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RESUMO

Neste trabalho é apresentado um estudo dos transistores MOS sem
junções (Junctionless Nanowire Transistors - JNTs), cujo foco é a modelagem
de suas características elétricas e a análise do funcionamento dos mesmos
quanto à tensão de limiar, ponto invariante com a temperatura e operação em
aplicações analógicas. Os JNTs possuem uma concentração de dopantes
constante da fonte ao dreno. Eles foram desenvolvidos a fim de se evitar as
implantações iônicas de fonte e dreno, que requerem condições rigorosamente
controladas para se evitar a difusão de dopantes para o interior do canal em
dispositivos de tamanho extremamente reduzido (sub-20 nm). Dessa forma,
esses dispositivos permitem um maior escalamento, com um processo de
fabricação simplificado. Os trabalhos recentes de modelagem desses
transistores consideram dispositivos de canal longo, de forma geral o
comprimento utilizado é de 1 µm, de porta dupla ou cilíndricos. Pouco tem sido
feito relacionado à modelagem de JNTs porta tripla e a influência da
temperatura no funcionamento dos mesmos. Assim, este trabalho tem como
objetivo a modelagem do funcionamento dos dispositivos MOS sem junções de
porta tripla quanto à tensão de limiar, potencial de superfície, carga de
condução e corrente de dreno. Os modelos são derivados da solução da
equação de Poisson com as condições de contorno adequadas, apresentando
grande concordância com simulações numéricas tridimensionais e com
resultados experimentais para dispositivos com comprimento de canal de até
30 nm. No caso do modelo da tensão de limiar, o maior erro obtido entre
modelo e simulação foi de 33 mV, que representa uma percentagem menor
que 5 %. Também foi apresentado um método de extração da tensão de limiar
baseado na igualdade das componentes de deriva e difusão da corrente de
dreno. Este método foi igualmente validado com resultados simulados,
apresentando um erro máximo de 3 mV (menor que 0,5 %) e aplicado à
dispositivos experimentais. A influência da temperatura na tensão de limiar
também foi analisada tanto pelo modelo proposto como por simulações e
resultados experimentais, mostrando que a dependência da concentração de

dopantes ionizados com a temperatura devido à ionização incompleta dos
portadores tem grande influência na tensão de limiar. No caso da modelagem
da corrente de dreno e do potencial de superfície, foi acrescentada uma
correção de efeitos de canal curto. O erro médio foi menor que 12 % para as
curvas de corrente e suas derivadas, quando comparadas às dos dispositivos
experimentais de comprimento de canal de 30 nm. Também foi realizado um
estudo do funcionamento dos JNTs, mostrando que o ponto invariante com a
temperatura,

onde

a

corrente

de

dreno

se

mantém

constante

independentemente da temperatura, pode ou não existir nesses dispositivos,
dependendo da resistência série e de sua dependência com a temperatura. Por
fim, a operação em aplicações analógicas dos dispositivos sem junções é
analisada para dispositivos de diferentes dimensões.

Palavras-chave: Transistor MOS sem junções, Junctionless, múltiplas portas,
modelagem, tensão de limiar, método de extração, temperatura

ABSTRACT

In this work, a study of the Junctionless Nanowire Transistors (JNTs) is
presented, focusing their modeling and analyzing their operation. The JNTs are
heavily doped devices with a doping concentration constant from source to
drain, without presenting doping gradients. They have been developed in order
to avoid drain and source ion implantation, which requires rigorous controlled
conditions to avoid dopants diffusion into the channel in extremely reduced
devices (sub-20 nm). Therefore, these devices provide a higher scalability with
a simplified fabrication process. Recent works on junctionless nanowire
transistors modeling have considered long-channel (a length of 1 µm is
commonly used) double-gate or cylindrical devices. Few works have presented
the modeling of triple-gate JNTs and the temperature influence on the device
operation. The goal of this work is the modeling of the threshold voltage,
surface potential, conduction charge and drain current in triple-gate junctionless
nanowire transistors. The models are derived from the solution of the Poisson
equation with the appropriate boundary conditions and exhibit a great
concordance with three-dimensional numerical simulations and experimental
data even for devices with channel length of 30 nm. In the case of the threshold
voltage, the higher error obtained between model and simulation was 33 mV,
which represents an error lower than 5 %. A method for the threshold voltage
extraction based on the equality of the drift and diffusion components of the
drain current has also been presented. This method was also validated using
simulated results, with a maximum error of 3 mV (lower than 0.5 %), and
applied to experimental devices. The influence of the temperature on the
threshold voltage has also been analyzed through the proposed model, the
numerical simulations and the experimental data. It has been shown that the
dependence of the ionized dopant concentration with the temperature due to
the incomplete carrier ionization has a great influence on the threshold voltage.
In the case of the surface potential and drain current modeling, a correction for
the short channel effects has been proposed. The mean error has been lower
than 12 % for the drain current curves and their derivatives when compared to

the ones of experimental devices with a channel length of 30 nm. An analysis
on the operation of the JNTs has been also performed, showing that the zero
temperature coefficient point, in which the current is the same independent of
the temperature, can or not exist depending on the series resistance and its
dependence on the temperature. Finally, the operation of junctionless nanowire
transistors in analog applications has been analyzed for devices of different
dimensions.

Keywords: Junctionless Nanowire Transistors, Multiple-Gate, Modeling,
Threshold Voltage, Extraction Method, Temperature
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1 INTRODUÇÃO

A miniaturização dos transistores Metal-Óxido-Semicondutor (MetalOxide-Semiconductor – MOS) planares reduz o controle da porta sobre as
cargas no canal, de forma que as regiões de depleção nas junções fonte/canal
e dreno/canal passam a controlar uma parcela significativa destas cargas 1. A
solução ou redução dos efeitos decorrentes da perda parcial de controle,
chamados de efeitos de canal curto, tornam complexa a fabricação de circuitos
integrados em altíssima escala de integração com bilhões de transistores. Uma
forma de minimizar os efeitos advindos das reduções das dimensões é o uso
da tecnologia Silício-sobre-Isolante (Silicon-On-Insulator – SOI) que isola a
região ativa da lâmina do substrato através de uma camada de óxido enterrado
1

. Uma outra forma é a da adição de mais de um eletrodo de porta.
Como forma de aumentar o controle da porta sobre as cargas no canal,

os dispositivos com mais de uma porta foram desenvolvidos a partir do final da
década de 80 2. Por ter mais de um eletrodo, estes dispositivos aumentam o
controle eletrostático e diminuem a ocorrência de efeitos de canal curto 3. Além
disso, há a formação de múltiplos canais de inversão nesses dispositivos,
aumentando a corrente de dreno quando comparados aos dispositivos MOS
planares de largura similar

3

. No entanto, para comprimentos de canal

extremamente reduzidos (tecnologias sub-20 nm), a fabricação de dispositivos
modo inversão se torna muito complexa, devido às rigorosas condições
necessárias para ativação dos dopantes das regiões de fonte e dreno, de forma
a se evitar a difusão lateral destes dopantes para o canal, uma vez que a
concentração de dopantes deve variar diversas ordens de grandeza em alguns
nanômetros 4.
Para continuar a miniaturização dos dispositivos sem a necessidade de
complexos processos de fabricação, foi proposta uma nova estrutura de
múltiplas portas em que o perfil de concentração de dopantes é constante da
fonte ao dreno, sem gradientes de concentração, chamada de Junctionless
Nanowire Transistor – JNT (Transistor de Nanofio sem Junções)

5,6,7

. Esta

estrutura possui altas concentrações de dopantes a fim de se obter uma
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corrente de corpo considerável. A alta concentração de dopantes também
ajuda a evitar os efeitos decorrentes da distribuição aleatória dos mesmos, que
pode causar flutuações nas características elétricas do dispositivo. De acordo
com Colinge et al. 4, a variação da tensão de limiar devido à aleatoriedade dos
dopantes em um JNT é similar à de um dispositivo porta-tripla modo inversão
não dopado. A espessura da camada de silício na qual o dispositivo é fabricado
deve ser da ordem de poucas dezenas de nanômetros para que o mesmo
funcione adequadamente, permitindo a depleção completa da camada de silício
na condição de sublimiar 4.
Na literatura atual, são encontrados principalmente estudos referentes à
operação desses dispositivos em circuitos digitais

4,5,8,9,10

e alguns poucos

relativos a seu emprego em aplicações analógicas 11,12. No que diz respeito à
modelagem, o foco tem sido dispositivos de porta dupla ou cilíndricos 7,13,14,15,16.
A variação da temperatura de operação do dispositivo altera suas
principais características elétricas, tais como inclinação de sublimiar,
mobilidade dos portadores e concentração de dopantes

17

. Estudos reportam

que os dispositivos MOS sem junções apresentam características peculiares
como a ausência do ponto invariante com a temperatura (Zero Temperature
Coefficient - ZTC) e uma grande dependência da tensão de limiar com a
temperatura, quando comparados aos dispositivos modo inversão 10.
Neste trabalho será realizado um estudo dos dispositivos MOS sem
junções fabricados na tecnologia SOI, onde será feita a modelagem de suas
características elétricas, bem como a análise da influência da temperatura em
seu

funcionamento.

No

Capítulo

2,

são

apresentados

os

conceitos

fundamentais necessários para o desenvolvimento do trabalho. Neste capítulo,
é feita uma breve introdução da tecnologia SOI onde serão apresentados os
dispositivos modo inversão e modo acumulação. Também serão apresentados
os dispositivos de múltiplas portas, com ênfase nos transistores MOS sem
junções, detalhando seu funcionamento e suas similaridades com os
dispositivos SOI modo acumulação. Serão abordados ainda os efeitos da
variação da temperatura nas propriedades físicas e nos parâmetros elétricos
dos dispositivos, os efeitos quânticos advindos da redução das dimensões, os
principais parâmetros de análise analógica e o simulador numérico utilizado
neste trabalho.
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No Capítulo 3, é proposto um modelo de tensão de limiar para os
dispositivos sem junções de porta tripla. São apresentadas a dedução do
modelo a partir da equação de Poisson e a inclusão de um fator no cálculo da
capacitância de porta, a fim de se contabilizar a influência do óxido nos cantos.
Tanto o fator como o modelo proposto são validados através de simulações
numéricas tridimensionais para dispositivos com diferentes características
(dimensões e concentração de dopantes). O modelo é também validado com
resultados experimentais. Com base no modelo, nas simulações e nos
resultados experimentais, é feita uma análise da influência da variação da
temperatura na tensão de limiar. A dedução do modelo também é estendida
para dispositivos cilíndricos, também sendo validada através de resultados
simulados. Por fim, é realizada uma comparação entre a dependência da
tensão de limiar com a temperatura dos dispositivos porta tripla e cilíndrico.
No Capítulo 4, é proposto um método de extração da tensão de limiar. O
método desenvolvido se baseia na igualdade das componentes de deriva e
difusão da corrente de dreno. A partir dessa igualdade, é determinado um
ponto na curva da razão da transcondutância pela corrente de dreno em função
da tensão de porta que representa a condição de limiar. O método proposto foi
comparado com resultados simulados e também foi aplicado aos dispositivos
experimentais. A partir do método, também é possível se obter uma expressão
analítica para a tensão de limiar.
No Capítulo 5, é realizada a modelagem da corrente de dreno desses
dispositivos. Para o desenvolvimento do modelo, o canal foi dividido em duas
partes relacionadas com a forma de condução do dispositivo e, portanto, a
corrente é obtida a partir de duas integrais. Este modelo também é deduzido a
partir da solução da equação de Poisson. A partir da equação de carga e da
velocidade de saturação dos portadores, um cálculo da tensão de saturação foi
desenvolvido. A tensão efetiva entre fonte e dreno e a tensão de transição
entre as formas de condução dos transistores MOS sem junções também são
apresentadas neste Capítulo. Também é proposta uma correção para os
efeitos de canal curto, obtida através da solução da equação tridimensional de
Laplace. O modelo é validado com resultados de simulações numéricas e
experimentais para diversas condições de polarização, sendo que as análises
também contemplam as derivadas da corrente de dreno. Através da correção
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dos efeitos de canal curto, é possível desenvolver expressões analíticas para o
cálculo da dependência da inclinação de sublimiar e da redução da barreira
induzida pelo dreno no comprimento de canal dos dispositivos.
No Capítulo 6, a solução da equação de Poisson é utilizada de forma a
se obter um modelo analítico para o potencial de superfície nos JNTs. Como os
dispositivos estudados são do tipo porta-tripla, o campo elétrico induzido pela
porta é bidimensional, de forma que o potencial de superfície não é uniforme.
Assim, a solução proposta para o potencial é interpretada como seu valor
efetivo. Funções de suavização foram utilizadas como forma de se obter a
continuidade do potencial e de sua derivada nas diferentes regiões de
operação do dispositivo. A partir do potencial, pode-se obter a carga de
condução e consequentemente a corrente de dreno. As correções de efeitos de
canal curto são acrescentadas ao modelo, assim como no Capítulo 5, e os
efeitos quânticos também são adicionados. Por fim, o modelo é comparado aos
resultados simulados e à dispositivos experimentais de canal curto.
Na sequência do trabalho, a análise do ponto invariante com a
temperatura é apresentada no Capítulo 7. Nesta análise, foram utilizados
resultados experimentais de dispositivos de diferentes comprimentos de canal.
Ao contrário do publicado anteriormente na literatura

10

, é mostrado que os

JNTs podem ou não apresentar o ponto invariante com a temperatura,
dependendo da resistência série dos dispositivos e da dependência da mesma
com a temperatura. A análise é realizada com base na transcondutância
máxima, na tensão de limiar e na resistência série extraída dos dispositivos.
Também são usadas simulações numéricas nas explicações do funcionamento
do dispositivo.
No Capítulo 8, é realizada uma análise da operação em aplicações
analógicas dos JNTs, onde parâmetros como ganho de tensão de malha
aberta,

condutância

de

saída,

transcondutância

e

razão

entre

a

transcondutância e a corrente de dreno são analisados. São estudados
dispositivos de diferentes dimensões e concentração de dopantes.
Por fim, no Capítulo 9 são apresentadas as conclusões obtidas ao longo
do trabalho e as propostas de continuidade do mesmo. Grande parte dos
resultados obtidos neste trabalho foi publicada em artigos de periódicos ou em
anais de congressos conforme descrito no Apêndice A.
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Neste capítulo, serão apresentados os transistores MOS fabricados na
tecnologia silício-sobre-isolante (Silicon-On-Insulator - SOI), onde será
detalhado o modo de funcionamento dos dispositivos, especialmente dos
transistores modo acumulação. Também serão abordados os dispositivos de
múltiplas portas, especialmente os sem junções, que é o foco deste trabalho.
Na sequência, será apresentada a influência da variação da temperatura nos
parâmetros elétricos dos transistores e, então, os efeitos quânticos advindos da
redução nas dimensões dos dispositivos. Por fim, os parâmetros de um
transistor MOS operando como amplificador unitário são apresentados.

2.1

TECNOLOGIA SOI

A tecnologia SOI surgiu como uma alternativa à tecnologia convencional
(bulk), melhorando as características elétricas dos dispositivos através do
isolamento da região ativa da lâmina em relação ao substrato por uma camada
de óxido espesso. A presença da camada de dielétrico proporciona a redução
das capacitâncias parasitárias e elimina o efeito tiristor parasitário 1. Os
dispositivos SOI podem ser classificados através do modo de funcionamento
como modo inversão (ou enriquecimento) ou modo acumulação, que serão
detalhados a seguir.

2.1.1 SOI MOSFET Modo Inversão

O modo inversão é o modo de funcionamento mais comum para
transistores de canal tipo N 1, sendo que as características dos dispositivos
dependem fortemente da espessura da camada de silício (tSi), da concentração
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de dopantes (NA) e da temperatura (T). Esses três parâmetros definem o tipo
do dispositivo, que pode ser totalmente depletado (Fully Depleted - FD),
parcialmente depletado (Partially Depleted - PD) ou quase totalmente
depletado (Near Fully Depleted - NFD). O perfil transversal de um dispositivo
SOI nMOS é apresentado na Figura 2.1, onde são apresentadas as espessuras
da camada de silício, do dielétrico de porta (tox) e do óxido enterrado (tBox).

Figura 2.1 – Perfil longitudinal de um dispositivo SOI nMOS modo inversão.

No dispositivo nMOS convencional, a espessura máxima da camada
depleção xdmax é descrita por 18:

x dmax 

2ε Si 2ΦF
qNA

(2.1)

onde εSi é a permissividade do silício, q é a carga do elétron, NA é a
concentração de dopantes aceitadores e ΦF é o potencial de Fermi, dado por:

ΦF 

kT  N A
ln
q  ni





(2.2)

onde k é a constante de Boltzmann e ni é a concentração intrínseca do silício.
Se a espessura da camada de silício for maior que duas vezes xdmax, não
haverá interação entre as regiões de depleção das interfaces região ativa/óxido
de porta e região ativa/óxido enterrado. Dessa forma, haverá uma região neutra
na camada de silício tipo P entre as regiões de depleção. Esses são os
dispositivos parcialmente depletados, também chamados de SOI de camada
espessa. A região neutra pode ou não ter contato elétrico. Caso haja contato e
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este esteja aterrado, o dispositivo se comportará como um dispositivo MOS
convencional, com a vantagem da redução das capacitâncias de junção. Caso
não haja contato da região neutra, o dispositivo apresentará efeitos de corpo
flutuante, tais como a elevação abrupta da corrente (Efeito kink) e o efeito
bipolar parasitário 19.
Se a espessura tSi for menor que xdmax, haverá uma interação entre as
regiões de depleção induzidas pela porta e pelo substrato. O dispositivo estará
totalmente depletado para tensão entre porta e fonte (VGS) acima da tensão de
limiar (VTH), no caso de um dispositivo nMOS. Esses transistores, também
chamados de SOI de camada fina, são os que apresentam as melhores
características

elétricas

quando

comparados

aos

dispositivos

MOS

convencionais. Entre as vantagens do SOI FD, tem-se a redução do campo
elétrico horizontal 20, a maior mobilidade dos portadores na região de canal 21, a
diminuição dos efeitos de canal curto
com a temperatura

22

, menor variação da tensão de limiar

23

, menor inclinação de sublimiar

24,25

, entre outras. As

vantagens desse dispositivo estão relacionadas com o menor fator de corpo
que, por sua vez, está relacionado às menores capacitâncias parasitárias no
SOI FD em relação ao MOS convencional 26.
Se a espessura da camada de silício for menor que duas vezes xdmax e
maior que xdmax, o dispositivo pode se comportar como um totalmente
depletado ou um parcialmente depletado, dependendo da tensão aplicada ao
substrato 1. Neste caso, os dispositivos são chamados de quase totalmente
depletados.

2.1.2 SOI MOSFET Modo Acumulação

O transistor SOI modo acumulação possui dopantes de mesmo tipo
tanto na fonte/dreno como no canal. A Figura 2.2 mostra o perfil transversal de
um dispositivo modo acumulação canal P. Este dispositivo não possui um
similar nas tecnologias MOS convencional e SOI de camada espessa, sendo
portanto um dispositivo da tecnologia SOI de camada fina.
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Figura 2.2 – Perfil longitudinal do dispositivo SOI pMOS modo acumulação.

Quando não é aplicada tensão na porta, a diferença entre as funções
trabalho do material de porta (geralmente silício policristalino N+) e do silício
(ΦMS) e a presença de cargas positivas na interface óxido de porta/silício fazem
com que a camada de silício esteja totalmente depletada. Neste caso, não há
passagem de corrente entre fonte e dreno. Ao se aplicar uma tensão negativa
na porta (considerando um dispositivo pMOS), ocorre a redução da região de
depleção, que permite a passagem de corrente entre fonte e dreno. Nesses
dispositivos, há dois caminhos para a condução de corrente: o corpo do
dispositivo (Ib) e uma camada de acumulação (Iacc) formada na superfície do
silício

27,28

. Devido à presença de mais de uma componente da corrente, o

dispositivo apresenta mais de uma tensão de limiar 1.
Na Figura 2.3 são apresentadas as situações possíveis de condução do
dispositivo SOI modo acumulação. No item (A), a camada de silício está
totalmente depletada, ou seja, a tensão aplicada entre porta e fonte é menor
que a tensão de limiar, logo não há corrente de condução.
Se a tensão aplicada à porta for maior que VTH, haverá uma redução na
camada de depleção, permitindo a passagem de corrente pelo corpo. Caso VGS
seja menor que a tensão de faixa plana (VFB), ela não será suficiente para
induzir a formação de uma camada de acumulação na superfície. Neste caso,
as condições possíveis são as apresentadas nos itens (B) e (D) onde pode ou
não ocorrer o pinçamento do corpo, dependendo da tensão aplicada entre
dreno e fonte (VDS).
Caso VGS seja maior que VFB, haverá a formação de uma camada de
acumulação próxima a fonte que pode ou não se estender até o dreno. Neste
caso, as condições possíveis de condução, dependendo de VDS, são
apresentadas nos itens (C), (E) e (F). Nos itens (C) e (E), não há pinçamento
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do corpo, sendo que em (C) há o pinçamento da camada de acumulação,
enquanto em (E) a acumulação ocorre desde a fonte até o dreno. No item (F),
ocorre o pinçamento dos dois canais de condução (corpo e camada de
acumulação). As equações de corrente para cada uma das regiões de
operação são apresentadas por Colinge 27.

Figura 2.3 – Modos de funcionamento do dispositivo SOI modo acumulação: (A) sublimiar, (B)
piçamento do corpo, (C) pinçamento da camada de acumulação, (D) corpo em triodo, (E) corpo
27
e camada de acumulação em triodo e (F) pinçamento do corpo e da camada de acumulação .

2.2

DISPOSITIVOS DE MÚLTIPLAS PORTAS

Os dispositivos de múltiplas portas foram desenvolvidos com o objetivo
de se minimizar os efeitos de canal curto, permitindo um maior escalamento
dos transistores 3. Há diversos dispositivos de múltiplas portas, como XMOS 29,
DELTA 2 (Fully Depleted Lean-Channel – Transistor de canal vertical totalmente
depletado), FinFET
circundante)

30,31

, Gate-All-Around (GAA – dispositivo de porta

, porta tripla 3, -gate

32

, o -gate

33

34

e CYNTHIA

35

(Cylindrical

Thin-Pillar Transistor – Transistor cilíndrico vertical). A presença de mais de
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uma porta aumenta o controle eletrostático das cargas na região de canal,
reduzindo a influência do campo elétrico do dreno no canal e, portanto,
reduzindo os efeitos de canal curto.
A Figura 2.4 mostra um dispositivo de porta tripla, que é constituído de
uma fina camada de silício (fin) envolta por óxido e material de porta sobre uma
camada de óxido enterrado. Nesta figura estão indicados o comprimento de
canal (L), a largura do fin (W Fin), a altura do fin (HFin), as espessuras do óxido
de porta e do óxido enterrado.
Nos dispositivos de múltiplas portas, ocorre a formação de múltiplos
canais de inversão, fazendo com que estes dispositivos conduzam uma maior
quantidade de corrente por unidade de área de silício, quando comparados à
um dispositivo planar. A corrente do dispositivo é, de forma geral, proporcional
à quantidade de portas do dispositivo 3. Assim, um dispositivo porta tripla teria o
triplo de corrente de um dispositivo planar de dimensões similares. No entanto,
a mobilidade nos canais de inversão formados no topo e nas laterais não é a
mesma, pois a mobilidade depende da orientação cristalográfica 36. Assim, temse que, usualmente, a superfície do topo da lâmina apresenta orientação
<100> enquanto as laterais apresentam orientação <110>, sendo que a
mobilidade na primeira orientação é maior que na segunda, fazendo com que a
corrente nas laterais seja menor que no topo para a mesma condição de
polarização 37.

Figura 2.4 – Estrutura dos Dispositivos de Porta Tripla.

Para se aumentar a corrente de dreno (ID) nos dispositivos de múltiplas
portas, utiliza-se a estrutura multi-fins ou multi-dedos 3, onde um dispositivo é
composto de diversos fins em paralelo, conforme apresentado pelo perfil
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transversal do dispositivo na Figura 2.5. Para que a estrutura multi-dedos seja
vantajosa, a corrente nesta estrutura normalizada pelo período da mesma
(distância entre dois nanofios consecutivos) deve ser maior que a corrente de
um dispositivo planar de mesmas dimensões 3.

Figura 2.5 – Estrutura multi-fins ou multi-dedos

Como mencionado, a porta envolve a fina camada de silício. Dessa
forma, os cantos superiores do canal sofrem influência tanto do campo elétrico
lateral como do campo elétrico vertical, apresentando uma maior resultante de
campo elétrico. Em um dispositivo modo inversão, a quantidade de portadores
minoritários atraídos nos cantos será maior que nas partes planas da interface
óxido/silício. Isso pode resultar em tensões de limiar diferentes entre as
superfícies planas e os cantos 38,39.
Se os dispositivos apresentarem largura W Fin ou altura HFin (ou ambos)
bem reduzidas (menores que 10 nm), os portadores ficarão confinados
quanticamente 3. Um dos efeitos decorrente do confinamento é a inversão de
volume

40

. Para modelar esses efeitos, deve-se resolver a equação de

Schrödinger juntamente com a equação de Poisson
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. Os efeitos de

confinamento quântico serão tratados mais detalhadamente no item 2.5.

2.2.1 Transistor MOS Sem Junções

A crescente miniaturização dos dispositivos para comprimentos menores
que 20 nm faz com que o processo de fabricação das junções de fonte e dreno
com o canal seja complexo. Devido ao comprimento reduzido de canal, as
junções de fonte e dreno devem ser abruptas, de forma que a concentração de
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dopantes varie diversas ordens de grandeza em poucos nanômetros.
Recentemente, uma estrutura de múltiplas portas foi proposta de forma a evitar
esse problema: o dispositivo MOS sem Junções (Junctionless Nanowire
Transistor - JNT) 5.
A Figura 2.6 apresenta o corte longitudinal para os dispositivos nMOS
sem junções e porta tripla modo inversão. Pode-se ver que o JNT apresenta
perfil constante de concentração de dopantes desde a fonte até o dreno e que
o tipo de dopantes no canal varia, sendo silício tipo N para o JNT e silício tipo P
para o modo inversão. No dispositivo sem junções nMOS, o material de porta
usualmente é o silício policristalino tipo P ou um Midgap (material que
apresenta função trabalho próxima à do silício intrínseco) e o canal possui uma
concentração de dopantes doadores (ND) alta (~1019 cm-3) 4. Em todas as
simulações numéricas utilizadas neste trabalho, o silício policristalino é utilizado
como material de porta. Já o dispositivo modo inversão apresenta baixa
concentração de dopantes aceitadores no canal (~1015 cm-3) e usualmente um
material Midgap na porta
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. Esses valores de concentração de dopantes e o

material de porta são definidos de forma a ser obter uma tensão de limiar
adequada (~0,4-0,6V). A concentração de dopantes no JNT deve ser
suficientemente alta de forma a permitir uma corrente de corpo considerável e
também deve permitir a depleção total da camada de silício na condição de
sublimiar. O valor alto de ND também diminui o efeito da variação aleatória dos
dopantes relacionado à natureza discreta da distribuição dos dopantes 4. No
entanto, como a concentração de dopantes é menor que aquela das regiões de
fonte e dreno dos dispositivos modo inversão, há uma maior influência da
resistência série nos JNTs 43.

(A)

(B)

Figura 2.6 – Corte longitudinal dos dispositivos nMOS JNT e porta tripla modo inversão.
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O modo de funcionamento do JNT é similar ao do dispositivo SOI modo
acumulação, no entanto, ele não pode ser considerado modo acumulação pois
a maior parte da condução ocorre no corpo e não pela camada superficial de
acumulação

44

. A diferença entre a função trabalho do material de porta e da

camada de silício é grande (~0,5-1V) fazendo com que toda a camada de silício
esteja depletada quando a porta não é polarizada. Dessa forma, não haverá
portadores livres que possibilitem a formação de um canal de condução. Se
uma tensão positiva for aplicada à porta do JNT, a camada de depleção terá
sua profundidade reduzida, havendo portanto uma região que não está
depletada. Assim, haverá condução entre fonte e dreno por meio dessa região
não depletada. Se a tensão na porta for suficientemente positiva de modo que
toda a camada de silício deixe a depleção, tem-se início a acumulação de
elétrons na superfície (no caso do nMOS).
A Figura 2.7 apresenta as curvas do logaritmo da corrente de dreno (ID)
versus a tensão entre porta e fonte para os dispositivos modo inversão (A),
modo acumulação (B) e JNT (C). Pode-se notar que no JNT a diferença entre a
tensão de faixa plana e a tensão de limiar é maior que no dispositivo modo
acumulação. Assim, a maior parte da condução do JNT ocorre no regime de
depleção parcial onde há apenas a componente da corrente de corpo.

Figura 2.7 – Comparação das curvas do logaritmo da corrente de dreno versus a tensão entre
44
porta e fonte para os dispositivos modo inversão (A), modo acumulação (B) e JNT (C) .

2.2.2 Funcionamento dos Transistores MOS Sem Junções

Neste tópico, será detalhado o funcionamento do dispositivo MOS sem
junções, juntamente com algumas considerações que serão utilizadas na
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modelagem desse dispositivo nos próximos capítulos. A Figura 2.8 apresenta
os diagramas de banda de energia na direção do comprimento de canal para
um nMOS JNT para diversas condições.
Na Figura 2.8 (A), tem-se o diagrama no centro do dispositivo para uma
baixa tensão entre dreno e fonte (VDS) (dispositivo operando em triodo) e uma
tensão VGS menor que a tensão de limiar. Na Figura 2.8 (C) tem-se o diagrama
na superfície do dispositivo na mesma condição de polarização. Pode-se notar
nessas figuras que a tensão aplicada à porta juntamente com a diferença de
função trabalho entre o material de porta e o silício gera uma barreira de
potencial no canal, de forma que os elétrons presentes na fonte só podem se
mover em direção ao dreno por meio de difusão. O potencial na condição de
sublimiar é menor (mais negativo) na superfície do dispositivo em relação ao
centro do mesmo.
Na Figura 2.8 (B), é apresentado o diagrama no centro do dispositivo,
para uma tensão de porta maior que a tensão de limiar. Neste caso, pode-se
observar que o potencial no começo do canal (nas proximidades da fonte) é o
mesmo potencial da fonte, justamente por causa da ausência de junção. Assim,
uma forma de se definir a tensão de limiar nestes dispositivos consiste na
menor tensão de porta (para um nMOS) que faz com que o potencial no centro
do dispositivo nas proximidades da fonte seja o mesmo da fonte. Considerando
que a fonte esteja aterrada, este potencial é zero. Esta definição de tensão de
limiar será usada no Capítulo 3 na modelagem da tensão de limiar.
Pode-se observar ainda na Figura 2.8 (B) que não há mais nenhuma
barreira de potencial entre fonte e dreno, sendo que os elétrons (no nMOS)
fluem da fonte para o dreno através da deriva. Assim, diferentes formas de
condução dominam ID nas regiões de sublimiar e acima do limiar, sendo que na
primeira a condução ocorre por difusão enquanto na segunda ocorre por
deriva. Dessa forma, pode-se considerar que a transição entre sublimiar e
acima do limiar ocorre quando as componentes de deriva (IDer) e difusão (IDif)
da corrente de dreno possuem a mesma magnitude. Esta transição que
representa o limiar será analisada no Capítulo 4, onde é discutido um método
de extração da tensão de limiar nestes dispositivos.
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Figura 2.8 – Diagrama de faixa de energia ao longo do dispositivo sem junções nMOS no
centro do canal para VGS abaixo (A) e acima do limiar (B), na superfície para VGS < VTH (C),
VTH < VGS < VFB (D), VGS > VFB (E) e para alto VDS (F).

Na Figura 2.8 (D), é mostrado o diagrama na superfície do dispositivo,
considerando que a tensão de porta esteja entre as tensões de limiar e a
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tensão de faixa plana. Neste caso, pode-se observar que ainda existe uma
barreira de potencial na superfície de modo que não há condução na mesma.
Assim, a condução de corrente no JNT começa no centro do dispositivo e vai
em direção das interfaces ao se aumentar a tensão de porta. A Figura 2.8 (E)
considera que a tensão aplicada à porta é maior que a tensão de faixa plana.
Neste caso, o potencial de superfície passa a ser o mesmo que o potencial no
centro do dispositivo. Ao se aumentar a tensão de porta acima da faixa plana,
ocorre a formação de uma camada de acumulação na superfície e o potencial
na mesma passa a ter uma dependência logarítmica com a tensão de porta 45.
A Figura 2.8 (F) apresenta o diagrama de faixa de energia no centro do
dispositivo para uma tensão de porta acima do limiar, considerando que uma
tensão alta é aplicada ao dreno (dispositivo em saturação). Esta tensão gera
uma região de depleção nas proximidades do dreno. Portanto, para alto V DS, há
uma região com ausência de cargas móveis e alto campo elétrico lateral assim
como nos dispositivos MOS convencionais. Dessa forma, haverá uma tensão
de saturação (VDsat) a partir da qual a corrente de dreno se mantém
praticamente constante, exceto pela modulação do comprimento de canal. Para
o cálculo desta tensão de saturação pode-se utilizar a velocidade de saturação
(vsat) dos portadores, conforme será apresentado no Capítulo 5.
Na Figura 2.9, é apresentado o corte longitudinal de um dispositivo MOS
sem junções, considerando que certas tensões VGS e VDS são aplicadas à porta
e ao dreno, respectivamente. Na região entre 0 ≤ y ≤ A, haverá condução tanto
pelo corpo do dispositivo como por uma camada de acumulação formada na
superfície. Já na região entre A < y ≤ B, haverá apenas condução pelo corpo. O
ponto A representa o limite da camada de acumulação que é obtido quando a
tensão no canal VY for VY = VGS – VDS – ΦMS. Assim, quanto maior for a tensão
de dreno, menor será VY e, portanto, mais perto da fonte estará o ponto A. Se
VY obtido pela expressão for menor que 0 (VGS – VDS – ΦMS < 0), haverá
depleção no canal inteiro. Se for maior que a tensão aplicada ao dreno, indica
que ocorre a formação de uma camada acumulação no canal inteiro. Na figura,
Q1 é a soma das densidades de carga fixa e da camada de acumulação por
unidade de comprimento na região entre 0 e A. Já Q 2 é a densidade de carga
fixa na região entre A e B. Pode-se ainda notar que caso o ponto B seja menor
que L, haverá um pinçamento no centro do canal. A tensão no ponto B é a
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tensão efetiva entre fonte e dreno que está limitada à tensão de saturação.
Qualquer incremento na tensão de dreno acima da tensão de saturação
aumenta a queda de tensão na região de depleção entre canal e dreno, mas
não afeta o potencial no canal.
Pode-se ressaltar ainda que, como as regiões de fonte e dreno
apresentam a mesma concentração de dopantes do canal, que é menor que a
concentração utilizada nas formações de fonte e dreno de dispositivos modo
inversão, é esperada uma maior resistência série (RS) nesses dispositivos 46.

Figura 2.9 – Corte longitudinal de um dispositivo nMOS sem junções considerando que as
tensões VGS e VDS são aplicadas à porta e ao dreno do dispositivo, respectivamente.

2.3

TENSÃO DE LIMIAR

A tensão de limiar em um dispositivo MOS convencional pode ser
definida como a tensão aplicada à porta que forma um canal de inversão com
uma concentração de portadores minoritários igual à de portadores majoritários
no substrato

18

. Essa condição ocorre para um potencial de superfície de

aproximadamente 2ΦF

18

. Para um dispositivo MOS convencional e para o SOI

parcialmente depletado, a tensão de limiar é dada por

VTH  ΦMS 
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:

Q ox '
qNA x dmax 2qNit ΦF
 2ΦF 

C ox '
C ox '
C ox '

(2.3)
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onde Qox’ é a densidade de cargas fixas no óxido por unidade de área, Nit é a
densidade de armadilhas de interface por unidade de área e Cox’ é a
capacitância do óxido de porta por unidade de área descrita por C ox’ = εox/tox,
sendo εox é a permissividade do óxido de porta.
Em dispositivos com concentração de dopantes intrínseca, a definição
clássica da tensão de limiar relacionada com o potencial de Fermi passa a não
ter mais um significado físico
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. Neste caso, outras definições de VTH devem

ser utilizadas como a igualdade entre as componentes de deriva e de difusão
da corrente 49,50 ou a relação entre capacitâncias 3,51.
A tensão de limiar em um dispositivo porta dupla com concentração de
dopantes intrínseca baseado na relação de capacitâncias pode ser descrita por
51

:
VTH  Δmi 

π2 2
kT  2Cox ' kT 
 
ln 2
q  q ni WFin  2qm * WFin 2

(2.4)

onde Δϕmi é a diferença de função trabalho entre o material de porta e o silício
intrínseco, m* é a massa de confinamento do portador na direção transversal e
ħ é a constante de Planck normalizada.
De forma geral, o objetivo da tensão de limiar é definir uma certa tensão
de porta a partir da qual se considera que o dispositivo esteja conduzindo. Nos
dispositivos MOS sem junções, a tensão de limiar é a tensão de porta a partir
da qual haverá a redução da camada de depleção, possibilitando a condução
de corrente pelo corpo. O conceito de tensão de limiar em JNTs é revisto no
Capítulo 3.
A tensão de limiar nos dispositivos sem junções apresenta uma grande
dependência com as características físicas dos dispositivos (concentração de
dopantes e dimensões), conforme demonstrado por Colinge et al. 4 e por Kranti
et al. 44. A Figura 2.10, adaptada de Kranti et al. 44, apresenta a tensão de limiar
em JNTs em função da altura e da largura do fin, através da qual se pode notar
que VTH varia entre 0 V e 0,7 V ao se variar HFin e/ou W Fin entre 4 nm e 10 nm.

51

Figura 2.10 - Tensão de limiar em função da altura e da largura do fin para dispositivos sem
19
-3
44
junções com ND = 5 × 10 cm e tox = 0,5 nm .

Embora esta variação possa representar um problema, uma vez que
pequenas variações nas características dos dispositivos podem ocasionar
mudanças significativas na tensão de limiar, o projeto de circuitos analógicos e
digitais pode ser mais vantajoso devido à flexibilidade de V TH. Por exemplo,
uma associação série assimétrica com dispositivos de diferentes larguras, e
consequentemente diferentes tensões de limiar, pode ser utilizada como forma
de melhorar o desempenho destes dispositivos em aplicações analógicas 52.

2.4

EFEITOS DA REDUÇÃO DA TEMPERATURA

A redução da temperatura causa diversos efeitos nas propriedades
físicas dos semicondutores e nos parâmetros elétricos dos dispositivos,
conforme apresentados a seguir.

2.4.1 Propriedades Físicas

A concentração intrínseca de portadores em um material semicondutor
depende apenas do material e da temperatura. Ela representa a quantidade de
portadores livres gerados por excitação térmica. Na temperatura de zero
absoluto (0 K), não há energia térmica suficiente para a geração de pares
elétron-lacuna, não havendo portanto portadores livres. Ao se aumentar a
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temperatura, elétrons ganham energia suficiente para que ocorra a geração de
pares elétron-lacuna, aumentando a concentração intrínseca de portadores,
que é descrita por 17:

  EG 
ni  NC .N V .exp 

 2kT 

(2.5)

onde NC e NV são as densidades de estados nas bandas de condução e de
valência, respectivamente, e EG é a altura da banda proibida do semicondutor.
As densidades de estados NC e NV são dadas por 53:

 2π m de * m 0 kT 

NC  2 
2

h



3/2

 2π m dh * m 0 kT 

N V  2 
2

h



3/2

(2.6)

(2.7)

onde mde* e mdh* são as massas efetivas das densidades de estados para
elétrons e lacunas
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, respectivamente, m0 é a massa do elétron e h é a

constante de Planck.
A largura da faixa proibida pode ser descrita por 54:

E G  E G (0) 

αEg T 2
βEg  T

(2.8)

onde αEg e βEg são parâmetros do material, definidos como αEg = 4,73 × 10-4
eV/K e βEg = 636 K e EG(0) é a altura da banda proibida em 0 K definido como
1,17 eV 54. Esses valores são válidos para o silício.

A Figura 2.11 apresenta a variação da concentração intrínseca de
portadores e da altura da banda proibida em função da temperatura no
intervalo de 50 K a 400 K. Os valores apresentados na figura foram obtidos
através das equações (2.5) e (2.8). Pode-se perceber que com a redução de T,
ni diminui diversas ordens de grandeza, enquanto EG tem um leve incremento.
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Figura 2.11 – Concentração intrínseca de portadores e largura de faixa proibida em função da
temperatura para o silício.

Em um semicondutor dopado, a redução da temperatura faz com que a
energia térmica disponível não seja capaz de ionizar todas as impurezas
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.

Dessa forma, apenas uma fração da concentração de dopantes, NA ou ND,
dependendo do tipo do semicondutor, será ionizada.
Um modelo para a concentração de impurezas aceitadoras ionizadas
(NA-) é dado por 53:



NA 

NA
 E A  E Fp
1  g A exp
 kT





(2.9)

Para impurezas doadoras ionizadas (ND+) é descrito por:



ND 

ND
 E  ED 
1  gD exp  Fn

 kT


(2.10)

onde EA e ED são as energias de ativação das impurezas aceitadoras e
doadoras, respectivamente, Efn e Efp são os níveis de Fermi para os elétrons e
para as lacunas 55 e gA e gD valem respectivamente 4 e 2 53.
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Ao se aumentar a concentração de dopantes no semicondutor, este
modelo prevê uma diminuição na percentagem de impurezas ionizadas. Esta
redução é válida até uma concentração de dopantes de aproximadamente 10 18
cm-3
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, chamada de transição de Mott (Mott transition)
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, a partir da qual o

semicondutor se comporta como um metal. Para concentrações de dopantes
maiores, a percentagem de impurezas ionizadas aumenta até atingir a
ionização completa das impurezas para concentrações acima de 10 20 cm-3. A
fim de se prever adequadamente a ionização incompleta das impurezas, podese utilizar as equações (2.9) e (2.10) conforme descrito por Altermatt et al. 58,59
onde gA, gD, EA e ED são considerados em função da concentração de
dopantes sendo descritos pelas equações:

gD 

bD
g  (1  bD )ND /n1

(2.11)

gA 

bA
g  (1  b A )NA /p 1

(2.12)

onde bD = [1 + (ND/Nb)d]-1, bA = [1 + (NA/Nb)d]-1 e d, Nb e g são parâmetros que
dependem da impureza. Os parâmetros n1 e p1 são descritos por 60:

n1  NC e ED/kT

(2.13)

p1  NV e EA /kT

(2.14)

As energias de ativação são dadas por:

ED 

E dop,0
N
1   D
 Nref

EA 





c

(2.15)





c

(2.16)

E dop,0
N
1  A
 Nref

onde Edop,0, Nref e c são parâmetros que dependem da impureza.
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Os parâmetros Edop,0, Nref, c, Nb, d e g para silício dopado com boro,
arsênio ou fósforo são apresentados na Tabela 2.1 58,59.
Tabela 2.1 – Parâmetros utilizados para o cálculo da ionização incompleta para o caso
58,59
de silício dopado com boro, arsênio ou fósforo
.

Parâmetro

Boro

Arsênio

Fósforo

Edop,0 [meV]

44,39

53,70

45,50

Nref [cm-3]

1,3 × 1018

3,0 × 1018

2,2 × 1018

c

1,4

1,5

2,0

Nb [cm-3]

4,5 × 1018

9,0 × 1018

6,0 × 1018

d

2,4

1,8

2,3

g

1/4

1/2

1/2

Para baixos valores de dopagens, as funções gD e gA tendem ao inverso
de g, valendo 2 e 4, respectivamente, assim como apresentado anteriormente.
Para concentrações de dopantes altas (~1020 cm-3), gD e gA tendem a zero. O
modelo proposto por Altermatt et al. considera que a energia de ativação
diminui em função da concentração de dopantes
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. O modelo também

considera que a ionização incompleta é parcialmente compensada por uma
fração de portadores que permanecem ligados a clusters (aglomerados) de
dopantes acima da transição de Mott 58.
O potencial de Fermi ΦF também apresenta dependência com a
temperatura, tanto diretamente através do termo kT/q como indiretamente
através da concentração intrínseca e da concentração de dopantes. A Figura
2.12 apresenta a percentagem de impurezas ionizadas em função da
temperatura, bem como a variação do potencial de Fermi, calculadas pelas
equações (2.10) e (2.2). Na figura, são apresentadas as curvas para duas
concentrações de dopantes: 1015 cm

-3

(comumente utilizada em dispositivos

modo inversão como FinFETs e de porta tripla) e 1019 cm-3 (utilizada nos
JNTs).
Pode-se perceber que, para altas concentrações de dopantes, a
percentagem de impurezas ionizadas se mantém acima de 90% para todo o
intervalo de temperatura apresentado. Já para a dopagem menor, praticamente
não há impureza ionizada para temperaturas abaixo de 50 K. O potencial de
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Fermi sofre uma maior influência da variação da temperatura para
concentrações de dopantes mais baixas, sendo que o potencial aumenta com a
redução da temperatura devido à redução da concentração intrínseca de
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Figura 2.12 – Percentagem de impurezas ionizadas e potencial de Fermi em função da
temperatura.

2.4.2 Parâmetros Elétricos

Nesta seção serão apresentados os efeitos da redução da temperatura
nos principais parâmetros elétricos dos dispositivos.


Tensão de limiar

A redução da temperatura aumenta o potencial de Fermi conforme visto
na Figura 2.12. O aumento de ΦF juntamente com o aumento da influência das
armadilhas de interface faz com que VTH seja maior para temperaturas mais
baixas. Diferenciando a equação (2.3) em relação à temperatura, pode-se obter
que 1:
1
 2 2qNit 
dVTH dΦF 
q  ε SiN A


 

1  α VT
dT
dT 
C ox '  kTlnN A /n i  
C ox ' 



onde αVt = 1.

(2.17)
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Para o dispositivo SOI totalmente depletado, a dependência da tensão
de limiar com a temperatura também poderá ser descrita pela equação (2.17),
mas com αVt = 0 1. Se a influência das armadilhas de interface for a mesma nos
dispositivos SOI FD e MOS convencional, a variação de V TH com T será menor
nos transistores SOI totalmente depletados.
Diferenciando a equação (2.4) em relação a T, pode-se obter a
dependência entre VTH e T para dispositivos porta dupla com concentração
intrínseca 61:
 2C ' kT  T dni 
dVTH
π2 2
1 dE G k 

 

 1  ln 2 ox
2

*
dT
2 dT q 
 q ni WFin  ni dT  2 q WFin m

 

2

dm *
dT

(2.18)

Apesar da equação (2.18) ser aparentemente complexa, a variação
dVTH/dT é aproximadamente linear e menor que a variação obtida para
dispositivos SOI totalmente depletados 61,62.
Já a tensão de limiar nos JNTs apresenta uma dependência com a
temperatura maior que os dispositivos de múltiplas portas modo inversão. Essa
variação dVTH/dT dos dispositivos sem junções é similar à variação do MOS
convencional 10,63. A análise detalhada da tensão de limiar em dispositivos MOS
sem junções, bem como a sua dependência com a temperatura, são
apresentadas no Capítulo 3.


Mobilidade

O movimento dos portadores em um cristal semicondutor é limitado por
diversos mecanismos de espalhamento que reduzem a sua mobilidade, como:
por fônons ou de rede, por impurezas ionizadas, por impurezas neutras e
espalhamento portador-portador. Nesta seção, serão apresentados esses
espalhamentos, bem como a sua dependência com a temperatura.
o Espalhamento por fônons ou de rede (lattice scattering - µps):
Este mecanismo de espalhamento está relacionado com a interação
entre os portadores e as vibrações da rede cristalina. A redução da
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temperatura diminui a vibração da rede cristalina, aumentando a mobilidade.
Um modelo para o cálculo deste espalhamento é proposto por Sah et al. 64:

μpse,phs 

1


1
1



 αe, αh
βe, βh
 T 
 T 
μ
μ0eb,0hb 

 0ea,0ha  300 


 300 










(2.19)

onde os índices e e h correspondem, respectivamente, aos elétrons e às
lacunas,

µ0ea = 4195 cm2/Vs, µ0eb = 2153 cm2/Vs, µ0ha = 2502 cm2/Vs,

µ0hb = 591 cm2/Vs, αe = αh = 1,5, βe = 3,13 e βh = 3,25. Este modelo combina os
fônons ópticos e acústicos através da regra de Mathiessen 17.
o Espalhamento por impurezas ionizadas (ionized impurity scattering):

Este mecanismo de espalhamento está relacionado com a redução da
mobilidade devido à alta concentração de dopantes. O modelo empírico de
Caughey e Thomas 65 considera os mecanismos de espalhamentos por fônons
e por impurezas ionizadas em uma única equação, uma vez que esses dois
mecanismos não são totalmente independentes:

μpsiie  μmin,e 

 T 
onde α ae  0,72.

 300 

Para

o

caso

0,065

das

μpse  μmin,e
 N
1   A
 NRef,e






αae

(2.20)

3,2

 T 
; μmin,e  197,7  45,5log(T) e NRef,e  1,12.1017.
 .
 300 

lacunas,

μmin,h  110,9  25,6log(T) ; NRef,h

os

coeficientes

 T 
 2,23.10 .

 300 
17

são

dados

3,2

e αah = αae.

por:
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o Espalhamentos por impurezas neutras (neutral-impurity scattering - µni):
Como visto no item 2.4.1, a redução da temperatura faz com que não
haja energia térmica suficiente para ionizar todos os portadores. Assim, este
mecanismo está relacionado com as impurezas não ionizadas e pode ser
descrito por 66:

 2 kT
1 E ni,e 
μni  C 0 .


 3 E ni,e 3 kT 

2π 3 q3 m *e

onde C 0  
3

 5ε Si h N A  N A





(2.21)

 m*

 e E ni,e  1,1136.1019  e
m

 0

 ε 0 
  , sendo ε0 a
 ε
 

permissividade do vácuo, ε a permissividade relativa do semicondutor e me* a
massa efetiva dos elétrons. Para o caso do cálculo da mobilidade de lacunas,
deve-se substituir a massa efetiva na equação (2.21) pelas das lacunas.
o Espalhamento portador-portador (carrier-to-carrier scattering - µcc):
Este mecanismo tem importância em dispositivos que apresentam alta
densidade de portadores, como transistores submicrométricos ou dispositivos
de potência. Para um semicondutor tipo p, este mecanismo é descrito por 67:

μCC 



2.1017

N A .ln 1  8,28.10 8.T 2 .N A

1
3



(2.22)

Os mecanismos descritos até aqui não apresentam dependência com as
tensões aplicadas, definindo a mobilidade independente de campo elétrico (µ0)
através da regra de Mathiessen 17:





1


μ0  
1
1
1 




 μpsii μCC μni 

(2.23)

60
A Figura 2.13 mostra as curvas das componentes que formam a
mobilidade independente de campo em função da temperatura e para uma
concentração de dopantes ND = 1019 cm-3. Pode-se perceber que na faixa de
temperatura de 200 K a 500 K, a componente da mobilidade µpsii (que
considera espalhamento de fônons juntamente com as impurezas ionizadas) é
dominante. Para temperaturas menores que 200 K, a componente da
mobilidade relacionada com as impurezas neutras (µni) passa a influenciar a
mobilidade de baixo campo. A Figura 2.14 apresenta a mobilidade
independente de campo elétrico em função da temperatura para diversas
concentrações de dopantes. Pode-se observar que para concentrações de
dopantes mais altas, a dependência da mobilidade de baixo campo com a
temperatura diminui.
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Figura 2.13 – Curva das componentes da mobilidade independente de campo elétrico versus
temperatura.
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Figura 2.14 – Mobilidade independente de campo elétrico para diversas concentrações de
dopantes em função da temperatura.

61
A aplicação de tensão na porta do dispositivo modo inversão gera um
campo elétrico vertical que atrai os portadores para a superfície silício/óxido de
porta, sendo que a mobilidade dos portadores sofre uma diminuição devido à
rugosidade de superfície

47

. A mobilidade efetiva ou degradada por campo

elétrico (µeff) pode ser expressa por 68:

μeff 

μ0
1  α S E eff

(2.24)

onde αS é o coeficiente de espalhamento e Eeff é o campo elétrico efetivo nas
direções horizontal e vertical.

A dependência entre a mobilidade efetiva e a temperatura se dá através
do potencial de Fermi. Este potencial aumenta com a redução de T,
aumentando o campo elétrico efetivo e aumentando a degradação da
mobilidade 17.
Nos JNTs, a aplicação de tensão à porta apenas afetará a mobilidade
quando VGS for maior que a tensão de faixa plana, portanto, apenas quando
ocorrer a formação da camada de acumulação. Quando o dispositivo opera em
condução pelo corpo, o campo elétrico induzido pela porta nas cargas fixas é
baixo, de forma que a mobilidade não é afetada 69.


Inclinação de sublimiar

A inclinação de sublimiar (S) é definida como a variação de tensão de
porta necessária para se aumentar a corrente de dreno em uma década

47

.

Assim, S é dado por:

S

VGS
(log(ID ))

(2.25)

A componente predominante na região de sublimiar da corrente de
dreno é a de difusão
pode-se obter que 70:

18

. Assim, utilizando a equação da corrente de difusão,
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Sn

kT
ln(10)
q

(2.26)

onde n é o fator de corpo, cujo limite mínimo teórico é a unidade.

Como o fator de corpo está relacionado com o acoplamento capacitivo e
o dispositivo SOI totalmente depletado apresenta um acoplamento melhor em
relação ao MOS convencional, o fator n é menor nos transistores SOI FD 1. Já
os dispositivos de múltiplas portas apresentam fator de corpo muito próximo da
unidade (menores que do SOI FD) 71. Assim, a inclinação de sublimiar desses
dispositivos se aproxima do valor mínimo teórico. Pela equação (2.26), pode-se
perceber que a inclinação de sublimiar é diretamente proporcional à
temperatura. Assim, ao se reduzir a temperatura, a inclinação irá diminuir. Nos
JNTs, o fator de corpo é muito próximo da unidade, de forma que S é próximo
do limite mínimo teórico 9.


Efeitos de canal curto

A redução do comprimento de canal nos dispositivos modo inversão faz
com que a influência das regiões de depleção de fonte e dreno se torne mais
significativa em relação à depleção induzida pela porta 72. Dessa forma, passa
a haver uma disputa entre as regiões de depleção pelo controle das cargas na
região de canal. Assim, a carga controlada pela porta em um dispositivo de
canal curto será proporcionalmente menor que em um dispositivo de canal
longo. Essa redução das cargas controladas pela porta causa uma redução na
tensão de limiar e o aumento da inclinação de sublimiar 68.
As junções PN de fonte e dreno com o corpo são polarizadas
reversamente. À medida que a tensão reversa nas junções aumenta, a largura
da região de depleção também aumenta. Dessa forma, a carga controlada pela
porta é reduzida. Em um dispositivo de canal curto, o aumento da tensão
aplicada ao dreno pode reduzir a barreira de potencial na fonte. Assim, ocorre a
redução da tensão de limiar para altos valores de VDS

72

. Esse efeito de

redução da barreira de potencial junto à fonte recebe o nome de DIBL (Drain
Induced Barrier Lowering).
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A diminuição da temperatura reduz os efeitos de canal curto 73. Quando
a temperatura é reduzida, ocorre uma diminuição da diferença de potencial
entre dreno e canal para uma mesma corrente de dreno

73

. Isto resulta em um

menor efeito do potencial do dreno no canal, reduzindo os efeitos de canal
curto 73.
Os dispositivos sem junções têm mostrado uma maior imunidade aos
efeitos de canal curto devido à ausência de junções PN, apresentando uma
tensão de limiar constante independentemente do comprimento de canal e
menor DIBL, quando comparados aos dispositivos modo inversão 9.

2.5

EFEITOS QUÂNTICOS

Em dispositivos de dimensões reduzidas (HFin e/ou WFin menores que
10 nm 3), os portadores não estão livres para se mover em qualquer direção.
Se uma das dimensões for reduzida, os portadores poderão se mover nas
outras duas dimensões (2DEG – Two Dimensional Electron Gas) e se ambas
as dimensões forem reduzidas eles poderão se mover em apenas uma direção
(1DEG – One Dimensional Electron Gas). De acordo com a mecânica quântica,
um elétron em um determinado estado é descrito por uma função de onda ψ j. A
função de onda de um elétron e seu correspondente nível de energia (E j)
podem ser obtidos pela solução da equação de Poisson juntamente com a
equação de Schrödinger, usando a aproximação da massa efetiva 3:
 2

 
 2  q ψ j  E j ψ j
*
 2m


(2.27)

onde  é o potencial.
A equação (2.27) é anisotrópica e é descrita por 3:
 2

 2



   1     1     1  
 
  q ψ  E ψ

 



j
j
 j
 x  m *x x  y  m *y y  z  m *z z  






(2.28)

sendo mx*, my* e mz* as massa efetivas correspondente aos diferentes vales
nas direções x, y e z, estando relacionadas com a orientação cristalográfica 74.
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Na teoria clássica, o espectro dos estados energéticos que podem ser
ocupados por elétrons é considerado contínuo acima da energia de condução.
No entanto, devido ao confinamento quântico, os estados energéticos passam
a ser quantizados. A equação (2.27) pode ser utilizada, em um caso particular,
para se obter os níveis de energia da sub-banda de condução, desprezando-se
a variação do potencial no silício. Neste caso, a solução é dada por 47:

Ej 

2 π2
2 m*

 j2
j2


W 2 H 2
Fin
 Fin






( j  1,2,3,...)

(2.29)

A energia da menor sub-banda será obtida considerando j=1:

E j1  E co 

2 π2
2 m*

 1
1

W 2 H 2
Fin
 Fin






(2.30)

onde Eco é o mínimo clássico da banda de condução.
A quantização dos estados de energia altera a função de densidade de
estados do semicondutor. A Figura 2.15 apresenta as densidades de estados
em dispositivos porta tripla 3.

Figura 2.15 – Densidades de estado 1D (A) e 2D (B) na banda de condução de dispositivos
3
porta tripla em inversão forte .

No item (A), é apresentada a densidade de estados 1D (tanto H Fin como
WFin são reduzidos) em comparação com a densidade de estados 3D. Pode-se
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perceber que a densidade unidimensional é formada por uma sucessão de
picos, sendo que cada um deles representa uma sub-banda 75,76. No item (B),
tem-se a densidade de estados 2D onde é possível notar que a mesma forma
degraus, sendo que cada um deles é formado por diversos picos

77

. Já a

densidade de estados 3D apresenta uma distribuição contínua.
A alteração na densidade de estados causa mudanças na concentração
dos portadores

3,78

. Assim, o pico de concentração dos portadores não se

concentra na superfície, mas há alguns angstroms da mesma, ao contrário da
teoria clássica que prevê a concentração máxima na superfície 79. Este efeito é
chamado de inversão de volume e foi descoberto em 1987 por Balestra et al.
3,40

. Uma forma de se considerar esse efeito é através de um aumento na

espessura efetiva do óxido de porta 80:
eff
t ox
 t ox  Δz ε ox /ε Si

(2.31)

onde Δz representa a distância entre o pico de concentração dos elétrons e a
superfície.

Com a inversão de volume, os portadores passam a sofrer menos
influência da rugosidade de superfície, resultando em um aumento da
mobilidade 81,82.
A equação (2.30) apresenta o nível mínimo energético desprezando-se o
efeito da variação do potencial na camada de silício na solução da equação de
Schrödinger. Como forma de se considerar a dependência do potencial na
quantização dos estados de energia, o modelo proposto por Hareland et al.
pode ser somado ao potencial de superfície. De acordo com Hareland et al.

83
83

,

a variação do nível mínimo energético da banda de condução (ΔE0) em uma
camada de acumulação pode ser descrita por:

 ε

ΔE 0  βE0  Si 
 4qkT 

1/3

(E S )0,63  δ

(2.32)

onde βE0 = 8,45×10-8/(1+ND/2×1019), δ= 0 meV para ND maior ou igual à 1019
cm-3 e ES é o campo elétrico de superfície.
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2.6

OPERAÇÃO

DOS

TRANSISTORES

MOS

EM

APLICAÇÕES

ANALÓGICAS

Para a análise da operação dos dispositivos, será considerado o
amplificador formado por um único dispositivo MOS, conforme apresentado na
Figura 2.16. A fonte de corrente constante (Ip) é responsável pelo ponto de
polarização. Neste circuito, a parcela alternada da tensão de porta (vgs) é
amplificada na tensão de saída (vds), onde uma carga capacitiva (CL) é
considerada. A partir desse circuito, pode-se analisar parâmetros importantes
da operação dos dispositivos, como tensão Early (VEA), ganho de tensão de
malha aberta (AV) e a razão entre a transcondutância e a corrente de dreno
(gm/ID).

Figura 2.16 – Amplificador de tensão formado por um único transistor MOS.

2.6.1 Tensão Early

Quando os dispositivos MOS operam em saturação, ocorre o
pinçamento (pinch-off) do canal próximo ao dreno. Ao se aumentar a tensão
VDS, a região de depleção da junção canal/dreno aumenta, deslocando o ponto
de pinch-off para o interior do canal. Assim, ocorre a diminuição do
comprimento efetivo de canal, aumentando a corrente de dreno. Então, a
região de saturação da curva ID x VDS adquire certa inclinação. O cruzamento
entre o eixo de VDS e o prolongamento da curva ID x VDS na região de saturação
é definido como a tensão Early 84, conforme mostrado na Figura 2.17.
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Figura 2.17 – Obtenção da tensão Early a partir da curva ID x VDS.

A tensão Early é obtida de forma aproximada pela razão I D/gd quando o
dispositivo opera em saturação 47, onde gd é a condutância de dreno dada por
gd = ∂ID/∂VDS.
Em dispositivos de múltiplas portas, o maior controle das cargas no
canal em relação a um dispositivo porta simples faz com que a influência do
potencial de dreno na corrente de dreno seja menor, reduzindo a condutância
de dreno e aumentando a tensão Early

85

. Ao se reduzir W Fin, VEA aumenta,

devido ao maior acoplamento das portas laterais, que diminui a penetração do
campo elétrico do dreno

86

. Os JNTs tem apresentado tensão Early maior que

os dispositivos modo inversão para baixo VGS, o que está associado à menor
condutância de dreno quando esses dispositivos operam próximo ao limiar 11,87.
Em dispositivos porta tripla, a condutância de saída degrada com a
redução da temperatura devido à modulação do comprimento do canal,
reduzindo a tensão Early

88

. Nos dispositivos sem junções, o aumento da

tensão Early com a temperatura tem sido relacionado à fraca dependência da
mobilidade com a temperatura nesses dispositivos 11,89.

2.6.2 Ganho de Tensão de Malha Aberta

O ganho de tensão em baixas frequências (Av) para o amplificador da
Figura 2.16 é descrito por 90:

AV 

v ds gm gm


VEA
v gs gd
ID

(2.33)
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Pela equação (2.33), pode-se notar que o ganho AV está diretamente
relacionado à tensão Early. Assim, a maior tensão Early obtida nos dispositivos
de múltiplas portas resulta em um ganho de tensão maior

85,86

. No caso dos

dispositivos sem junções, o ganho de tensão é maior que o dos dispositivos
modo inversão para baixo VGS. A razão gm/ID também representa um
importante parâmetro e será detalhada a seguir.

2.6.3 Razão gm/ID
A razão gm/ID representa a eficácia de um dispositivo em converter
corrente elétrica em transcondutância 90. Esta razão relaciona a amplificação de
um dispositivo (gm) com a potência dissipada por ele (ID) 90. O valor máximo da
razão ocorre quando o dispositivo está operando em inversão fraca e é dado
por 91:

gm
q

ID
nk T

(2.34)

Como nos dispositivos de múltiplas portas o fator de corpo é muito
próximo da unidade

71

, a razão gm/ID tenderá ao inverso do potencial térmico.

Na inversão forte, ocorre uma redução no valor da razão gm/ID

92

. Como o

ganho de tensão de malha aberta está relacionado com a razão, o ganho A V
será maior quando o dispositivo opera em inversão fraca 90.
Os dispositivos MOS sem junções operando em inversão forte
apresentam uma mesma razão gm/ID independentemente da temperatura, o
que está relacionado à menor degradação da mobilidade em relação aos
dispositivos MOS modo inversão 11,93.

2.7

SIMULADORES

As simulações numéricas tridimensionais foram realizadas utilizando-se
as ferramentas TCAD (Technology Computer Aided Design – Projeto
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Tecnológico Assistido por computador) da Synopsys: Sentaurus Structure
Editor 94 e Sentaurus Device 95. A primeira ferramenta é utilizada para gerar a
estrutura do dispositivo e a segunda realiza a simulação numérica. O Apêndice
B apresenta um arquivo utilizado para gerar um dispositivo de W Fin = 10 nm e
HFin = 10 nm no Sentaurus Structure Editor.
O programa Sentaurus Device utiliza o método dos elementos finitos
para o cálculo das equações de Poisson e da continuidade, juntamente com
outros modelos analíticos para os diversos efeitos que ocorrem nos dispositivos
como ionização incompleta das impurezas, degradação da mobilidade por
campo elétrico, entre outros. Assim, é usado um arquivo texto de entrada
definindo todos os modelos que devem ser utilizados. Os modelos aplicados
nas simulações foram:


PhuMob (Philips Unified Mobility Model): Modelo de mobilidade de baixo
campo proposto por Klaassen
mobilidades
dependência

dos
com

portadores
a

96,97

, que unifica a descrição das

majoritários

temperatura

e

e

com

minoritários.
os

Possui

mecanismos

de

espalhamento portador-portador e por impurezas.


Lombardi: Modelo de degradação de mobilidade nas interfaces devido
ao campo elétrico 98. Considera os espalhamentos por fônons acústicos
e por rugosidade de superfície e possui dependência com a
concentração de dopantes e com a temperatura.



Canali: Modelo que considera a saturação da velocidade dos portadores
em altos campos elétricos

99

. Este modelo possui dependência com a

temperatura.


IncompleteIonization: Considera a ionização incompleta dos portadores
em baixa temperatura. O modelo padrão do simulador não é válido para
dispositivos com concentração de dopantes elevadas, como é o caso do
JNT. Assim, para implementar no simulador o modelo descrito no item
2.4.1, foi utilizada a interface do modelo físico do Sentaurus Device
(Physical Model Interface), através da qual é possível ter acesso direto à
alguns modelos do simulador. O modelo deve ser implementado na
linguagem de programação C++ e compilado através de um script do

70
próprio simulador. No Apêndice C é apresentado o arquivo utilizado para
implementar o modelo.


Shockley–Read–Hall

Recombination:

recombinação dos portadores

Modelo

de

geração

e

100,101

. Foram utilizados os parâmetros

“DopingDependence” e “TempDependence” no modelo a fim de se
considerar a dependência com a temperatura e com a concentração de
dopantes.


BandGapNarrowing: Considera o estreitamento da largura de faixa
proibida para altas concentrações de dopantes 102,103.



Density Gradient Quantization Model: Modelo que considera os efeitos
quânticos devido à redução das dimensões dos dispositivos no cálculo
da concentração de portadores 104,105.

No Apêndice D é apresentado um exemplo de um arquivo de simulação
do Sentaurus Device.
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3 MODELO ANALÍTICO PARA TENSÃO DE LIMIAR

Nesta seção será apresentado o modelo proposto para a tensão de
limiar nos dispositivos sem junções 106, válido tanto em dispositivos porta tripla
como em dispositivos cilíndricos

107

simulações

medidas

tridimensionais

e

. A validação do modelo através de
experimentais

também

será

apresentada, bem como a análise da influência da temperatura em VTH 108.

3.1

DISPOSITIVOS PORTA TRIPLA

3.1.1 Desenvolvimento do Modelo

Para o desenvolvimento do modelo, foi utilizada a equação de Poisson
bidimensional, dada por:
q ND
d2 d2
 2 
2
ε Si
dx
dz

(3.1)

onde x e z representam as direções da largura e da altura do fin, conforme
mostrado na Figura 2.4.

Pode-se observar na equação (3.1) que a densidade de portadores
móveis foi desprezada. Essa consideração foi feita baseada no fato de que a
condição de limiar é dada pela profundidade da região de depleção, e não pela
formação de canal de acumulação ou inversão.
Se for considerada uma estrutura Gate-All-Around (GAA)

32

com seção

transversal quadrada, sendo que o dispositivo é composto de uma camada de
silício com óxido de porta e material de porta em seus quatro lados, a fim de
simplificar os cálculos, pode-se considerar que a variação de potencial é a
mesma nas direções x e z (dϕ/dx = dϕ/dz).
Como forma de analisar se esta mesma consideração é válida para
dispositivos porta tripla, foram realizadas simulações tridimensionais de um
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dispositivo sem junções longo (L = 1 µm) com altura e largura de 10 nm,
espessura da camada de óxido de porta de 2 nm e ND de 1019 cm-3. O potencial
e o campo elétrico foram extraídos ao longo das direções x (com z = – 1 nm) e
z (com x = 0), sendo que o ponto (x = 0 e z = – 1 nm) representa o ponto de
mínimo potencial na seção transversal do dispositivo. O potencial e o campo
elétrico são apresentados na Figura 3.1 considerando VGS = VTH e VDS = 0.
Pode-se notar que a variação entre o potencial no centro do dispositivo e em
qualquer uma das três superfícies é praticamente a mesma (há apenas um
aumento de 10 mV para a superfície do topo). Da mesma forma, pode-se
perceber que a variação do campo elétrico entre o centro e as superfícies
também é aproximadamente a mesma (há apenas uma diminuição de 1 × 10 4
V/cm para a superfície do topo). Assim, pode-se considerar que a aproximação
é válida para dispositivos porta tripla.

zx

5

Campo elétrico [x10 V/cm]

Potencial [V]

0,00

-0,04
Surperfície BOX

xz -1 nm

-0,08

 Surperfície direita =-0,11 V
 Surperfície topo =-0,12 V
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 Surperfície esquerda =-0,11 V

-6
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0

Ezx
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VGS = VTH = 0,65 V
0
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6
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(A)
(B)
Figura 3.1 – Potencial (A) e campo elétrico (B) em função das direções x e z comparando-se os
mesmos no centro e nas superfícies do dispositivo.

O ponto x = 0 e z = – 5 nm na Figura 3.1 representa o potencial e o
campo elétrico na interface entre a camada de silício e o óxido enterrado.
Pode-se notar que há uma influência do substrato no potencial e no campo
elétrico, no entanto esta influência não afeta a modelagem da tensão de limiar
conforme será visto neste Capítulo. A influência do substrato será discutida no
item 3.1.6. Em todos os demais itens do Capítulo, a polarização de substrato é
desprezada e o mesmo é considerado aterrado.
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Multiplicando ambos os lados da equação (3.1) por (dϕ/dx) e utilizando a
 2 
relação d  du   2 du  d u2 
2

dx  dx 

45

dx  dx 

, pode-se obter:

qND
 d 
2d
2 d
 
ε Si
 dx 
2

(3.2)

A condição de limiar no JNT pode ser definida como a tensão aplicada à
porta tal que haja um ponto no centro da seção transversal do canal que não
esteja depletado. Assim, a partir desse ponto passa a ocorrer a condução de
corrente de corpo (bulk). Considerando que a fonte do dispositivo esteja
aterrada e devido à ausência de junções, pode-se assumir que o potencial no
centro da seção transversal do canal é zero quando este deixa o regime de
depleção. O termo (dϕ/dx) é a componente do campo elétrico na direção x
(largura do JNT), que é zero no centro do dispositivo (as componentes do
campo elétrico de cada interface se anulam no centro). Ainda com o objetivo de
simplificar o modelo, foi assumido um potencial constante ϕS nas superfícies
laterais e na superior, que pode ser entendido como um potencial de superfície
efetivo. Também foi considerado um campo elétrico constante ES em toda a
superfície. Assim, a equação (3.2) pode ser integrada da seguinte forma:

qND
 d 
  d
 
dx 
ε Si
0 
ES

2

S

 d

(3.3)

0

resultando na relação entre campo elétrico e potencial de superfície no regime
de depleção parcial:

ES 

qND
S
ε Si

(3.4)

A densidade de carga por unidade de comprimento (Q) controlada pela
porta é dada por:

Q  ε Si (2HFin  WFin ) ES

(3.5)
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Substituindo (3.4) em (3.5), pode-se obter a carga de depleção por
unidade de comprimento (Qdepl):

Q depl  ε Si (2HFin  WFin )

qND
S
ε Si

(3.6)

Considerando-se que na condição de limiar Qdepl é a densidade de carga
fixa por unidade de comprimento (QSi = q.ND.HFin.W Fin), pode-se isolar o
potencial de superfície na equação (3.6):

qND
S 
ε Si

 WFin HFin 


 Wox 

2

(3.7)

onde W ox é a largura efetiva da porta dada por W ox = 2HFin + WFin.
Para o capacitor MOS, pode-se escrever a relação:

(VFB  VGS  S )Cox  Q

(3.8)

onde Cox é a capacitância do óxido de porta por unidade de comprimento.
Substituindo S por (3.7) e Q por QSi (considerando que toda a camada
de silício está depletada na condição de limiar) na equação (3.8), tem-se:

VTH  VFB

2
W H
1  WFin HFin  
Fin Fin

 
 qND 

ε Si  Wox  
 C ox


(3.9)

Para dispositivos com W Fin e/ou HFin estreitos, pode haver confinamento
quântico conforme mencionado no item 2.5. Assim, a solução da equação de
Schrödinger (equação (2.29)) para o menor nível energético da banda de
condução deve ser acrescentada à equação (3.9):

VTH  VFB

2
W H
1  WFin HFin   π 2  2
Fin Fin

 
 q ND 

ε Si  Wox   2 q m *
 C ox


 1
1 


2
2 
HFin 
 WFin

(3.10)
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Com o acréscimo da solução da equação de Schrödinger na equação
(3.9), não é necessário considerar o aumento da espessura efetiva do óxido de
porta conforme descrito pela equação (2.31).
A equação (3.10) foi deduzida para um dispositivo nMOS. Para um
dispositivo pMOS, a tensão de limiar é calculada de forma análoga:

VTH  VFB

2
W H
1  WFin HFin   π 2  2
Fin Fin

 
 qNA 

ε Si  Wox   2 q m *
 C ox


 1
1 


2
2 
HFin 
 WFin

(3.11)

Na equação (3.10), o termo m* representa a massa efetiva dos elétrons
enquanto na equação (3.11) m* é a massa efetiva das lacunas.
A equação (3.10) pode ser reescrita da seguinte forma:
 A
1
VTH  VFB  q ND 

C
ε
Si
 ox

2
 A   ΔE 0
  
q
 P  

(3.12)

onde A é a área da seção transversal, P é o perímetro da porta e E0 é a
variação do mínimo nível de energia da banda de condução.

3.1.2 Capacitância dos Cantos

A capacitância de porta por unidade de comprimento é geralmente
aproximada por Cox = εox.W ox/tox. Essa aproximação despreza a capacitância
dos cantos, e é válida quando tox é muito menor que W Fin e/ou HFin, por
exemplo, W Fin = HFin = 60 nm e tox = 2 nm (tox é 3% de W Fin ou HFin). No entanto,
para dispositivos com dimensões reduzidas como o MOS sem junções, a
espessura do óxido de porta se torna comparável às dimensões do dispositivo,
por exemplo, W Fin = HFin = 10 nm e tox = 2 nm (tox é 20% de W Fin ou HFin). Nesta
situação, a capacitância dos cantos não pode ser desprezada. A fim de se
obter resultados mais precisos para Cox, foi acrescentado um fator de correção
no cálculo da capacitância de porta:

76
Cox  ε ox ( Wox /t ox  f )

(3.13)

onde f é constante e corresponde à capacitância dos cantos.

Na Figura 3.2, é apresentada a seção transversal de um dispositivo sem
junções, enfatizando os cantos do dispositivo. Considerando o canto superior
esquerdo (indicado por ABCD), a capacitância deve ser obtida entre os lados
AB e AD em relação ao ponto C. Para o canto superior direito, a capacitância
deve ser obtida entre os lados EF e FG em relação ao ponto H. Pela Figura
3.2, pode-se perceber que os dois cantos superiores podem ser considerados
juntos como a metade de um quadrado de lado 2t ox. Neste caso, a capacitância
é calculada entre o centro do quadrado (C,H) e os lados AD, AF e FG. Esta
capacitância não depende das dimensões do quadrado, apresentando um valor
fixo 109. Pela equação (3.13), pode-se notar que Cox é dado pela soma de duas
capacitâncias: a das portas superior e laterais (εox.W ox/tox) e a capacitância dos
cantos (Ccantos = εox.f). A capacitância Ccantos pode ser calculada para um
dispositivo porta tripla como a metade da capacitância de um quadrado unitário
(Cqu), Ccantos = Cqu/2. Esta última é definida como a capacitância entre o centro
de um quadrado e seus quatro lados e é obtida numericamente. Segundo Read
109

, Cqu é dado por 0.367 × 4.π.εox. Através das relações acima, tem-se que

f = Cqu/(2.εox). Logo, pode-se obter que f = 2,3059.

Figura 3.2 – Seção transversal de um dispositivo sem junções enfatizando as capacitâncias dos
cantos.
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Em dispositivos reais, o canto é geralmente arredondado. A análise de
dispositivos com cantos arredondados é apresentada no item 3.1.3 juntamente
com a validação de fator f a fim de se adicionar o efeito de canto no cálculo da
capacitância de porta.

3.1.3 Validação do Fator f

Primeiramente, foram comparadas as tensões de limiar obtidas por
simulações tridimensionais de dispositivos longos (L = 1
WFin = HFin = 10 nm,

µm) com

tox variando entre 1 nm e 7 nm, ND variando entre

5  1018 cm-3 e 4  1019 cm-3 e silício policristalino P+ na porta. A tensão de
limiar foi primeiramente obtida pela equação (3.10), considerando-se ou
desprezando-se o termo f. As simulações foram efetuadas conforme descrito
no item 2.7. Para se obter VTH dos dispositivos simulados, foi utilizado o
método da segunda derivada da curva ID x VGS

110

para uma tensão VDS de 50

mV. Este é um método de base matemática que tem sido aplicado a
dispositivos SOI modo acumulação

111,112

, sendo capaz de determinar o

começo de cada mecanismo de condução (condução pelo corpo e início da
camada acumulação), embora neste momento seja apenas importante a
tensão de limiar. Este método foi utilizado em todas as extrações de tensão de
limiar neste capítulo, sempre considerando VDS = 50 mV.
A Figura 3.3 apresenta as tensões de limiar calculadas e simuladas em
função da concentração de dopantes e da espessura do óxido de porta,
analisando-se a influência do termo f em Cox. Pela figura, pode-se perceber que
f corrige adequadamente o efeito de canto, sendo que o erro máximo entre os
dados simulados e modelados é de 30 mV. Quando f é desprezado, ao se
aumentar ND e/ou tox, o erro entre VTH simulado e calculado aumenta. Por
exemplo, para tox = 7 nm e ND = 1  1019 cm-3, o erro é de 340 mV, enquanto
que se f for considerado, esse erro cai para menos de 10 mV. Assim, o fator f
será usado em todos os cálculos de VTH nesse trabalho para dispositivos porta
tripla.
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Modelo - Cox = ox (Wox/tox)
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Figura 3.3 – Tensão de limiar simulada e modelada em função da concentração de dopantes
(A) e da espessura do óxido de porta (B) analisando a inclusão do termo f no cálculo da
capacitância de porta por unidade de comprimento.

Conforme mencionado, em dispositivos reais os cantos são geralmente
arredondados.

Dessa

forma,

foram

simulados

dispositivos

conforme

apresentado na Figura 3.4, com o óxido de canto arredondado com um raio rox,
que foi variado entre 0 (sem arredondamento) e tox. A Figura 3.5 apresenta a
tensão de limiar em função do raio do óxido de canto, normalizado pela
espessura do óxido de porta, para dispositivos com diferentes concentrações
de dopantes e tox. Pela figura, pode-se perceber que o arredondamento do
canto não afeta a tensão de limiar em nenhum dos casos, não influenciando
significativamente no funcionamento dos dispositivos, mostrando que o fator f
pode ser aplicado a esses dispositivos.
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Figura 3.4 – Seção transversal de um dispositivo MOS sem junções com o óxido de canto
arredondado.
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Figura 3.5 – Tensão de limiar em função do raio do óxido de canto normalizado pela espessura
do óxido de porta.

Na

sequência,

foram

realizadas

simulações

considerando

o

arredondamento do canto da camada de silício, com um raio rint. Neste caso,
tanto os cantos superiores do silício como os cantos do óxido foram
considerados arredondados conforme apresentado na Figura 3.6. O raio rox foi
considerado como rox = rint + tox. A Figura 3.7 apresenta a tensão de limiar
obtida para essa estrutura em função do raio rint, para dispositivos com
diferentes concentrações de dopantes e espessuras de óxido de porta. Podese observar que o canto interno arredondado pode afetar ligeiramente a tensão
de limiar, especialmente para concentrações de dopantes mais altas e óxidos
de porta mais espessos. No entanto, esta variação é menor que 30 mV para
rint ≤ 3 nm, que representa 30 % da altura e da largura do fin. Assim, para
dispositivos com os cantos superiores do silício ligeiramente arredondados,
pode-se ainda utilizar o fator f como forma de correção. Para dispositivos com o
canto significativamente arredondado, Cox deve ser calculado como a
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associação paralela de capacitâncias cilíndricas e planares. Deve-se ressaltar
ainda que, neste caso, a carga total no silício por unidade de comprimento
sofrerá uma redução devido ao arredondamento, sendo que a redução da
carga no silício provoca um aumento de VTH.

Figura 3.6 – Seção transversal de um dispositivo MOS sem junções com os cantos superiores
do fin e do óxido arredondados.
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Figura 3.7 – Tensão de limiar em função do raio dos cantos superiores do silício.

3.1.4 Validação do Modelo de Tensão de Limiar

A fim de analisar se a dependência da tensão de limiar nas
características dos dispositivos é corretamente prevista pelo modelo,
simulações variando a largura do fin e a altura do mesmo entre 5 nm e 30 nm,
a espessura do óxido de porta entre 1 nm e 7 nm e a concentração de
dopantes entre 0,5  1019 cm-3 e 5  1019 cm-3 foram realizadas. O material de
porta é o silício policristalino tipo P. A Figura 3.8 apresenta a corrente de dreno
em função de tensão de porta para dispositivos de diversas larguras,
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apontando a tensão de limiar modelada. Pode-se notar que a definição de VTH
como a depleção completa da camada de silício (item 2.2.2) é adequada para
JNTs.
-7
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0,9
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1,5

Tensão de porta [V]
Figura 3.8 – Corrente de dreno versus tensão de porta para dispositivos de diferentes larguras
apontando a tensão de limiar.

Na Figura 3.9 são apresentadas as tensões de limiar modeladas e
simuladas em função da largura do fin (A), da altura do mesmo (B), da
espessura do óxido de porta (C) e da concentração de dopantes (D). As
tensões de limiar foram extraídas utilizando o método da segunda derivada da
curva ID x VGS para VDS = 50 mV 110, conforme mencionado no item 3.1.3. Podese perceber que o modelo prevê adequadamente a dependência de VTH em
função de W Fin, HFin, ND e tox. O máximo erro apresentado na Figura 3.9 foi de
33 mV. Pode-se observar também que há uma redução na tensão de limiar ao
se aumentar a largura, a altura ou a concentração de dopantes do dispositivo,
devido à maior carga de depleção e ao maior valor absoluto do potencial de
superfície na condição de limiar.
O modelo da equação (3.10) foi desenvolvido como forma de se calcular
a tensão de limiar em um dispositivo porta-tripla. Para um dispositivo planar, a
tensão de limiar pode ser calculada conforme proposto por Colinge et al. 1. A
fim de se analisar até quais dimensões de dispositivo o modelo proposto pode
ser adequadamente utilizado, o valor da tensão de limiar é apresentado em
função da largura do fin em escala logarítmica na Figura 3.10. Pode-se notar
que o modelo proposto apresenta uma boa concordância com VTH simulado
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para dispositivos com largura de até 80 nm, nas duas concentrações de
dopantes analisadas. Para dispositivos mais largos, a influência do campo
elétrico das portas laterais se torna desprezível, sendo que o dispositivo se
comporta como um transistor planar.
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Figura 3.9 – Tensão de limiar simulada e modelada em função da largura do fin (A), da altura
do mesmo (B), da espessura do óxido de porta (C) e da concentração de dopantes (D).
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Figura 3.10 – Tensão de limiar simulada e modelada em função da largura do fin em escala
logarítmica.
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Na Figura 3.11, a tensão de limiar é apresentada em função da altura do
fin em escala logarítmica. Para a concentração de dopantes mais altas, o
modelo proposto apresenta uma boa concordância com o V TH simulado até
uma altura de aproximadamente 70 nm. Já para a concentração mais baixa, o
modelo resulta em valores de VTH similares aos simulados em toda a faixa de
HFin.
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Figura 3.11 – Tensão de limiar simulada e modelada em função da altura do fin em escala
logarítmica.

Depois da comparação com as simulações tridimensionais, VTH
modelado foi comparado com resultados experimentais. Os dispositivos nMOS
medidos foram fabricados no Tyndall National Institute, Cork, Irlanda, de acordo
com Colinge et al. 5. A altura do fin foi reduzida para aproximadamente 10 nm
através de oxidação de sacrifício e remoção úmida. A largura de máscara
(Wmasc) varia entre 23 nm e 50 nm e foi definida através de litografia por feixe
de elétrons, sendo que é esperada uma redução de 5~10 nm na largura efetiva
do dispositivo. O comprimento de canal é de 1 µm. Para cada Wmasc, doze
dispositivos diferentes foram medidos em regiões distintas da lâmina, que
podem apresentar pequenas variações nas dimensões e/ou concentração de
dopantes. Foi utilizado o Sistema de Caracterização de Semicondutores
Keithley 4200 para a realização da medidas. Os dispositivos apresentam ND =
1  1019 cm-3 e tox = 10 nm. O método de extração de VTH utilizado é o da
segunda derivada 110, de forma similar aos dispositivos simulados, onde a curva
ID x VGS para VDS = 50 mV é usada. Na Figura 3.12, a comparação entre VTH
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medido e modelado é apresentada em função da largura efetiva do fin para
dispositivos nMOS, considerando uma redução de 8 nm em W masc. O modelo
apresenta boa concordância com os dispositivos experimentais.
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Figura 3.12 – Comparação entre dados experimentais e o modelo proposto em função da
largura efetiva do fin para dispositivos nMOS.

Dispositivos pMOS fabricados de acordo com Colinge et al.

5

no Tyndall

National Institute, Cork, Irlanda, também foram medidos, sendo VTH
apresentado na Figura 3.13. Neste caso, o material de porta é silício
policristalino tipo N+, sendo a tensão de faixa plana próxima de –1,1 V. Para
cada Wmasc, seis dispositivos diferentes foram medidos. Novamente, o modelo
apresenta boa concordância com os resultados experimentais.
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Figura 3.13 – Tensão de limiar em função da largura efetiva do fin comparando o modelo
proposto com os dados experimentais para dispositivos pMOS.
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3.1.5 Influência da Temperatura

A tensão de limiar é apresentada na Figura 3.14 para dispositivos longos
(L = 1 µm) de diferentes dimensões em função da temperatura, comparando os
valores obtidos com o modelo proposto com resultados simulados. As tensões
de limiar dos dispositivos simulados foram extraídas utilizando-se o método da
segunda derivada da curva ID x VGS 110, com VDS = 50 mV. Pode-se perceber
que o modelo prevê adequadamente a dependência de VTH com a temperatura
com erro máximo de 35 mV, sendo a variação dVTH/dT aproximadamente
linear. Com a redução da temperatura, ocorre um aumento na tensão de limiar,
o que está relacionado ao aumento da tensão de faixa plana e à redução da
concentração de dopantes ionizados. Na Figura 3.15, a variação da tensão de
limiar com a temperatura é apresentada em função da concentração de
dopantes para dispositivos nMOS com diferentes larguras de fin. Nesta figura
também estão presentes dados experimentais dos mesmos dispositivos do
item 3.1.4, mostrando que dVTH/dT é corretamente descrito pelo modelo. Podese perceber que essa variação aumenta com a largura do fin e com a redução
da concentração de dopantes. Estes dispositivos foram medidos em uma faixa
de temperatura entre 100 K e 483 K.
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Figura 3.14 – Tensão de limiar em função da temperatura para dispositivos nMOS simulados
de diferentes dimensões.
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A mesma dependência de VTH com a temperatura pode ser observada
em dispositivos pMOS conforme apresentado na Figura 3.16. Ao se aumentar
WFin, a variação dVTH/dT aumenta. Estes dispositivos foram medidos em uma
faixa de temperatura entre 223 K e 363 K.
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Figura 3.15 – Variação da tensão de limiar com a temperatura em função da concentração de
dopantes para resultados modelados e experimentais de dispositivos nMOS.
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Figura 3.16 – Variação da tensão de limiar com a temperatura em função da largura do fin
comparando o modelo proposto com resultados experimentais de dispositivos pMOS.

A fim de se analisar a influência da temperatura em VTH, a equação
(3.12) foi diferenciada em relação a T:
VTH VFB  q  A



T
T  ε Si  Wox


2

q A  ND 1 ΔE 0
 


C

T
q T
ox



(3.14)
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Como nos dispositivos nMOS o material de porta é o silício policristalino
P+, o primeiro termo da equação (3.14) (θ1 = ∂VFB/∂T) depende das variações
do potencial de Fermi e da largura de faixa proibida com a temperatura. O

 q
segundo termo  θ 2  

 ε Si



 A

 Wox

2

q A  ND
 
C ox  T




 está relacionado somente com



a dependência de ND em T. O terceiro termo depende da massa efetiva, que
possui uma pequena dependência com T, no entanto, esta dependência é
menor que a dos outros dois termos. A fim de se analisar a influência de cada
termo da equação (3.14) na dependência de VTH com T, os termos θ1 e θ2 são
apresentados na Figura 3.17 em função da concentração de dopantes para
diversas larguras de fin, similares às larguras dos dispositivos utilizados nos
experimentos. Pode-se notar que o segundo termo (θ2) domina a variação
dVTH/dT. Apenas para dispositivos com concentrações de dopantes mais
baixas, o termo θ1 poderia ter uma influência maior. Pode-se ainda perceber
que dND/dT é multiplicado por um termo relacionado às dimensões dos
dispositivos, aumentando o efeito de dND/dT para dispositivos com dimensões
maiores.
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Figura 3.17 – Componentes da variação da tensão de limiar com a temperatura (θ1 e θ2) em
função da concentração de dopantes.

Apesar da concentração de dopantes nos JNTs ser maior que a
transição de Mott

57,60

, o que significa que a taxa de impurezas ionizadas em

relação às impurezas ativas tende à unidade em qualquer temperatura, ND tem
uma importante influência em dVTH/dT. A taxa de ionização calculada usando o
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modelo de Altermatt et al.

59

é apresentada na Figura 3.18 em função da

temperatura. Pode-se notar que a taxa de ionização é muito próxima da
unidade conforme ND é aumentado. No entanto, esta pequena variação em N D
pode deslocar a tensão de limiar como apresentado na Figura 3.19, que
apresenta a diferença de VTH modelada com e sem o modelo de ionização
incompleta (VTH,com

e VTH,sem ii, respectivamente) em função da temperatura

ii

para um dispositivo com W Fin = HFin = tox = 10 nm. Para uma concentração de
dopantes de ND = 5  1018 cm-3, esta variação de VTH pode chegar a 100 mV
em 100 K.
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Figura 3.18 – Taxa de ionização das impurezas em função da temperatura para diversas
concentrações de dopantes.
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Figura 3.19 – Diferença entre a tensão de limiar calculada utilizando o modelo de ionização
incompleta (VTH,com ii) e sem considera-lo (VTH,sem ii) em função da temperatura.

89
3.1.6 Efeito da Polarização de Substrato

Por fim, foi analisada a influência da polarização de substrato na tensão
de limiar. A Figura 3.20 mostra a variação da curva de corrente de dreno em
função da tensão de porta para diversas polarizações de substrato (VBS).
0,15

Corrente de dreno [A]

19

-3

ND = 1 x 10 cm
WFin = 10 nm
0,10
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VBS = 0 V

HFin = 10 nm
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VBS = -40, -30, -20,
-10, 0, 10, 20, 30 e 40 V

0,00
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Tensão de porta [V]
Figura 3.20 – Corrente de dreno em função da tensão de porta analisando-se a influência da
polarização de substrato.

A Figura 3.21 mostra os valores de tensão de limiar extraídos da Figura
3.20 em função da tensão de substrato, utilizando-se o método da segunda
derivada

110

. Para valores positivos de tensão de substrato (maiores que a

tensão de faixa plana entre substrato e canal, que é VFBs ≈ 0,8 V – calculada
considerando-se que o silício abaixo do óxido enterrado é tipo p com
concentração de NA = 1015 cm-3), há a formação de uma camada de
acumulação na interface com o substrato. Para que o dispositivo não conduza
nessa condição, é necessária uma tensão de porta menor, de forma a atrair
mais cargas positivas a fim de se neutralizar as cargas negativas atraídas pela
tensão de substrato. Nessa região da curva, a tensão de limiar varia
linearmente com a tensão de substrato, conforme indicado pela linha tracejada.
Isso ocorre porque o segundo termo que equação (3.9), que está relacionado à
carga, é proporcional à mesma, que por sua vez varia de forma proporcional à
tensão aplicada ao substrato.
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Figura 3.21 – Tensão de limiar em função da tensão aplicada ao substrato para os dispositivos
simulados.

Uma forma de se considerar o efeito da acumulação na interface com o
substrato na tensão de limiar é acrescentar a dependência da carga QSi na
tensão de substrato. Assim, para VBS > VFBs, QSi passa a ser descrita por:

Q Si  qNDHFin WFin 

ε ox WFin
( VFBs  VBS )
t Box

(3.15)

Para tensões de substrato menores que a tensão de faixa plana, há a
formação de uma camada de depleção nas proximidades da interface com o
óxido enterrado. Neste caso, a variação da tensão de limiar com a tensão de
substrato é diferente daquela em que a condição na interface do canal com o
óxido enterrado é de acumulação. Com o intuito de considerar a camada de
depleção na interface silício/óxido enterrado, a profundidade da região de
depleção (xdepl) pode ser calculada pela equação 47:

x depl

 t
  Si Box
 ox

2

  Si t Box 
2

  Si ( VFBs  VBS )
q ND
  ox 

(3.16)

A altura efetiva do dispositivo que será utilizada no cálculo da tensão de
limiar no termo relacionado à carga de depleção será considerada como (HFin –
xdepl). Assim, utilizando-se as equações (3.15) e (3.16), pode-se acrescentar o
efeito da polarização do substrato na tensão de limiar. A Figura 3.22 mostra a
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comparação entre simulação e modelagem para dispositivos de diferentes
características, mostrando que o efeito da polarização de substrato pode ser
adicionado ao modelo de tensão de limiar de uma forma simples e efetiva. Para
a extração de VTH, foi utilizada a curva ID x VGS para VDS = 50 mV.
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Figura 3.22 – Tensão de limiar modelada e simulada em função da tensão aplicada ao
substrato para dispositivos de diferentes dimensões.

3.2

DISPOSITIVO DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR

3.2.1 Desenvolvimento do Modelo

A Figura 3.23 apresenta a vista esquemática e o corte transversal de um
JNT com seção transversal circular.

(A)

(B)

Figura 3.23 – Vista esquemática de um JNT com seção transversal circular (A) e o corte
transversal desse dispositivo (B).
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Neste caso a equação de Poisson em coordenadas cilíndricas é descrita
por:
q ND
1 d  d 
r

r dr  dr 
ε Si

(3.17)

onde r é a direção radial.

Usando as mesmas condições de contorno, tal como descrito no item
3.1.1 (potencial e campo elétrico nulos no centro), pode-se integrar a equação
(3.17):



q ND r 2
ε Si 4

(3.18)

Quando r = tSi/2, tem-se que ϕ é o potencial de superfície:
2

q ND t Si
S  
ε Si 16

(3.19)

Usando a relação do capacitor MOS apresentada pela equação (3.8),
sendo Q = QSi = q.ND.π.tSi2/4 na condição de limiar para o dispositivo cilíndrico,
substituindo ΦS pela equação (3.19) e isolando VGS, pode-se obter:
2

VGS  VTH  VFB

q ND π t Si
q ND t Si


ε Si 16
4 C ox

2

(3.20)

Vale a pena ressaltar que no caso de um capacitor cilíndrico, a
capacitância Cox é descrita por 113:

C ox 

2 π ε ox
 2t
ln1  ox
t Si






(3.21)

Conforme mencionado no item 3.1.1, deve-se acrescentar um termo na
equação (3.20) a fim de contabilizar o efeito de confinamento quântico

78,114

Assim, a equação completa de VTH em dispositivos cilíndricos é descrita por:

.
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2

VTH  VFB

2

q ND π t Si
q ND t Si
0,7652 h2



2
ε Si 16
4 Cox
2 m* q t Si

(3.22)

Pode-se observar que a equação (3.22) também pode ser reescrita da
mesma forma que a equação (3.12). Portanto, a equação (3.12) pode ser
considerada como uma equação genérica para VTH em JNTs.

3.2.2 Validação do Modelo

Para validar o modelo em dispositivos cilíndricos, foram utilizadas
simulações tridimensionais de acordo com o item 2.7. Assim como no item
3.1.3, foi considerado um dispositivo com L = 1 μm e silício policristalino P+ na
porta. A espessura tSi varia entre 5 nm e 20 nm, tox entre 1 nm e 7 nm, ND entre
5 × 1018 cm-3 e 1020 cm-3 e a temperatura entre 100 K e 400 K. O método da
segunda derivada da curva ID x VGS para VDS = 50 mV foi utilizado para extrair
VTH 110.
A Figura 3.24 apresenta a tensão de limiar em função da espessura do
óxido de porta (A) e da concentração de dopantes (B) para diversos valores de
tSi, comparando o modelo analítico com as simulações. Pode-se observar que o
modelo prevê corretamente a dependência de VTH com tox, tSi e ND.
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Figura 3.24 – Tensão de limiar em função da espessura do óxido de porta (A) e da
concentração de dopantes (B) para dispositivos cilíndricos com diversas espessuras de silício.
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Na Figura 3.25, a tensão de limiar é apresentada em função da
temperatura, mostrando que VTH aumenta com a redução de T. Assim como no
item 3.1.5, esse incremento em VTH se deve à redução da concentração de
dopantes ionizados e ao aumento da tensão de faixa plana. Novamente, podese notar a concordância entre o modelo e as simulações. Na Figura 3.26, a
variação |dVTH/dT| é apresentada em função da espessura tSi. Assim como no
caso dos dispositivos retangulares, |dVTH/dT| aumenta com tSi e com a redução
de ND.
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Figura 3.25 – Tensão de limiar em função da temperatura para dispositivos com diferentes
espessuras tSi.
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Figura 3.26 – Variação da tensão de limiar com a temperatura para JNTs cilíndricos em função
da espessura tSi.
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3.3

COMPARAÇÃO ENTRE DISPOSITIVOS CILÍNDRICOS E PORTA
TRIPLA

Na Figura 3.27, a variação da tensão de limiar com a temperatura é
apresentada em função da área da seção transversal (A) e do perímetro de
porta (B), tanto para dispositivos porta tripla como para dispositivos cilíndricos
com diversas concentrações de dopantes.
Analisando-se tanto em termos de área como de perímetro, os
dispositivos cilíndricos apresentam uma menor dependência de V TH com a
temperatura. Nos dispositivos porta tripla, a largura foi variada para se obter
diferentes áreas e perímetros, sendo que a altura foi mantida igual a 10 nm. Na
Figura 3.27, são incluídos os resultados experimentais dos dispositivos portatripla, indicando a proximidade entre o modelo e os dispositivos medidos. A
menor dependência de VTH com a temperatura dos dispositivos cilíndricos pode
ser explicada pela equação (3.14), sendo esta variação diretamente
proporcional à área e inversamente proporcional ao perímetro. Um dispositivo
cilíndrico de mesma área que um dispositivo retangular com altura fixa (H Fin =
10 nm) apresenta perímetro menor, reduzindo |dVTH/dT|.
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Figura 3.27 – Variação da tensão de limiar com T em função da área da seção transversal (A) e
do perímetro de porta (B), comparando dispositivos porta tripla com HFin = 10 nm e cilíndricos.

Uma segunda comparação foi realizada entre os dispositivos cilíndricos,
nos quais o diâmetro foi variado, e os dispositivos porta tripla, onde a largura foi
mantida em 10 nm enquanto HFin foi variado. A Figura 3.28 apresenta a tensão
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de limiar em função da área de seção transversal e do perímetro de porta para
diferentes concentrações de dopantes, a fim de se realizar essa comparação.
Pode-se notar que, para dispositivos maiores, a variação |dVTH/dT| é menor nos
dispositivos porta tripla. No entanto, para dispositivos menores, transistores
cilíndricos apresentam um comportamento melhor, que está relacionado ao
maior perímetro para se atingir a mesma área de seção transversal. Assim, de
forma geral, os dispositivos cilíndricos se mostraram menos sensíveis à
variação da temperatura.
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Figura 3.28 – Variação da tensão de limiar com T em função da área da seção transversal (A) e
do perímetro de porta (B) comparando dispositivos porta tripla com W Fin = 10 nm e cilíndricos.

Logo, foi apresentado neste Capítulo um modelo de tensão de limiar
para dispositivos porta tripla e cilíndricos, sendo validado através de diversos
resultados simulados e medidos. Através do modelo proposto, uma análise da
influência dos cantos superiores e da temperatura foi realizada em um JNT
porta tripla. No entanto, o modelo não permite a extração da tensão de limiar a
partir das curvas ID x VGS de um dispositivo. Assim, uma metodologia para a
extração de VTH é abordada no próximo Capítulo.
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4 MÉTODO DE EXTRAÇÃO DA TENSÃO DE LIMIAR

No Capítulo 3 foi apresentado um modelo analítico para a tensão de
limiar em dispositivos sem junções. Embora esteja relacionado com o
funcionamento do dispositivo, o modelo não permite a extração de um ponto
em uma curva ID x VGS ou suas derivadas que represente o limiar. Assim, na
sequência do trabalho, foi proposto um método de extração da tensão de limiar
para estes dispositivos 115,116.

4.1

DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO

Conforme apresentado no item 2.2.2, no regime de sublimiar, a corrente
de dreno majoritária em um dispositivo MOS sem junções está relacionada com
a difusão dos portadores, enquanto que acima do limiar, ID se deve à deriva,
tanto na condução pelo corpo como pela camada de acumulação. Assim, podese utilizar como definição de limiar a igualdade das componentes de deriva e
difusão da corrente de dreno (IDif = IDer).
Para identificar o ponto no qual as componentes apresentam a mesma
magnitude, foi utilizado o modelo de Pao-Sah 117:

ID   μeff Q c

dVY
dy

(4.1)

sendo Qc a densidade de carga de condução por unidade de comprimento e VY
a tensão em uma posição y do canal.

A componente de difusão da corrente é descrita por:

IDif  μeff t

dQc
dy

onde t é o potencial térmico dado por kT/q.

(4.2)
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Considerando que no limiar IDer = IDif juntamente com as equações (4.1)
e (4.2), pode-se obter a condição:

dQ c 1
1

dVY Q c
2 t

(4.3)

A equação (3.6) é a solução da equação de Poisson bidimensional
considerando apenas as cargas fixas no silício (equação (3.1)) e relaciona a
carga de depleção controlada pela porta com o potencial de superfície. Esta
equação é utilizada na dedução do método, pois nas proximidades do limiar a
condução ocorre apenas pelo corpo. Isolando-se o potencial de superfície na
equação (3.6), tem-se:

S 

Q depl

2

(4.4)

ε Si qND (2 HFin  WFin ) 2

Substituindo (4.4) na relação descrita para o capacitor MOS em (3.8):

VFB  VGS 

Q depl
C ox



Q depl

2

ε Si qND (2 HFin  WFin ) 2

(4.5)

A equação (4.5) pode ser resolvida em relação a Qdepl, resultando em:

Q depl

2



V  VGS
1
1
  FB
 2γ 
 
 C ox
γ
 C ox 







(4.6)

onde γεSi.q.ND.(2.HFin+W Fin)2/4.

Considerando que Qc no regime de depleção parcial é dado por
Qc = QSi – Qdepl e acrescentando a dependência com o potencial no canal (VY)
em (4.6), tem-se:
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Q c  Q Si  Q depl

2



V  VGS  VY
1
1
  FB
 Q Si  2γ 
 
 C ox
γ
 C ox 







(4.7)

Pela equação (4.7) pode-se observar que:

dQ c
dQ c

dVY
dVGS

(4.8)

Assim, a equação (4.3) pode ser reescrita como:

dQ c 1
1

dVGS Q c 2 t

(4.9)

Segundo Cunha et al. 49, tem-se que:

dQ c 1
g
 m
dVGS Q c
ID

(4.10)

quando a dependência da mobilidade com VGS é desprezada.
Nos dispositivos sem junções, a dependência da mobilidade com a
polarização é menor em relação aos dispositivos modo inversão, devido ao
campo elétrico reduzido 69 e à alta concentração de dopantes 10. Dessa forma, a
dependência da mobilidade em VGS pode ser desprezada.
Substituindo a equação (4.10) em (4.9), tem-se que a igualdade das
componentes da corrente de dreno ocorre na condição:

gm
1

ID
2 t

,

(4.11)

ou seja, quando a razão gm/ID for a metade de seu valor máximo (1/t),
conforme apresentado no item 2.6.3.
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4.2

VALIDAÇÃO DO MÉTODO

A Figura 4.1 apresenta as componentes da corrente (deriva e difusão)
obtidas por simulações numéricas tridimensionais semelhantes às realizadas
no item 3.1.4 em função da tensão de porta. Pode-se observar que há um
ponto onde as componentes da corrente se cruzam. Abaixo desse ponto
(sublimiar), há a predominância da componente de difusão enquanto que acima
do mesmo a componente predominante é a de deriva. O ponto onde IDer = IDif
será utilizado como limiar. No eixo direito da mesma figura é apresentada a
razão entre a transcondutância e a corrente de dreno. O máximo dessa razão
((gm/ID)max) ocorre no sublimiar e o ponto onde a mesma diminui para a metade
de seu valor máximo é destacado na figura. Pode-se notar que o ponto onde
gm/ID = (gm/ID)max/2 é o mesmo onde IDer = IDif. Deve-se ressaltar que nas
simulações foi considerada a dependência da mobilidade com o campo elétrico
assim como o efeito de confinamento quântico. Na Figura 4.1, a comparação
do método de gm/ID com as componentes da corrente de dreno é apresentada
para duas temperaturas, indicando a validade do método em relação à T.
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Figura 4.1 – Componentes de deriva e difusão da corrente de dreno (eixo da esquerda) e razão
da transcondutância pela corrente (eixo da direita) em função da tensão de porta para duas
temperaturas.

A comparação entre a tensão de limiar obtida pelo método de gm/ID e a
igualdade entre as componentes da corrente de dreno é apresentada na Figura
4.2 e na Figura 4.3 em função da largura e da altura dos dispositivos,
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respectivamente, onde a espessura do óxido de porta e a concentração de
dopantes foram variadas. Pode-se perceber pelas figuras que o método
concorda perfeitamente com a sua base física (IDer = IDif). O erro máximo obtido
nessas figuras é de 3 mV, que pode ser considerado como desprezível. Esse
erro pode estar relacionado com a dependência da mobilidade em VGS 49 que,
conforme já mencionado, é pequena nesses dispositivos

10

. Assim, pelas

Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3, pode-se concluir que o método é preciso
independentemente de qualquer uma dessas variáveis: T, tox, ND, WFin e HFin. A
tensão de limiar também foi extraída através dos métodos da segunda derivada
(DD)

110

e da corrente constante (CC)

118

. Conforme já mencionado, o primeiro

é um método matemático, enquanto o segundo é um método prático utilizado
principalmente nas indústrias devido à sua simplicidade

118

. Um valor típico de

corrente de dreno a ser utilizado no método CC é W ox/L×10-7 A

118

. Este valor

foi utilizado neste trabalho. As tensões de limiar extraídas por esses dois
métodos também são apresentadas na Figura 4.2 e na Figura 4.3, resultando
em valores próximos àqueles obtidos pelo método de gm/ID. Entretanto, ao se
aumentar W Fin ou HFin, a diferença entre a tensão de limiar obtida pelo método
da corrente constante em relação aos outros métodos aumenta para
aproximadamente 70 mV. Em um dispositivo MOSFET convencional, no qual o
método CC é amplamente utilizado, a corrente de dreno é proporcional à
largura efetiva. No caso dos dispositivos sem junções, a componente principal
da corrente de dreno, especialmente na região próxima ao limiar, é a de corpo,
sendo que a mesma não é proporcional à largura efetiva, mas à área da seção
transversal que não está depletada 4. Assim, a definição de um nível de
corrente para ser aplicado ao método da corrente constante nos JNTs pode se
tornar uma difícil tarefa. Através da Figura 4.2 e da Figura 4.3, pode-se também
observar o aumento da tensão de limiar com a redução da altura e de largura
do transistor, o que está relacionado às diminuições da carga de depleção e do
valor absoluto do potencial de superfície na condição de limiar.
O método de extração proposto também é analisado em função da
temperatura na Figura 4.4. Novamente, tem-se que o método de gm/ID
apresenta grande concordância com a sua base física, com um erro máximo de
3 mV, que representa menos de 0,5 % para a tensão de limiar de 0,63 V em
400 K. O método da dupla derivada apresenta uma maior dependência de VTH
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com a temperatura, o que já foi mencionado em publicações anteriores para
dispositivos porta dupla modo inversão

49,61

. O método da corrente constante

apresenta uma dependência similar com a temperatura em relação ao método
de gm/ID.
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Figura 4.2 – Comparação entre a tensão de limiar extraída com os métodos de gm/ID, DD e CC
e a igualdade entre as componentes da corrente de dreno obtida por simulação numérica
tridimensional em função da largura do dispositivo.
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Figura 4.3 - Comparação entre a tensão de limiar extraída com os métodos de gm/ID, DD e CC
e a igualdade entre as componentes da corrente de dreno obtida por simulação numérica
tridimensional em função da altura do dispositivo.

A Figura 4.5 apresenta a comparação entre a tensão de limiar extraída
utilizando-se os métodos de gm/ID, CC e DD e o ponto de igualdade das
componentes da corrente de dreno em função do comprimento de canal. Podese perceber que o método é válido para dispositivos de comprimento de canal
extremamente reduzido. No pior caso, o erro entre o método de g m/ID e sua
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base física foi de 8 mV para o dispositivo com L = 40 nm (V TH = 0,67 V), que
representa um erro menor que 1,2 %.
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Figura 4.4 – Comparação entre a tensão de limiar extraída com os métodos de gm/ID, DD e CC
e a igualdade entre as componentes da corrente de dreno obtida por simulação numérica
tridimensional em função da temperatura.
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Figura 4.5 – Comparação entre a tensão de limiar extraída com os métodos de gm/ID, DD e CC
e a igualdade entre as componentes da corrente de dreno obtida por simulação numérica
tridimensional em função do comprimento de canal.

4.3

MODELO ANALÍTICO DE TENSÃO DE LIMIAR BASEADO NAS
COMPONENTES DA CORRENTE DE DRENO

Conforme apresentado no item 4.1, a condição de limiar definida no
ponto de igualdade das componentes de deriva e difusão da corrente de dreno
é descrita pela equação (4.9). A densidade de carga de condução obtida pela
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equação (4.7) pode ser utilizada com (4.9), a fim de se obter outra equação
analítica para a tensão de limiar. A tensão no canal será considerada como
nula, uma vez que VTH é calculada para o lado da fonte do canal. Derivando
(4.7) em relação à tensão de porta, tem-se:


dQc 
 2γ
dVGS 


2

 1  VFB  VGS

 
C
γ
 ox 






-1

(4.12)

Dividindo (4.12) por (4.7) e substituindo em (4.9), pode-se obter:


2γ 
 Q Si 

C
ox 


 2γ

 C ox

2


 2γ
  4γ( VFB  VGS )  

 C ox
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  4γ( VFB  VGS )  4γt


(4.13)

A tensão de porta na equação (4.13) é a tensão de limiar obtida pela
igualdade das componentes da corrente de dreno. Isolando VGS em (4.13),
pode-se obter:

VTH  VFB 

2 C ox

Q
Q
1 
2γ
 Q Si 
 Si  Si 
8γ
2 C ox 8γ 
C ox
2

γ
2






2γ
 Q Si 
C ox


2


  16γt  t (4.14)


Na Figura 4.6 e na Figura 4.7, as tensões de limiar extraídas no ponto de
igualdade das componentes da corrente de dreno são comparadas com V TH
calculada pela equação (4.14) para dispositivos de diferentes dimensões (WFin,
HFin e tox) e concentração de dopantes. Os valores obtidos pelo modelo são
similares aos da igualdade IDif = IDer, com um erro máximo de 15 mV, que
representa cerca de 3% para o dispositivos com W Fin = 15 nm e tox = 2 nm (VTH
= 0,5 V).
A equação (4.14) representa outra forma de se calcular analiticamente a
tensão de limiar, além da apresentada no Capítulo 3. É importante ressaltar
que os modelos analíticos tem bases físicas diferentes, sendo o do Capítulo 3
relacionado à profundidade da região de depleção enquanto que o desse
Capítulo está relacionado às componentes da corrente de dreno. Comparandose as equações (3.10) e (4.14), pode-se notar que a (3.10) é mais simples,
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permitindo calcular a tensão de limiar de uma forma mais prática. Também por
sua simplicidade, a equação (3.10) pode ser utilizada como forma de se
analisar de forma qualitativa a influência de algum parâmetro na tensão de
limiar. No entanto, a modelagem descrita no Capítulo 3 não permite a extração
de VTH de uma forma simples a partir da curva ID x VGS característica. Já o
modelo da equação (4.14), apesar de sua expressão um pouco mais complexa,
e portanto menos intuitiva, está relacionado diretamente à um método próprio
de extração, permitindo uma análise mais completa de VTH.
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Figura 4.6 – Comparação entre o modelo de tensão de limiar descrito pela equação (4.14) e a
igualdade entre as componentes da corrente de dreno obtida por simulação numérica
tridimensional em função da largura do dispositivo.
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Figura 4.7 – Comparação entre o modelo de tensão de limiar descrito pela equação (4.14) e a
igualdade entre as componentes da corrente de dreno obtida por simulação numérica
tridimensional em função da altura do dispositivo.
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4.4

APLICAÇÃO DO MÉTODO A DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS

O método proposto para extrair VTH foi aplicado a dispositivos
experimentais. Os dispositivos são os mesmos do item 3.1.4, que foram
fabricados de acordo com Colinge et al.

5

no Tyndall National Institute, Cork,

Irlanda. Na Figura 4.8, a corrente de dreno é apresentada em função da tensão
de porta para dois dispositivos de diferentes larguras e para diversas
temperaturas, sendo que as tensões de limiar obtidas pelo método de gm/ID são
indicadas.
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Figura 4.8 – Corrente de dreno em escalas logarítmica (A) e linear (B) em função da tensão de
porta de dispositivos experimentais para diferentes temperaturas indicando as tensões de limiar
extraídas pelo método de gm/ID e pelo método da segunda derivada (DD).
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As tensões de limiar também foram extraídas pelo método da segunda
derivada (DD)

110

e estão igualmente apresentadas na Figura 4.8 com o

propósito de uma simples comparação. Os dispositivos medidos apresentam
uma severa degradação em sua curva de corrente devido à resistência série,
que é da ordem de centenas de kΩ

46,43

. Esta resistência aumenta quando a

temperatura é reduzida devido à ionização incompleta dos portadores

43

.

Métodos de extração de VTH que são baseados na corrente do estado ligado
(on-current) podem ser afetados pela resistência. O método proposto é
baseado no ponto de máximo da razão gm/ID, que ocorre no regime de
sublimiar, de forma que a extração de VTH não é afetada pela resistência série.
A severa degradação das curvas de corrente de dreno pela resistência série,
principalmente para temperaturas mais baixas, pode causar a impressão de
que os pontos de VTH extraídos estão no regime de sublimiar, quando as
curvas são analisadas em escala logarítmica. No entanto, pela Figura 4.8(B),
pode-se perceber que os valores de VTH estão adequados.
Na Figura 4.9, as tensões de limiar extraídas pelos dois métodos (gm/ID e
DD) são apresentadas em função da temperatura, comparando-se com o
modelo analítico descrito pela equação (4.14). Pode-se perceber que o modelo
proposto neste capítulo também é adequado para se calcular a dependência da
tensão de limiar com a temperatura.
As variações da tensão de limiar com a temperatura (dVTH/dT) extraídas
da Figura 4.9 são apresentadas na Tabela 4.1. A variação da tensão de limiar
com T calculada pela equação (3.14) também é apresentada nessa tabela.
Pode-se notar que a variação dVTH/dT é maior pelo método da segunda
derivada em relação ao método de gm/ID e aos modelos analíticos, sendo que
esses últimos apresentaram valores muito próximos. Esta superestimação de
dVTH/dT obtida através do método DD já foi mencionada em outros trabalhos
para dispositivos porta dupla modo inversão

49,61

.
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Figura 4.9 – Tensão de limiar de dispositivos experimentais extraídas usando os métodos da
segunda derivada (DD) e de gm/ID em função da temperatura comparando com o modelo de
tensão de limiar da equação (4.14).

Tabela 4.1 – Variações da tensão de limiar com a temperatura extraídas da Figura 4.9
comparadas aos modelos de tensão de limiar da equação (3.14) e da equação (4.14).

WFin
[nm]

|dVTH/dT| [mV/K]

ND

[cm-3] Método gm/ID Método DD Modelo (4.14) Modelo (3.14)

30

1x1019

1,04

1,15

1,04

1,03

40

1 x1019

1,17

1,38

1,15

1,13

30

3 x1019

1,10

1,25

1,08

1,06

23

5 x1019

0,77

0,87

0,77

0,83

30

5 x1019

0,93

0,97

0,93

0,91

40

5 x1019

1,05

1,15

1,04

1,05

Ao longo deste Capítulo e do anterior, o estudo se concentrou na tensão
de limiar, sendo propostos um método de extração e o modelo analítico. A
modelagem feita para a tensão de limiar pode ser expandida para um modelo
de corrente de dreno, conforme é apresentado no Capítulo a seguir.
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5 MODELAGEM DA CORRENTE DE DRENO

Conforme mencionado no item 2.2.2, dependendo das tensões aplicadas
à porta e ao dreno do dispositivo, pode haver condução tanto pelo corpo e por
uma camada de acumulação, como apenas pelo corpo do dispositivo. A Figura
2.9 apresenta o corte longitudinal de um dispositivo MOS sem junções
considerando porta e dreno polarizados. Na região entre 0  y < A, a condução
ocorre tanto pelo corpo como pela camada de acumulação. Na região entre
A  y  B, a condução de corrente ocorre apenas pelo corpo. A representação
da Figura 2.9 pode ser considerada como uma generalização para qualquer
forma de condução descrita em

27

para um dispositivo SOI modo acumulação:

se A < 0, não há camada de acumulação, se A = L, o canal inteiro está
acumulado e se B = L, não há pinçamento do canal (dispositivo não está em
saturação). Para a dedução do modelo, é considerado que a tensão no ponto A
é VA e a tensão no ponto B é VB.
A corrente de dreno pode ser calculada pela equação (4.1), de acordo
com o modelo de Pao-Sah 117. A densidade de carga é a soma das densidades
das duas regiões do canal: Q1 para 0  y < A e Q2 para A y  L, conforme
apresentado no item 2.2.2. Então, a corrente de dreno pode ser obtida através
da equação (5.1), onde o primeiro termo resulta em I1 e o segundo em I2.

μ
ID   eff
L

VA

μ
0 Q1(y) dVY  Leff

VB

Q

2

(y) dVY  I1  I2

(5.1)

VA

A tensão VB será considerada como a tensão efetiva entre dreno e fonte
(VB = VDSe) que será descrita no item 5.4 e a tensão VA é dada
aproximadamente por VA = VGS – ΦMS, conforme apresentado no item 2.2.2. No
entanto, a fim de se obter uma transição contínua entre as componentes I1 e I2
da corrente, uma função de suavização será usada para VA, conforme será
mostrado no item 5.5.
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5.1

CONDUÇÃO PELO CORPO E PELA CAMADA DE ACUMULAÇÃO
(0Y<A)

A densidade de carga Q1 pode ser descrita por:

Q1  QSi  Cox (VGS  VFB  VY )

(5.2)

O primeiro termo da equação (5.2) representa a condução de corpo e o
segundo a condução pela camada de acumulação. Pode-se, então, integrar a
equação (5.2) de 0 à VA, conforme apresentado na equação (5.1), obtendo a
corrente I1:

μ
I1  eff
L

5.2


  VA 2 

Q Si VA  C ox (VGS  VFB )VA  C ox 

2




(5.3)

CONDUÇÃO PELO CORPO (A  Y  B)

A carga Q2 pode ser descrita pela carga Qc no regime de depleção
parcial, dada pela equação (4.7). Esta equação foi obtida a partir da solução da
equação de Poisson bidimensional.
Integrando Q2 entre VA e VB conforme mostrado em (5.1), pode-se
chegar em:

3

2
 2γ
 μ 4 γ
μ
 ( VFB  VGS  VB )  γ  
I2  eff (VB  VA )
 Q Si   eff
2

L
C ox 
 C ox
 L 3 



μ eff 4 γ 
 ( VFB  VGS  VA )  γ 
2
L 3 
C ox 

3
2

(5.4)

Pode-se observar que as equações (5.3) e (5.4) são similares àquelas
obtidas para os dispositivos SOI modo acumulação em Colinge

27

.
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5.3

TENSÃO DE SATURAÇÃO
A tensão de saturação pode ser obtida através da relação 119:

IDsat  Qsat v sat

(5.5)

onde IDsat é a corrente de saturação, Qsat a densidade de carga de saturação e
vsat a velocidade de saturação.
A carga de saturação pode ser obtida através da carga Q2:
Qsat = Q2 para VY = VDsat. Já a corrente de saturação deve ser obtida através
das somas das duas componentes de corrente: IDsat = I1+ I2 para VB = VDsat.
Deve-se ressaltar que a componente I1 da corrente não depende de VB,
dependendo apenas de VA. Assim, substituindo as equações (4.7), (5.3) e (5.4)
em (5.5) com as considerações acima, pode-se obter o polinômio de terceiro
grau descrito por (5.6), onde w é função da tensão de saturação.

K 3 w3  K 2 w2  K1 w  K 0  0

K3  

sendo

μ
K 0  eff
L

4μeff γ
,
3L

 2γ

μeff 
 Q Si 
 C ox

K2 
,
L

(5.6)

K 1  2 v sat γ

e

4 γ2

 2γ
 γ
L v sat 
C

  Q Si ( VGS  VFB )  ox (VGS  VFB ) 2  .




Q


Si
3
C
 C 2
μeff 
2
 ox
 ox
 3 C ox


A tensão de saturação será, então, obtida através de:

VDsat  w  VFB  VGS 

γ
2
C ox

(5.7)

Com o intuito de limitar a tensão de saturação mínima em duas vezes o
potencial térmico como em um dispositivo MOS planar, uma função de
suavização foi utilizada 120:
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VDsat  2t  t ln[1 exp((VDsat  t )/t )]

5.4

(5.8)

TENSÃO EFETIVA ENTRE FONTE E DRENO

A fim de se limitar a máxima tensão entre fonte e dreno na tensão de
saturação, uma função de suavização foi utilizada

120

:

 ln[1  exp(A 1 (1  VDS /VDsat ))] 
VDSe  VB  VDsat 1 

ln(1  exp( A 1 ))



(5.9)

onde A1 é um parâmetro que controla a transição entre triodo e saturação e
VDsat é calculado pela equação (5.8). Neste trabalho, A1 foi adotado como 4.

5.5

TENSÃO VA

A transição entre os regimes de condução de corpo e corpo mais
camada de acumulação ocorre em VY = VGS – VFB para VGS > VFB. Para
VGS < VFB haverá condução apenas pelo corpo. Nesta condição, VA deve tender
à tensão na fonte (VS), fazendo com que a componente I1 tenda à zero. Por
outro lado, para VGS > VFB, uma camada de acumulação é formada pelo menos
do lado da fonte do canal. Dependendo das tensões VGS e VDS, essa camada
de acumulação pode se estender através do canal inteiro. O valor máximo que
VA pode assumir é VB. Quando isso ocorre, o canal inteiro está acumulado,
desde a fonte até o dreno, indicando que não há pinçamento do canal. Para se
obter uma transição contínua entre essas condições, a equação (5.10) foi
usada para VA, onde A2 e A3 controlam a suavidade da função e foram
adotados como 6 e 6, respectivamente.

VA  VS 

VDSe
(1  A 2 exp(  A 3 ( VGS  VFB ))) 0,5

(5.10)
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5.6

SUBLIMIAR

A corrente total obtida pela soma das componentes I1 e I2 é válida para o
regime acima do limiar. Para a região de sublimiar, a corrente varia
exponencialmente com VGS devido à difusão dos portadores. Para realizar a
continuidade entre os regimes acima e abaixo do limiar, uma função de
transição foi usada para a variável VG1:

VG1  VTH  VTH

ln[1 exp(A 4 ( VGS /VTH  1))]
ln(1  exp( A 4 ))

(5.11)

onde A4 controla a transição e VTH é calculado conforme visto no item 3.1.1.
A equação (5.11) é usada para VGS em (5.3), (5.4), (5.7) e (5.10) e A4 foi
usado como 12. A corrente total de dreno é finalmente calculada por:

ID  (I1  I2 )e

VGS  VG1
n t

(5.12)

Assim, a equação da corrente é contínua do sublimiar à saturação. Para
VGS muito menor que a tensão de limiar, VG1 tende a VTH pela equação (5.11).
Assim, VG1 será constante e a soma I1+I2 também será constante, e ID varia
exponencialmente com VGS – VTH. Para VGS muito maior que VTH, VG1 tende à
VGS e o termo exponencial em (5.12) tende à unidade. Assim, ID é dado pela
soma I1+I2. É importante ressaltar que os valores de A1, A2, A3 e A4 foram
adotados a partir da comparação entre o modelo com simulações numéricas,
visando os melhores resultados.

5.7

MODULAÇÃO DO COMPRIMENTO DE CANAL

Conforme mencionado no item 2.2.2, quando o dispositivo MOS sem
junções opera em saturação, ocorre o pinçamento do canal de forma similar a
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um dispositivo MOS convencional. Quanto maior for a tensão aplicada ao
dreno, maior será a região de depleção entre canal e dreno, fazendo com que o
ponto do pinçamento se desloque mais para dentro do canal. Assim, o
comprimento efetivo de canal diminui com a tensão de dreno, ocorrendo a
modulação do comprimento de canal. A fim de se considerar a modulação de
comprimento de canal nesses dispositivos, o modelo descrito por Foty
baseado no trabalho de Baum e Beneking

119
,

121

, pode ser utilizado. O

comprimento efetivo de canal será descrito por:
  E 2 V  V
E 
Dsat
L eff  L    sat   DS
 sat 
a
2a 
  2a 



(5.13)

onde Esat é o campo elétrico de saturação que pode ser simplificado por E sat =
VDsat/L e a = qND/(2εSi) 119.
Deve-se ressaltar que a modulação do comprimento de canal, conforme
descrito pela equação (5.13), é utilizada principalmente para a determinação da
condutância de saída na região de saturação para dispositivos de canal longo.
Em dispositivos de canal curto, a variação do potencial mínimo é responsável
pela determinação do efeito de modulação do comprimento de canal. Este
assunto será tratado no item 5.9 e no Capítulo 6, onde a correção de efeitos de
canal curto será aplicada ao modelo do potencial de superfície.

5.8

VALIDAÇÃO DO MODELO

Para validar o modelo, foram utilizadas simulações tridimensionais de
dispositivos semelhantes aos do item 3.1.4, sendo que a mobilidade foi
considerada como constante e igual a 100 cm 2/V.s, que é um valor típico de
mobilidade nestes dispositivos 10.
A Figura 5.1 apresenta as componentes I1 e I2 da corrente de dreno,
juntamente com ID em escala linear (A) e logarítmica (B). Pode-se observar que
para VGS menor que a tensão de faixa plana, a componente de corpo (I2) é
dominante, enquanto que para VGS maior que VFB a componente que considera

115
a soma das conduções pelo corpo e pela camada de acumulação (I 1) é
predominante.
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Figura 5.1 – Corrente em escalas linear (A) e logarítmica (B) em função da tensão de porta
mostrando as contribuições das componentes I1 e I2 na corrente de dreno.

A Figura 5.2 apresenta a corrente de dreno em escalas linear e
logarítmica em função da tensão de porta para diferentes polarizações de
dreno, comparando resultados simulados e modelados. Na Figura 5.2, a
transcondutância é também apresentada em função de VGS. Pelas figuras,
pode-se observar que ID e gm são corretamente previstas pelo modelo, tanto no
sublimiar como acima do limiar.
A razão entre a transcondutância e a corrente de dreno é apresentada
na Figura 5.3 em função da corrente de dreno, mostrando que o modelo prevê

116
adequadamente esta figura de mérito, que é importante em circuitos
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Figura 5.2 – Corrente de dreno e transcondutância modeladas e simuladas em função da
tensão de porta.
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Figura 5.3 – Razão entre transcondutância e corrente de dreno em função da corrente de dreno
comparando o modelo com resultados simulados.

Na Figura 5.4, a corrente e a condutância de saída são apresentadas em
função da tensão de dreno para diferentes valores de sobretensão de porta
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(VGT = VGS – VTH). Pelos gráficos, pode-se observar que a corrente e a
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Corrente de dreno [A]

condutância de dreno são corretamente modeladas.
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Figura 5.4 – Corrente e condutância de dreno modeladas e simuladas em função da tensão de
dreno para diversos VGT (VGT = VGS – VTH).

Os erros entre os resultados simulados e modelados foram calculados
para as curvas da Figura 5.2 e da Figura 5.4. O erro máximo é apresentado na
Tabela 5.1 para cada curva. O erro máximo é menor que 15 % para ID e gm em
todos os casos. Já o erro médio das curvas foi menor ou igual a 8,1 %.
Tabela 5.1 – Erro máximo absoluto entre os dados simulados e modelados da Figura 5.2 e da
Figura 5.4.

Curva ID x VGS

Curva gm x VGS

Curva ID x VDS

VDS [V]

Erro [%]

VDS [V]

Erro [%]

VGT [V]

Erro [%]

0,05

8,9

0,05

12,9

0,2

9,1

0,10

8,1

0,10
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0,4

9,2
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9,4
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0,6

10,4
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9,6
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14,1

0,8

10,4
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14,4

1,0

7,6
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Assim como mencionado no item 3.1.1, a aplicação do modelo a
dispositivos pMOS é análoga à aplicação a dispositivos nMOS. Dessa forma, a
Figura 5.5 apresenta a corrente de dreno e a transcondutância para
dispositivos pMOS polarizados em diversas tensões de dreno, mostrando que a
aplicação do modelo e os resultados obtidos são similares aos dos dispositivos
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Figura 5.5 – Corrente de dreno e transcondutância em função da tensão de porta para diversas
tensões de dreno mostrando a aplicação do modelo a dispositivos pMOS.

Depois da validação com as simulações TCAD, o modelo foi comparado
com resultados experimentais. Os dispositivos foram os mesmos do item 3.1.4.
A mobilidade de baixo campo foi calculada considerando os modelos de
espalhamento de rede, por impurezas ionizadas e portador-portador descritos
no item 2.4.2. Também foi considerada a resistência série, sendo que a
equação da corrente foi resolvida de forma iterativa. Foi considerada uma
resistência de fonte/dreno de 100 kΩ, que equivale à resistência de uma região
de 150 nm de comprimento com ND = 1 × 1019 cm-3 e uma mobilidade de 100
cm2/V.s, que é um valor típico de mobilidade nestes dispositivos 10. A Figura 5.6
apresenta a corrente de dreno para VDS = 50 mV enquanto a Figura 5.7
apresenta ID e gm para VDS = 1 V em função da tensão de porta para diversas
temperaturas, comparando os resultados do modelo proposto com resultados
experimentais. A mobilidade de baixo campo foi calculada utilizando-se os
modelos propostos por Caughey et al.

65

e por Dorkel et al.

67

. Pode-se notar

que o modelo apresenta boa concordância com os resultados experimentais.
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Figura 5.6 – Corrente de dreno em escalas linear e logarítmica em função da tensão de porta
comparando o modelo com resultados experimentais para VDS = 50 mV.
1,2

-3

ND = 1 x 10 cm

1,2

W Fin = 20 nm

tox = HFin = 10 nm
L = 1 m

0,8
0,4

T = 470, 360,
300, 220 K

VDS = 1 V
Linhas - modelo
Símbolos - experimental

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Transcondutância [S]

Corrente de dreno [A]

19

1,6

19

-3

ND = 1 x 10 cm

1,0 tox = HFin = 10 nm
0,8
0,6
0,4

W Fin = 20 nm
L = 1 m
T = 470, 360,
300, 220 K

0,2

VDS = 1 V

0,0

Linhas - modelo
Símbolos - experimental

0,0

0,5

Tensão de porta [V]

1,0

1,5

2,0

2,5

Tensão de porta [V]

Figura 5.7 – Corrente de dreno e transcondutância em função da tensão de porta comparando
os resultados do modelo com resultados experimentais para diversas temperaturas e VDS = 1 V.

5.9

EFEITOS DE CANAL CURTO

Com o intuito de obter uma expressão analítica para a inclusão dos
efeitos de canal curto na modelagem da corrente de dreno, ou seja, a influência
da polarização do dreno no potencial do canal, a equação tridimensional de
Poisson deve ser resolvida:
qND
d2 d2 d2
 2  2 
2
ε Si
dx
dy
dz

onde y representa a direção do comprimento do canal.

(5.14)
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A equação (5.14) pode ser resolvida utilizando-se o principio da
superposição, de forma que a solução é obtida pela soma da solução da
equação (3.1) com a solução da equação tridimensional de Laplace descrita
por:
d2 d2 d2


0
dx 2 dy 2 dz 2

(5.15)

A solução da equação (5.15) para o potencial mínimo (ϕmin) no canal é
dada por 3,122,123:

 min 

V sinh(ymin / λ)  U sinh((L  y min )/ λ)
sinh(L/λ)

(5.16)

onde U e V são os potenciais na fonte e no dreno, respectivamente, λé o
comprimento característico e ymin é o ponto do potencial mínimo no canal.
O ponto ymin pode ser obtido por 123:

y min 

λ  U exp(L/ λ)  V 
ln 

2  V  U exp( L/ λ) 

(5.17)

O comprimento característico λ para um dispositivo porta tripla pode ser
obtido pela média dos dois comprimentos característicos λ e λ relacionados à
largura e à altura, respectivamente 3:

λ

1
λ1

2

(5.18)

 (2λ 2 ) 2

sendo λ1 e λ2 descritos por 3:
λ1 

ε Si WFin t ox
2ε ox

 ε ox WFin 
1 

4ε Si t ox 


λ2 

ε Si HFin t ox
4ε ox

 ε ox HFin 
1 

2ε Si t ox 


2

(5.19)

2

(5.20)

121

O potencial U, quando o dispositivo opera em depleção parcial, pode ser
obtido isolando-se a densidade de cargas de depleção na equação (4.4) e
substituindo-a em (3.8), resultando em:


γ
γ
U    VGS  VFB 

2
2
2Cox
C ox



γ
 ( VGS  VFB ) 
2
4Cox


(5.21)

Já o potencial V é descrito por V = U + VDS. Assim, primeiramente
devem-se calcular os potenciais U e V. Então, o ponto ymin e o potencial mínimo
no canal podem ser obtidos pelas equações (5.17) e (5.16), respectivamente.
Na sequência, a corrente de dreno com a correção dos efeitos de canal curto
pode ser calculada substituindo-se VGS por VGS + ϕmin.
A relação entre a velocidade (v) e o campo elétrico que considera a
velocidade de saturação é descrita por 120:

v  μ0 E eff (1  μ0 E eff / v sat ) 1

(5.22)

A mobilidade efetiva será então obtida por:

μeff  μ0 (1  VDS μ0 /(L v sat )) 1

(5.23)

Na Figura 5.8, a corrente de dreno e a transcondutância de um
dispositivo com L = 40 nm são apresentadas em função de VGS, onde são
comparados os resultados simulados com as simulações numéricas.
Na Figura 5.9, a corrente de dreno e a condutância de saída são
mostradas em função da tensão de dreno. Pelas figuras, pode-se notar que o
modelo com a correção de efeito de canal curto descreve adequadamente a
corrente de dreno para todas as polarizações analisadas. Há apenas uma
pequena descontinuidade nas curvas da condutância de saída, causada pela
transição no início da região de saturação.
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Figura 5.8 – Corrente de dreno em escalas linear e logarítmica e transcondutância em função
da tensão VGS apresentando resultados modelados e simulados para um JNT de L = 40 nm.
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Figura 5.9 – Corrente de dreno e condutância de saída em função da tensão aplicada ao dreno
mostrando resultados modelados e simulados para um dispositivo de L = 40 nm.
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5.9.1 Inclinação de sublimiar

A equação (5.16) pode ser utilizada a fim de se obter uma expressão
para a dependência da inclinação de sublimiar no comprimento do canal. Para
se desenvolver esta expressão, a variação do potencial mínimo no canal deve
ser analisada. O ponto do mínimo potencial no canal normalizado pelo
comprimento do mesmo é apresentado na Figura 5.10 em função de tensão de
porta para dispositivos com diferentes comprimentos de canal e considerando
uma baixa tensão de dreno. As tensões de limiar desses dispositivos estão
próximas de 0,65 V. Para tensões de porta bem abaixo do limiar (V GS << VTH),
o ponto do potencial mínimo no canal tende à metade do comprimento do canal
(ymin/L = 0,5), ou seja, o menor potencial se encontra no centro do canal. Esse
fato se deve à pequena diferença entre as barreiras de potencial do dreno e da
fonte.
0,56
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0,52
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0,48
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Figura 5.10 – Ponto do potencial mínimo no canal normalizado pelo comprimento de canal em
função da tensão de porta.

Dessa forma, para se obter uma expressão para S, o ponto do potencial
mínimo pode ser considerado como ymin = L/2. Com esta aproximação, a
equação (5.16) pode ser reescrita para a região de sublimiar considerando
baixo VDS como:
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min,sub 

sinh(L/(2λ))
( V  U)
sinh(L/λ)

(5.24)

Na Figura 5.11, o potencial mínimo na região de sublimiar (ϕmin,sub)
obtido pela equação (5.16) é apresentado em função da tensão de porta para
dispositivos de diferentes comprimentos de canal. Pode-se observar que o
potencial varia linearmente com VGS na região de sublimiar. Também se pode
observar que o potencial mínimo e sua variação com a tensão de porta
aumentam com a redução do comprimento do canal.
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Figura 5.11 – Potencial mínimo no canal em função da tensão de porta para dispositivos de
diferentes comprimentos de canal considerando uma baixa polarização de dreno.

A variação da inclinação de sublimiar com as dimensões dos dispositivos
(S) está relacionada com a variação de ϕmin,sub com VGS:
 d

ΔS  S min,sub 
 dVGS 

(5.25)

Derivando a equação (5.24) em relação à tensão de porta, pode-se
obter:
dmin,sub
dVGS



sinh(L/(2λ)) d(2U)
sinh(L/λ) dVGS

(5.26)

125
No regime de sublimiar, o potencial de superfície varia linearmente com
a tensão de porta (U  VGS), uma vez que todas as cargas no canal estão
depletadas, de forma que não há variação de cargas no canal com VGS 16,122.
Assim, a inclinação de sublimiar considerando os efeitos de canal curto (Short
Channel Effects – SCE) pode ser calculada por:

sinh(L/(2λ)) 

S SCE  S  ΔS  S1  2
sinh(L/λ) 


(5.27)

A inclinação de sublimiar calculada pela equação (5.27) foi comparada
aos valores extraídos dos dispositivos simulados para VDS = 50 mV na Figura
5.12. Foram comparados dispositivos de diferentes dimensões (W Fin, HFin e tox
foram variados), sendo que o modelo apresentou concordância em todos os

Inclinação de sublimiar [mV/dec]

casos.
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Figura 5.12 – Inclinação de sublimiar em função do comprimento de canal para dispositivos de
diferentes dimensões comparando o modelo analítico com os resultados simulados.

5.9.2 Redução da Tensão de Limiar e da Barreira Induzida pelo Dreno

A equação (5.16) também pode ser utilizada para se desenvolver uma
expressão analítica para a redução da tensão de limiar com a diminuição do
comprimento de canal e para a redução da barreira induzida pelo dreno. Para
desenvolver esta expressão, o potencial de superfície na condição de limiar é
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necessário. Conforme apresentado no Capítulo 3, este potencial é descrito pela
equação (3.7) para um dispositivo longo.
Entretanto, este potencial é alterado pela variação do potencial mínimo
no canal. Assim, o potencial na condição de limiar, considerando os efeitos de
canal curto (ϕS,SCE), pode ser obtido pela diferença entre o potencial de
superfície para dispositivos longos e o potencial mínimo na condição de limiar
(ϕmin,Vth):

S,SCE  S  min,Vth

(5.28)

Considerando que a tensão de limiar é extraída com uma tensão baixa
no dreno, o ponto do potencial mínimo no canal ocorre no centro do dispositivo
(ymin = L/2, conforme apresentado na Figura 5.10). O potencial ϕmin,Vth, que
representa a redução da tensão de limiar com o comprimento de canal
(Threshold Voltage roll-off) pode ser obtido pela equação (5.24) com U = ϕS,SCE
e V = ϕS,SCE + VDS:
min,Vth 

sinh(L/(2λ))
(2S,SCE  VDS )
sinh(L/λ)

(5.29)

Se o potencial no dreno é muito menor que o potencial de superfície, a
equação (5.29) pode ser reescrita como:

min,Vth 

sinh(L/(2λ))
2S,SCE
sinh(L/λ)

(5.30)

Substituindo (5.30) em (5.28), o potencial na condição de limiar,
considerando os efeitos de canal curto, é descrito por:

S,SCE 

S
1 2

sinh(L/(2λ))
sinh(L/λ)

(5.31)

Então, o potencial ϕmin,Vth é obtido substituindo (5.31) em (5.30):

min,Vth 

S
1

sinh(L/λ)
2sinh(L/(2λ))

(5.32)

127
onde ϕS é calculado pela equação (3.7).
Na Figura 5.13, o potencial ϕmin,Vth calculado pela equação (5.32) é
apresentado em função do comprimento de canal para dispositivos de
diferentes dimensões.
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Figura 5.13 – Potencial ϕmin,Vth (Threshold Voltage Roll-off) em função do comprimento de canal
obtido pelas simulações e pelo modelo analítico para dispositivos de diferentes dimensões.

Nos dispositivos simulados, a tensão de limiar foi extraída utilizando o
método da segunda derivada
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para uma polarização VDS = 50 mV.

Entretanto, deve-se ressaltar que diferentes métodos de extração podem
resultar em dependências relativamente diferentes em relação ao comprimento
de canal, conforme pode ser notado na Figura 4.5. No entanto, o potencial
ϕmin,Vth é muito importante, pois permite o cálculo da redução da barreira
induzida pelo dreno.
Primeiramente, o potencial U é calculado através da equação (5.21) para
VGS = VTH – ϕmin,Vth. Então, o ponto ymin é obtido através da equação (5.17) para
uma determinada polarização de dreno, por exemplo V DS = 1 V. O potencial
ϕmin para esta polarização é calculado por (5.16). O DIBL será calculado por:
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DIBL  min | VDS 1V min,Vth  DIBL L

(5.33)

onde DIBLL é a redução da barreira induzida pelo dreno extraída para os
dispositivos de canal longo.

Na Figura 5.14, a redução da barreira induzida pelo dreno é apresentada
em função do comprimento de canal para dispositivos de diferentes dimensões,
comparando o cálculo do DIBL pela equação (5.33), conforme descrito acima,
com resultados simulados. Na figura, pode-se observar que o modelo descreve
adequadamente o DIBL em todos os casos analisados. O valor de DIBL L é de
15 mV/V para todos os dispositivos considerados e pode ser considerado como
um parâmetro de ajuste. É importante mencionar que, mesmo se a tensão de
limiar for extraída por outro método como o descrito no Capítulo 4, os valores
do DIBL são muito próximos.
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Figura 5.14 – Redução da barreira induzida pelo dreno (DIBL) em função do comprimento de
canal para dispositivos de diferentes dimensões.

A modelagem de corrente de dreno proposta neste Capítulo se mostrou
bastante eficiente quando comparada a resultados simulados e experimentais.
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Através da modelagem dos efeitos de canal curto também foi possível
determinar funções analíticas para o cálculo da dependência da inclinação de
sublimiar, da redução de barreira induzida pelo dreno e da tensão de limiar no
comprimento de canal. No entanto, este modelo não pode ser utilizado para a
obtenção de variáveis como potencial de superfície e carga de condução, que
serão analisados no próximo Capítulo.
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6 MODELO DE POTENCIAL DE SUPERFÍCIE E DENSIDADE
DE CARGAS
No Capítulo 5, foi apresentada uma modelagem para a corrente de
dreno em dispositivos MOS sem junções de porta tripla. No entanto, o modelo
desenvolvido não pode ser utilizado para a obtenção de outras variáveis como
potencial de superfície e densidade de cargas em função das polarizações de
porta e dreno. Dessa forma, deu-se sequência à etapa de modelagem
procurando-se obter uma forma analítica de se calcular o potencial de
superfície e a densidade de cargas. Assim como realizado no Capítulo 5, a
modelagem será dividida por modo de funcionamento (condução pelo corpo e
por camada de acumulação).

6.1

CONDUÇÃO DE CORPO

O potencial de superfície no regime de condução pelo corpo pode ser
obtido através da solução da equação bidimensional de Poisson (equação
(3.1)), onde apenas a carga de depleção é considerada, conforme apresentado
no item 3.1.1. A equação (3.1) pode ser integrada como apresentado em (3.3),
resultando na relação entre potencial de superfície e campo elétrico descrita
em (3.4) e na relação entre densidade de cargas e potencial descrita por (3.6).
Substituindo (3.6) na relação do capacitor MOS (equação (3.8)), pode-se obter:

( VFB  VGS  S )Cox  ε Si (2HFin  WFin )

qND
S
ε Si

(6.1)

Isolando-se o potencial em (6.1), pode-se obter o potencial de superfície
no regime de depleção parcial (ϕS,depl):

S,depl  VGS

2

 γ pot 
  γ pot ( VGS  VFB )
 VFB 
 
2
2


γ pot

onde γpotεSi.q.ND.(2.HFin+W Fin)2/Cox2.

(6.2)
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6.2

CONDUÇÃO PELA CAMADA DE ACUMULAÇÃO

No regime de condução pela camada de acumulação, a equação de
Poisson bidimensional pode ser escrita como 47:


d 2 d 2 q ND t


e
ε Si
dx 2 dz 2

(6.3)

Neste regime de condução, apenas a densidade de elétrons é
considerada (a carga de depleção é desprezada), pois não há região de
depleção. Utilizando-se as mesmas condições de contorno descritas no item
3.1.1 (potencial e campo elétrico nulos no centro de seção transversal do
dispositivo), a equação (6.3) pode ser integrada da seguinte forma:

q ND
 d 
0 d dx   ε Si

ES

2

S




 e t d

(6.4)

0

A relação entre o potencial de superfície e o campo elétrico de superfície
será descrita por:
ES 

q ND  t
ε Si

 S

 e t  1





(6.5)

Substituindo (6.5) em (3.5) e em (3.8), tem-se:

( VFB  VGS  S )C ox  ε Si (2HFin

q ND t
 WFin )
ε Si

 S

 e t  1





(6.6)

O potencial de superfície na equação (6.6) equivale ao potencial no
regime de acumulação (ϕS,acc). Isolando o potencial do termo exponencial:

S,acc

 ( VGS  VFB  S,acc ) 2 
 t ln 1 

γ pot t



(6.7)
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O valor do potencial ϕS,acc é de no máximo algumas vezes o potencial
térmico em acumulação forte, assim ϕS,acc pode ser desprezado para VGS >>
VFB no termo logarítmico.

6.3

TRANSIÇÃO CONTÍNUA ENTRE OS REGIMES DE CONDUÇÃO

Como forma de se obter uma transição contínua entre os diferentes
regimes de condução, uma função de suavização foi utilizada para descrever a
tensão de porta:
 ln[1  exp(A 5 (1  ( VGS  VY )/VFB ))] 
VG2  VFB 1 

ln(1  exp( A 5 ))



(6.8)

onde A5 é um parâmetro que controla a suavidade da transição e é ajustado
com base nas simulações. O valor do VY deve ser utilizado como VS
(geralmente 0 V) e VDSe para o cálculo dos potenciais de superfície na fonte e
no dreno, respectivamente.

A equação (6.8) é utilizada a fim de se limitar a máxima tensão de porta
em VFB , de forma que a carga de depleção tenda à zero na condição de faixa
plana. A equação (6.9) é usada na transição entre o sublimiar e a região de
condução do dispositivo. Esta expressão limita a mínima tensão de porta (VG3)
na tensão de limiar.
 ln[1 exp(A 6 (1 VG2 /VTH ))] 
VG3  VTH 1

ln(1 exp( A 6 ))



(6.9)

onde A6 é um parâmetro que controla a transição para a região de sublimiar.
O parâmetro A6 está relacionado com a inclinação de sublimiar do
dispositivo. Assim, este não é um parâmetro de ajuste e deve ter um valor fixo.
Este parâmetro será discutido no item 6.5.
O potencial de superfície para dispositivos longos pode ser calculado por
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S  S,depl  S,acc

(6.10)

Considerando as equações (6.8) e (6.9) para a continuidade do potencial
de superfície nas transições da região de limiar e no início da formação da
camada de acumulação, os potenciais de superfície podem ser calculados por:

S,depl  VG2

2

 γ pot 
  γ pot (VG3  VFB )
 VFB  VY 
 
2
2


γ pot

S,acc

 (VGS  VG2 ) 2 
 t ln 1 

γ pot  t



(6.11)

(6.12)

Estas equações foram derivadas das equações

(6.2) e (6.7),

adicionando-se a dependência da tensão no canal VY.
Com o objetivo de se analisar a capacidade do modelo em descrever o
potencial

de

superfície,

simulações

tridimensionais

foram

utilizadas

considerando-se um dispositivo nMOS longo (L = 1 m). O potencial efetivo de
superfície foi extraído da estrutura simulada como o potencial médio ao longo
da interface silício/óxido de porta. Este potencial efetivo foi extraído tanto do
lado da fonte como do lado do dreno e é apresentado na Figura 6.1 juntamente

Potencial efetivo de superfície [V]

com o potencial calculado pela equação (6.10).
0,8

Potencial de superfície no dreno
para VDS = 0,1, 0,2 e 0,5V

> VDS

0,4 ND = 1 x 1019 cm-3
W Fin = 10 nm

0,0

HFin = 10 nm
tox = 2 nm
L = 1 m

Potencial de superfície na fonte

-0,4
linhas - modelo
símbolos - simulação

-0,8
0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

Tensão de porta [V]
Figura 6.1 – Potencial efetivo de superfície extraído na fonte e no dreno de um dispositivo sem
junções em função da tensão de porta comparando o modelo com as simulações numéricas.
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Pela figura, pode-se notar que o potencial de superfície é corretamente
descrito pela equação tanto no lado da fonte como no dreno para todas as
polarizações analisadas.

6.4

EXPRESSÃO ANALÍTICA PARA CORRENTE DE DRENO

A corrente de dreno pode ser obtida pela equação (4.1), descrita
anteriormente. A densidade absoluta de carga de condução (QC) pode ser
obtida pela soma da carga Q, que é a carga controlada pela porta, com a carga
fixa QSi:
Qc  QSi  Q  qND WFin HFin  (VFB  VGS  S )Cox

(6.13)

A densidade de cargas móveis obtida nas simulações numéricas foi
integrada na área da seção transversal tanto no lado da fonte como no lado do
dreno do dispositivo, a fim de se obter a densidade de carga de condução por
unidade de comprimento. Na Figura 6.2, a densidade de carga de condução
QC é apresentada em função da tensão de porta para diferentes polarizações
de dreno, comparando as simulações com o cálculo das cargas através da
equação (6.13). Pode-se perceber que a densidade de cargas é corretamente

Densidade de carga de condução [C/cm]

descrita pelo modelo em ambos os lados do dispositivo.
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Figura 6.2 – Densidade de carga de condução por unidade de comprimento obtida por
simulações numéricas e pelo modelo proposto em função da tensão de porta.
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A capacitância de porta por unidade de comprimento (CG) pode ser
obtida pela derivada das cargas:

CG 

dQ C
dVGS

(6.14)

Na Figura 6.3, a capacitância de porta por unidade de comprimento
calculada pela equação (6.14) foi multiplicada pelo comprimento do canal como
forma de se obter a capacitância total de porta, que é apresentada em função
da tensão de porta. Deve-se ressaltar que essa multiplicação pelo comprimento
do canal só pode ser feita, pois a diferença de potencial entre dreno e fonte é
nula. Caso uma tensão seja aplicada ao dreno, a capacitância total deve ser
obtida pela integral de CG entre a fonte e o dreno. Pela Figura 6.3, pode-se
notar que a capacitância de porta é corretamente descrita pelo modelo, com
erro máximo menor que 10 % na região acima do limiar, e que não apresenta
descontinuidades nas transições entre as diferentes regiões de operação.

Capacitância de porta [fF]

0,7
ND = 1, 2 e

0,6
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Figura 6.3 – Capacitância de porta em função da tensão aplicada à mesma obtida pelas
simulações numéricas e pelo modelo analítico para dispositivos de diferentes concentrações de
dopantes.

A capacitância máxima na curva é a capacitância do óxido de porta, que
é afetada pela capacitância dos cantos, conforme visto no item 3.1.2. Na região
entre a capacitância máxima e a mínima, a curva apresenta duas inclinações,
sendo que o ponto de transição entre elas ocorre no limiar. A inclinação na
região acima do limiar é menor, pois a camada de silício se encontra
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parcialmente depletada e a variação do potencial de superfície depende da
depleção. A inclinação na região abaixo do limiar é maior porque o silício se
encontra totalmente depletado, fazendo com que a variação do potencial de
superfície seja proporcional à VGS.
Considerando a relação linear entre a tensão no canal e a densidade de
cargas descrita por:

dVY  

dQ c ,
C ox

(6.15)

a equação (4.1) pode ser integrada em relação à densidade de cargas,
obtendo-se:

μ
ID  eff
L

 Q c,F 2  Q c,D 2 


2C ox



(6.16)

onde Qc,D e Qc,F são as densidades de carga de condução por unidade de
comprimento no dreno e na fonte, respectivamente, que podem ser obtidas
pela equação (6.13), utilizando-se ϕS na fonte para Qc,F e no dreno para Qc,D.

6.5

PARÂMETRO A6
Como mencionado no item 6.3, o parâmetro A6 está relacionado à

inclinação de sublimiar nos dispositivos de canal longo. Como forma de se
determinar o parâmetro A6, a corrente de dreno na região de sublimiar foi
obtida através da equação (6.16) para um dispositivo longo (L = 1 m) e VDS =
50 mV para diversos valores de A6. A Figura 6.4 apresenta o logaritmo da
diferença entre VG3 e a tensão de limiar em função da tensão de porta na
condição em que a inclinação de sublimiar da corrente de dreno foi próxima ao
limite mínimo teórico. Pela Figura 6.4, pode-se notar que para se obter uma
inclinação S de 60 mV/déc., a variação do log(VG3 – VTH) com a tensão de porta
deve ser de 120 mV/déc..
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Figura 6.4 – Curva do logaritmo da diferença entre a tensão VG3 e a tensão de limiar em função
da tensão de porta.

Assim, para se obter o parâmetro A6 pode-se utilizar a relação
dlog(VG3  VTH )
1

dVGS
2nt ln(10)

(6.17)

Diferenciando a equação (6.9) com relação à VGS, pode-se obter:
dlog(VG3  VTH )
A6
exp(A 6 (1  VGS /VTH ))
1
1

dVGS
ln(10) ln[1 exp(A 6 (1  VGS /VTH ))] (1  exp(A 6 (1  VGS /VTH ))) VTH

(6.18)

Na região de sublimiar, o termo exp(A6(-1+VGS/VTH)) é muito menor que
a unidade, de forma que ln[1+ exp(A6(-1+VGS/VTH))] = exp(A6(-1+VGS/VTH)).
Assim, a equação (6.18) pode ser simplificada:
dlog(VG3  VT H )
A6
1

dVGS
ln(10) VT H

(6.19)

Substituindo (6.19) em (6.17), pode-se obter que:

A6 

VT H
2n  t

(6.20)
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6.6

TENSÃO DE SATURAÇÃO

Assim como no item 5.3, a relação (5.5) pode ser utilizada para se obter
a tensão de saturação. A corrente IDsat é obtida através da equação (6.16),
considerando Qc,D = Qsat. Então, Qsat pode ser isolado, resultando em:

Q sat  v satLCoxμeff  (v satLCoxμeff ) 2  Q c,F

2

(6.21)

A densidade de cargas Qsat pode ser usada na equação (6.13) como
forma de se calcular o potencial de superfície no dreno na condição de
saturação. Este potencial pode ser substituído em (6.11) para obter VY, que
nesta condição será a tensão de saturação:

VDsat

 1

γ
 pot

 Q sat Q Si γ pot
 


 C
C
2
ox
ox



2

  γ pot
  
  2





2


  VFB  VG


(6.22)

A equação (5.9) é utilizada como forma de se limitar a máxima tensão de
dreno na tensão de saturação.

6.7

COMPARAÇÃO COM SIMULAÇÕES NUMÉRICAS

A fim de se analisar a capacidade do modelo em calcular a corrente de
dreno, simulações numéricas tridimensionais e resultados modelados foram
comparados, considerando-se uma mobilidade constante de 100 cm 2/V.s, que
é um valor típico nestes dispositivos 10. Esta consideração foi a mesma utilizada
no Capítulo 5 e está baseada no fato de que a mobilidade na condução de
corpo, que é a principal nos JNTs, não é afetada pela polarização de porta 4. O
material de porta dos dispositivos é o silício policristalino tipo P. A velocidade
de saturação foi considerada como 107 cm/s
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, uma vez que este é o valor

padrão utilizado pelo simulador numérico. Na Figura 6.5 a corrente é
apresentada tanto em escala linear com em escala logarítmica em função da
tensão de porta para diferentes polarizações de dreno.
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Figura 6.5 – Corrente de dreno em escalas linear e logarítmica em função da tensão de porta
mostrando resultados simulados e obtidos com o modelo analítico desenvolvido com base nos
potenciais de superfície.

Já na Figura 6.6, a transcondutância é apresentada em função da
tensão de porta. Pode-se observar que a modelagem da corrente de dreno
descrita neste capítulo apresenta uma excelente concordância com as
simulações numéricas, com erros máximos de 11 % para ID e 13 % para gm
acima do limiar.
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Figura 6.6 – Transcondutância em função da tensão aplicada à porta comparando-se as
simulações numéricas com o modelo analítico desenvolvido com base nos potenciais de
superfície.

Na Figura 6.7, a corrente de dreno é apresentada em função da tensão
de dreno para diversas sobretensões de porta enquanto que na Figura 6.8 a
condutância de saída é apresentada em escala logarítmica em função de V DS.

140
Pelas figuras, pode-se concluir que a dependência de ID e sua derivada com a
tensão de dreno são precisamente descritas pelo modelo. O erro máximo para

Corrente de dreno [A]

a corrente de dreno nesta figura foi de 9 %.
símbolos - simulação
2,0 linhas - modelo
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Condutância de saída [S]

Figura 6.7 – Corrente de dreno em função da tensão VDS apresentando resultados simulados e
obtidos com o modelo analítico desenvolvido com base nos potenciais de superfície.
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Figura 6.8 – Condutância de saída em função da tensão de dreno obtidas através da derivada
das curvas da Figura 6.7.

Uma importante característica de modelos analíticos é a simetria em
relação ao ponto VDS = 0 V. Na Figura 6.9, a corrente de dreno é apresentada
em função da tensão de dreno para diversas sobretensões de porta, mostrando
que o modelo descreve adequadamente a região para tensões de dreno
negativas, com erro máximo de 5 %.
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Figura 6.9 – Corrente de dreno em função da tensão de dreno para diversas sobretensões de
porta mostrando a continuidade do modelo em torno da tensão VDS = 0 V.

Com o intuito de analisar se o controle eletrostático das cargas é
descrito adequadamente, foram realizadas diversas simulações variando-se a
altura e a largura do dispositivo conforme apresentado na Figura 6.10, onde a
corrente de dreno é apresentada em função da tensão de porta.
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Figura 6.10 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para dispositivos de diferentes
larguras e alturas comparando simulações numéricas com o modelo analítico desenvolvido em
função dos potenciais de superfície.
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Para os dispositivos com altura e/ou largura menores que 10 nm, a
variação do potencial devido à quantização (ΔϕQM) pode ser somada ao
potencial de superfície. Esta variação pode ser obtida pela soma do
confinamento estrutural (equação (2.30)) com o confinamento elétrico (equação
(2.32)) 3:

ΔQM

2 π2

2 m*

 1
 ε Si 
1 


 (E S )0,63  δ


β
E0
2
2
W

HFin 
 4qkT 
 Fin
1/3

(6.23)

Assim, as curvas ID x VGS da Figura 6.10 para W Fin = 3 nm e 7 nm e para
HFin = 5 nm e 9 nm foram obtidas somando-se a equação (6.23) ao potencial de
superfície. As curvas simuladas para os dispositivos com essas dimensões
foram realizadas considerando o modelo de quantização do gradiente da
densidade de cargas conforme descrito no item 2.7.
A Figura 6.11 apresenta as curvas da corrente de dreno em função da
tensão aplicada à porta para dispositivos de diferentes concentrações de
dopantes e espessuras de óxido de porta. Pela Figura 6.10 e pela Figura 6.11
pode-se concluir que o controle eletrostático das cargas no canal pela estrutura
de porta tripla está sendo devidamente considerado pelo modelo.
19
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Figura 6.11 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para dispositivos de diferentes
espessuras de óxido de porta e concentrações de dopantes comparando simulações
numéricas com o modelo analítico desenvolvido em função dos potenciais de superfície.
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6.8

DISPOSITIVO DE CANAL CURTO

Como forma de se considerar os efeitos de canal curto, será utilizado o
mesmo procedimento descrito no item 5.9. O ponto do potencial mínimo é
obtido pela equação (5.17) e o potencial pela equação (5.16). No entanto, o
modelo desenvolvido ao longo deste Capítulo é baseado nos potenciais de
superfície. Assim, o potencial U pode ser considerado como U = – ϕS,depl, sendo
este último calculado por (6.11). O potencial V será descrito por V = U + VDS. O
potencial ϕmin é, então, adicionado à tensão VGS no cálculo dos potenciais e,
consequentemente, da corrente de dreno. A influência da velocidade de
saturação na mobilidade é calculada pela equação (5.23) conforme
apresentado no item 5.9. Deve-se ressaltar que se pode utilizar outros modelos
de mobilidade da literatura, como, por exemplo, os propostos por Lundstrom
e por Kuo et al.
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125

, a fim de se considerar outros efeitos como balística e

acréscimo de mobilidade (overshoot), respectivamente.
Na Figura 6.12, a corrente de dreno e a transcondutância são
apresentadas em função da tensão de porta para diversas polarizações de
dreno. As simulações numéricas são comparadas com o modelo analítico
considerando e desprezando a correção de efeitos de canal curto. Pode-se
notar que a correção dos SCE afeta principalmente a região de sublimiar, onde
a inclinação de sublimiar aumenta de 60 mV/déc. para 84 mV/déc. com a
inclusão dos efeitos de canal curto. Nesta região da curva, a polarização de
dreno influência a barreira de potencial induzida pela porta. Já quando o
dispositivo está conduzindo pelo corpo, a região de condução se comporta
como um resistor, conforme visto no item 2.2.2, não havendo influência de
potencial de dreno no canal.
Na Figura 6.13, a corrente de dreno e a condutância de saída são
apresentadas em função da tensão de dreno, realizando a mesma comparação
entre modelo analítico e simulações. Neste caso, a principal influência da
polarização de dreno ocorre na região de saturação, onde pelo menos parte do
canal opera em depleção parcial. Pode-se ainda notar que a modulação do
comprimento de canal é determinada pela correção de efeitos de canal curto.
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Figura 6.12 – Corrente de dreno e transcondutância em função da tensão de porta mostrando
resultados modelados e simulados para um dispositivo com L = 20 nm.

Pelas figuras, pode-se concluir que os efeitos de canal curto são
adequadamente modelados pelo termo de correção proposto. Tem-se, por
exemplo, que o erro médio foi reduzido de 40 % para menos de 10 % na
condutância de saída para VGT = 0,4 V. Essa redução se deve a região da
curva em que o dispositivo opera em saturação. Nesta região, a extremidade
do canal próxima ao dreno se encontra totalmente depletada (pinçamento do
canal), havendo uma barreira de potencial que é afetada pela tensão aplicada
ao dreno.
A razão entre a transcondutância e a corrente de dreno é apresentada
na Figura 6.14 em função da corrente de dreno comparando a modelagem com
dispositivos de canal curto e longo. O platô na região de baixa corrente da
curva de gm/ID é inversamente proporcional à inclinação de sublimiar. Pela
figura, pode-se notar que o modelo diminui de forma adequada a razão nesta
região da curva, indicando a degradação de S. Deve-se ainda mencionar a
concordância entre simulações e modelagem em toda a curva.
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Figura 6.13 – Corrente de dreno e condutância de saída em função da tensão de dreno obtidas
pelo modelo analítico e por simulações para um dispositivo com L = 20 nm.
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Figura 6.14 – Razão gm/ID em função da corrente de dreno obtida pelo modelo analítico e por
simulações para dispositivos de diferentes comprimentos de canal.

6.9

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AJUSTE

Conforme apresentado ao longo deste Capítulo, o modelo proposto
apresenta alguns parâmetros de ajuste. O modelo também apresenta alguns
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parâmetros físicos como mobilidade de baixo campo e velocidade de saturação
que também podem ser ajustados de forma a se obter uma melhor
concordância entre modelo e resultados experimentais. Esses parâmetros
físicos são conhecidos quando são realizadas simulações numéricas, conforme
descrito no item 2.7. Assim, os resultados das simulações numéricas podem
ser utilizados como forma de se obter os parâmetros de ajuste que melhor
descrevem o funcionamento dos dispositivos MOS sem junções.
O método de ajuste bidimensional (bidimensional fitting) é utilizado como
forma de se extrair parâmetros de dispositivos experimentais, conforme
proposto por Ortiz-Conde et al.

126,127

. Neste método, as curvas da corrente de

dreno em função da tensão de porta e da tensão de dreno são utilizadas juntas
na obtenção dos parâmetros. É utilizado o algoritmo Levenberg–Marquardt

128

como forma de se fazer o ajuste e obter os parâmetros que apresentam os
melhores resultados. Uma abordagem semelhante pode ser utilizada para a
obtenção dos parâmetros no modelo proposto.
Uma consideração deve ser feita sobre o parâmetro A 5: caso o seu valor
seja relativamente pequeno, a região de sublimiar pode ser afetada por esse
parâmetro. É difícil determinar qual seria um valor relativamente pequeno, pois
esse valor depende da diferença entre a tensão de limiar e a tensão de faixa
plana, dependendo assim das características do dispositivo. No entanto,
valores relativamente baixos de A5 (< 8) modelam melhor os dispositivos.
Dessa forma, o valor A5 será substituído por uma função com três parâmetros
de ajuste:

A5  A7 

A8
1  exp(  A 9 ( VGS  VTH ))

(6.24)

onde A7 será mantido fixo em 18 garantindo que A5 não irá afetar o sublimiar, o
parâmetro A8 ajusta o valor do parâmetro A5 na transição entre condução de
corpo e camada de acumulação enquanto A9 controla a transição entre A7 e A8.
Assim, têm-se três parâmetros de ajuste que podem ser determinados:
A1, A8 e A9. O método de determinação será similar ao utilizado por OrtizConde et al.

126

. Entretanto, serão utilizadas as curvas ID x VGS e ID x VDS para

dispositivos de diferentes dimensões. Todos os dados simulados utilizados na
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Figura 6.5, na Figura 6.7, na Figura 6.10 e na Figura 6.11 foram utilizados em
conjunto, a fim de se determinar os parâmetros que melhor ajustam todos os
dispositivos. Utilizando-se o algoritmo Levenberg–Marquardt

128

, os parâmetros

foram extraídos, conforme apresentado na Tabela 6.1. Esses valores são os
que apresentaram melhores resultados para os dispositivos de diferentes
características em diferentes condições de polarização.
Tabela 6.1 – Parâmetros extraídos utilizando o algoritmo Levenberg–Marquardt

Parâmetro

Valor

A1

1,18

A8

14,16

A9

8,88

128

.

6.10 COMPARAÇÃO COM RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O modelo proposto baseado nos potenciais de superfície também foi
comparado a resultados experimentais. Os dispositivos utilizados foram
fabricados no Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
– Laboratoire d'Électronique des Technologies de l'Information (CEA-LETI –
Comissão de Energia Atômica e Energias Alternativas – Laboratório de
Eletrônica da Tecnologia da Informação), Grenoble, França, e medidos no
Tyndall National Institute, Cork, Irlanda, utilizando o equipamento Agilent
B1500A. Estes dispositivos foram fabricados em lâminas SOI com óxido
enterrado de 145 nm. A altura do dispositivo medido é de 10 nm e a largura de
máscara é de 80 nm. Como é esperada uma redução de ~60 nm devido ao
processo de fabricação, a largura efetiva é de aproximadamente 20 nm

129

.O

dispositivo apresenta estrutura de porta composta por HfSiON/TiN/Silício
policristalino com espessura efetiva de óxido de porta (Effective Oxide
Thickness – EOT) de 1,5 nm. Neste caso, foram medidos os dispositivos com
concentração de dopantes de 1 × 1019 cm-3 e com 50 nanofios em paralelo. O
comprimento de canal de máscara é de 40 nm, sendo esperado uma redução
de ~10 nm, resultando em comprimento efetivo de 30 nm

129

. Os JNTs, que
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possuem 10 nm de nitreto espaçador entre o fim do canal e as regiões de fonte
e dreno, foram medidos em uma faixa de temperatura entre 300 K e 420 K.
A resistência série foi considerada iterativamente, levando-se em conta a
camada de silício abaixo do nitreto espaçador, que gera uma resistência em
torno de 8 kΩ em cada nanofio (160Ω na arquitetura de multi-nanofios). Assim
como no item 5.8, foram utilizados os modelos proposto por Caughey et al. 65 e
por Dorkel et al.

67

no cálculo da mobilidade de baixo campo, considerando

portanto os espalhamentos por fônons, por impurezas ionizadas e portadorportador. É importante ressaltar que esses modelos apresentam dependência
com a temperatura. Os parâmetros A1, A8 e A9 utilizados foram similares
àqueles obtidos pelo ajuste bidimensional. Já a velocidade de saturação foi
ajustada em vsat = 0,8 × 107 cm/s.
A corrente de dreno e a transcondutância são apresentadas na Figura
6.15 em função da tensão VGS para diferentes temperaturas entre 300 K e 420
K. Pode-se observar que as curvas são modeladas corretamente, incluindo a
dependência da inclinação de sublimiar com a temperatura. O erro médio nesta
curva foi menor que 9 %, tanto para a corrente de dreno como para a
transcondutância, em toda a variação de VGS analisada. Ao se considerar
apenas a região da curva acima do limiar, o erro médio para I D foi menor que 7
%. O erro máximo obtido nessas curvas foi de 13 % na região da curva acima
do limiar. Na Figura 6.16, a corrente de dreno e a condutância de saída são
apresentadas em função da tensão de dreno para alguns valores de VGT. Podese notar que para VGT = 0,2 V e 0,4 V, a corrente de dreno aumenta com T. Já
para VGT = 0,6 V, a corrente é maior em temperatura ambiente. Esta variação
da corrente está relacionada ao ponto invariante com a temperatura e será
analisada detalhadamente no Capítulo 7. Novamente, tem-se que o modelo
prevê de forma muito satisfatória a dependência da corrente e de sua derivada
com a polarização de dreno. O erro médio foi menor que 6 % na corrente de
dreno e menor que 12 % em gd para todas as polarizações analisadas. O erro
máximo obtido para a corrente de dreno na Figura 6.16 foi similar ao obtido na
Figura 6.15. Já o erro máximo em gd não foi extraído devido à grande
dispersão dos pontos na região de saturação.
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Figura 6.15 – Corrente de dreno e transcondutância em função da tensão de porta comparando
o modelo analítico com resultados experimentais para dispositivos com L = 30 nm.
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6.11 POLARIZAÇÃO DE SUBSTRATO

As equações (3.15) e (3.16) podem ser utilizadas juntamente com o
modelo proposto de corrente de dreno, com o intuito de se obter a influência da
polarização de substrato em ID. Assim, da mesma forma como descrito no item
3.1.6, a carga fixa é substituída pela equação (3.15) e a altura efetiva do
dispositivo será calculada por (HFin – xdepl) no termo relacionado à carga de
depleção. Dessa forma, a aplicação de uma tensão ao substrato maior que a
tensão de faixa plana seria equivalente à um dispositivo com concentração de
dopantes maior. No caso da aplicação de uma tensão menor que a tensão de
faixa plana, há uma redução da altura efetiva do dispositivo devido à presença
de uma região de depleção. A Figura 6.17 apresenta a corrente de dreno,
comparando os resultados do modelo e das simulações numéricas para
diferentes polarizações de substrato. Pode-se observar que a influência do
substrato é corretamente descrita pelas equações (3.15) e (3.16), tanto para
tensões VBS acima como abaixo da tensão de faixa plana.
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Figura 6.17 – Corrente de dreno em função da tensão de porta exibindo resultados modelados
e simulados para diversas polarizações de substrato.

Ao longo dos Capítulos 3, 4, 5 e 6, foram analisadas e modeladas as
principais características básicas dos dispositivos, como tensão de limiar,
corrente de dreno, potencial de superfície e carga de condução. Nos próximos
Capítulos, o estudo se concentra no funcionamento dos dispositivos MOS sem
junções.
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7 PONTO INVARIANTE COM A TEMPERATURA

A variação da temperatura de operação altera as características elétricas
dos transistores, conforme apresentado no item 2.4.2. Ao se reduzir a
temperatura, tem-se um aumento tanto da mobilidade como da tensão de
limiar. Nos dispositivos modo inversão, essas variações de VTH e µeff causam o
aparecimento do ponto invariante com a temperatura (ZTC), indicando que
existe uma tensão de porta na qual a corrente de dreno se mantém constante
independente da temperatura. Quanto aos dispositivos MOS sem junções,
estudos mostram a ausência do ponto ZTC, relacionado à maior dependência
da tensão de limiar e à menor dependência da mobilidade com a temperatura
10

. Neste capítulo, é analisado o ponto invariante com a temperatura mostrando

que os JNTs podem apresentar o ponto ZTC, que está relacionado não apenas
com a tensão de limiar e com a mobilidade, mas também com a resistência
série dos dispositivos 130,131.

7.1

CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS

Para a análise do ZTC, foram utilizadas medidas experimentais de
dispositivos fabricados no CEA-LETI em Grenoble, França, que apresentam
altura de 10 nm, largura de máscara variando entre 80 nm e 1 m, sendo
esperada uma redução de ~60 nm na largura efetiva dos dispositivos 129. Foram
medidos dispositivos nMOS e pMOS para duas concentrações de dopantes (5
× 1018 cm-3 e 1 × 1019 cm-3) e de diferentes comprimentos de canal entre 30 nm
e 10 m. A estrutura de porta é composta por HfSiON/TiN/Silício policristalino
com EOT = 1,5 nm, conforme apresentado no item 6.10.
A Figura 7.1 apresenta as curvas ID versus VGS para dispositivos nMOS
e pMOS de diferentes comprimentos de canal e concentrações de dopantes
para |VDS| = 40 mV em diversas temperaturas. Pode-se observar que todos os
dispositivos nMOS apresentaram o ponto de ZTC. No caso dos dispositivos
pMOS, apenas os mais longos (L = 10 m) apresentaram esse ponto. Dessa
forma, tem-se que os JNTs podem ou não apresentar o ponto de ZTC.
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Figura 7.1 – Curvas características experimentais ID x VGS para dispositivos nMOS e pMOS
com L = 30 nm, 50 nm, 100 nm e 10 m variando-se a temperatura e a concentração de
dopantes.
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O valor de tensão na qual ocorre o ponto de ZTC foi extraído dos
dispositivos nMOS da Figura 7.1, sendo que a diferença entre esse ponto e a
tensão de limiar extraída em temperatura ambiente é apresentada na Tabela
7.1. O método de extração utilizado foi o de gm/ID. Pela tabela, pode-se notar
que a diferença aumenta conforme o comprimento de canal é reduzido.
Também se pode observar que (ZTC – VTH,@T=300K) é maior para o dispositivo
com maior concentração de dopantes. Já para os dispositivos pMOS com
comprimento de canal de L = 10 m, o valor absoluto da diferença foi de 0,17 V
para a menor concentração de dopantes e de 0,37 V para maior NA. Assim, da
mesma forma que nos dispositivos nMOS, quanto maior a concentração de
dopantes, maior será a diferença entre o ponto de ZTC e a tensão de limiar.
Na Figura 7.1, pode-se ainda notar que, embora os dispositivos pMOS
com comprimento de canal menor que 10 m não apresentam o ZTC, os
dispositivos com L = 100 nm mostram uma tendência de convergência da
corrente de dreno ao se diminuir VGS. Ou seja, a curva está tendendo a um
ponto onde a corrente seria a mesma independente da temperatura. Esta
tendência já não pode ser facilmente observada para os dispositivos pMOS
com L = 30 nm. Dessa forma, é provável que se tivesse sido aplicada uma
tensão de porta mais negativa no dispositivo com L = 100 nm, seria possível
observar o ponto de ZTC. No entanto, devido à utilização de um óxido fino com
alta constante dielétrica (high-), procurou-se limitar as tensões aplicadas nos
dispositivos, de forma a não danificá-los.

Tabela 7.1 – Diferença entre o ponto de ZTC e a tensão de limiar em temperatura ambiente
para os dispositivos de diferentes concentrações de dopantes da Figura 7.1.

L [nm]

ZTC – VTH,@T=300K [V]
ND = 5x1018 cm-3

30
nMOS

pMOS

ND = 1x1019 cm-3
0,70

50

0,29

0,58

100

0,21

0,43

10000

0,10

0,21

10000

0,17

0,37
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7.2

DEPENDÊNCIA DA TENSÃO DE LIMIAR E DA TRANSCONDUTÂNCIA
MÁXIMA COM A TEMPERATURA

Conforme já mencionado, em dispositivos MOS convencionais, os
parâmetros que afetam o ponto de ZTC são a tensão de limiar e a mobilidade.
Nos JNTs, a ausência do ZTC foi atribuída a uma maior dependência da tensão
de limiar com a temperatura, quando comparados a dispositivos modo inversão
de mesmas dimensões 10. Assim, as tensões de limiar foram extraídas para os
dispositivos com comprimento de canal de 50 nm utilizando-se o método
descrito no Capítulo 4, as quais são apresentadas na Figura 7.2. Considerando
que a dependência da tensão de limiar com a temperatura seja linear, os
coeficientes angulares podem ser extraídos, conforme apresentado na mesma
figura. Os valores de |dVTH/dT| obtidos em trabalhos anteriores em que os JNTs
não apresentavam o ponto de ZTC variavam entre 0,6 e 1,9 mV/K

10,63

,

conforme mostrado no item 3.1.5. Assim, os valores de |dVTH/dT| obtidos para
os dispositivos fabricados no CEA-LETI são consideravelmente menores que
aqueles apresentados anteriormente.

Tensão de limiar [V]

0,4
-0,44 mV/K

0,3
0,49 mV/K

0,2
0,1

-0,37 mV/K

0,0
-0,1
-0,2
-0,3

-3

nMOS,pMOS ND,NA [cm ]
19

,

1 x 10

,

5 x 10

0,57 mV/K

18

L = 50 nm

300

350

400

450

500

Temperatura [K]
Figura 7.2 – Tensão de limiar em função da temperatura extraída das curvas da Figura 7.1 para
dispositivos com comprimento de canal de 50 nm.

Esta diferença de dependência com a temperatura pode ser entendida
analisando a equação (3.14). O primeiro termo nessa equação representa a
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dependência da tensão de faixa plana com a temperatura. Nos dispositivos
analisados neste Capítulo, é utilizado um material metálico na porta. Sendo
assim, a dependência de VFB com T é descrita apenas pela variação do nível
de Fermi com a temperatura. Já nos dispositivos anteriores, que apresentavam
silício policristalino como material de porta, havia também uma dependência do
nível de Fermi da porta com a temperatura. O segundo termo da equação
(3.14) representa as dependências da carga de depleção e do potencial de
superfície com a temperatura. Este termo está relacionado com a variação
dND/dT. Considerando que tanto os JNTs analisados neste Capítulo como os
outros analisados anteriormente apresentam similar concentração de dopantes,
o termo dND/dT também será similar. No entanto, este termo está multiplicado
por um fator que depende das dimensões dos dispositivos. A espessura do
óxido de porta dos dispositivos analisados anteriormente é de 10 nm enquanto
que os dispositivos fabricados no CEA-LETI apresentam espessura efetiva de
1,5 nm. Ao se reduzir a espessura efetiva do óxido de porta, há um aumento
em Cox, reduzindo o fator que multiplica dND/dT na equação (3.14). Dessa
forma, é esperado que os dispositivos fabricados no CEA-LETI apresentem
uma menor dependência da tensão de limiar com a temperatura. As tensões de
limiar extraídas para as outras curvas da Figura 7.1 com dispositivos de
diferentes comprimentos de canal apresentam uma dependência com a
temperatura similar à apresentada na Figura 7.2.
O segundo parâmetro relacionado com o ponto de ZTC nos dispositivos
modo inversão é a mobilidade dos portadores. De acordo com Lee et al. 10, a
mobilidade apresenta um fraca dependência com a temperatura em JNTs, uma
vez que em seus dados a transcondutância máxima não sofreu variação
significativa ao se variar T. A fim de analisarmos a dependência da mobilidade
com

a

temperatura

nos

dispositivos

fabricados

no

CEA-LETI,

a

transcondutância máxima (gm,max) foi extraída para os dispositivos longos (L =
10 µm), conforme apresentado na Figura 7.3. Foram utilizados tais dispositivos
de forma a se minimizar os efeitos da resistência série em gm,max. Pela figura,
pode-se observar que gm,max apresenta uma grande dependência com a
temperatura, diferentemente do observado por Lee et al.

10

. Para os

dispositivos nMOS com ND = 5 × 1018 cm-3, ao se reduzir T de 480 K para
temperatura ambiente, houve um aumento aproximado de 110 % em g m,max,
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enquanto que para o dispositivo tipo n de similar concentração de dopantes
esse aumento foi de 90 %. Já para a concentração de dopantes de NA = ND = 1
× 1019 cm-3, o aumento foi de 65 % e 80 % para os dispositivos pMOS e nMOS,
respectivamente. Assim, tem-se que nos JNTs a mobilidade também apresenta
uma considerável dependência com a temperatura, contrariando alguns
resultados da literatura, onde a mesma não variou de forma significativa com T
10

Transcondutância máxima [S]

.

-3

nMOS,pMOS ND,NA [cm ]

3,0
2,5

,

1 x 10

19

,

5 x 10

18

2,0
1,5
1,0

L = 10 m

300

350

400

450

500

Temperatura [K]
Figura 7.3 – Transcondutância máxima em função da temperatura para os dispositivos longos
(L = 10 m).

No entanto, nem todo o aumento da transcondutância máxima deve ser
creditado à mobilidade. A Figura 7.4 apresenta a transcondutância máxima
obtida por simulações numéricas considerando diferentes concentrações de
dopantes. A mobilidade foi considerada como constante para todos os
dispositivos e também em todas as temperaturas (µ = 100 cm2/V.s). Pode-se
observar que mesmo com a imposição de que a mobilidade não varie com a
temperatura, há um aumento de gm,max ao se reduzir T, o que está relacionado
com a dependência do potencial de superfície em T.
Dessa forma, os resultados apresentados demonstram que as
dependências da tensão de limiar e da transcondutância máxima com a
temperatura são responsáveis pela existência do ponto de ZTC, da mesma
forma que em um dispositivo MOSFET convencional. Entretanto, esses
parâmetros não explicam a ausência do ponto invariante com a temperatura
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em determinados dispositivos. A fim de se analisar o porquê da não ocorrência
do ponto de ZTC em determinados dispositivos, a resistência série é analisada

Transcondutância máxima [S]

no próximo tópico.

2,0
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18
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Figura 7.4 – Transcondutância máxima em função da temperatura para dispositivos simulados
considerando mobilidade de baixo campo constante.

7.3

INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA SÉRIE

Os dispositivos sem junções fabricados no CEA-LETI apresentam uma
região de 10 nm abaixo de um nitreto espaçador entre o canal e as regiões de
fonte e dreno. Essa região, que apresenta a mesma concentração de dopantes
do canal, gera uma resistência parasita, que pode afetar o comportamento do
dispositivo. As resistências série de todos os dispositivos foram extraídas
utilizando-se o método proposto por Dixit et al.

132

e são apresentadas na

Figura 7.5. Pode-se observar que RS apresenta diferentes tendências para os
dispositivos pMOS e nMOS: nos primeiros a resistência aumenta ao se reduzir
a temperatura, enquanto que nos últimos RS diminui quando T é reduzido. Este
comportamento dos dispositivos nMOS já foi observado em dispositivos portatripla modo inversão

88

e está relacionado ao aumento da mobilidade ao se

reduzir T.
A resistência de uma camada de silício é inversamente proporcional à
mobilidade e à concentração de dopantes. Quando a temperatura é reduzida,
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ocorre um aumento na mobilidade dos portadores, devido ao menor
espalhamento, e uma redução na concentração de dopantes devido à
ionização incompleta dos portadores. Assim, tem-se dois efeitos contrários ao
se diminuir a temperatura: a variação da mobilidade tende à diminuir a
resistência série enquanto que a variação da concentração de dopantes tende
à aumentar RS. Dessa forma, analisando a Figura 7.5 pode-se concluir que o
efeito da mobilidade é dominante nos dispositivos nMOS medidos enquanto
que a dependência da concentração de dopantes com a temperatura é
dominante nos dispositivos pMOS.

-3
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,
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Figura 7.5 – Resistência série extraída dos dispositivos em função da temperatura.

Utilizando o modelo proposto por Altermatt et al.

58,59

conforme descrito

no item 2.4.1, pode-se obter a taxa de ionização dos portadores para diferentes
elementos dopantes e com diferentes concentrações. A Figura 7.6 apresenta a
taxa de ionização em função da temperatura. Pode-se observar que
dispositivos dopados com boro apresentam um maior efeito da ionização
incompleta dos portadores (maior redução na taxa de ionização) e também
uma maior dependência com a temperatura. Então, é esperado um efeito maior
da ionização incompleta dos portadores nos dispositivos pMOS, o que
concorda com os dados da Figura 7.5.
A fim de se analisar a influência da resistência série na transcondutância
máxima, foram realizadas simulações numéricas de dispositivos de diferentes
comprimentos de fonte e dreno (Lfd). Na Figura 7.7, a transcondutância
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máxima normalizada por gm,max para o menor Lfd simulado (1 nm) é
apresentada em função do comprimento de fonte e dreno para três
concentrações de dopantes. Pode-se observar que gm,max sofre uma grande
redução quando o comprimento Lfd é aumentado, sendo a redução ainda maior
quando o efeito de ionização incompleta é considerado nas simulações. Por
exemplo, para uma concentração de ND = 1 × 1019 cm-3, há uma redução de 17
% em gm,max quando Lfd = 10 nm (como o comprimento de canal é 1 µm, Lfd =
10 nm representa 1 % de L) considerando o efeito da ionização incompleta.
Para uma concentração de dopantes de ND = 1 × 1018 cm-3, essa redução
chega a 25 % para o mesmo Lfd.

Taxa de ionização
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18
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Figura 7.6 – Taxa de ionização incompleta dos portadores em função da temperatura para boro
e fósforo considerando diferentes concentrações de dopantes.

gm,max/gm,max|Lfd = 1 nm

1,2

Linhas contínuas - sem ionização incompleta
Linhas tracejadas - com ionização incompleta

1,0

-3

ND [cm ]

VDS = 50 mV

18

1 x 10
18
5 x 10
19
1 x 10

0,8
0,6
0,4
0,2

L = 1 m
tox = 2 nm
HFin = 10 nm
W Fin = 10 nm

0

20

40

60

80

100

Comprimento das regiões de fonte e dreno [nm]
Figura 7.7 – Razão entre a transcondutância máxima e gm,max para Lfd = 1 nm em função do
comprimento das regiões de fonte e dreno.
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Assim, foi demonstrado que os dispositivos MOS junções podem
apresentar o ponto invariante com a temperatura. Nestes dispositivos, não
apenas as dependências da tensão de limiar e da mobilidade com a
temperatura são importantes, mas a resistência série também é fundamental.
Como a resistência série varia com a temperatura, as curvas I D x VGS são
degradadas de forma diferente para temperaturas diferentes. Assim, o ponto de
ZTC pode se deslocar para tensões |VGS| mais altas. Quando o deslocamento é
significativo, a curva deixa de apresentar o ponto de ZTC. No próximo Capítulo,
é feita uma análise da operação destes dispositivos em aplicações analógicas.
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8 OPERAÇÃO EM APLICAÇÕES ANALÓGICAS
A análise da operação dos dispositivos MOS sem junções operando
como amplificadores também foi realizada utilizando-se os dispositivos
fabricados no CEA-LETI e medidos no Tyndall National Institute.

8.1

CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS

Na Figura 8.1, a corrente de dreno é apresentada para dispositivos
nMOS e pMOS sem junções com W Fin = 20 nm e L = 50 nm para diferentes
concentrações de dopantes em função da sobretensão de porta. A
transcondutância também é apresentada nessa figura. Pode-se observar que a
transcondutância máxima é maior para o dispositivo com maior concentração
de dopantes, de forma similar ao apresentado na Figura 7.3 para dispositivos
longos polarizados com baixa tensão de dreno.
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Figura 8.1 – Corrente de dreno e transcondutância em função de VGT para dispositivos de
diferentes concentrações de dopantes do tipo n (A) e do tipo p (B).

Considerando que a transcondutância máxima é proporcional à
mobilidade, seria esperado que gm,max aumentasse com a redução da
concentração de dopantes, conforme apresentado no item 2.4.2. No entanto, o
resultado da Figura 8.1 mostra o contrário, concordando com os dados
anteriores apresentados na Figura 7.3. Nos dispositivos menos dopados o
início da formação de uma camada de acumulação ocorre para sobretensões
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de porta menores, devido à maior proximidade entre a tensão de limiar e a
tensão de faixa plana. Assim, é esperado que esses dispositivos sofram uma
maior degradação de mobilidade nas interfaces em relação aos dispositivos
com maiores concentrações de dopantes. Além disso, esses dispositivos com
menores ND também sofrem um impacto maior da resistência série, conforme
mostrado na Figura 7.7. Pode-se ainda notar que a inclinação de sublimiar
degrada quando a concentração de dopantes é aumentada.

8.2

PARÂMETROS DE INTERESSE EM APLICAÇÕES ANALÓGICAS

A razão entre a transcondutância e a corrente de dreno é apresentada
na Figura 8.2 em função da corrente de dreno normalizada para dispositivos
nMOS e pMOS de diferentes concentrações de dopantes. Pela figura, pode-se
notar que JNTs menos dopados apresentam uma maior razão |g m/ID| para
correntes mais baixas, que está relacionado à degradação da inclinação de
sublimiar com a concentração de dopantes. Como a razão gm/ID está
relacionada ao nível de condução do dispositivo, os parâmetros serão
analisados em função dessa razão. Quando polarizados em uma mesma razão
gm/ID, os JNTs mais dopados apresentam uma menor capacidade de fornecer
corrente. Ao se aumentar a concentração de dopantes, a variação da corrente
de dreno com a tensão de porta é menor na região próxima do limiar, conforme
pode ser visto na Figura 8.1. Isto está relacionado ao potencial, que possui
uma maior variação entre centro e superfície nos dispositivos mais dopados.
Da mesma forma, a variação de |gm/ID| com a corrente de dreno é menor nos
dispositivos com maior concentração de dopantes. Comparando-se dispositivos
tipo n e p, tem-se que os nMOS exibem uma razão maior, que pode estar
relacionada com a mobilidade dos elétrons.
Na Figura 8.3, a condutância de saída e a transcondutância são
apresentadas em função de |gm/ID| para os mesmos dispositivos cujas curvas
são mostradas na Figura 8.2. Os dispositivos mais dopados apresentam
menores gm e gd para razões |gm/ID| maiores (menores VGT). Para se obter uma
mesma razão |gm/ID|, os dispositivos com maior concentração de dopantes
estão polarizados em um menor VGT, apresentando um menor nível de corrente
e transcondutância. Em razões |gm/ID| menores (VGT mais altos),

os JNTs
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nMOS com maior concentração de dopantes apresentam maior gm e gd que os
menos dopados. Para os dispositivos pMOS, valores similares de gm e gd são
obtidos em razões |gm/ID| menores, para ambos NA.
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Figura 8.2 – Razão entre a transcondutância e a corrente de dreno em função da corrente de
dreno para dispositivos nMOS e pMOS de diferentes concentrações de dopantes.
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Figura 8.3 – Condutância de saída e transcondutância em função da razão |gm/ID| comparando
os dispositivos de diferentes concentrações de dopantes.

O ganho de tensão do amplificador mostrado na Figura 2.16 e a tensão
Early são mostrados na Figura 8.4 em função da razão |gm/ID|. Pode-se notar
que os dispositivos com NA, ND = 5 × 1018 cm-3 demonstram um maior ganho
AV para razões |gm/ID| mais altas, o que está relacionado à maior tensão Early
(menor gd). Para razões menores, os JNTs mais dopados exibem valores A V
ligeiramente superiores, seguindo a tendência da tensão Early.
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O ganho de tensão de malha aberta é apresentado em função de gm/ID
para dispositivos nMOS de diferentes dimensões (variando L e W Fin) na Figura
8.5. Como esperado, quando o comprimento de canal é reduzido, há uma
redução em AV devido ao aumento da influência da modulação do comprimento
de canal, que degrada gd. O ganho de tensão é reduzido em 10 dB em gm/ID =
8 V-1 quando L é diminuído de 100 nm para 50 nm. Quando a largura é variada
de 20 nm para 40 nm, o ganho de tensão não sofreu influência significativa.
Para dispositivos mais largos (W Fin = 200 nm e 300 nm), há uma redução em
AV. Estes dispositivos mais largos se comportam como transistores planares, já
que a influência das portas laterais se tornam desprezíveis, e não possuem os
benefícios da estrutura de múltiplas portas como melhor controle das cargas no
canal.
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Figura 8.4 – Ganho de tensão de malha aberta e tensão Early em função da razão |g m/ID| para
JNTs de diferentes concentrações de dopantes.
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Figura 8.5 – Ganho de tensão de malha aberta em função de gm/ID para dispositivos de
diferentes dimensões.
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8.3

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA

A Figura 8.6 apresenta a razão |gm/ID| em função da corrente de dreno
normalizada para dispositivos nMOS e pMOS em duas temperaturas
diferentes. Pela curva, pode-se perceber que na região de inversão forte os
dispositivos

apresentam

uma

similar

razão

|gm/ID|

independente

da

temperatura, o que está relacionado à fraca dependência da degradação da
mobilidade em T

11

. Já na região de inversão fraca, a razão |gm/ID| é

inversamente proporcional ao potencial térmico e, consequentemente,
inversamente proporcional à temperatura.
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Figura 8.6 – Razão entre a transcondutância e a corrente de dreno em função da corrente de
dreno para dispositivos nMOS e pMOS em diferentes temperaturas.

Na Figura 8.7, o ganho de tensão de malha aberta e a tensão Early são
apresentados em função da razão |gm/ID|. Pode-se observar que não há uma
influência significativa da temperatura, sendo que o ganho AV e a tensão Early
se mantêm praticamente constante independentemente de T. Apenas para o
dispositivo pMOS há um ligeiro aumento de AV (~1 dB) quando a temperatura
varia de 300 K para 480 K.
A transcondutância e a condutância de saída são mostradas na Figura
8.8 em função da razão |gm/ID| para os dispositivos pMOS e nMOS em duas
temperaturas. Pode-se notar que o aumento da temperatura reduz tanto gm
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como gd devido à redução da mobilidade. No entanto, o aumento da mobilidade
não afeta o ganho AV, pois o ganho de tensão é descrito pela razão gm/gd.
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Figura 8.7 – Ganho de tensão de malha aberta e tensão Early em função da razão |g m/ID| para
dispositivos nMOS e pMOS em diferentes temperaturas.
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Figura 8.8 – Condutância de saída e transcondutância em função da razão |gm/ID| comparando
os dispositivos nMOS e pMOS em diferentes temperaturas.

Com base nos resultados apresentados, tem-se que os dispositivos
menos dopados apresentaram uma pequena vantagem quanto ao ganho de
tensão em relação aos JNTs com maior concentração de dopantes. Já a
variação da temperatura não afetou significativamente o comportamento dos
dispositivos.
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9 CONCLUSÕES

Neste trabalho, foi apresentado um estudo sobre os transistores SOI
MOS sem junções com ênfase na modelagem dos dispositivos. Foi proposto
um modelo de tensão de limiar e um método de extração da mesma. Também
foram propostas modelagens para o potencial de superfície, carga de condução
e de corrente de dreno. Os modelos foram comparados com dados simulados
utilizando as ferramentas da Synopsys, bem como dados experimentais dos
dispositivos fabricados no Tyndall National Institute da University College Cork,
Irlanda e dos dispositivos fabricados no CEA-LETI, Grenoble, França. Por fim,
foram realizadas análises do funcionamento dos mesmos quanto ao ponto
invariante com a temperatura e em relação à operação analógica.
O primeiro modelo proposto foi o de tensão de limiar para dispositivos
porta tripla. Este modelo foi desenvolvido a partir da equação bidimensional de
Poisson utilizando como definição de limiar o início da redução da camada de
depleção controlada pela porta. Também foi acrescentado um termo derivado
da solução da equação de Schrödinger, adicionando os efeitos quânticos
advindos das reduções da largura e/ou da altura dos dispositivos para valores
menores que 10 nm. O modelo foi validado utilizando-se resultados
experimentais de dispositivos pMOS e nMOS, assim como resultados de
simulações numéricas tridimensionais onde a altura e a largura do dispositivo,
a espessura do óxido de porta, a concentração de dopantes e a temperatura
foram variadas. Quando comparados com os dispositivos simulados, o maior
erro obtido foi de 33 mV, o que representa menos de 5 % para uma tensão de
limiar em torno de 0,7 V. No modelo, também foi proposta a inclusão de um
fator f no cálculo da capacitância do óxido de porta por unidade de
comprimento, a fim de se contabilizar a capacitância dos cantos superiores do
óxido de porta nos dispositivos porta tripla. Para a obtenção de f, foi utilizado
como base a capacitância de um quadrado unitário descrita na literatura. Para
validar o fator f, as tensões de limiar obtidas por simulação numérica foram
comparadas ao modelo considerando e desprezando o fator. Ao se desprezar f,
um erro máximo de 340 mV foi obtido ao se aumentar a espessura do óxido de
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porta. Quando f foi considerado, o erro obtido para o mesmo dispositivo foi
menor que 10 mV. Resultados simulados também mostraram que o fator é
adequado para dispositivos com óxido de cantos arredondados e também com
os cantos superiores do silício ligeiramente arredondados. O modelo proposto
foi utilizado para se analisar a dependência da tensão de limiar com a
temperatura. Pôde-se perceber que a variação de dVTH/dT possui uma grande
dependência com a variação da concentração de dopantes com a temperatura
dND/dT, que está relacionada à ionização incompleta dos portadores. Quanto
menor for a concentração de dopantes, maior será a variação dN D/dT e,
portanto, maior será dVTH/dT. A variação dND/dT é amplificada com o aumento
da altura, da largura e da espessura do óxido de porta. Na sequência o modelo
de tensão de limiar foi deduzido para um dispositivo cilíndrico. A obtenção do
modelo foi similar à dos dispositivos porta tripla e a validação foi realizada
utilizando simulações numéricas, onde foram variadas as espessuras da
camada de silício e do óxido de porta, a concentração de dopantes e a
temperatura. A influência da polarização do substrato também foi considerada
no modelo.
Foi também proposto um método de extração da tensão de limiar nos
dispositivo MOS sem junções. O método se baseia na definição de limiar como
a igualdade das componentes de deriva e difusão da corrente de dreno, sendo
que abaixo do limiar a componente de difusão é a principal, enquanto acima de
VTH a de deriva é dominante. Segundo o método, a tensão de porta na qual a
razão entre a transcondutância e a corrente de dreno diminui à metade de seu
valor máximo representa a igualdade das componentes. O ponto em que gm/ID
é a metade de seu valor máximo foi comparado com a igualdade das
componentes da corrente através de simulações numéricas variando-se T, tox,
ND, W Fin e HFin, sendo que o erro máximo obtido foi de 3 mV. Assim, pôde-se
concluir que o método é preciso, independentemente de qualquer uma dessas
variáveis. Através do método de extração foi possível desenvolver outra
equação para a tensão de limiar.
Na sequência, foi desenvolvido um modelo de corrente de dreno para os
transistores em estudo, sendo utilizada a solução da equação de Poisson na
modelagem. Também foi desenvolvido um cálculo como forma de se obter a
tensão de saturação a partir da velocidade de saturação dos portadores. Foram
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utilizadas funções de suavização para se limitar a máxima tensão de dreno na
tensão de saturação e para se obter uma transição contínua entre os regimes
de condução pelo corpo e pela camada de acumulação ou apenas pelo corpo
do dispositivo. Para a região de sublimiar, foi considerada uma variação
exponencial da corrente de dreno com relação à tensão de porta, cuja
inclinação depende do fator de corpo. O modelo foi validado através das curvas
ID x VGS e ID x VDS obtidas por simulações numéricas e pelas suas derivadas
com erro máximo inferior a 15 %. A curva da razão entre a transcondutância e
a corrente de dreno, que é importante do ponto de vista das aplicações
analógicas, também foi utilizada na validação. Por fim, o modelo foi comparado
a resultados experimentais, sempre apresentando uma boa concordância. Foi
também acrescentada ao modelo uma correção para os efeitos de canal curto,
através da qual se pôde também determinar funções analíticas para o cálculo
da dependência da inclinação de sublimiar com a redução do comprimento de
canal bem como para o cálculo da redução de barreira induzida pelo dreno.
Também foi realizada a modelagem dos potenciais de superfície nos
dispositivos MOS sem junções. A partir dessa modelagem, foram obtidas
expressões analíticas para a carga de condução e para a corrente de dreno.
Foram acrescentados ao potencial de superfície correções de efeito de canal
curto e de efeito de quantização dos níveis energéticos. Novamente, o modelo
foi comparado com simulações numéricas e com resultados experimentais. No
caso da comparação com estes últimos, o erro médio foi menor que 12 % para
todas as curvas realizadas em diferentes polarizações. Deve-se ressaltar que
nesta comparação com resultados experimentais, os dispositivos analisados
possuíam comprimentos de canal de 30 nm. A partir da carga de condução,
pôde-se também obter a capacitância do dispositivo em função da polarização.
Terminada a etapa de modelagem, foi realizada uma análise da
operação dos JNTs quanto ao ponto invariante com a temperatura. Através da
caracterização

elétrica

dos

dispositivos

experimentais

em

função

da

temperatura, percebeu-se que os dispositivos sem junções podem ou não
apresentar esse ponto em que a corrente é independente da temperatura. A
resistência série desses dispositivos e sua dependência com a temperatura são
determinantes na ocorrência do ponto invariante com a temperatura. Essa
análise foi realizada baseada na influência de T na tensão de limiar, na
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transcondutância máxima e na resistência série. Simulações numéricas
também deram suporte às análises.
Os dispositivos também foram analisados quanto à sua aplicação em
circuitos analógicos, operando como amplificador. Neste caso, os JNTs nMOS
e pMOS foram analisados quanto ao ganho de tensão de malha aberta,
condutância de saída, transcondutância e tensão Early. Os dispositivos com
menores concentrações de dopantes apresentam um ganho de tensão de
malha aberta ligeiramente maior que os dispositivos mais dopados para razões
|gm/ID| maiores. Já para razões menores, os dispositivos apresentam resultados
similares independente da concentração de dopantes. Já a variação da
temperatura não influenciou significativamente o ganho de tensão de malha
aberta e a tensão Early, embora o aumento de T tenha aumentado a
transcondutância e a condutância de saída.
Como sugestões de trabalhos futuros, sugere-se analisar e modelar as
características dinâmicas dos dispositivos sem junções, como transitório de
corrente e capacitâncias intrínsecas. A partir das capacitâncias, pode-se
desenvolver um modelo de pequenos sinais para esses dispositivos. Também
se sugere a implementação do modelo de corrente proposto em um simulador
de circuitos. Pode-se utilizar a linguagem Verilog-A para tal. A partir da
implementação do modelo, pode-se analisar o comportamento dos dispositivos
sem junções em circuitos simples, tais como espelhos de corrente.
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APÊNDICE B

Exemplo de arquivo para gerar um dispositivo com W Fin = 10 nm, HFin =
10 nm, tox = 2 nm e L = 1 µm no Sentaurus Structure Editor:
; Definicoes
(define Wfin
0.010)
(define Lfin
1.000)
(define Hfin
0.010)
(define Lfonte
0.150)
(define tox
0.002)
(define tbox
0.100)
(define Wbox
0.120)
(define Na
1e+19)
(define RefinoDrenoDist
0.020)
(define RefinoDrenoCanalDist
0.020)
(define nome
"L1000-W10-H10-tox02-Na1e19")
; Definição refino
;; Canal
(sdedr:define-refinement-size
(sdedr:define-refinement-size
;; Substrato
(sdedr:define-refinement-size
(sdedr:define-refinement-size
;;Oxido
(sdedr:define-refinement-size
(sdedr:define-refinement-size
(sdedr:define-refinement-size

"DefRef0"
"DefRefDreno"

0.0005 0.080 0.0005
0.0005 0.005 0.0005

0.00045 0.075 0.00045 )
0.00045 0.004 0.00045 )

"DefRef1"
"DefRef10"

0.020 0.080 0.020
0.0025 0.080 0.001

0.015 0.075 0.015 )
0.002 0.075 0.0009 )

"DefRef2"
"DefRef20"
"DefRef21"

0.001 0.080 0.001
0.001 0.080 0.003
0.003 0.080 0.001

0.0009 0.075 0.0009 )
0.0009 0.075 0.0025 )
0.0025 0.075 0.0009 )

;; REGIOES ;;
; Define o canal 2D
(define r1 (sdegeo:create-cuboid
(position (- (/ Wfin 2)) (- (+ (/ Lfin 2) Lfonte)) (- (/ Hfin 2)))
(position (/ Wfin 2)
(+ (/ Lfin 2) Lfonte) (/ Hfin 2))
"Silicon" "corpo" ))
; Define o oxido de porta 2D
(define r3 (sdegeo:create-polygon (list
(position (- (/ Wfin 2))
(- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2)))
(position (- (+ tox (/ Wfin 2))) (- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2)))
(position (- (+ tox (/ Wfin 2))) (- (/ Lfin 2)) (+ tox (/ Hfin 2))) (position (+ tox (/ Wfin 2))
(- (/ Lfin 2)) (+ tox (/ Hfin 2)))
(position (+ tox (/ Wfin 2))
(- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2)))
(position (/ Wfin 2)
(- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2)))
(position (/ Wfin 2)
(- (/ Lfin 2)) (/ Hfin 2))
(position (- (/ Wfin 2))
(- (/ Lfin 2)) (/ Hfin 2))
(position (- (/ Wfin 2))
(- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2)))
) "Oxide" "oxido" ))
; Alonga o oxido de porta no eixo z
(sdegeo:extrude (list (car (find-body-id (position (- (+ (/ Wfin 2) (/ tox 2))) (- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2)))))) (- Lfin))
; Define o substrato 3D
(define r4 (sdegeo:create-cuboid
(position (- (/ Wbox 2)) (- (+ (/ Lfin 2) Lfonte)) (- (/ Hfin 2)))
(position (/ Wbox 2)
(+ (/ Lfin 2) Lfonte)
(- (+ (/ Hfin 2) tbox)))
"Oxide"
"box" ))
;; CONTATOS ;;
; Contato de porta
(sdegeo:define-contact-set "porta" 0.001 (color:rgb 1 0 0) "##")
(sdegeo:set-current-contact-set "porta")
(sdegeo:define-3d-contact (list
(car (find-face-id (position (- (+ tox (/ Wfin 2))) 0.000 0.000
))))
"porta")
(sdegeo:define-3d-contact (list
(car (find-face-id (position 0.000
0.000 (+ tox (/ Hfin 2)) ))))
"porta")
(sdegeo:define-3d-contact (list
(car (find-face-id (position (+ tox (/ Wfin 2))
0.000 0.000
))))
"porta")
; Contato de dreno
(sdegeo:define-contact-set "dreno" 0.001 (color:rgb 1 0 0) "##")
(sdegeo:set-current-contact-set "dreno")
(sdegeo:define-3d-contact (list
(car (find-face-id (position 0.000 (+ (/ Lfin 2) Lfonte) 0.000 )))) "dreno")
; Contato de fonte
(sdegeo:define-contact-set "fonte" -0.001 (color:rgb 1 0 0) "##")

192
(sdegeo:set-current-contact-set "fonte")
(sdegeo:define-3d-contact (list
(car (find-face-id (position 0.000 (- (+ (/ Lfin 2) Lfonte)) 0.000)))) "fonte")
; Contato do substrato
(sdegeo:define-contact-set "substrato" -0.001 (color:rgb 1 0 0) "##")
(sdegeo:set-current-contact-set "substrato")
(sdegeo:define-3d-contact (list
(car (find-face-id (position 0.000 0.000 (- (+ (/ Hfin 2) tbox)) )))) "substrato")
;; DOPAGEM ;;
; Canal
(sdedr:define-constant-profile "definicao_perfil_constante_canal" "ArsenicActiveConcentration" Na)
(sdedr:define-constant-profile-region "placement_perfil_constante_canal" "definicao_perfil_constante_canal" "corpo")
;; GRADE ;;
; Definição de janelas
;;Canal
(sdedr:define-refeval-window "Refino0"
"Cuboid" (position (- (/ Wfin 2)) (- (+ (/ Lfin 2) Lfonte))
(- (/ Hfin
2))) (position (/ Wfin 2) (+ (/ Lfin 2) Lfonte)
(/ Hfin 2)))
(sdedr:define-refeval-window "RefinoDreno"
"Cuboid" (position (- (/ Wfin 2)) (- (/ Lfin 2) RefinoDrenoDist) (- (/ Hfin
2))) (position (/ Wfin 2) (+ (/ Lfin 2) RefinoDrenoCanalDist)
(/ Hfin 2)))
(sdedr:define-refeval-window "RefinoFonte"
"Cuboid" (position (- (/ Wfin 2)) (- RefinoDrenoDist (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin
2))) (position (/ Wfin 2) (- (+ (/ Lfin 2) RefinoDrenoCanalDist)) (/ Hfin 2)))
;;Substrato
(sdedr:define-refeval-window "Refino1" "Cuboid" (position (- (/ Wbox 2)) (- (+ (/ Lfin 2) Lfonte)) (- (/ Hfin 2)))
(position (/ Wbox 2) (+ (/ Lfin 2) Lfonte)
(- (+ (/ Hfin 2) tbox))))
(sdedr:define-refeval-window "Refino10" "Cuboid" (position (- (+ (/ Wfin 2) tox)) (- (+ (/ Lfin 2) RefinoDrenoCanalDist))
(- (+ (/ Hfin 2) 0.001))) (position (+ (/ Wfin 2) tox) (+ (/ Lfin 2) RefinoDrenoCanalDist) (- (/ Hfin 2))) )
;;Oxido
(sdedr:define-refeval-window "Refino2" "Cuboid" (position (- (+ (/ Wfin 2) tox)) (- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2))) (position (- (/
Wfin 2)) (/ Lfin 2) (/ Hfin 2)))
(sdedr:define-refeval-window "Refino20" "Cuboid" (position (+ (/ Wfin 2) tox)
(- (/ Lfin 2)) (- (/ Hfin 2))) (position (/ Wfin
2)
(/ Lfin 2) (/ Hfin 2)))
(sdedr:define-refeval-window "Refino21" "Cuboid" (position (- (/ Wfin 2))
(- (/ Lfin 2)) (/ Hfin 2)) (position (/ Wfin 2)
(/ Lfin 2) (+ (/ Hfin 2) tox)))
(sdedr:define-refeval-window "Refino22" "Cuboid" (position (- (+ (/ Wfin 2) tox)) (- (/ Lfin 2)) (/ Hfin 2))
(position (- (/
Wfin 2)) (/ Lfin 2) (+ (/ Hfin 2) tox)))
(sdedr:define-refeval-window "Refino23" "Cuboid" (position (+ (/ Wfin 2) tox) (- (/ Lfin 2)) (/ Hfin 2)) (position (/ Wfin
2)
(/ Lfin 2) (+ (/ Hfin 2) tox)))
; Aplicação refino
(sdedr:define-refinement-placement "Ref1" "DefRef0" "Refino0" )
(sdedr:define-refinement-placement "RefDreno" "DefRefDreno" "RefinoDreno" )
(sdedr:define-refinement-placement "RefFonte" "DefRefDreno" "RefinoFonte" )
(sdedr:define-refinement-region "Ref2" "DefRef1" "box" )
(sdedr:define-refinement-placement "Ref3" "DefRef10" "Refino10" )
(sdedr:define-refinement-placement "Ref4" "DefRef2" "Refino23" )
(sdedr:define-refinement-placement "Ref5" "DefRef2" "Refino22" )
(sdedr:define-refinement-placement "Ref6" "DefRef20" "Refino2" )
(sdedr:define-refinement-placement "Ref7" "DefRef20" "Refino20" )
(sdedr:define-refinement-placement "Ref8" "DefRef21" "Refino21" )
;; CONSTRUCAO DA GRADE ;;
(sde:build-mesh "mesh" "-P -R -F tdr" nome)
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APÊNDICE C
Arquivo utilizado para a implementação do modelo de ionização
incompleta descrito no item 2.4.1 no simulador Sentaurus Device:
#include "PMIModels.h"
#include <math.h>

class Altermatt_DistributionFunction : public PMI_DistributionFunction {
protected:
double Edop0, Nref, c, d, g2, Nb;
public:
Altermatt_DistributionFunction (const PMI_Environment& env, const char* SpeciesName, const PMI_SpeciesType
type = PMI_donor);
~Altermatt_DistributionFunction ();
void Compute_g
(const double t,
double& g);
void Compute_dgdt
(const double t,
double& dgdt);
};

Altermatt_DistributionFunction::
Altermatt_DistributionFunction (const PMI_Environment& env, const char* SpeciesName, const PMI_SpeciesType
SpeciesType) :
PMI_DistributionFunction (env, SpeciesName, SpeciesType)
{
Edop0 = InitParameter ("Edop0",0.0537);
Nref = InitParameter ("Nref",3e18);
c = InitParameter ("c",1.5);
d = InitParameter ("d",1.8);
g2 = InitParameter ("g2",0.5);
Nb = InitParameter ("Nb",9e18);
}

Altermatt_DistributionFunction::
~Altermatt_DistributionFunction ()
{
}

void Altermatt_DistributionFunction::Compute_g(const double t,double& g)
{
double Nd, q, kb, h, m0, ml, mt, mde, Nc, b, Edop, n1;
Nd = ReadDoping (PMI_Donor);

q = 1.60217653e-19;

//C

kb = 1.3806505e-23;

//J/K

h = 6.62606896e-34;

//J*s
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m0 = 9.1095e-31;

//kg

ml = 0.9163;
mt = 0.1913 - (4.042e-5)*t + ((1.392e-6)* (pow (t, 2.0 ) )) - ((4.326e-9)*(pow (t, 3.0))) + ((4.42e-12)*(pow (t, 4.0)));
mde = pow( (6.0*sqrt(ml*(pow(mt,2.0)))) , 2.0/3.0 );
Nc = 2.0*(pow((2.0*3.1416*mde*m0*kb*t)/(h*h), 1.5 ))*2e-6;
b = pow((1.0 + pow((Nd/Nb),d) ),-1);
Edop = Edop0 / (1.0 + pow((Nd/Nref), c) );
n1 = Nc * exp(-(Edop*q/(kb*t)));

g = (b/(g2+(1.0-b)*(Nd/n1)))*exp(+(Edop*q)/(kb*t));
}

void Altermatt_DistributionFunction::
Compute_dgdt(const double t,double& dgdt)
{
double Nd, q, kb, h, m0, ml, mt, mde, Nc, b, Edop, n1, g;
Nd = ReadDoping (PMI_Donor);

q = 1.60217653e-19;

//C

kb = 1.3806505e-23;

//J/K

h = 6.62606896e-34;

//J*s

m0 = 9.1095e-31;

//kg

ml = 0.9163;
mt = 0.1913 - (4.042e-5)*t + ((1.392e-6)* (pow (t, 2.0 ) )) - ((4.326e-9)*(pow (t, 3.0))) + ((4.42e-12)*(pow (t, 4.0)));
mde = pow( (6.0*sqrt(ml*(pow(mt,2.0)))) , 2.0/3.0 );
Nc = 2.0*(pow((2.0*3.1416*mde*m0*kb*t)/(h*h), 1.5 ))*2e-6;
b = pow((1.0 + pow((Nd/Nb),d) ),-1);
Edop = Edop0 / (1.0+ pow(Nd/Nref, c) );
n1 = Nc * exp(-Edop*q/(kb*t));

g = (b/(g2+(1.0-b)*Nd/n1));

double dmtdt = - 4.042e-5 + 2.0*1.392e-6* (pow (t, 1.0 ) ) - 3.0*4.326e-9*(pow (t, 2.0)) + 4.0*4.42e-12*(pow (t, 3.0));
double dmdedt = 2.0*pow(6.0, 2.0/3.0)*pow(ml, 1.0/3.0)*dmtdt/(3.0*pow(mt, 1.0/3.0));
double

dNcdt

=

2e-6*(3.0*

sqrt(t*mde*2.0*3.1416*m0*kb/(h*h))*(t*dmdedt)*2.0*3.1416*m0*kb/(h*h)

+

mde*2.0*3.1416*m0*kb/(h*h));
double dn1dt = Nc*Edop*(exp(-Edop/(kb*t)))/(kb*t*t) + dNcdt*exp(-Edop/(kb*t));
dgdt = ((b*(1.0-b)*Nd*dn1dt/( (pow( (g+(1.0-b)*Nd/n1), 2.0)) * (pow( n1, 2.0)) ))*exp(+(Edop*q)/(kb*t)))(g*(exp(+(Edop*q)/(kb*t)))*(Edop*q/(kb*t*t)));
}

extern "C"
PMI_DistributionFunction* new_PMI_DistributionFunction
(const PMI_Environment& env,
const char* SpeciesName,
const PMI_SpeciesType SpeciesType)
{
return new Altermatt_DistributionFunction (env, SpeciesName, SpeciesType);
}
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APÊNDICE D
Exemplo de um arquivo de simulação no Sentaurus Device utilizado para
se obter a curva ID versus VGS com VDS = 50 mV em temperatura ambiente para
o JNT gerado a partir do arquivo do Apêndica B:
File {
Grid =

"L1000-W10-H10-tox02-Na1e19 _msh.tdr"

Doping = "L1000-W10-H10-tox02-Na1e19 _msh.tdr"
Parameter = "param.par"
Plot =

"1000-10-10-02-1e19_IdVg_Vd50mV_des.tdr"

Current = "1000-10-10-02-1e19_IdVg_Vd50mV_des.plt"
Output = "1000-10-10-02-1e19_IdVg_Vd50mV_des.log"}

Electrode {
{ Name="fonte"

Voltage= 0.000 }

{ Name="dreno"

Voltage= 0.000 }

{ Name="porta"

Voltage= 0.000 Material="PolySi"(P) }

{ Name="substrato" Voltage= 0.000 Material="Silicon"(P=1e15)}
}

Physics {
Temperature=300
Mobility ( Phumob Enormal HighFieldSaturation IncompleteIonization
IncompleteIonization
Recombination( SRH(DopingDep TempDependence))
EffectiveIntrinsicDensity (BandGapNarrowing (OldSlotboom))
}
Physics (Material="Silicon") { eQuantumPotential}

Plot {

eDensity hDensity eCurrent hCurrent
equasiFermi hquasiFermi eTemperature
ElectricField eEparallel hEparallel
Potential SpaceCharge
SRHRecombination Auger
eMobility hMobility eVelocity hVelocity
Doping DonorConcentration AcceptorConcentration
ElectricField
BandGap BandGapNarrowing Affinity ConductionBand valenceBand

}

Math {
ExitOnFailure
Smooth
}
Math {
Method = ils

)
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number_of_threads = 2
}

Solve {
#-solucao inicial:
Quasistationary

( Goal { name="porta" voltage=0.000 } )

{Coupled { Poisson } CurrentPlot ( Time = (-1)) }
Quasistationary

( Goal { name="porta" voltage=0.000 } )

{Coupled { Poisson eQuantumPotential} CurrentPlot ( Time = (-1)) }
Quasistationary

( Goal { name="porta" voltage=0.000 } )

{Coupled { Poisson Electron Hole eQuantumPotential} CurrentPlot ( Time = (-1)) }

Quasistationary

( Goal { name="dreno" voltage=0.05 } )

{Coupled { Poisson Electron Hole eQuantumPotential } CurrentPlot ( Time = (-1)) }

#- Rampa:
Quasistationary
( Minstep=1e-5
Goal { name="porta" voltage=1.5 } )
{ Coupled { Poisson Electron Hole eQuantumPotential} CurrentPlot ( Time = (range = (0 1) intervals = 150)) }
}

