 10a parte do grafico (escrita '0') 

solve vdrain=0.5 vgate=0 ramptime=1e-9 tstop=86e-9 tstep=1e-11 

save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGh-2v5_W0.str master 

# 11a parte do grafico (escrita '0' continuacao) 

solve vdrain=0.5 vgate=0 tstop=88e-9 tstep=1e-11 

# 12a parte do grafico (repouso) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 ramptime=1e-9 tstop=90e-9 tstep=1e-11 

save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGh-2v5_pW0.str master 

# 13a parte do grafico (repouso continuacao) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 tstop=108e-9 tstep=1e-11 

# 14a parte do grafico (leitura) 

solve vgate=-1.5 vdrain=1.9 ramptime=1e-9 tstop=116e-9 tstep=1e-11 

save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_VGh-2v5_R0.str master 

# 15a parte do grafico (leitura continuacao) 

solve vgate=-1.5 vdrain=1.9 tstop=118e-9 tstep=1e-11 

# 16a parte do grafico (repouso) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 ramptime=1e-9 tstop=120e-9 tstep=1e-11 

#save outf= UTBOX_ATHENA_BOX10_TSI20_L100_383K_pR0.str master 

# 17a parte do grafico (repouso continuacao) 

solve vgate=-2.499999999 vdrain=0 tstop=128e-9 tstep=1e-11 

 

################################################### 

###                    FIM                      ### 

################################################### 

quit 


