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RESUMO 
 

 Este trabalho apresenta o estudo do desempenho analógico do transistor SOI 

MOSFET com tensão de limiar dinamicamente variável (DTMOS). Esse dispositivo é 

fabricado em tecnologia SOI parcialmente depletado (PD). A tensão de limiar desta 

estrutura varia dinamicamente porque a porta do transistor está curto-circuitada com o 

canal do mesmo, melhorando significativamente suas características elétricas quando 

comparadas aos transistores PD SOI MOSFET convencionais. 

 Entre as características principais desse dispositivo, pode-se citar a inclinação de 

sublimiar praticamente ideal (60 mV/dec), devido ao reduzido efeito de corpo, 

resultando num aumento significativo da corrente total que corresponde à soma da 

corrente do transistor principal com a corrente do transistor bipolar parasitário inerente à 

estrutura. 

 Diversas simulações numéricas bidimensionais, utilizando o simulador ATLAS, 

foram executadas a fim de se obter um melhor entendimento do dispositivo DTMOS, 

quando comparado com o SOI convencional. As características elétricas analisadas 

através da simulação numérica bidimensional apresentam a corrente de dreno em função 

da polarização da porta considerando VD baixo e alto (25 mV e 1V). O canal teve uma 

variação de 1 até 0,15 µm. Através dessas simulações foram obtidos as principais 

características elétricas e parâmetros analógicos para estudo do DTMOS em 

comparação com o SOI convencional como: transcondutância (gm), tensão de limiar 

(VTH), inclinação de sublimiar (S). Considerando a polarização de dreno em 1V foi 

obtido a transcondutância e a inclinação de sublimiar. Na etapa seguinte foi feito 

simulações para obter as curvas características de IDS x VDS, onde a tensão aplicada na 

porta variou de 0 a 200 mV (VGT), onde se obteve a tensão Early (VEA), a condutância 

de saída (gD) dos dispositivos, bem como o ganho intrínseco de tensão DC (AV) e a 

freqüência de ganho unitário (fT).  

 Os resultados experimentais foram realizados em duas etapas: na primeira, 

extraíram-se todas as curvas variando o comprimento do canal (L) de 10 à 0,15 µm e na 

segunda, manteve-se um valor fixo do comprimento do canal (10 µm), variando 

somente a largura do canal (W) entre 10 e 0,8 µm, para identificar quais seriam os 

impactos nos resultados. A relação da transcondutância pela corrente de dreno do 

DTMOS foi 40 V-1 na média, independentemente do comprimento do canal e observou-
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se um aumento de 14 dB no ganho intrínseco quando usado o comprimento de canal de 

0,22 µm, em comparação com SOI convencional. 

 Foi verificado uma melhora na performance dos parâmetros analógicos do 

DTMOS quando comparado com o PDSOI e têm sido muito utilizado em aplicações de 

baixa tensão e baixa potência. 

 

Palavras-chave: SOI, PDSOI, DTMOS, ganho intrínseco DC, freqüência de ganho 

unitário, caracterização elétrica, simulação bidimensional.  
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ABSTRACT 
 

 This work presents the study of analog performance parameters of PDSOI 

(Partially-depleted) transistor in comparison with a Dynamic Threshold MOS transistor 

(DTMOS). The DTMOS is a partially-depleted device with dynamic threshold voltage. 

This variation of threshold voltage is obtained when the gate is connected to the silicon 

film (channel) of the PDSOI device, improving the electrical characteristics of a 

conventional SOI. 

 The characteristics of this device is an ideal subthreshold slope (60mV/dec), due 

to the reduced body effect and improved current drive. When the gate voltage increases 

in DTMOS (body tied to gate), there is a body potential increase, which results in a 

higher drain current due to the sum of the MOS current with the bipolar transistor (BJT) 

one. 

 Several two-dimensional numerical simulations were done with the ATLAS 

Simulator to obtain a better knowledge of DTMOS device to compare with PDSOI. The 

electrical characteristics analyzed through two-dimensional numerical simulations are 

the drain current as a function of (VGS) with drain bias fixed at 25 mV and 1 V. The 

channel length varied from 10 to 1 um. Through these simulations the main electrical 

characteristics and the analog performance parameters were obtained of DTMOS in 

comparison with conventional SOI, as: transconductance (gm), threshold (VTH) voltage, 

and subthreshold slope (S). Considering the drain bias of 1V, transconductance and 

subthreshold voltage were obtained. In the next step, the characteristics curves of drain 

current (IDS) as a function of (VDS), where the gate bias varied from 0 to 200 mV of 

(VGT), to obtain the Early voltage (VEA) and output conductance (gD), the intrinsic gain 

DC (AV) and a unit-gain frequency to both devices were simulated.  

 The experimental results were measured in two steps: in the first step all 

electrical characteristics and parameters considering a channel length (L) variation were 

obtained and in the second step a channel length was fixed and varied the width (W) 

was varied to study if this variation had any effects on the results.  The gm/IDS ratio of 

DTMOS was 40 V-1, independent of channel length and a increase of 14 dB in intrinsic 

gain, when using a channel length of 0,22 µm, compared with the conventional SOI was 

obtained.  
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 Improvement was observed in the performance of analog parameters when 

compared whit conventional SOI and DTMOS has been widely used in Low-Power-

Low-Voltage applications. 

 

Keywords: SOI, PDSOI, DTMOS, intrinsic gain DC, unit-gain frequency, electrical 

characterization, two-dimensional simulation 
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1. Introdução 
 

 Nas últimas décadas, houve um grande avanço tecnológico na área de 

microeletrônica motivado pela crescente necessidade de uma maior integração dos 

circuitos alcançada principalmente pela redução do tamanho dos dispositivos. Com isso, 

a comunidade científica começou a estudar os diversos efeitos de canal curto [1] que 

surgiram com o escalamento para dispositivos ultra-submicrométricos [2]. 

 Em busca de uma nova tecnologia que permitisse menores efeitos de canal curto, 

surge a tecnologia SOI (Silício sobre Isolante) como alternativa na fabricação de 

circuitos integrados com alta densidade de integração (ULSI – “Ultra Large Scale 

Integration”), mas, sua utilização em escala industrial foi inviabilizada pelo alto custo 

para sua produção, e foi somente após diversos estudos que esses custos puderam ser 

reduzidos, possibilitando assim o uso desta tecnologia em escala industrial para a 

fabricação de componentes e microprocessadores [3].  

 Esta tecnologia consiste na fabricação de dispositivos integrados em uma 

camada de silício (chamada de região ativa do transistor) isolada por uma camada de 

óxido enterrado. Esse transistor com óxido enterrado possibilitou a diminuição das 

capacitâncias entre fonte e dreno [4], dos efeitos de canal curto [1], aumento da 

mobilidade efetiva dos portadores [5], e transcondutância, e proporcionou uma melhora 

significativa na inclinação de sublimiar, bem como a diminuição da corrente de fuga, 

quando comparados com o MOSFET convencional.  

 Na Figura 1.1, pode-se observar o perfil de um transistor SOI nMOSFET onde 

toxf é a espessura do óxido de porta, tSi é a espessura da camada de silício, toxb é a 

espessura do óxido enterrado, VGS indica a tensão aplicada na porta, VDS, a tensão 

aplicada no dreno e VGB, a tensão aplicada no substrato. 
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Figura 1.2: Desenho esquemático da estrutura do SOI DTMOS com vista superior (A) 

e seção transversal (B e C). 

  

 Devido ao curto-circuito entre o corpo e a porta do dispositivo SOI pelo contato 

de corpo, pode-se melhorar alguns parâmetros do PDSOI. A inclinação de sublimiar 

tornou-se próximo do valor teórico ideal (60 mV/dec), há redução dos efeitos de canal 

curto, um aumento da corrente de dreno e as características tornam-se ótimas para 

trabalhar com aplicações em altas freqüências [16] e altas temperaturas [17]. Através 

deste contato, podemos controlar as cargas na região de depleção. O DTMOS tem sido 

muito utilizado em aplicações com baixas tensões (< 0,6 V) [18,19]. Este dispositivo 

não pode operar com tensões acima de 0,6 V, pois pode ocorrer a junção direta do diodo 

formado pela junção fonte/canal. Neste trabalho, é explorada a melhora dos parâmetros 
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analógicos quando se trabalha com o DTMOS em comparação com SOI parcialmente 

depletado. 

 

1.1 Objetivos do Trabalho 
 

 O presente trabalho tem como objetivo o estudo dos parâmetros analógicos do 

DTMOS em comparação com o SOI convencional ou parcialmente depletado, dadas as 

vantagens deste dispositivo para aplicação em circuitos analógicos. O estudo visa a 

avaliar o desempenho analógico da estrutura DTMOS através do ganho intrínseco DC 

em malha aberta (AV) e da freqüência de ganho unitário (fT). 

 O estudo será realizado através de simulações numéricas bidimensionais com o 

simulador ATLAS e, de resultados experimentais, para várias dimensões do dispositivo. 

No estudo comparativo entre as simulações numéricas bidimensionais e resultados 

experimentais, serão analisadas as principais características elétricas dos dispositivos, 

tais como a inclinação de sublimiar (S), tensão de limiar (VTH), transcondutância (gm), 

tensão Early (VEA), condutância de saída (gD), relação de gm/IDS em função do fator 

geométrico (W/L, onde W e L são a largura e o comprimento de canal, 

respectivamente), o ganho intrínseco DC (AV) e a freqüência de ganho unitário (fT). 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 
 

 Este trabalho está dividido em 5 capítulos, da seguinte forma: 

 O capítulo 1 é composto pela introdução e método de trabalho. O capítulo 2 

abrange os conceitos básicos teóricos da estrutura SOI convencional, para então poder 

correlacionar os mesmos com o dispositivo SOI DTMOS. Neste capítulo, são descritos 

e exemplificados os tipos de estruturas SOI, os regimes de operação e os parâmetros 

elétricos. Outro ponto importante abordado neste capítulo é o controle do transistor 

bipolar parasitário inerente à estrutura do dispositivo, uma vez que ele afeta diretamente 

o funcionamento do DTMOS. 

 O Capítulo 3 apresenta uma breve introdução ao simulador ATLAS que foi 

usado para simulações numéricas bidimensionais. Em seguida, são apresentados e 

analisados os resultados das simulações numéricas. Os parâmetros discutidos neste 

capítulo são a curva da corrente de dreno (IDS) em função da tensão aplicada na porta 
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(VGS) considerando as tensões de dreno fixas em 25 mV e 1V. Em seguida, obteve-se a 

tensão de limiar, a inclinação de sublimiar e a transcondutância. Discute-se também a 

curva da corrente de dreno (IDS) em função da tensão de dreno (VDS), a tensão Early 

(VEA), a condutância de saída (gD), a relação gm/IDS, o ganho intrínseco DC (AV) e a 

freqüência de ganho unitário (fT). 

 O capítulo 4 apresenta na primeira etapa os resultados experimentais nos 

dispositivos PDSOI e DTMOS para comparação com os resultados obtidos através das 

simulações numéricas bidimensionais. Em seguida, são apresentados os resultados 

experimentais realizados na segunda etapa do estudo, onde foi considerado um valor 

fixo de comprimento de canal (10 μm) e variou-se a largura do dispositivo para estudar 

se ela influencia nos resultados obtidos anteriormente. 

 E, finalizando, no capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões. 

Também são incorporados neste capítulo, sugestões para a continuidade dos estudos. 
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2. Conceitos Fundamentais 
 

 Neste capítulo, serão apresentados os conceitos básicos do dispositivo SOI 

MOSFET convencional e do dispositivo SOI DTMOS, juntamente com uma revisão 

bibliográfica dos parâmetros elétricos fundamentais que estão sendo estudados neste 

trabalho. 

 

2.1 Características dos Transistores SOI MOSFET 

 

O dispositivo SOI MOSFET caracteriza-se por uma camada de silício (região 

ativa) isolada do substrato por uma camada espessa de óxido enterrado. Desta forma, as 

capacitâncias de fonte e dreno são substancialmente menores, o que viabilizou a 

fabricação de circuitos integrados pequenos, densos e rápidos quando comparados a 

tecnologias anteriores. A seguir, será descrito os tipos de estruturas SOI. 

 

2.1.1 Estruturas dos dispositivos SOI MOSFET 

 

O comportamento elétrico do transistor SOI MOSFET depende fortemente da 

espessura da camada de silício (tSi) e da concentração de dopantes do canal. O 

dispositivo que possui uma camada espessa de silício que nunca fica totalmente 

depletada é conhecido como “dispositivo parcialmente depletado” (PD – “Partially 

Depleted”) e o dispositivo que possui uma camada fina de silício, que fica totalmente 

depletada quando se aplica na porta a tensão de limiar como “totalmente depletado” (FD 

– “Fully Depleted”). Há ainda uma terceira estrutura que possui uma camada de silício 

com espessura intermediária que, dependendo das polarizações aplicadas na porta e no 

substrato, pode trabalhar tanto parcialmente depletada quanto totalmente depletada, que 

pode ser chamado de quase totalmente depletada (NFD – “Near Fully Depleated”) 

[20,21]. 

Em dispositivos MOS convencionais, na interface entre Si-SiO2, tem-se o 

crescimento da região de depleção até um ponto máximo (xdmax), que pode ser calculada 

através das equações (2.1 e 2.2):  
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οnde εSi é a permissividade do Silício, q é a carga elementar do elétron, Naf é a 

concentração de portadores na camada de silício, k é a constante de Boltzmann, T é a 

temperatura absoluta, ni é a concentração intrínseca de portadores e φF é o potencial de 

Fermi. 

O transistor SOI parcialmente depletado tem a espessura da camada de silício 

(tSi) maior que o dobro da máxima largura da região de depleção. Desta forma, não 

existe uma interação entre a região de depleção proveniente da primeira interface e da 

segunda interface do dispositivo. O espaço entre as duas regiões de depleção é chamado 

de região neutra ou corpo flutuante. Se nesse corpo flutuante existir um contato elétrico 

aterrado, o transistor passa a operar de forma semelhante ao dispositivo MOSFET 

convencional. Se o contato de corpo não estiver aterrado, o dispositivo SOI 

parcialmente depletado começa a sofrer alguns efeitos parasitários decorrente dos 

efeitos do corpo flutuante, como a elevação abrupta da corrente – o efeito kink [22, 23] 

– e a ocorrência de elétrons quentes, além da influência do transistor bipolar parasitário 

inerente à estrutura [22]. 

Já nos dispositivos totalmente depletado, a camada de silício (tSi) é inferior à 

máxima largura da região de depleção. Dessa forma, a camada de silício fica totalmente 

depletada quando a tensão na porta atinge a tensão de limiar, independentemente da 

polarização da segunda interface. Esse dispositivo é totalmente livre dos efeitos 

parasitários provenientes do corpo flutuante. Se permitíssemos que a segunda interface 

fique também depletada, podemos ter mais algumas vantagens, como baixo campo 

elétrico, alta transcondutância (gm), menor inclinação de sublimiar e menor efeitos de 

canal curto [20]. 

Já o dispositivo com espessura de silício intermediária pode se comportar como 

parcialmente depletado ou totalmente depletado, dependendo da polarização aplicada no 

substrato VGB. Neste caso xdmax < tSi < 2 xdmax. Se a segunda interface estiver em 

acumulação, não há interações entre as regiões de depleção da primeira e da segunda 
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interface, fazendo com que o dispositivo opere de forma parcialmente depletada. 

Entretanto, se as regiões de depleção da primeira e da segunda interface se 

sobrepulhem, devido à polarização do substrato, o dispositivo passa a operar como um 

dispositivo totalmente depletado [21]. 

O diagrama de bandas de energia que é exibido na Figura 2.1 mostra as 

diferenças entre o dispositivo nMOSFET convencional (A), SOI parcialmente depletado 

(B) e totalmente depletado (C). 
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(C) 

Figura 2.1: Diagrama de Bandas de Energia de dispositivos MOS convencional (A), 

SOI de camada espessa (B) e SOI de camada fina (C). 

 

Onde EC é o nível energético do extremo inferior da Faixa de Condução, EF é o nível de 

Fermi da camada de silício, Ei é o nível intrínseco, Ev é o nível energético do extremo 

superior da Faixa de Valência e tSi é a espessura da camada de silício. 

 Considerando as polarizações aplicadas na porta (VGS) e no substrato (VGB), as 

condições da primeira e da segunda interface podem estar em acumulação, depleção ou 

inversão. Existem, portanto, nove modos de operações para o transistor totalmente 

depletado, como exemplificado na Figura 2.2. A região hachurada representa as 

operações mais comuns. 
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Figura 2.2: Modos de operação do transistor SOI nMOSFET considerando as tensões 

aplicadas em VGS e VGB, com baixa tensão no dreno. A região hachurada representa os 

modos de operação mais comum [20]. 

 

2.2 Transistores SOI Parcialmente Depletado 
 

 A partir daqui é dada ênfase aos transistores SOI parcialmente depletados, pois 

este trabalho tem como foco principal comparar os parâmetros analógicos do DTMOS 

com os do SOI com o corpo aterrado. O DTMOS é um dispositivo SOI parcialmente 

depletado  que possui um contato de corpo que está curto-circuitado com a porta do 

dispositivo. 
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2.2.1 Tensão de Limiar 

 

A tensão de limiar (VTH) de um transistor nMOSFET convencional é dada pela 

equação (2.3): 

 

                                    
ox

dA
F

ox

ox
MSTH C

xNq
C
QV max...2 ++−= φφ                                     (2.3)  

 

 onde, φMS é a diferença de função trabalho entre o metal e o semicondutor, Qox é 

a carga efetiva no óxido de porta, Cox é a capacitância do óxido por unidade de área, ΦF 

é o potencial de Fermi, q é a carga elementar do elétron, NA é a concentração do 

substrato, xdmax é a largura máxima de depleção e εsi é a permissividade do silício. 

 A tensão de limiar em transistor MOSFET pode ser determinada 

experimentalmente através da curva IDS x VGS. Se consideramos a região de triodo, 

temos a seguinte equação (2.4) [24]: 
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Matematicamente, se colocarmos o termo VDS em evidência, temos: 
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Desta forma, a curva característica de IDS x VGS terá um coeficiente angular 

βN.VDS na região linear (triodo) que interceptará o eixo VGS quando a corrente IDS=0, 

como segue: 
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Isolando-se VTH, temos a equação (2.8) 

 

                                                        
2
DS

GSTH
V

VV −=                                                  (2.8) 

 

 Outra forma de calcularmos o VTH eficientemente é através do pico máximo da 

segunda derivada da curva da corrente de dreno (IDS) na região de saturação em função 

de VGS, considerando baixos valores para VDS (< 100 mV) [25]. 

Em dispositivo SOI parcialmente depletado, como não há interação entre as 

zonas de depleção, porque tSi > (2.xdmax), a tensão de limiar pode ser dada pela mesma 

equação do transistor MOS convencional. 

 

2.2.2 Efeito de Canal Curto 

 

Com a redução dos dispositivos, é necessário reduzir o comprimento de canal 

(L) e, quando isso é feito, surgem diversos efeitos indesejáveis nas características 

elétricas dos dispositivos que são conhecidos como efeito de canal curto [1]. A redução 

do canal causa a perda do controle das cargas na região de depleção (QDPL) que ficam 

abaixo da porta. Se considerarmos a equação da tensão de limiar (VTH) (ver seção 

2.2.1), não é possível observar este efeito. Isto ocorre porque o efeito de canal curto 

interfere de forma indireta na carga efetiva total (QDPLef) [20]. 

Como efeito de canal curto, pode-se observar uma degradação na inclinação de 

sublimiar e redução da tensão de limiar, entre outros efeitos. Isso ocorre devido a uma 

invasão das linhas de campo elétrico que vêm do dreno na região do canal, que 

competem pela carga de depleção disponível [20]. 

Em dispositivos com comprimentos de canal longo, a carga de depleção (QDEPL) 

no canal é formada por uma região de forma trapezoidal, onde a base menor e a base 

maior são praticamente do mesmo comprimento do canal, como representado na Figura 

2.3 A. Já em dispositivos de canal curto, a base maior é idêntica ao comprimento do 

canal, porém a base menor praticamente desaparece, passando a ter a forma de um 

triângulo, conforme ilustrado na Figura 2.3 B [20]. Conforme há a diminuição do 

comprimento do canal, tem-se a redução do controle das cargas com a polarização da 
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porta. Desta forma, temos que, QDPLef < QDPL, implicando que VTH (QDPLef) < VTH 

(QDPL) [20]. 

 

  

Figura 2.3: Distribuição das cargas de depleção em dispositivos MOSFET 

convencionais de canal longo (A) e de canal curto (B) [20]. 

 

A carga de depleção em canal longo é dada pela equação (2.9). 

 

                                                     maxdADPL xqNQ =                                                   (2.9)  

 

Em dispositivos MOS parcialmente depletado de canal curto, podemos 

aproximar o valor de QDPLef através da equação (2.10), onde rj é a profundidade da 

junção de fonte e dreno. 
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No transistor SOI MOSFET convencional, o efeito de canal curto é semelhante 

ao observado no dispositivo MOS convencional, uma vez que o mesmo possui uma 

camada de silício (tSi) superior a 2.xdmax [20]. 

 

2.2.3 Efeito de Corpo 

 

O efeito de corpo no transistor MOS convencional é caracterizado pela 

dependência da tensão de limiar com a polarização do substrato [(VTH (VBS)] [24]. No 

dispositivo SOI MOS, o efeito de corpo pode ser definido como a dependência da 

tensão de limiar com a polarização da segunda interface Si-SiO2 [20]. 

Como descrito anteriormente, o SOI parcialmente depletado funciona da mesma 

forma que o transistor MOSFET convencional. Sendo assim, reapresentando a equação 

(2.3) já considerando a profundidade da região de depleção (xdmax) como função da 

polarização do substrato (VBS), tem-se: 
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Colocando em evidência o termo constante, obtemos o γ, como descrito abaixo: 
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Reescrevendo a equação, obtemos a equação (2.13): 

                  )2()2((2.2 FBSFFF
ox

ox
MSTH V

C
QV φφγφγφφ −−+++−=             (2.13)  

 

Escrevendo a equação de outra forma, considerando a polarização do substrato, 

temos: 

 

                          ( )FBSFTHBSTH VVVV φφγ .2.2)( 0 −−+=                   (2.14)  
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Se este contato de corpo do SOI convencional estiver aterrado, o dispositivo se 

comportará da mesma forma que o MOSFET convencional. Na condição em que o 

corpo esteja flutuante, o potencial de corpo é determinado pela corrente da junção PN 

entre fonte/canal e dreno/canal, bem como pelos efeitos capacitivos. Isso faz com que o 

dispositivo SOI parcialmente depletado comece a sofrer os efeitos de corpo flutuante, 

como a elevação abrupta da corrente de dreno, também chamado de “kink effect” [22], 

que é apresentado no item 2.2.6. Se aplicarmos somente a polarização reversa no 

substrato, sem que o corpo esteja aterrado, a tensão de limiar não varia porque não há 

acoplamento entre a região de depleção da segunda interface com a primeira [20]. 

 

2.2.4 Inclinação de sublimiar 

 

A inclinação de sublimiar (S) é dada pelo inverso da variação do log da corrente 

IDS em função da tensão aplicada na porta (VGS). A corrente de sublimiar é 

independente da tensão aplicado no dreno porque, nessa condição, a corrente IDS 

depende exponencialmente da tensão aplicada à porta (VGS). Considerando o gráfico 

mono logarítmico da corrente (IDS) em função da tensão aplicada na porta (VGS) 

mostrado na Figura 2.4, obtemos o valor da inclinação de sublimiar (S) através do 

inverso do coeficiente angular [24], como mostrado na equação (2.15). 
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Figura 2.4: Gráfico mono logaritmo da corrente IDS x VGS, indicando a inclinação de 

sublmiar (S). 
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                                             )/(
)(log

decmV
I

VS
DS

GS

∂
∂

=                                             (2.15) 

 

No caso do dispositivo SOI parcialmente depletado, tal como no transistor MOS 

convencional, se utilizarmos a equação da corrente na região de sublimiar, com algumas 

simplificações obtemos que a inclinação de sublimiar (S) [20] é igual à: 

 

                                       ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
+⋅=

OX

itD

C
CC

q
kTS 1)10ln(                                              (2.16)  

 

Onde, CD é a capacitância da região de depleção e Cit é a capacitância das armadilhas de 

interface, k é a constante de Boltzman, q é a carga elementar do elétron e T é a 

temperatura. Se desconsiderarmos as armadilhas de interface, reescrevemos a equação 

(2.16) [24] como segue: 

                                           ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=

OX

D

C
C

q
kTS 1)10ln(                                                 (2.17)  

 

2.2.5 Transcondutância de um nMOSFET 

 

A transcondutância (gm) é a medida da eficácia do controle da corrente de dreno 

pela tensão na porta (VGS). Considerando a curva característica IDS versus VGS para 

valores de VDS baixo, no mesmo molde para a obtenção de VTH, conseguimos extrair gm 

através da derivada da equação de corrente na região de triodo descrito na equação 

(2.18) em função de VGS: 

 

                             ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−⋅⋅⋅=

2

2
DS

DSTHGSoxnDS
VVVV

L
WCI μ                                (2.18)  

 

Obtendo assim a equação (2.19): 

 

                                                       
L

WVCg DSoxnm ⋅⋅⋅= μ                                         (2.19)  
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Para saber o valor máximo de transcondutância ( )maxmg , isolamos μn para obter 

a equação (2.20): 

 

                                                        
W
L

VC
g

DSox

m
n ⋅

⋅
=μ                                             (2.20)  

 

Então, através da equação (2.20), podemos estabelecer uma relação linear entre a 

mobilidade e a transcondutância. Considerando que a tensão aplicada no dreno é 

pequena, do mesmo modo que VGS na região linear, o valor da mobilidade terá uma 

independência dos efeitos do campo elétrico tanto vertical quanto horizontal, e atingirá 

o seu valor máximo que é o mesmo valor da transcondutância máxima ( )maxmg  [24]. A 

Figura 2.5 mostra a curva de transcondutância (gm) em função da tensão aplicada na 

porta (VGS) 
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Figura 2.5: Curva de transcondutância (gm) em função da tensão aplicada na porta 

(VGS) com baixo valor de VDS [24]. 
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Em dispositivos MOS convencional e em dispositivos SOI parcialmente 

depletados, a transcondutância na região de triodo é obtida da mesma forma. Porém, na 

região de saturação, temos que VDS > VGS - VTH. Como a camada de inversão é menor 

que a extensão entre fonte/dreno e o campo elétrico horizontal é extremamente grande, 

os portadores minoritários que são lançados para o dreno através do alto potencial, 

atingem sua velocidade limite e a corrente passa a ser constante [20]. Portanto, se 

considerarmos a equação da corrente na região de saturação (2.21) e realizarmos a 

derivada da mesma em função da tensão aplicada na porta (2.22), obtêm-se a equação 

(2.23): 

 

                                     ( )[ ]2
THGSoxnDS VV

L
WCI −⋅⋅⋅= μ                                  (2.21)  

 

                                                     
GS

Dsat
m V

Ig
∂
∂

=                                                   (2.22)  

 

Fazendo as devidas operações matemáticas, e já considerando a relação de 

capacitâncias, obtemos a equação 2.23: 

 

                                          ( ) ( )THGS
oxn

m VV
L

WCg −⋅⋅
+
⋅

=
α

μ
1

                                     (2.23)  

 

                                          Onde 
oxd

si

Cx ⋅
=

max

ε
α                                            (2.24)  

 

 Se analisarmos a região de saturação em dispositivos SOI totalmente depletado, 

o α é a relação CB/Cox, sendo CB a capacitância entre a primeira interface e o contato do 

substrato que está aterrado, e Cox, a capacitância do óxido de porta. Já nos dispositivos 

MOSFET e SOI parcialmente depletado, desde que o mesmo esteja com o substrato 

aterrado, CB é a mesma capacitância da região de depleção (CD) descrita na equação 

(2.25) [20]: 
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maxd

si
D x

C
ε

=                                                  (2.25)  

 

2.2.6 Efeito de Elevação Abrupta da Corrente de Dreno 

 

Alguns dos efeitos parasitários que ocorrem em transistores SOI convencional 

são devidos à ionização por impacto e ao alto campo elétrico próximo a região do dreno 

[26]. Entre eles, podemos destacar o efeito de elevação abrupta da corrente de dreno 

(kink effect) [22]. Existem também outros efeitos como a degradação da mobilidade por 

portadores (elétrons) quentes (hot-electrons) [23]. 

O efeito de elevação abrupta da corrente de dreno, que está representado na 

Figura 2.6 é o salto na corrente de dreno do SOI. Este efeito é usualmente observado em 

transistores com canal tipo N, e não em transistores que possuem canal tipo P. Este 

efeito também não é observado em MOSFET, à temperatura ambiente, desde que o 

contato de substrato esteja aterrado. Porém este efeito pode ser observado em MOSFET 

quando está operando em baixas temperaturas [27]. 

Quando a tensão aplicada no dreno é suficientemente alta, os elétrons do canal 

podem adquirir energia suficiente, devido ao alto campo elétrico próximo à região de 

dreno, criando assim pares elétrons-lacunas, devido à ionização por impacto. Os 

elétrons gerados movem-se em direção ao dreno, enquanto as lacunas migram para a 

região de menor potencial (o corpo). A injeção dessas lacunas no corpo flutuante faz 

com que aumente o potencial de corpo, diminuindo a tensão de limiar e 

conseqüentemente causando o aumento da corrente de dreno em função da tensão 

aplicada ao dreno. Este fenômeno é chamado de “kink effect” [22]. 
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Figura 2.6: Elevação abrupta da corrente de dreno “kink effect” na característica de 

saída do transistor SOI nMOSFET [20]. 

 

 

 Este efeito pode ser calculado a partir da equação (2.26): 
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Satlac                                        (2.26)  

 

Onde, Ilac é a corrente de lacunas geradas próximo ao dreno, ISat é a corrente de 

saturação do diodo formado na junção P-N entre a fonte e o substrato, VBS é o potencial 

de substrato e n é o fator de idealidade do diodo. Como a solução desta equação exige 

uma configuração complexa de outras equações e não é o foco deste trabalho, a mesma 

não será discutida [28]. 

 Se considerarmos que os portadores tenham um tempo de vida relativamente 

alto, o salto na corrente de dreno pode ser reforçado pelo ganho do transistor bipolar 

parasitário inerente à estrutura. Este fenômeno também pode ser chamado de “second 

kink”. Em transistores FDSOI, este fenômeno não é observado porque a camada de 

silício já está totalmente depletada, resultando em uma menor formação de pares 

elétrons-lacunas [29]. 
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2.2.7 Transistor Bipolar Parasitário 

 

Outro importante efeito parasitário pode ocorrer quando temos uma baixa tensão 

aplicada à porta do dispositivo e um alto campo elétrico na junção do dreno, ocasionado 

pela alta tensão aplicada no mesmo. Se isso ocorrer, poderemos ter a ionização por 

impacto na região de sublimiar [10]. Como este fenômeno de ionização gera pares 

elétrons-lacuna, o potencial de corpo aumenta, reduzindo dessa forma a tensão de 

limiar. Como descrito no item 2.2.6, se o tempo de vida dos portadores minoritários 

(elétrons) for suficientemente alto, o transistor bipolar parasitário presente na estrutura 

NPN pode amplificar a corrente de base que é dada pela equação (2.27): 

 

                                        ( ) ( ) canalDsatcorpo IMIMI ⋅−=⋅−= 11                              (2.27)  

 

onde, Icanal é a corrente de canal devido ao transistor MOS, Icorpo é a corrente de corpo 

do transistor bipolar parasitário, M é o fator de multiplicação, e o resultado do aumento 

da corrente de dreno (ΔId) é dado pela equação (2.28): 

 

                                      ( ) canalFcorpoFd IMII ⋅−⋅=⋅=Δ 1ββ                                   (2.28)  

 

Onde βF é o ganho de corrente do emissor comum do BJT. A Figura 2.7 A e 2.7 B 

mostra o esquema do BJT parasitário inerente na estrutura e o fluxo de corrente do 

corpo (ou corrente de canal) respectivamente. Como conseqüência, a corrente de dreno 

aumenta de forma considerável, fazendo com que a inclinação de sublimiar chegue a 

próximo do zero. Esse efeito é conhecido como “single-transistor-latchup”. Este efeito 

também pode ocorrer em transistor SOI totalmente depletado (FD SOI), porém, com 

efeito, bastante reduzido [26,30]. 
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(A) 

 

 

 
(B) 

Figura 2.7: Transistor Bipolar Parasitário (BJT) (A) e o fluxo da corrente de corpo do 

transistor bipolar parasitário do dispositivo SOI MOSFET parcialmente depletado (B) 

[10]. 

Desta forma, para minimizar e até mesmo eliminar alguns desses efeitos 

parasitários temos como solução usar um contato de corpo, curto-circuitando o mesmo 

com a porta do dispositivo, formando assim o DTMOS [6]. Com essa polarização 

podemos controlar a corrente do bipolar parasitário, fazendo com que o mesmo trabalhe 

a favor do dispositivo. 
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Como pode ser observado na equação (2.29), a condutância de saída (gD) é a 

derivada da corrente de dreno (IDS) em função da tensão aplicada entre dreno e fonte 

(VDS), enquanto a tensão entre porta e fonte (VGS) se mantém constante. A condutância 

de saída é um parâmetro importante para as aplicações analógicas. 

 

2.2.9 Razão da transcondutância pela corrente de dreno – gm/IDS 

 

A razão gm / IDS é a medida direta da eficiência do transistor [20]. Em 

transistores MOSFETs, o valor máximo de gm / IDS ocorre quando o dispositivo está em 

inversão fraca e é dado pela equação (2.30). A Figura 2.9 mostra gm/IDS em função da 

corrente normalizada: 
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Figura 2.9: Curva característica da relação da transcondutância em função da corrente 

normalizada (IDS/(W/L)) de um dispositivo SOI convencional. 
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 À medida que o dispositivo começa a operar em região de inversão moderada, a 

razão gm / IDS diminui com o aumento da corrente do dreno. Essa curva característica é 

em função da corrente IDS/(W/L) normalizada [31] porque a mesma não depende das 

dimensões dos dispositivos. Como essa curva não depende das dimensões do 

comprimento e da largura do canal, geralmente utiliza-se a mesma para projetos de 

circuitos integrados analógicos. 

 

2.2.10 Ganho Intrínseco DC (AV) 

 

O ganho intrínseco DC de transistores é dado pela equação (2.31) [20], como 

descrito abaixo: 
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Essa equação é válida para o estudo realizado na região de saturação, sendo que 

para este caso, os dispositivos serão considerados como amplificador de um único 

transistor, alimentado por uma fonte de corrente (IB). A fonte de corrente é responsável 

pela polarização do transistor como detalhado na Figura 2.10. O esquema abaixo 

representado tem como objetivo amplificar a parcela alternada (vgs) do sinal aplicada à 

porta do transistor, para o sinal de saída. Esse sinal de saída também possui uma parcela 

contínua (VDS) e uma alternada (vds). Neste caso também está sendo representada uma 

carga capacitiva (CL) associada à saída. 

 

 
 

Figura 2.10: Bloco amplificador formado por um único transistor nMOSFET. 
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Através da equação 2.30, podemos observar que quanto maior for a relação 

gm/IDS e a tensão Early (VEA), mais altos serão os valores do ganho intrínseco (AV) do 

dispositivo. 

 

2.2.11 Freqüência de ganho unitário (fT) 

 

A Figura 2.11 mostra a resposta em freqüência de um dispositivo, considerando 

que o mesmo esteja com um capacitor (CL) conectado na sua saída. A freqüência de 

corte (f0) corresponde à freqüência na qual a potência na saída de um sistema (circuito 

eletrônico, linha de transmissão, amplificador, ou filtro eletrônico) cai para metade da 

potência máxima. Em termos de amplitude, essa redução corresponde a uma diminuição 

de 3 dB [32]. 

 

 
 

Figura 2.11: Curva de Bode representando a resposta em freqüência de um transistor 

[32]. 

 

A freqüência de ganho de tensão unitário (fT) representa a freqüência, onde o 

ganho de tensão do circuito torna-se unitário e é dada pela equação (2.32). 
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onde f0 é a freqüência de corte. Como fT é diretamente proporcional à transcondutância 

e inversamente proporcional a CL, temos que quanto maior for a transcondutância, 

maior será a fT, e, conseqüentemente, o dispositivo terá melhores características para 

trabalhar em circuitos analógicos e amplificadores com características de alta resposta 

em freqüência. 

 

2.3 O Dispositivo SOI DTMOS 
 

Para aplicações em circuitos analógicos, temos alguns parâmetros que são 

fundamentais, que são a relação gm / ID, a tensão Early (VEA), o ganho intrínseco DC 

(AV) e a freqüência de ganho de tensão unitário (fT) do dispositivo. Por ser um 

dispositivo robusto, existem alguns estudos sobre o comportamento do SOI DTMOS 

quando operado em altas temperaturas [17]. Todos esses parâmetros têm sido pouco 

explorados no DTMOS, fato que originou a essência desse trabalho [33]. 

A fabricação do DTMOS representado na figura 2.12, foi realizada pela primeira 

vez em 1987 por Colinge, como descrito na referência [6]. Esse dispositivo tem sido 

reportado na literatura como promissor para aplicações em dispositivo “Low-Power-

Low-Voltage”. À medida que aplicamos uma tensão na porta, o contato de corpo 

também recebe a mesma tensão, pelo fato de o mesmo estar curto-circuitado com a 

porta. Desta forma, passamos a controlar a corrente do transistor bipolar parasitário 

inerente na estrutura e o potencial de corpo. Como há o controle dessa corrente, 

conseguimos eliminar os efeitos de corpo flutuante, fazendo com que o dispositivo 

possua características ideais na inclinação de sublimiar (S), uma redução do efeito de 

corpo e alta corrente. Essa corrente total resulta da combinação da corrente do transistor 

principal e da corrente do BJT parasitário inerente na estrutura do DTMOS [7]. 
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forma, porém na parcela que antes era usado a tensão de substrato, utiliza-se a mesma 

tensão aplicada na porta, como indicado na equação 2.33: 

 

                              ( )GSFF
ox

Asi
THTH V

C
Nq

VV −−−= φφ
ε

22
2

01                          (2.33)  

 

onde VTH1 é a tensão de limiar do SOI DTMOS e VTH0 é a tensão de limiar 

considerando VGB = 0. 

 

2.3.3 Transcondutância 

 

Um parâmetro importante no DTMOS é a transcondutância (gm), dada pela 

derivada da corrente de dreno (IDS) em função da tensão aplicada na porta (VGS), que 

aumenta em relação ao SOI parcialmente depletado convencional. Essa melhora ocorre 

porque a corrente do transistor principal sobrepõem-se a corrente de base do BJT, 

aumentando dessa forma a corrente total do dispositivo. Porém, não é possível observar 

a degradação da mesma. Isso ocorre porque com o aumento de VGS, aumenta-se também 

o potencial de corpo e a corrente de dreno. Quando a tensão aplicada à porta ultrapassa 

700 mV, perde-se o controle das cargas na região de depleção devido à polarização 

direta da junção fonte / canal [33]. 

 

2.3.4 Inclinação de Sublimiar 

 

Outro parâmetro importante é a inclinação de sublimiar (S = ∂VGS / ∂log (IDS)) 

do DTMOS. Esses dispositivos mostram valores da inclinação de sublimiar ideais 

próximo ao valor teórico (60 mV/dec), que é dada pela equação (2.34) [20]. 

 

                                                   
q

kTS ⋅= )10ln(                                                         (2.34)  
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3. Resultados de Simulações Numéricas e Análises. 
 

Neste capítulo, é apresentada uma introdução do simulador ATLAS que foi 

utilizado para realizar as simulações de IDS em função de VGS e VDS. Após essa etapa 

será apresentado os modelos físicos utilizados nas simulações e os resultados obtidos. 

 

3.1  Simulador Atlas 
 

O simulador ATLAS, desenvolvido pela SILVACO [34], é capaz de simular as 

características elétricas dos mais diversos dispositivos. Neste simulador, as simulações 

numéricas podem ser bidimensionais ou tridimensionais. 

 

3.1.1 Modelos Físicos Utilizados no Simulador ATLAS 

 

 Para o simulador poder produzir os resultados experimentais, é necessário 

incluir alguns modelos físicos e modificar alguns valores “default” dos parâmetros nos 

modelos. São vários os modelos presentes no simulador que vão desde a concentração 

de dopantes até modelos específicos como degradação da mobilidade e ionização por 

impacto. Em seguida, serão descritos brevemente cada modelo utilizado nas simulações 

do DTMOS e SOI convencional. 

 

 SHI (Shirahata): modelo de mobilidade geral proposto para introduzir os 

efeitos da camada de inversão e a dependência do campo elétrico perpendicular 

do óxido de porta. 

 

 SRH: especifica a recombinação Shockley-Head-Hall, utilizando tempo 

de vida dos portadores fixos. 

 

 KLA (Klaassen): modelo de mobilidade proposto, que inclui 

dependência com concentração de portadores, concentração intrínseca de 

portadores e temperatura absoluta. Aplica diferentes mobilidades para 

portadores majoritários e minoritários. Este modelo é recomendado para 

transistores da tecnologia SOI. 
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 BGN (Bandgap Narrowing): importante em regiões altamente dopadas, 

este modelo diz respeito ao estreitamento da faixa proibida e é necessário para a 

correta modelagem do ganho do transistor bipolar parasita intrínseco ao 

transistor SOI. Deve ser utilizado junto com o modelo KLA.  

 

 CONSRH (Concentration Dependent Lifetime SRH): modelo de 

recombinação onde o tempo de vida dos portadores depende da concentração. 

Recomendado para estruturas de silício.  

 

 AUGER: modelo de recombinação através da transição direta de três 

partículas, onde um portador é capturado ou emitido. Importante em altas 

densidades de corrente.  

 

 FLDMOB (Parallel Electric Field Dependence): modelo de degradação 

da mobilidade dependente do efeito de campo lateral, utilizado para estruturas de 

silício e arseneto de gálio. Necessário para a modelagem de qualquer efeito 

relacionado à velocidade de saturação dos portadores.  
 

 SELB (Selberherr): embora não seja definido juntamente com os demais 

(definido em uma linha à parte após o comando IMPACT), este modelo de 

ionização por impacto é dependente do campo elétrico horizontal. Inclui 

parâmetros dependentes da temperatura. 

 

3.2  Resultados Gerados Através das Simulações 
 

Os dispositivos PDSOI e DTMOS estudados através de simulações numéricas 

utilizam parâmetros da tecnologia SOI CMOS de 0,13 μm. As espessuras do óxido de 

porta, do filme de silício e do óxido enterrado são de 2,5 nm, 100 nm e 400 nm, 

respectivamente. A concentração do corpo é de 5,5 x 1017 cm-3 e as concentrações de 

fonte e dreno é de 1 x 1020 cm-3. Os dispositivos simulados tiveram quatro medidas de 

comprimento de canal, sendo respectivamente (1 ; 0,5 ; 0,20 e 0,15 μm). Todos os 

resultados foram obtidos por unidade de largura (W), visto que as simulações numéricas 

utilizadas são bidimensionais. 
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As análises e discussões dos resultados simulados obtidos são baseadas na 

comparação entre o DTMOS e o SOI parcialmente depletado. A estrutura dos 

dispositivos são as mesmas descritas acima, exceto pela conexão existente entre a porta 

e o contato de corpo no caso do DTMOS (ANEXO A). 

 

3.2.1 Potencial elétrico 

 

A Figura 3.1 mostra o potencial elétrico em função da espessura do filme de 

silício (tSi) do dispositivo SOI convencional. O estudo é necessário, porque o contato de 

corpo necessita ser colocado na região neutra do canal, para que o mesmo não interfira 

na região de depleção quando for aplicada tensão na porta. 
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Figura 3.1: Curva do potencial elétrico em função da espessura do filme de silício do 

SOI convencional. 

 

É possível observar na figura que há uma queda do potencial elétrico até 

aproximadamente 60 nm da camada silício. Após isso, o potencial torna-se constante, 

fato que demonstra que a partir dessa profundidade, a região do canal está neutra. Então, 

baseado nesta informação, foi definido o contato de corpo em uma profundidade de 80 

nm com espessura de 1 nm. 
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3.2.2 Curva IDS x VGS 

 

 Extraiu-se a curva característica da corrente de dreno (IDS)/W em função da 

tensão aplicada na porta (VGS), aplicando-se uma tensão de 25 mV no dreno dos 

dispositivos. Esta análise foi feita tanto para transistores SOI convencional como para o 

DTMOS, de acordo com os comprimentos de canal mencionados anteriormente, como 

mostrado na Figura 3.2. 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0

5

10

15

20

25

30
SOI conv.   DTMOS

              L = 1 μm
              L = 0,5 μm
              L = 0,2 μm
              L = 0,15 μm

I D
S
 (μ

A
) /

 W

VGS (V)

VDS = 25 mV

 
                                                (A) 

 

 

 



55 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0

50

100

150

200

250
SOI conv.   DTMOS

              L = 1 μm
              L = 0,5 μm
              L = 0,2 μm
              L = 0,15 μm

I D
S
 (μ

A
) /

 W

VGS (V)

VDS = 1V

 
         (B) 

Figura 3.2: Curva IDS em função da tensão de porta VGS para diferentes comprimentos 

de canais do dispositivo SOI convencional e DTMOS considerando VDS = 25 mV (A) e 

VDS = 1 V (B). 

 

É possível observar que a corrente do dispositivo DTMOS é maior em todos os 

comprimentos de canal analisados como mostrado na tabela 3.1. Isso ocorre porque a 

corrente total do dispositivo é composta de duas parcelas, sendo a primeira composta 

pela corrente do transistor principal e a segunda parcela composta pela corrente do 

transistor bipolar parasitário (BJT), inerente à estrutura. O DTMOS não pode ter uma 

polarização aplicada na porta acima de 700 mV. Isso se deve porque a partir desse valor 

a junção canal / fonte é polarizada diretamente. Se isso ocorrer, perde-se o controle das 

cargas na região do canal do dispositivo [33]. 
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Tabela 3.1:Valores da corrente de dreno do SOI convencional e do DTMOS por 

considerando VGT = 50 mV e VDS = 25 mV. 

IDS (µA) SOI Convencional DTMOS % de ganho 

L= 1 μm 0,571 0,862 50 

L= 0,5 μm 0,908 1,31 44 

L= 0,2 μm 2,518 3,372 34 

L= 0,15 μm 2,980 3,642 22 

 

3.2.3 Transcondutância (gm) 

 

A Figura 3.3 mostra a transcondutância em função da tensão aplicada na porta 

(VGS) do dispositivo SOI parcialmente depletado convencional e do DTMOS. Pode-se 

notar que para todos os comprimentos de canal avaliados, a transcondutância é maior 

quando comparada com o dispositivo SOI convencional. No DTMOS, quando se atinge 

valores de tensões superiores a 0,7 V, perde-se o controle das cargas na região do canal, 

até o momento que acontece a degradação do dispositivo. 
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Figura 3.3: Curva de Transcondutância em função da tensão aplicada à porta para 

diferentes comprimentos de canais do SOI convencional e DTMOS. 
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Este aumento contínuo na corrente de dreno, também pode ser visto como a 

contínua elevação da transcondutância, até que a tensão aplicada na porta seja 

suficientemente elevada (> 700 mV), para polarizar diretamente a junção canal / fonte. 

Na tabela 3.2 é apresentado o valor da transcondutância máxima em comparação do SOI 

convencional com o DTMOS. 

 

Tabela 3.2: Valores da transcondutância máxima do dispositivo SOI convencional e 

DTMOS considerando VDS = 25 mV. 

gmmax (µS) SOI Convencional DTMOS % de ganho 

L= 1 μm 10,716 17,119 59,75 

L= 0,5 μm 17,310 30,910 78,74 

L= 0,2 μm 44,084 46,250 5,01 

L= 0,15 μm 53,431 58,456 10 

 

3.2.4 Tensão de Limiar (VTH) 

 

Para a extração da tensão de limiar dos dispositivos, foi usado o método da 

segunda derivada da corrente do dreno em função da tensão aplicada à porta [25]. 

A Figura 3.4 A mostra a segunda derivada da corrente de dreno (IDS) em função 

de VGS para dispositivos SOI parcialmente depletados e a Figura 3.4 B para DTMOS. A 

partir destas figuras, é possível observar que com a diminuição do comprimento do 

canal, a tensão de limiar (VTH) do SOI convencional também diminui. Pode-se também 

observar que os valores da tensão de limiar obtidos são praticamente constante para os 

dispositivos DTMOS, independente do comprimento de canal, para a faixa analisada. 
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Figura 3.4: Curva da segunda derivada da corrente em função da tensão aplicada na 

porta do transistor SOI parcialmente depletado (A) e DTMOS (B) para diversos valores 

de comprimento de canal (L). 
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Este comportamento se deve aos dispositivos SOI convencionais serem mais 

susceptíveis aos efeitos de canal curto que o transistor DTMOS, uma vez que a região 

de depleção entre fonte/canal e dreno/canal do DTMOS é menor devido ao aumento do 

potencial de corpo. O resultado da tensão de limiar para cada dispositivo está 

representado na tabela 3.1 e na Figura 3.5. A partir de comprimentos menores que 0,15 

µm, o DTMOS também passa a sofrer dos efeitos de canal curto. 

 

Tabela 3.3: Tensão de limiar obtida a partir da figura 3.5 para todos os dispositivos. 

VTH (V) DTMOS  SOI Convencional 

L= 1 μm 0,29 0,48 

L= 0,5 μm 0,29 0,43 

L= 0,2 μm 0,30 0,36 

L= 0,15 μm 0,29 0,29 
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Figura 3.5: Variação da Tensão de limiar em função do comprimento do canal para o 

SOI convencional e DTMOS. 
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3.2.5 Inclinação de Sublimiar (Slope) 

 

A Figura 3.6 apresenta a inclinação de sublimiar para ambos os dispositivos. 
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Figura 3.6: Corrente de dreno para ambos os dispositivos considerando vários 

comprimentos de canais. 

 

A Tabela 3.4 mostra os valores da inclinação de sublimiar (S) para diferentes 

comprimentos de canal (1 μm ≤ L ≤ 0,15 μm) e a Figura 3.7 mostra o gráfico 

comparativo. Observa-se que o valor da inclinação de sublimiar para comprimento de 

canal longo (1 μm) é próximo do valor ideal (60 mV/dec), enquanto no SOI 

convencional esse valor é de 70 mV/dec. Essa melhora é devido à diminuição de VTH 

com o aumento de VGS [20]. Através dessa tabela, é possível verificar novamente que os 

efeitos de canal curto influenciam menos os parâmateros do DTMOS que os do SOI 

convencional. 
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Tabela 3.4: Valores da inclinação de sublimiar para vários comprimentos de canal. 

S (mV/dec) DTMOS SOI Convencional % de Melhora 

L= 1 μm 60 70 16,00 

L= 0,5 μm 60 70 16,00 

L= 0,2 μm 61 71 16,50 

L= 0,15 μm 63 76 20,63 
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Figura 3.7: Curva da inclinação de sublimiar (S) comparativa entre os resultados 

obtidos através da simulação para diferentes comprimentos de canais do PDSOI e do 

DTMOS. 

 

3.2.6 Tensão Early (VEA) e Condutância de Saída (gD) 

 

A Figura 3.8 mostra a corrente de dreno (IDS) em função da tensão aplicada no 

dreno (VDS) para ambos os dispositivos (PDSOI e DTMOS), com comprimento de canal 

de 1 μm. Como o DTMOS apresenta uma curva na região de saturação mais paralelo ao 

eixo das tensões de dreno que o SOI convencional, consegue-se obter maiores valores 

da tensão Early, conforme pode ser observado na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5: Valores da tensão Early (VEA) considerando VGT = 50 mV. 

L (μm) VEA (V) % 

Melhora  SOI Convencional DTMOS 

1 12,32 23,45 90,34 

0,5 3,94 5,68 44,16 

0,2 2,56 4,93 92,58 

0,15 1,89 3,38 78,83 
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Figura 3.8: Curva da corrente de dreno em função da tensão aplicada na porta para 

comprimento de canal de 1 µm 

 

Essa análise foi feita para vários comprimentos de canais e, independentemente 

do comprimento, obteve-se os mesmos resultados mostrados na Figura 3.8 e já 

explicados anteriormente. 

Na Figura 3.9, podemos observar que o DTMOS possui condutância de saída de 

dreno menor que o SOI convencional, onde este apresenta um leve efeito “kink”. Essa 

característica da curva de dreno é boa para aplicação em circuitos analógicos por causa 

dos altos valores da tensão de Early e menores valores da condutância de saída. 
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Figura 3.9: Curva da corrente de dreno em função da tensão aplicada na porta para 

comprimento de canal de 1 μm. 

 

3.2.7 Razão gm / IDS 

 

A razão gm / IDS em função da corrente normalizada IDS é mostrado na Figura 

3.10 e a mesma foi calculada através das curvas de (gm) e (IDS) considerando a tensão no 

dreno (VDS) de 1 V. É possível observar que a razão gm / IDS pode atingir valores de 40 

V-1 para o dispositivo DTMOS, enquanto o valor máximo obtido para a SOI 

convencional é de 33 V-1, ambas na região de inversão fraca. Esse aumento se deve ao 

fato de o DTMOS possuir a transcondutância e corrente de dreno maior. Esse aumento 

de corrente é descrito no item 2.2.9 e na Tabela 3.6 pode-se observar a relação de 

melhora quando comparamos o SOI convencional com o DTMOS. 
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Figura 3.10: Curva de gm em função da corrente normalizada IDS parra os dispositivo 

SOI convencional e DTMOS para diversos valores de comprimento e canal. 

 

Tabela 3.6: Valores da relação da transcondutância gm em função da corrente 

normalizada IDS / W considerando o VGT de 50 mV. 

L (μm) gm / IDS (V-1) % 

Melhora  SOI Convencional DTMOS 

1 18,68 20,71 10 

0,5 19,04 27,66 45 

0,2 17,45 27,03 55 

0,15 15,98 24,07 50 

 

 

3.2.8 Ganho de Tensão Intrínseco (AV) e freqüência de ganho unitário (fT) 

 

A Figura 3.11 (A) mostra o ganho DC versus a corrente normalizada IDS nas 

regiões de inversão fraca, moderada e forte. Através dos resultados obtidos 

anteriormente (gm / IDS e VEA), é perceptível que o dispositivo DTMOS apresenta um 

ganho de tensão DC mais elevado quando comparado com o SOI convencional. É 
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possível observar que o ganho de tensão para a região de inversão fraca do DTMOS 

atingiu valores próximos a 55 dB, enquanto o SOI convencional atingiu valores 

próximos de 48 dB, considerando o comprimento de canal de 1 μm e próximo de 46 dB 

contra 32 dB considerando o comprimento de canal de 0,2 μm. 
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Figura 3.11: Curva do ganho de tensão DC em função da corrente normalizada 

IDS/(W/L) (A) e, da freqüência de ganho unitário (fT) com uma capacitância de carga de 

14pF (B) para diferentes comprimentos de canais do PDSOI e do DTMOS. 

 

A figura 3.11 B mostra o ganho intrínseco da freqüência de ganho unitário (fT) 

dependente da corrente de dreno normalizada. Os valores do dispositivo DTMOS são 

superiores quando comparados com o SOI convencional devido ao melhor 

comportamento da curva gm / IDS (vide equação 2.29), como mostra a figura 3.9. 
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4. Resultados Experimentais 
 

Este capítulo está dividido em duas partes. Na primeira parte são apresentados 

todos os resultados obtidos experimentalmente do dispositivo DTMOS do tipo I (Figura 

2.3 A), e do SOI convencional considerando a variação do comprimento de canal. Na 

segunda parte são apresentados os resultados experimentais, considerando a variação da 

largura (W) em ambos os dispositivos. 

Os dispositivos que foram utilizados experimentalmente foram fabricados no 

IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre) que fica em Leuven, Bélgica. Na tabela 

4.1, estão descritas as características físicas do dispositivo. Para a caracterização elétrica 

dos mesmos, foi utilizado o analisador de parâmetros “Agilent 4156”. 

 

Tabela 4.1: Características físicas do dispositivo utilizado para obtenção dos resultados 

experimentais. 

Tecnologia 0,13 µm 

toxf 2,5 nm 

tSi 100 nm 

Variação do comprimento do canal (L) 10 a 0,15 µm 

Variação da largura (W) 10 a 0,8 µm 

Concentração do canal (NA) 5,5 x 1017 cm-3 

 

Através das curvas características obtidas de IDS x VGS e IDS x VDS, tanto para a 

variação do comprimento do canal (L) quanto para a variação da largura (W), foi 

extraído a tensão de limiar, transcondutância, inclinação de sublimiar, condutância de 

saída, tensão Early, relação da transcondutância pela corrente IDS, ganho intrínseco DC 

e freqüência de ganho unitário. 
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4.1 Resultados considerando a variação do comprimento de 

canal (L) 
 

 4.1.1 Curva característica IDS x VGS 

 

 

Como foi discutido no item 3.2.2, é possível verificar experimentalmente na 

Figura 4.1 (A) que a corrente do dispositivo SOI DTMOS é maior quando comparado 

com o SOI parcialmente depletado. Esse aumento de corrente faz com que o dispositivo 

tenha uma transcondutância máxima maior que o SOI parcialmente depletado. A Figura 

4.1 (B) mostra a mesma curva, porém com uma tensão no dreno de 1V. As medidas 

experimentais foram realizadas até 0,6 V para evitar polarização direta da junção 

canal/fonte. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
0

10

20

30

40

50

60

70

80 SOI Conv.       DTMOS
       

                       L=10 μm
                       L = 5 μm
                       L = 1 μm
                       L = 0,2 μm

I D
S 

(μ
A

)

VGS (V)

VDS = 25 mV
W = 10 μm

 
(A) 

 



69 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
0

100

200

300

400

500 SOI Conv.       DTMOS
       

                       L=10 μm
                       L = 5 μm
                       L = 1 μm
                       L = 0,2 μm

I D
S (μ

A
)

VGS (V)

VDS = 1 V

W =10 μm

 
(B) 

Figura 4.1: Curva de IDS em função da tensão aplicada na porta VGS obtidos 

experimentalmente para diferentes comprimentos de canais do PDSOI e do DTMOS 

para VDS = 25 mV (A) e VDS =  1V (B). 

 

4.1.2 Transcondutância (gm)  

 

A Figura 4.2 (A) mostra a transcondutância do DTMOS em comparação com o 

SOI parcialmente depletado. Como dito anteriormente, as curvas obtidas 

experimentalmente foram realizadas com uma tensão máxima na porta de 600 mV. Já a 

figura 4.2 (B) mostra a transcondutância do dispositivo com tensão no dreno de 1 V. 

Esse valor mais elevado para o DTMOS se deve ao aumento da corrente que ocorre 

quando polarizamos o contato de corpo do transistor com a porta e o valor da 

transcondutância máxima é observado na tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Valores da transcondutância máxima do dispositivo SOI convencional e 

DTMOS considerando VDS = 25 mV. 

gmmax (µS) SOI Convencional DTMOS % de ganho 

L= 10 μm 9,07 12,08 33,18 

L= 5 μm 18,12 25,01 38,02 

L= 0,2 μm 96,87 137,23 41,66 

L= 0,15 μm 324,00 453,00 39,81 
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Figura 4.2: Curvas experimentais da transcondutância em função da tensão aplicada na 

porta para diferentes comprimentos de canais para o PDSOI e DTMOS considerando 

VDS = 25 mV (A) e VDS = 1V (B). 

 

4.1.3 Inclinação de sublimiar (S) 

 

Como explicado na seção 3.2.5, a Figura 4.3 (A) mostra que a inclinação de 

sublimiar do dispositivo DTMOS é melhor quando comparado com o SOI 

convencional, tendo valores muito próximos do ideal (60 mV/dec), como pode ser 

observado na Figura 4.3 (B), mesmo com a redução do comprimento do canal. Foi 

obtida a inclinação de sublimiar para todos os comprimentos de canal (10 µm ≤ L ≤  

0,15 µm). Pode-se observar que os efeitos de canal curto do transistor DTMOS são 

menores que o SOI convencional. 
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Figura 4.3: Curvas da corrente de dreno (A) e inclinação de sublimiar (B) obtidas 

experimentalmente para diferentes comprimentos de canais do PDSOI e do DTMOS. 
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4.1.4 Tensão de Limiar (VTH) 

 

A tensão de limiar foi obtida através da segunda derivada da corrente em função 

da tensão aplicada na porta, considerando a tensão de dreno em 25 mV, e são mostradas 

na Tabela 4.2 e na Figura 4.4. 

Diferentemente dos resultados obtidos através das simulações numéricas 

bidimensionais, há uma aumento da tensão de limiar do dispositivo SOI convencional 

quando comparado com o DTMOS. No DTMOS, VTH se manteve praticamente 

constante até 0,5 µm. Este teve um aumento de aproximadamente 37% para 

comprimentos de canal abaixo de 0,22 µm. Já o dispositivo SOI convencional tem um 

aumento constante da tensão de limiar tendo uma diferença de 54%. Este fato ocorre 

porque o dispositivo utilizado experimentalmente possui Halo [35,36]. A implantação 

do Halo é realizada para reduzir a barreira induzida pelo dreno (DIBL – Drain Induced 

Barrier Lowering), que provoca um aumento da tensão de limiar e diminuição da 

mobilidade devido ao aumento médio da concentração do canal. 

 

Tabela 4.3: Valores da tensão de limiar para o dispositivo SOI convencional e DTMOS 

com VDS = 25 mV. 

L (µm) 
Tensão de Limiar (VTH)(V) 

SOI Convencional DTMOS

10 0,41 0,35 

5 0,44 0,37 

2 0,48 0,38 

1 0,49 0,37 

0,8 0,51 0,37 

0,6 0,52 0,38 

0,5 0,54 0,37 

0,22 0,60 0,46 

0,20 0,61 0,46 

0,18 0,62 0,50 

0,15 0,63 0,51 
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Figura 4.4: Valores da tensão de limiar em função do comprimento de canal (L). 

 

4.1.5 Tensão Early e condutância de saída 

 

Através da curva da corrente de dreno em função da tensão aplicada no dreno 

mostrada na Figura 4.5 (A, B e C), obteve-se a tensão Early que é mostrado na tabela 

4.4. Este parâmetro é de extrema importância, pois o mesmo tem uma relação direta 

com o ganho intrínseco DC como descrito na seção 2.2.10 e foi obtido da mesma forma 

que na simulação numérica bidimensional. Na Figura 4.5 C, pode-se observar 

claramente a melhora do DTMOS quando comparado com o SOI convencional, pois o 

mesmo tem uma estabilidade maior na região de saturação, proporcionando assim 

maiores valores na tensão Early. Em seguida, obteve-se a condutância de saída para 

ambos os comprimentos de canais que são exibidos também na tabela 4.4. 
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Tabela 4.4: Valores da tensão Early (VEA) e gD considerando VGT = 50 mV. 

L (μm) SOI Convencional DTMOS % 

Melhora VEA (V)  VEA (V) gD (µS) VEA (V) gD (µS) 

10 20,01 0,124 49,75 0,012 248,00 

5 27,43 0,151 33,02 0,020 20,37 

1 13,05 0,136 18,60 0,032 42,52 

0,20 12,85 0,167 16,35 0,021 27,23 
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Figura 4.5:Curva da corrente de dreno em função da tensão aplicada no dreno para 

comprimento de canal de 10 μm (A), 1μm (B) e 0,2 μm (C). 
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4.1.6 Relação de gm/IDS 

 

É possível observar na Figura 4.7 que o DTMOS atingiu valores aproximados de 

40 V-1 na região de inversão fraca, enquanto que o SOI parcialmente depletado chegou 

próximo de 35 V-1. Como explicado no capítulo 3, isso ocorre porque o DTMOS possui 

uma maior transcondutância e maior corrente de dreno. Na tabela 4.5 é possível 

observar os valores obtidos considerando VGT = 50 mV. 

 

Tabela 4.5: Valores da relação da transcondutância gm em função da corrente 

normalizada IDS / W considerando o VGT de 50 mV. 

L (μm) gm / IDS (V-1) % 

Melhora  SOI Convencional DTMOS 

10 17,57 26,02 48,00 

5 16,91 21,60 27,73 

1 9,36 17,55 87,50 

0,20 10,81 13,87 28,31 
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Figura 4.6: Curva de gm/IDS em função da corrente normalizada IDS/(W/L)comparativa 

dos resultados obtidos através da simulação e experimentalmente para o PDSOI e 

DTMOS para diferentes comprimentos de canais. 
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4.1.7 Ganho intrínseco DC (AV) e freqüência de ganho unitário (fT) 

 

Na Figura 4.8 (A), observa-se o ganho intrínseco DC do SOI convencional em 

comparação com o DTMOS. Observa-se que o DTMOS possui maiores valores que o 

SOI convencional. Os resultados simulados não ficaram iguais, mas pode-se verificar a 

tendência dos resultados. O melhor resultado é observado considerando o comprimento 

de canal de 0,2 μm, onde o DTMOS atinge aproximadamente 40 dB, enquanto o SOI 

parcialmente depletado alcança cerca de 26 dB. 
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Figura 4.7: Curva do ganho DC em função da corrente normalizada IDS (A) e da 

freqüência de ganho unitário com uma capacitância de carga de 14 pF (B) obtido 

experimentalmente para diferentes comprimentos de canais. 

 

 

Na Figura 4.8 (B) observa-se a freqüência de ganho unitário para vários valores 

de comprimento de canal. Como já eram esperados, os valores da freqüência de ganho 

unitário do DTMOS se manteve maior. Isso ocorre porque a mesma tem uma relação 

direta com a transcondutância, fato que concede o DTMOS apto a trabalhar em circuitos 

analógicos e aplicações Low-Power-Low-Voltage (LPLV). 

 

4.2 Resultados obtidos considerando a variação da largura do 

dispositivo (W) 
 

Neste tópico comparou-se o comportamento do DTMOS com o SOI 

parcialmente depletado, quando temos uma variação da largura (W) dos dispositivos. A 

largura teve uma variação de 10 a 0,8 μm. Mesmo tendo uma redução na largura, o 

DTMOS se manteve com as suas características elétricas melhores quando comparado 

com o PDSOI. A seguir segue os resultados obtidos com a variação de W. 
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Figura 4.8: Curva da corrente IDS em função de VGS do dispositivo SOI e DTMOS para 

várias larguras W. 
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Figura 4.9: Curva da transcondutância em função da tensão aplicada na porta VGS para 

diversas larguras do PDSOI e do DTMOS. 
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Figura 4.10: Curva da corrente de dreno em função da tensão aplicada na porta VGS do 

PDSOI e do DTMOS para diversas larguras (W). 
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Figura 4.11: Curva da segunda derivada da corrente em função da tensão aplicada na 

porta do dispositivo PDSOI e DTMOS para diversas larguras (W) (A) e valores da 

tensão de limiar em função de W (B). 
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Figura 4.12: Curva da corrente de dreno em função da tensão aplicada no dreno do 

dispositivo PDSOI e DTMOS para largura (W) de 1 μm. 
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Figura 4.13: Curva da condutância de saída (gD) em função da tensão aplicada no dreno 

do dispositivo PDSOI e DTMOS para largura (W) de 1 μm. 
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Figura 4.14: Curva da relação gm/IDS em função da corrente normalizada IDS do 

dispositivo PDSOI e DTMOS para largura (W) de 1 μm. 
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Figura 4.15: Curva do ganho DC em função da corrente normalizada IDS (A) e da 

freqüência de ganho unitário (fT) do dispositivo PDSOI e DTMOS para largura (W) de 

1 μm e capacitância de carga de 14 pF (B). 
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5. Conclusões e Seqüência do Trabalho 
 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar o desempenho 

analógico do dispositivo SOI DTMOS em comparação com o SOI convencional (canal 

flutuando). 

Os resultados apresentados foram baseados em simulações numéricas 

bidimensionais, realizadas através do simulador ATLAS, e de resultados experimentais, 

obtidos através de uma cascata de transistores com variação do comprimento de canal e 

da largura. Foram analisados os principais parâmetros analógicos, que são fundamentais 

para a aplicação de circuitos analógicos, tais como: transcondutância, relação de gm / 

IDS, tensão Early, ganho intrínseco DC e freqüência de ganho unitário.  

Observou-se que o valor efetivo do VTH do DTMOS manteve-se constante com 

a redução do comprimento do canal, enquanto o SOI convencional apresentou os 

indesejáveis efeitos de canal curto dentro da faixa estudada. A corrente de dreno e a 

transcondutância do DTMOS são maiores que o SOI convencional. O aumento 

expressivo da transcondutância indica que o DTMOS tem um melhor desempenho para 

trabalhar em aplicações analógicas de baixa tensão e baixa potência, visto que o ganho 

intrínseco DC e a freqüência de ganho unitário têm uma relação direta com este 

parâmetro. 

A tensão Early obtida tanto para os resultados simulados quanto experimentais 

também foram maiores no DTMOS. Isto ocorre porque o DTMOS apresenta na região 

de saturação curvas com menos inclinação quando comparado com o PDSOI. Mesmo 

diminuindo o comprimento do canal, foi possível observar que a tensão Early se 

manteve maior em todos os casos analisados. 

Como o DTMOS possui uma corrente maior e uma maior transcondutância, a 

relação gm/IDS apresentou-se maior no DTMOS tendo valores próximos a 40 V-1 na 

região de inversão fraca, enquanto o PDSOI teve valores próximo de 35 V-1. Nos 

resultados experimentais, apesar de os valores serem um pouco diferentes do obtido 

através da simulação, mostrou-se a mesma tendência, quando comparado com o SOI 

convencional. 

Foi também observado um aumento significativo no ganho de tensão intrínseco 

DC, tendo uma média de diferença de 8 dB para comprimentos de canais grande e 

acima de 10 dB considerando o comprimento de canal de 1 e 0,22 µm em relação ao 
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SOI convencional, e da freqüência de ganho unitário, tanto nos resultados simulados 

como nos experimentais. Isto se deve ao fato de o DTMOS apresentar melhores 

características nos parâmetros de gm/IDS e VEA. 

Em resumo, todos os parâmetros analógicos analisados no DTMOS apresentam 

melhores resultados do que os obtidos em dispositivo SOI convencional. Uma 

desvantagem do DTMOS é que o mesmo não pode ser utilizado para um valor de tensão 

superior a 0,7 V na porta pois, devido à existência do contato de corpo, ocorre a 

polarização direta da junção canal/fonte e apresentar menor área. 

Com este trabalho, foi possível observar o comportamento dos parâmetros 

analógicos do dispositivo SOI DTMOS em comparação com o PDSOI tanto em 

simulações quanto em resultados experimentais. 

Finalizando, sugere-se para futuros trabalhos, um estudo mais detalhado dos 

efeitos da variação da temperatura no DTMOS e da variação da dopagem do canal, além 

do escalamento desta estrutura através de simulações tridimensionais. 
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ANEXO A 

Arquivo de Simulação do dispositivo SOI Convencional 
# BulK - sem contato de corpo L = 1 um (dados do dispositivo) 
 
go atlas 
 
mesh   infile=BulkL1.str 
 
electrode name=substrate bottom 
 
### Definição de Dopagens #### 
 
# CANAL 
doping     uniform   conc=1e18   p.type   region=1 y.min=0 y.max=0.005 
#corpo  
doping       uniform   conc=5.5e17   p.type   region=1 y.min=0.005 
y.max=0.1 
# FONTE E DRENO 
doping       uniform   conc=1.0e20   n.type   region=2 
doping       uniform   conc=1.0e20   n.type   region=3  
 
#### Cargas de Interfaces Separadas da Primeira e Segunda #### 
interf       qf=5e10   y.max=0.015 
interf       qf=1e11   y.min=0.085 
 
#### Função Trabalho da Porta #### 
 
contact   name=gate       workfunc=4.15 
contact   name=substrate  workfunc=4.95 
 
#### Modelos #### 
 
models shi kla srh bgn auger consrh  fldmob  print temp=300  
 
mobility mu0n.shi=860 
 
solve init 
 
#### Características da Curva Id X Vg #### 
 
method     newton autonr  trap  maxtrap=10 carrier=1 electron 
 
#impact selb (para valores acima de 100 mV) 
 
solve      prev 
solve      vdrain=1e-7 
solve      vdrain=1e-6 
solve      vdrain=1e-5 
solve      vdrain=1e-4 
solve      vdrain=1e-3 
solve      vdrain=1e-2 
solve      vdrain=0.02 
solve      vdrain=0.022 
solve      vdrain=0.023 
solve      vdrain=0.024 
solve      vdrain=0.025 
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#### Tensão de Porta #### 
 
method     newton autonr  trap  maxtrap=10 carrier=2 
 
log         outf=BulkL1.log  
solve       vgate=0 vstep=0.010   name=gate   vfinal=1.25 
 
quit 

 

Arquivo de simulação do dispositivo SOI DTMOS 
# DTMOS(dados do dispositivo) 
 
go atlas 
 
mesh   infile=DTL1.str 
 
electrode name=substrate bottom 
 
### Definição de Dopagens #### 
 
# CANAL 
doping     uniform   conc=1e18   p.type   region=1 y.min=0 y.max=0.005 
#corpo  
doping       uniform   conc=5.5e17   p.type   region=1 y.min=0.005 
y.max=0.1 
# FONTE E DRENO 
doping       uniform   conc=1.0e20   n.type   region=2 
doping       uniform   conc=1.0e20   n.type   region=3  
 
#### Cargas de Interfaces Separadas da Primeira e Segunda #### 
interf       qf=5e10   y.max=0.015 
interf       qf=1e11   y.min=0.085 
 
#### Função Trabalho da Porta #### 
 
contact   name=gate       workfunc=4.15 
contact   name=substrate  workfunc=4.95 
contact   name=channel common=gate 
 
#### Modelos #### 
 
models shi kla srh bgn auger consrh  fldmob  print temp=300  
 
mobility mu0n.shi=860 
 
solve init 
 
#### Características da Curva Id X Vg #### 
 
method     newton autonr  trap  maxtrap=10 carrier=1 electron 
 
#impact selb (para valores acima de 100 mV) 
 
solve      prev 
solve      vdrain=1e-7 
solve      vdrain=1e-6 
solve      vdrain=1e-5 
solve      vdrain=1e-4 
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solve      vdrain=1e-3 
solve      vdrain=1e-2 
solve      vdrain=0.02 
solve      vdrain=0.022 
solve      vdrain=0.023 
solve      vdrain=0.024 
solve      vdrain=0.025 
#### Tensão de Porta #### 
 
method     newton autonr  trap  maxtrap=10 carrier=2 
 
log         outf=DTL1.log  
solve       vgate=0 vstep=0.010   name=gate   vfinal=0.8 
 
quit 
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