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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o estudo de transistores de tunelamento controlados 

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

explicação teórica, simulação numérica e medidas experimentais para demonstrar a 

viabilidade do uso desta tecnologia como alternativa para permitir o contínuo 

escalamento de dispositivos. 

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

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

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

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

alimentação de circuitos e, consequentemente, apresenta crescentes problemas 

quanto à dissipação de potência. 

Com este objetivo, foram realizadas simulações numéricas de diversas 

geometrias alternativas visando atenuar as características indesejáveis dos TFETs, 

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

definidos os modelos necessários para representar adequadamente os fenômenos 

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

minimizar os efeitos da ambipolaridade. 

Posteriormente, medidas experimentais foram utilizadas para calibrar as 

simulações e estudar o efeito da temperatura e do dimensionamento no 

funcionamento de dispositivos desta tecnologia. 

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

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

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

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

compatível com a proposta de futuras aplicações digitais e analógicas. 

 

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

sublimiar, ambipolaridade, impacto da temperatura, FinFET. 



 
 

ABSTRACT 

 

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

TFETs. Analyses were performed based on theoretical explanations, numerical 

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

alternative for the continuous devices scaling. 

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

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

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

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

relatively high power supply voltages. 

Bearing this objective, numerical simulations of several alternative geometries 

were performed in order to tackle TFETs disadvantages, as the undesirable 

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

most appropriate models to take into consideration the relevant phenomena under 

temperature variation and to define the physical structure in order to minimize 

ambipolar effects. 

After these analyses, experimental data were used to calibrate simulation 

parameters and to study how temperature and physical dimensions affect the 

performance of devices based on this technology. 

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

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

and the temperature decreases, the obtained values for subthreshold slope and 

ION/IOFF ratio may be used as an important reference of this technology as a 

promising alternative for both digital and analog applications. 

 

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

temperature impact, FinFET. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os dispositivos MOSFET têm sido continuamente 

reduzidos, atingindo dimensões nanométricas em suas gerações tecnológicas mais 

recentes. Paralelamente a este escalamento, limites físicos relacionados a efeitos 

de canal curto e a correntes de fuga tomam proporções cada vez mais 

significativas1, exigindo novas alternativas para que a exponencial Lei de Moore, 

segundo a qual o número de dispositivos no chip dobra aproximadamente a cada 18 

meses2, continue ditando o ritmo de integração de componentes. 

Para ilustrar este o escalamento tecnológico, a Figura 1.1 indica a evolução 

de indicadores como quantidade de transistores, capacidade de memória e 

freqüência de operação na última década. 

 

Figura 1.1 Representação da integração de dispositivos e dos consequentes ganhos de 

performance na última década3. 

Diferentes propostas foram sucessivamente apresentadas pela comunidade 

científica, incluindo o uso de novos materiais e estruturas4. Afinal, enquanto 

materiais com alta constante dielétrica tenderiam a minimizar as correntes de fuga, 

estruturas com múltiplas portas resultariam num maior controle das cargas do canal 

pelas portas, atenuando efeitos de canal curto. 

A complexidade de fabricação de dispositivos com porta superior e inferior 

adequadamente alinhadas foi suplantada com a proposta de transistores verticais 

com portas laterais, notadamente os FinFETs, que efetivamente apresentaram bom 

desempenho para dimensões abaixo de 100nm5. Entretanto, nós tecnológicos mais 

recentes, abaixo de 22nm, requerem princípios funcionais diferentes, conforme 

esquematizado pela Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Esquema com as sucessivas propostas apresentadas para permitir contínuo 

escalamento de dispositivos6. 

Novas sugestões de dispositivos devem atentar à questão cada vez mais 

crítica da dissipação de potência, diretamente relacionada ao aumento da 

densidade de componentes nos circuitos integrados. Lembrando que tanto a 

componente dinâmica quanto a parcela estática da potência dissipada, 

equacionadas respectivamente em (1-1) e (1-2), são fortemente dependentes da 

tensão de alimentação, devem ser privilegiadas soluções que permitam 

funcionamento dos componentes sob tensões menores. 

fVCP DDtotaldinâmica .. 2=        (1-1) 

DDOFFestática VIP .=      (1-2) 

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

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

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

é a corrente quando o dispositivo está desligado7. 

 

Fonte: C. Claeys, et. al; Fabrication and Characterization 
of Si and Hetero-junction Tunnel Field Effect Transistors, 
G-COE PICE Int. Symp., Tóquio, 2009. 
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Relembrando que outra especificação importante para aplicações digitais 

refere-se à maximização da razão ION/IOFF entre as correntes de dreno de um 

transistor acionado e de um desligado, deve-se atentar para que não seja muito 

reduzida a diferença entre a tensão de alimentação e a tensão de limiar do 

dispositivo (VDD - Vth). Consequentemente, na medida em que é almejada redução 

em VDD, deve-se também privilegiar tecnologias com redução de Vth. 

A Figura 1.3 mostra a evolução desses dois parâmetros em função da 

dimensão da tecnologia MOS convencional, evidenciando a preocupante diminuição 

da diferença VDD - Vth da ordem de 4V para pouco mais de 0,5V entre as tecnologias 

de 1,4µm e 65nm. 

 

Figura 1.3 Evolução da tensão de alimentação e da tensão de limiar para tecnologias de 1,4µm 

a 65nm com dispositivos CMOS convencionais8. 

Nesse ponto, é fundamental salientar o limite físico da variação da corrente 

por difusão térmica em função da variação de tensão, estimado em ln(10).kT/q, isto 

é, cerca de 60 mV/década à temperatura ambiente. Esta limitação da inclinação de 

sublimiar impede que transistores MOS convencionais sejam utilizados com tensões 

de limiar diminutas, pelo motivo evidenciado pela Figura 1.4. 
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Figura 1.4 Corrente de dreno em função da tensão de porta para três diferentes dispositivos, 

evidenciando o impacto da variação de Vth em IOFF
9. 

Nesta figura são exibidas as curvas da corrente de dreno em função da 

tensão de porta para três diferentes dispositivos à temperatura ambiente. Como 

resultado do limite da inclinação de sublimiar de 60 mV/década, a diminuição de Vth 

foi acompanhada de um vertiginoso aumento na corrente de fuga IOFF na condição 

de VGS = 0V. Neste exemplo numérico, uma redução da tensão de limiar de 50% 

elevaria a corrente IOFF (e consequentemente a potência estática dissipada) da 

ordem de 10 mil vezes. Dessa forma, pode-se inferir a importância de propor 

alternativas de componentes que operem com novos mecanismos de condução de 

corrente10. 

Comparando-se ainda as Figuras 1.2, 1.3 e 1.4, pode-se ainda estabelecer 

um objetivo quantitativo em termos do já comentado desejo de maximizar a relação 

ION/IOFF dos dispositivos. Considerando a geração tecnológica na qual se destaca a 

tecnologia CMOS convencional e os valores adequados de tensão de alimentação e 

de tensão de limiar, uma razão de nove ordens de grandeza equivaleria à obtida na 

curva da Figura 1.4 para o caso de Vth = 0,67V. 
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Em termos de tensão de alimentação, são desejados dispositivos que 

apresentem um comportamento vantajoso para tensões inferiores a 0,5V11, o que 

daria continuidade à evolução tecnológica destacada na Figura 1.3. 

Para finalizar a justificativa da necessidade de estudar novas tecnologias que 

permitam soluções com menor tensão de alimentação, menor tensão de limiar e 

menor dissipação de potência, é apresentada a Figura 1.5, com a previsão da 

evolução das componentes dinâmica e estática da potência estimadas para 

dispositivos CMOS convencionais. 

 

Figura 1.5 Estimativa da evolução da potência estática e dinâmica para tecnologia MOS 

convencional7. 

É neste cenário que aparecem as propostas de utilização de transistores de 

tunelamento controlados por efeito de campo (TFETs), baseados numa estrutura 

similar à de um diodo PIN (p+ - intrínseco - n+), porém com modulação do canal 

controlada por uma porta12. Uma vez que estes dispositivos têm corrente 

dependente principalmente de fenômenos de tunelamento quântico ao invés dos 

efeitos clássicos de difusão e deriva, é possível obter inclinação de sublimiar inferior 

a 60 mV/década a temperatura ambiente e, consequentemente, obter dispositivos 

com bom desempenho mesmo nas dimensões previstas pelas gerações de 

dispositivos mais recentes13. 
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Finalmente, vale salientar que a semelhança estrutural com a tecnologia 

MOSFET convencional permitiria a implementação através das técnicas de 

processamento já amplamente conhecidas. Em outras palavras, seriam aliadas a 

performance de transistores TFET com a confiabilidade do processo de fabricação 

dos transistores CMOS convencionais. Futuros dispositivos poderiam, por exemplo, 

apresentar estrutura tridimensional similar às propostas de nanofios verticais14. 

1.1 Objetivos e estrutura do trabalho 

O objetivo deste trabalho é estudar teórica e experimentalmente diversas 

estruturas de TFETs e indicar as mais promissoras alternativas de otimização de 

desempenho. Serão abordados resultados obtidos de simulações numéricas e de 

medidas experimentais inicialmente de modo individual e, posteriormente, de modo 

comparativo. 

Será analisada a influência no desempenho dos dispositivos causada por 

suas dimensões e por fatores externos como a temperatura. Para análise mais 

ampla e detalhada do funcionamento dos TFETs, as simulações vão também 

abordar a influência de cada mecanismo de transporte separadamente, mostrando a 

parcela de contribuição de cada componente em função das diferentes condições 

de polarização. 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte forma: 

O capítulo 1 resume o contexto tecnológico em que o trabalho se encaixa e a 

motivação técnica que leva ao aprofundamento nos conhecimentos sobre os 

transistores TFETs. 

O capítulo seguinte faz uma revisão teórica para justificar o funcionamento 

deste tipo de dispositivo e para apresentar as atuais dificuldades encontradas no 

seu desenvolvimento. Também é apresentado um breve histórico das propostas 

quanto à aplicação desta tecnologia. 

O terceiro capítulo apresenta detalhes de estruturas nTFETs simuladas e os 

resultados mais importantes obtidos. Cada modelo selecionado é devidamente 
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explicado e os resultados são analisados com base nas justificativas teóricas do 

capítulo anterior. 

O capítulo 4 engloba os resultados experimentais, novamente acompanhados 

das devidas explicações sobre as escolhas de medição e das análises de 

desempenho. É descrita ainda a calibração das simulações com base nos dados 

experimentais de dispositivos pTFETs.  

Finalmente, o quinto capítulo lista as conclusões deste trabalho e indica como 

futuros projetos poderiam se aproveitar das contribuições mais recentes desta 

tecnologia de transistores de tunelamento. 
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2 CONCEITOS TEÓRICOS 

Neste capítulo são explicados os conceitos teóricos mais relevantes para 

justificar o funcionamento dos TFETs e as dificuldades que ainda devem ser 

enfrentadas para que o desempenho seja otimizado. Neste capítulo serão 

abordados os conceitos teóricos dos temas envolvidos no trabalho. 

2.1 Princípios básicos de operação 

Os transistores de tunelamento controlados por efeito de campo, na medida 

em que substituem os mecanismos clássicos de condução por difusão e deriva15 

pelos efeitos de tunelamento quântico16, permitem a obtenção de dispositivos com 

inclinação de sublimiar inferior a 60 mV/década à temperatura ambiente. 

Com estes valores menores do que o limite previsto para transistores 

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

permitindo a escolha de uma tensão de alimentação menor17. Esta comparação 

entre a inclinação de uma chave ideal, de um dispositivo MOS e de um TFET é 

ilustrada na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Comparação das inclinações de sublimiar previstas para uma chave ideal, um 

dispositivo MOS e um TFET. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235609%231993%23999639998%23343925%23FLP%23&_cdi=5609&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000228598&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bb25093cc11e049f08163fa380db1f8e
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Para que este efeito seja observado, os TFETs são projetados com uma 

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

Figura 2.2 esquematiza uma estrutura típica de um transistor de tunelamento 

controlado por efeito de campo com implementação planar e porta dupla. 

 

Figura 2.2 Seção transversal de um nTFET de porta dupla. 

Vale lembrar que uma mesma estrutura pode funcionar como nTFET ou 

como pTFET dependendo da polarização. Este fenômeno indesejado, denominado 

efeito ambipolar, também faz com que uma determinada região possa atuar como 

fonte ou como dreno dependendo da aplicação. No caso da Figura 2.2, temos a 

representação de um nTFET, no qual a região n+ é o dreno e a p+ é a fonte. 

O funcionamento deste dispositivo pode ser explicado pela comparação dos 

diagramas de faixas de energia em duas situações distintas, sendo uma na 

condição de transistor desligado e outra na polarização de dispositivo acionado. Em 

ambos os casos, temos a fonte aterrada e um potencial positivo aplicado no dreno. 

A Figura 2.3 indica o diagrama representativo do caso em que a tensão de 

porta é nula, de modo que não haja passagem de nível significativo de corrente. 

À medida que a tensão aplicada na porta é aumentada, nota-se gradativa 

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

canal. A Figura 2.4 representa a situação em que o deslocamento nos níveis de 

energia leva a um forte tunelamento próximo à junção fonte-canal, de modo que os 

elétrons da banda de valência da fonte tunelem para a banda de condução da 

região do canal. 
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Figura 2.3 Diagrama de bandas de energia para um nTFET desligado. 

 

Figura 2.4 Diagrama de bandas de energia para um nTFET ligado. 
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Esta análise também justifica a essência do efeito ambipolar. Caso fosse 

aplicado sobre a porta um potencial cada vez mais negativo, observaríamos o efeito 

de tunelamento na área próxima à junção dreno-canal e, consequentemente, um 

indesejável aumento na corrente. O item 2.3 resume este e outros desafios desses 

dispositivos, bem como suas mais aceitas propostas de soluções. 

Analogamente à descrição do funcionamento do nTFET, poderíamos obter 

um pTFET simplesmente aterrando o lado n+ (que passaria a atuar como fonte) e 

aplicando um potencial negativo no lado p+ (dreno). Nessa condição, variando o 

potencial de porta negativamente, haveria crescente tunelamento entre a região n+ 

e o canal, ativando o dispositivo. 

2.2 Comparação entre os tipos de tunelamento 

Ao longo da análise das simulações e dos resultados experimentais, serão 

comentadas frequentemente as influências individuais das três principais 

componentes da corrente resultante: BBT (tunelamento de banda para banda), SRH 

(Schockley-Read-Hall) e TAT (tunelamento induzido por armadilhas). 

Cada uma dessas componentes predomina sob uma determinada condição 

de polarização dos dispositivos e têm sua própria característica de dependência 

com temperatura, dimensões físicas, entre outros fatores. 

Na condição de baixa tensão de porta, isto é, com o dispositivo desativado, 

temos apenas uma pequena corrente fluindo em virtude da geração de Schockley-

Read-Hall. Afinal, há uma considerável barreira de energia dificultando o 

tunelamento, de modo a permitir apenas a passagem de uma componente 

dependente exponencialmente da largura da faixa proibida e da temperatura18. Esta 

condição é ilustrada pela Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Diagrama de bandas de energia representando predomínio de corrente SRH. 

À medida que se aumenta o potencial na porta, a barreira de energia vai 

sendo reduzida. Para estruturas com poucas armadilhas, essa condição ainda não 

seria suficiente para permitir o pleno tunelamento. Entretanto, a presença de 

quantidade significativa de armadilhas atua de modo a dividir a barreira de energia 

em múltiplas partes. Em outras palavras, é como se as cargas tivessem alternativas 

de caminhos para sucessivos tunelamentos, cada um dos quais com uma com uma 

barreira de potencial efetiva relativamente pequena. 

Dessa forma, o aumento da corrente passa a ser potencializado com o 

aumento da tensão de porta, ou seja, há uma diminuição na inclinação de sublimiar, 

novamente com dependência exponencial da largura da faixa proibida e da 

temperatura. Um diagrama de bandas dessa corrente induzida por armadilhas (TAT) 

é representado na Figura 2.6. 

Finalmente, com o contínuo incremento na tensão de porta, a barreira de 

potencial é dramaticamente reduzida, permitindo a passagem de corrente por 

tunelamento de banda para banda (BBT). Nessa região podem ser obtidos valores 

ainda menores de inclinação de sublimiar e, ao contrário das componentes 

mencionadas anteriormente, há uma influência muito reduzida da variação de 

temperatura19. Esta situação é indicada pela Figura 2.7. 
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Figura 2.6 Diagrama de bandas de energia representando predomínio de corrente TAT. 

 

Figura 2.7 Diagrama de bandas de energia representando predomínio de corrente BBT. 

Resumindo as situações de atuação de cada mecanismo de transporte, a 

Figura 2.8 esboça a variação de corrente numa junção à medida que é aumentada a 

tensão aplicada. 
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Figura 2.8 Representação da variação do mecanismo de transporte predominante à medida 

que é alterada a tensão em uma determinada junção. 

O capítulo 3.2 detalha as equações implementadas pelos modelos 

selecionados para as simulações de cada uma destas componentes e justifica as 

escolhas com base nos parâmetros variáveis ao longo de todas as análises. 

2.3 Principais desafios tecnológicos atuais 

Apesar das diversas características promissoras da tecnologia dos TFETs, há 

importantes desafios enfrentados pela comunidade científica para maximizar o 

desempenho destes dispositivos, notadamente relacionados ao efeito ambipolar e à 

baixa corrente de acionamento (ION)20. 

O efeito ambipolar pode ser explicado pela simetria da estrutura básica dos 

TFETs apresentada na Figura 2.2, que permite que um mesmo dispositivo funcione 

como nTFET e como pTFET dependendo da condição de polarização. Esta 

característica é fortemente prejudicial para aplicações lógicas e têm recebido 

numerosas sugestões de abordagem prática21. 

Neste trabalho serão enfocadas as propostas de implementação simples, 

mas com resultados bastante significativos. Para atenuar o tunelamento parasitário, 
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são impostas assimetrias na estrutura física dos dispositivos, por exemplo com 

subposição (underlap) de porta na junção onde não deve ocorrer tunelamento22. 

A questão da baixa corrente ION também têm sido alvo de contínuas 

pesquisas para evitar impactos como a redução na velocidade de chaveamento23. 

Algumas soluções propõem processos que incluem strain local, epitaxia seletiva, 

materiais com elevadas constantes dielétricas, entre outras24. Por outro lado, óxidos 

com constantes dielétricas superiores a 100 ainda não são bem integrados na 

tecnologia CMOS e o alinhamento de porta com precisão nanométrica em relação à 

fonte com strain ou à heterojunção fonte/canal está acima do previsto por técnicas 

litográficas25. 

Novamente, este trabalho vai destacar soluções estruturais, como o projeto 

de componentes com porta dupla para maximizar a corrente, e comentar aplicações 

similares a FinFETs. 

Finalmente, outro ponto importante observado a partir das tomadas de dados 

experimentais de dispositivos TFETs refere-se à necessidade de utilizar um material 

na fonte com menor largura de faixa proibida para obter na prática valores de 

inclinação de sublimiar inferior a 60 mV/.década26. 

Dessa forma, os resultados medidos para estruturas com fonte de silício ao 

invés de SiGe ou InAs, apesar de não constituírem a solução final para transistores 

com inclinação de sublimiar inferior ao limite teórico da tecnologia CMOS 

convencional, são apresentados a título comparativo. Em outras palavras, mesmo 

ainda com valores acima de 60 mV/década sob temperatura ambiente, é possível 

comparar os benefícios e prejuízos de diferenças estruturais, as quais também 

podem ser aplicadas a processos de fabricação que envolvam heteroestruturas27. 

2.4 Breve histórico das propostas de transistores de tunelamento 

A proposta de um dispositivo com estrutura PIN com controle de porta 

apareceu pela primeira vez ainda em 1978, porém sem qualquer relação com as 

motivações mais recente de minimizar a inclinação de sublimiar e a dissipação de 

potência22. O artigo de Quinn et al. pela Universidade de Brown28 era focado em 

aplicações de espectroscopia. 
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Novas propostas com esta tendência, apesar de claras variações de estrutura 

e de condições de polarização, apareceram em trabalhos de Koga e Toriumi pela 

Toshiba em 199729 e de Aydin e Zaslavsky em 200430. No primeiro caso, a sugestão 

de um dispositivo similar a um TFET usa resultados experimentais de junções 

diretamente polarizadas. No segundo, é apresentada uma estrutura com 

tunelamento lateral fabricada sobre SOI. Entretanto, a porta é posicionada 

diretamente sobre a junção p-n, sem região intrínseca, sob a justificativa de reduzir 

a capacitância de porta e, consequentemente, aumentar a velocidade de 

chaveamento. 

Também aparecem trabalhos sobre transistores de tunelamento de banda 

para banda adotando diferentes nomenclaturas. Por exemplo, enquanto Takeda et 

al. pela Hitachi31 usaram a denominação B2T-MOSFET, Baba pela NEC32 chamou 

os TFETs de Surface Tunnel Transistors (Transistores de Tunelamento Superficial). 

Já em 2004, tunelamento banda para banda foi demonstrados em 

transistores com estrutura de nanotubos de carbono por Appenzeller et al.33 É 

notável neste trabalho o primeiro relato de obtenção de inclinação de sublimiar 

inferior a 60mV/década sob temperatura ambiente., ainda que tal medida tenha 

ocorrido para uma faixa mínima de tensão e para uma condição de baixa corrente 

de dreno. 

Ainda em 2004, Bhuwalka et al. pela Universidade das Forças Armadas da 

Alemanha34 propuseram estrutura com SiGe, com a justificativa de que a menor 

largura da faixa proibida diminuiria a largura da barreira de tunelamento e, desta 

forma, contribuiria para aumentar a corrente ION e para reduzir a inclinação de 

sublimiar. Em 2006, o mesmo grupo propôs com base em resultados de simulação 

que o aumento da porcentagem de germânio no SiGe incrementaria o módulo da 

corrente enquanto o dispositivo estivesse acionado35. 

Posteriormente, Verhulst et al. pelo IMEC36 sugeriram a redução do 

comprimento do canal de modo a evitar sobreposição com a junção canal/dreno 

como uma alternativa para a diminuição do efeito ambipolar, tema que será bastante 

comentado ao longo deste trabalho. 
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Para fechar este resumo da evolução das propostas tecnológicas 

relacionadas aos TFETs, podem ser mencionados dois artigos como exemplos de 

aplicações destes dispositivos em circuitos eletrônicos. Fulde et al. da Universidade 

Técnica de Munique37 relacionaram as características analógicas e digitais de um 

transistor pTFET de múltiplas portas a circuitos controladores de tensão em 2008. 

Enquanto isso, Kam et al. da Universidade de Berkeley38 apontaram estes 

dispositivos de tunelamento como mais adequados para minimização de consumo 

de energia em circuitos operando a menos de 500MHz. 
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3 DETERMINAÇÃO DE MODELOS DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE 

DO COMPORTAMENTO DE DISPOSITIVOS NTFETS 

A etapa de simulação de dispositivos neste trabalho foi baseada no programa 

Atlas da Silvaco, um simulador numérico 2D e 3D baseado em equacionamentos 

físicos do comportamento de semicondutores. As principais vantagens desse tipo de 

simulador físico consistem na possibilidade de previsibilidade do desempenho de 

dispositivos sem a necessidade da inclusão de dados experimentais e na alternativa 

de avaliar impacto de fenômenos individualmente, inseparáveis na prática. 

A título de comparação com a literatura, ajustes iniciais foram realizados com 

base em parâmetros já aprovados pela comunidade científica para dispositivos do 

tipo N, com refinamento de grade de simulação elaborado com o intuito de garantir 

convergência e acurácia dos resultados. 

Posteriormente, alguns parâmetros físicos foram ajustados de modo a 

compatibilizar as simulações com a tomada de dados experimentais. Vale salientar 

ainda que os resultados apresentados correspondem a simulações bidimensionais, 

uma vez que os modelos de tunelamento implementados pelo Atlas podem ser 

habilitados apenas para esta condição. 

Neste capítulo serão apresentados os modelos físicos adotados, serão 

descritas as estruturas e condições de simulação e, finalmente, serão analisados os 

resultados obtidos. 

3.1 Descrição do simulador 

O programa Atlas pode ser usado em conjunto com outras aplicações 

focadas em simulação de processos e estruturas, conforme ilustrado na Figura 3.1. 

Este trabalho focou os esforços na preparação dos arquivos de comandos de 

entrada e na análise dos resultados gerados39. 
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Figura 3.1 Representação dos blocos de entrada e saída do programa Atlas. 

3.2 Definição dos modelos adotados 

Este item detalhará a escolha dos modelos dos mecanismos de transporte 

escolhidos para execução das simulações dos TFETs considerados. Para cada 

modelo analisado é apresentado o respectivo equacionamento, no qual as variáveis 

de entrada do programa aparecem codificadas por letras maiúsculas seguidas. 

Inicialmente são comparados os diferentes modelos físicos disponíveis para o 

fenômeno da corrente de tunelamento de banda para banda (BBT). De modo geral, 

o mecanismo de geração de portadores na banda de condução por tunelamento é 

dado pela equação (3-1)40. 

)
BB.B

exp(BB.A)( BB.GAMMA

F
FGBBT −=   (3-1) 

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

parâmetros definidos pelo usuário. O programa prevê dois conjuntos distintos de 

parâmetros com base em diferentes aplicações. 

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

direta como GaAs, e admite como padrão os valores indicados por (3-2)41. 
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0,2BB.GAMMA    V/cm10x0,3BB.B    10x6615,9BB.A 718 ===  (3-2) 

Para semicondutores com transição indireta, como Si e Ge, o modelo de 

Klaassen (BBT.KL) adota os valores iniciais de (3-3)42. 

5,2BB.GAMMA    V/cm10x9,1BB.B    10x00,4BB.A 714 ===       (3-3) 

Vale salientar que estas equações simplificam o modelo geral de Kane, 

omitindo a influência da temperatura. 

Como uma das análises previstas para este trabalho inclui a questão do 

impacto desta variável, foi adotado um modelo de Kane mais completo 

(BBT.KANE)43. Ao invés de considerar uma constante na componente exponencial 

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

Eg, que apresenta ligeira flutuação com a temperatura. A equação completa é 

indicada por (3-4). 

])BBT.B_KANE(exp[
E)(BBT.A_KAN 2

3

BBT.GAMMA

F

E
F

E
G g

g

BBT −=       (3-4) 

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

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

definidos pelo usuário. 

Os valores numéricos padrão destes parâmetros são apresentados em (3-5). 

5,2BBT.GAMMA    10x25,2BBT.B_KANE    10x5,3BBT.A_KANE 721 ===   (3-5) 

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

Hall, também explicada teoricamente em 2.2, é modelada conforme (3-6). 
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=  (3-6) 

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

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

tempos de vida dos elétrons e das lacunas, respectivamente. Implementando o 

modelo SRH, TAUN0 e TAUP0 são definidos pelo usuário e tratados como 
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constantes. Para estruturas de silício, são adotados como padrão os valores 

exibidos em (3-7). 

s 10x1TAUP0    s 10x1TAUN0    eV 0ETRAP 77 −− ===       (3-7) 

Vale comparar a influência da temperatura na corrente BBT e na do SRH. 

Enquanto na primeira, a influência resume-se à variação na largura da faixa 

proibida, na segunda há menção explícita à temperatura no denominador do fator 

exponencial. 

Finalmente, o modelamento da corrente de tunelamento induzido por 

armadilhas (TRAP.TUNNEL) é implementado matematicamente por uma correção 

do modelo SRH, conforme a equação (3-8). 
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onde Γn
DIRAC é o termo de incremento do campo dos elétrons para poços de Dirac e 

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

conforme as equações (3-9) e (3-10)44. 
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onde u é a variável de integração, ∆En é a faixa de energia para a qual há 

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

e Kp são definidos por (3-11) e (3-12). 
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onde ħ é a constante de Planck reduzida (h/2π), m0 é a massa do elétron em 

repouso e MASS.TUNNEL é a sua massa efetiva. 

Comparando-se as equações (3-6) e (3-8), nota-se que o tunelamento 

induzido por armadilhas é implementado matematicamente através de uma correção 

na equação da corrente de recombinação prevista por Schockley-Read-Hall. Este 

ajuste leva em consideração os incrementos dos campos para elétrons e lacunas, 

baseado em faixas de energia onde ocorre tunelamento. 

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

armadilhas tenha de fato efeito na simulação é necessário não apenas utilizar o 

modelo TRAP.TUNNEL, mas também garantir que a corrente de Schockley-Read-

Hall utilize o modelo denominado no Atlas por SRH. Modelos como o CONSRH ou o 

KLASRH, também disponíveis na mesma versão do simulador com equacionamento 

similar a (3-6), foram preteridos justamente porque não seriam devidamente 

alterados na implementação de (3-8). 

Outro ponto relevante na análise do modelo TRAP.TUNNEL é que persiste a 

influência da temperatura diretamente na componente exponencial das equações de 

geração de cargas, o que poderá ser observado nos resultados obtidos nas 

simulações. 

Ainda foi necessário definir outros modelos para compatibilizar as simulações 

deste trabalho com a literatura em quesitos relacionados à concentração de 

portadores, à ionização incompleta em baixas temperaturas, entre outros. 

Os cálculos referentes às correntes de difusão e deriva foram baseados no 

modelo DRIFT.DIFF, derivado de desenvolvimento teórico de Boltzmann45. Na 

determinação destas correntes, a abordagem estatística da concentração de 

portadores utiliza o modelo FERMI, adequada para estruturas com regiões 

fortemente dopadas46. 
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Além disso, foi levado em consideração o modelo de recombinação de 

Klaassen-Auger (KLAAUG), com coeficientes dependentes de variações na 

temperatura47. Outro modelo implementado para compatibilizar resultados de 

simulações de dispositivos sob baixas temperaturas foi o que considera os efeitos 

da ionização incompleta nesta condição (INCOMPLETE)48. 

A tabela 3.1 resume os modelos adotados para levar em consideração os 

fenômenos de tunelamento e o comportamento geral da estrutura quando 

submetida a ampla faixa de variação de temperatura. 

Tabela 3.1. Modelos adotados para simulações dos dispositivos TFETs. 

Fenômeno físico Modelo adotado 

Tunelamento de banda para banda BBT.KANE 

Recombinação de Schockley-Read-Hall SRH 

Tunelamento induzido por armadilhas TRAP.TUNNEL 

Correntes de difusão e deriva DRIFT.DIFF 

Estatística da concentração de portadores FERMI 

Recombinação de Klaassen-Auger KLAAUG 

Ionização incompleta sob baixas temperaturas INCOMPLETE 

3.3 Otimização da estrutura simulada 

Os dispositivos simulados neste trabalho consistem basicamente numa 

estrutura p-i-n com canal controlado por porta dupla. Seguindo a terminologia 

amplamente utilizada na literatura para dispositivos do tipo n, o dreno corresponde à 

região com dopagem do tipo n de 1020 cm-3, o canal à região apenas com a 

dopagem natural da lâmina (1015 cm-3) e a fonte corresponde à dopagem do tipo p 
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de 1020 cm-3. Um pTFET poderia ser obtido apenas com a inversão da polarização 

de porta e das regiões p+ e n+. 

 

Figura 3.2 Seção transversal de transistores de porta dupla e estrutura nTFET (A) e pTFET (B). 

A estrutura simulada apresenta espessura do óxido de porta (tox) de 2nm, 

espessura da camada de silício (tSi) de 25nm e comprimento de canal (Lch) de 

165nm. O material adotado para a porta apresenta função trabalho de 4,7eV. Estes 

valores foram utilizados de modo a compatibilizar as simulações com outras da 

literatura, de modo a facilitar as validações e as análises dos resultados obtidos6. 

A parte inicial do estudo das simulações consistiu na otimização da estrutura 

do TFET de maneira a minimizar o efeito ambipolar, já explicado em 2.3. Com este 

intuito, foram comparadas estruturas com sobreposição (overlap) e subposição 

(underlap) de.porta. 

Conforme indicado na Figura 3.3, no lado da porta próximo à junção 

fonte/canal foi deixada uma sobreposição fixa de 10nm. Entretanto, do lado do 

dreno foi variado o parâmetro ∆LG, onde ∆LG > 0 indicava sobreposiçãoda região de 

porta, ∆LG < 0 indicava subposição e ∆LG = 0 nm referia-se à condição de auto-

alinhamento de porta. Neste trabalho, ∆LG foi variado de -80 nm a + 10 nm. 

Enquanto isso, a estrutura de porta dupla foi proposta para atenuar o já 

comentado efeito de baixo ION e as longas regiões de fonte e dreno foram projetadas 

para oferecer a possibilidade de avaliação de influências de resistência série 

induzida pela dopagem. A estrutura final simulada é ilustrada, como já mencionado, 

na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Estrutura dos dispositivos simulados. 

Definida a estrutura estudada, foram escolhidos ainda os valores de tensão 

para polarização de dreno e porta. Para ocorrência do tunelamento, aplicou-se 

tensão de dreno de cerca de 0,4V e tensão de porta variável de -1V a +1V. Com 

valores positivos de VGS, foram observadas as correntes BBT, conforme explicado 

em 2.2. Valores negativos de tensão de porta foram importantes para análise do 

impacto das dimensões da estrutura no efeito ambipolar. 

Quanto à metodologia de simulações e análises, ainda é importante salientar 

que um parâmetro que será continuamente analisado como base de comparação de 

desempenho é a inclinação de sublimiar (S). Afinal, como já explicado na Figura 2.1, 

a redução neste parâmetro para valores menores do que o limite convencional de 

60mV/década é representativa da motivação que levou aos primeiros estudos desta 

tecnologia e ainda norteia os projetos de novos dispositivos. 

A Figura 3.4 apresenta o diagrama de bandas de energia para VDS = 0,4V e 

VGS variando de 0 a 1V. 
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Figura 3.4 Diagrama de bandas de energia para diferentes valores de tensão de porta. 

A variação dos níveis de energia em função da variação da tensão de porta 

deixa claro novamente como o fenômeno do tunelamento é facilitado pelo aumento 

da tensão de porta. Os diagramas também evidenciam a concentração do efeito na 

região próxima à junção entre fonte e canal.  

Esse comportamento também pode ser ilustrado pela análise da densidade 

de corrente em cada ponto da estrutura, conforme indicado pela Figura 3.5. Nesse 

caso, é apresentada a condição de polarização para tunelamento maximizado, isto 

é, com VDS = 0,4V e VGS = 1,0V. 

Além de ser possível observar os picos de densidade de corrente próximos à 

fonte, nota-se ainda que não é muito grande o acoplamento entre as áreas sob 

influência de cada uma das portas. Isso justifica a proposta de que a corrente total 

deste dispositivo será aproximadamente o dobro da corrente que seria obtida em 

caso de simulação com porta simples. 
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Figura 3.5 Densidade de corrente na estrutura simulada para VDS = 0,4V e VGS = 1V. 

Após esta comparação preliminar entre o desenvolvimento teórico 

apresentado e os resultados de simulação para uma condição de polarização 

determinada, o trabalho voltou-se à realização de múltiplas simulações para a 

otimização da estrutura. 

O parâmetro físico enfocado nesta análise foi o comprimento da porta, mais 

especificamente quanto à sobreposição (overlap) ou subposição (underlap) em 

relação à junção canal/dreno. O valor de ∆LG foi variado de -80 nm (subposição) a 

+10nm (sobreposição). A Figura 3.6 representa as estruturas correspondentes a três 

diferentes valores de ∆LG. 
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Figura 3.6 Estrutura de dipositivos com (A) sobreposição, (B) auto-alinhamento e (C) 
subposição de porta em relação ao dreno 

Vale lembrar que uma solução otimizada deve apresentar um bom 

compromisso entre os dois principais desafios da tecnologia do TFET, notadamente 

o efeito ambipolar e a baixa corrente ION, conforme 2.3. Desse modo, foram 

comparadas as curvas da corrente de dreno em função da tensão de porta para 

diferentes valores de ∆LG. 

Observou-se que os resultados para ∆LG = 10 nm coincidiam com os obtidos 

no caso de ∆LG = 0 nm. Já para ∆LG < -30 nm, a curva passava a ser pouco 

dependente de ∆LG. Considerando estas observações, a Figura 3.7 exibe os 

resultados obtidos para ∆LG entre -30 nm e 0 nm. 
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Figura 3.7 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para diferentes valores 
de ∆LG. 

As curvas mostram que o valor de ∆LG não interfere no tunelamento para 

elevada tensão de porta, uma vez que o fenômeno ocorre na região próxima à 

junção fonte/canal. 

Por outro lado, há uma forte dependência da magnitude da corrente 

ambipolar em relação a ∆LG. Para VGS = -1,0V, por exemplo, há cerca de 10 ordens 

de grandeza de diferença entre a corrente de dreno dos dois casos extremos 

representados da figura. Além do claro prejuízo ao desempenho desse tipo de 

dispositivo em aplicações digitais, o efeito ambipolar muito elevado (∆LG = 0 nm) 

ainda impede que o transistor opere na sua condição de mínima inclinação de 

sublimiar, que ocorre para VGS entre 0,0V e 0,1V no caso analisado. 

Em termos quantitativos, os dispositivos com ∆LG de -20 nm e -30 nm 

apresentam valores de S de 47 a 63 mV/década para VGS entre 0 e 0,1V. No outro 

extremo, a curva para ∆LG = 0 nm tem mínima inclinação de sublimiar para VGS na 

faixa de 0,2 a 0,3V, para a qual S sobe para valores entre 78 e 97 mV/década. 

Levando em consideração que grandes valores de subposição poderiam 

levar a uma diminuição de ION para alta tensão de porta em virtude de aumento da 
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taxa de recombinação49, um dispositivo de 20 nm de subposição foi considerado 

satisfatório para combinar mínima tensão de sublimiar e máximo ION. 

3.4 Impacto da temperatura e dos mecanismos de transporte de 

corrente 

Após a definição da estrutura simulada, serão avaliadas as influências da 

variação da temperatura e de cada uma das componentes individuais da corrente 

(BBT, SRH e TAT). Inicialmente, o dispositivo de ∆LG = -20 nm foi simulado para 

temperaturas de 150K a 400K, considerando a corrente de tunelamento completa, 

conforme resultados ilustrados na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para temperatura na 
faixa de 150 K a 400 K. 

Nota-se que à medida que a temperatura aumenta, a corrente de dreno 

também é incrementada. Entretanto, a maneira como cada trecho das curvas varia 

com a temperatura é bem distinta. Para valores de tensão de porta mais elevados, a 

diferença é bastante sutil, enquanto que para valores menores há um 

distanciamento mais claro entre as curvas. 
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Esta observação pode ser explicada focando a análise em cada um dos três 

principais mecanismos de transporte de corrente. Para alto VGS, predomina a 

corrente BBT, isto é, de tunelamento de banda para banda, a qual é influenciada 

pela temperatura apenas pelo estreitamente da largura da faixa proibida entre as 

bandas de condução e de valência. Para menor polarização na porta, passam a 

predominar os mecanismos de TAT e de SRH, dependentes exponencialmente da 

temperatura. Nesse caso, o aumento da temperatura é responsável por um 

considerável incremento na corrente IOFF, o que é considerado uma desvantagem 

quanto à performance do dispositivo. 

Além de prejudicar a relação ION/IOFF, o aumento da temperatura exige que 

seja aplicada uma maior tensão na porta para que a corrente BBT passe a 

predominar. Isto também deve ser observado com preocupação, uma vez que é 

este mecanismo que seria responsável pela obtenção dos desejados diminutos 

valores de inclinação de sublimiar, devendo, portanto, ter sua ação ampliada tanto 

quanto possível. 

Depois desta avaliação da temperatura, serão incluídas análises quanto à 

necessidade de definição dos modelos otimizados para cálculo das corrente de 

BBT, SRH e TAT. 

Inicialmente, a estrutura com ∆LG = -20 nm foi simulada para 200 K, 300 K e 

400 K, de modo que, para cada temperatura, foram comparadas três diferentes 

combinações de modelos. Uma possibilidade incluía o modelo BBT escolhido como 

o ideal para este trabalho em 3.2, outra adicionava ao BBT o modelo otimizado do 

SRH e uma terceira também considerada o modelo da corrente por TAT. As nove 

curvas resultantes destas simulações estão representadas na Figura 3.9. 

Comparando um trio de curvas sob uma mesma temperatura para avaliar o 

impacto dos modelos de mecanismos de transporte, notamos que menores valores 

de IDS são obtidos para simulações que consideram apenas BBT. Adicionando o 

efeito do SRH, os cálculos dos parâmetros de geração/recombinação levam a um 

incremento na corrente. Esse aumento é ainda maior com o efeito TAT, que 

adiciona um fator de correção ao tempo de vida das lacunas e dos elétrons, 

simulando o efeito das armadilhas da estrutura. 
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Escolhendo-se a seguir um trio de curvas com os mesmos modelos para 

avaliação do efeito da temperatura, observa-se comportamento compatível com a 

análise da Figura 3.8, isto é, com aumento da corrente e piora no efeito ambipolar 

causados por uma temperatura mais elevada. Em termos de susceptibilidade à 

variação de temperatura, a corrente ambipolar apresentou-se muito mais 

dependente, visto que é composta, na faixa de tensão de porta analisada, 

majoritariamente por TAT e SRH, bem mais influenciados pela temperatura. 
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Figura 3.9 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para temperatura na 
faixa de 200 K a 400 K e ∆LG = -20 nm. 

A etapa seguinte do trabalho consistiu na repetição da análise realizada 

sobre a Figura 3.9 para outras duas configurações de dispositivos não otimizados, 

uma com ∆LG = -10 nm (Figura 3.10) e outra com ∆LG = 0 nm (Figura 3.11). 

Com base no estudo já apresentado até este ponto, o trabalho propõe que 

essas estruturas alternativas induzam a corrente ambipolar a também ter uma 

significativa participação do tunelamento de banda para banda. Dessa maneira, 

espera-se que o impacto da temperatura no comportamento de cada um desses 

dispositivos também seja alterado quando comparado à estrutura otimizada. 
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Figura 3.10 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para temperatura na 
faixa de 200 K a 400 K e ∆LG = -10 nm. 
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Figura 3.11 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para temperatura na 
faixa de 200 K a 400 K e ∆LG = 0 nm. 
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Efetivamente, à medida que o efeito da subposição é suprimido, o efeito 

ambipolar é facilitado. Isto significa que valores negativos de tensão de porta 

deslocaram os diagramas de energia para a condição em que há tendência de 

tunelamento na junção canal/dreno. As consequências disso refletem na magnitude 

da corrente ambipolar, indesejavelmente ampliada, e na dependência em relação à 

variação da temperatura. 

As curvas na Figura 3.10 mostram que para VGS na faixa de -0,3V a 0,2V 

aproximadamente ainda há clara influência das correntes de SRH e TAT. Nessa 

condição, portanto, nota-se uma clara distinção entre as curvas referentes a cada 

temperatura. 

Enquanto isso, na situação de porta auto-alinhada com a junção canal/dreno, 

a corrente BBT é predominante virtualmente ao longo de toda a faixa de VGS. O 

impacto da temperatura torna-se pouco significativo, mantendo corrente 

ligeiramente maiores com o aumento da temperatura, com exceção de uma estreita 

faixa de tensão para o caso de 200 K. 

Para facilitar a análise da influência das dimensões, a Figura 3.12 mostra as 

curvas referentes aos três valores de ∆LG e de temperatura analisados, sempre 

considerando a modelagem para BBT, SRH e TAT. 
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Figura 3.12 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para temperatura na 
faixa de 200 K a 400 K e ∆LG variando de -20 nm a 0 nm. 
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Pode-se resumir as análises realizadas, portanto, descrevendo que o 

aumento na subposição melhora o desempenhos dos dispositivos pela minimização 

da corrente ambipolar, a qual passa a ser composta predominantemente por efeitos 

como TAT e SRH, menos significativos que o BBT. A relação ION/IOFF e a inclinação 

de sublimiar atuam como fatores quantitativos que permitiriam ainda uma conclusão 

numérica quanto à melhoria de desempenho dos TFETs em função destes 

parâmetros. 
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4 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA E COMPARAÇÃO ENTRE 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SIMULADOS DE 

DISPOSITIVOS PTFETS 

Neste capítulo são descritos os procedimentos práticos para a avaliação do 

desempenho de transistores de tunelamento controlados por efeito de campo já 

fabricados. 

Dessa forma, além de validar as justificativas teóricas descritas nos capítulos 

anteriores, foi possível ajustar parâmetros das simulações e discutir a performance 

de pTFETs submetidos à variações de temperatura e de condições de polarização. 

As medidas experimentais reportadas nesta etapa do trabalho foram 

realizadas no centro de pesquisas IMEC (Interuniversity Microelectronics Center) em 

Leuven, Bélgica. Foram utilizadas lâminas projetadas com estrutura similar à de 

transistores FinFETs, com ampla variedade de comprimento de canal, largura e 

quantidade de aletas (fins). 

Todas as análises experimentais referem-se a estruturas com fonte, dreno e 

canal de silício, pois lâminas fabricadas mais recentemente com fonte de SiGe 

ainda apresentavam baixo rendimento, o que tornava análises mais específicas 

pouco conclusivas50. Além disso, assim como boa parte da literatura sobre o tema, 

foram privilegiados dispositivos do tipo P, visto que o processo de dopagem com 

arsênio permite a obtenção de perfis mais abruptos do que com dopantes do tipo 

N23. 

4.1 Descrição detalhada dos dispositivos medidos 

As medições foram realizadas em cinco lâminas de dispositivos. Em todas 

elas, o óxido de porta tinha 1 nm de SiO2 e 2 ou 4 nm de HfO2. O óxido enterrado 

tinha 145 nm e cada aleta tinha altura de 65 nm. O resumo das características 

estruturais dos dispositivos medidos é mostrado na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1. Características dos dispositivos medidos. 

Parâmetros Símbolos Valores Unidades 

Espessura do óxido enterrado tbox 145 nm 

Altura da aleta Hfin 65 nm 

Largura da aleta Wfin 10, 20, 40, 250 ou 500 nm 

Comprimento de canal Lch 150 ou 250 nm 

Dopagem natural da lâmina NA 1015 cm-3 

Quantidade de aletas Nfin 5, 15 ou 30 - 

Eletrodo de porta 100 nm de Si-amorfo + 5 nm de TiN 

Dielétrico de porta 1 nm de SiO2 + 2 ou 4 nm de HfO2 

Foram medidos dispositivos em cinco lâminas diferentes, com características 

variáveis de dopagem e de espessura de HfO2 na estrutura de porta. Sob o ponto de 

vista de processo de dopagem, foram previstas até duas etapas para formação das 

regiões de fonte e dreno. 

A primeira, realizada apenas em algumas lâminas, consistia numa dopagem 

com menor dose (normalmente chamada de extensão ou LDD) e sem o prévio 

posicionamento de espaçadores ao lado da porta. Dessa forma, a realização desta 

etapa de extensão do lado P e/ou N garantia por difusão um caso de sobreposição 

(overlap) na respectiva junção.  

A segunda etapa, realizada em todas as lâminas, consistia na dopagem 

principal, realizada apenas após o posicionamento de um espaçador de dimensão 

entre 15 e 45 nm. Dependendo da dimensão deste espaçador, o processo resultava 

em um caso de subposição, auto-alinhamento ou sobreposição de porta. A Figura 

4.1 ilustra as duas etapas de dopagem. O desenho está propositalmente fora de 

escala para facilitar a compreensão de cada etapa de dopagem. 
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Figura 4.1 Representação das duas etapas de dopagem aplicadas durante a fabricação. A 
figura (A) refere-se á extensão de fonte e dreno e a figura (B) refere-se à dopagem principal. 

A Tabela 4.2 compara as cinco lâminas medidas e a ilustra o processo de 

dopagem realizado em cada caso. Vale notar que quando o espaçador utilizado 

tinha a dimensão de 30 nm, o perfil resultante era próximo ao da condição de auto-

alinhamento de porta em relação à respectiva junção. Espaçadores menores 

resultavam em sobreposição e espaçadores maiores garantiam subposição. 

Tabela 4.2. Características das lâminas medidas. 

 D23 - padrão D07 D08 D21 D22 

Espessura de HfO2 (nm) 2 2 2 4 4 

Extensão do lado P sim não não não sim 

Extensão do lado N sim não não sim não 

Espaçador (nm) 30 30 15 45 45 
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Figura 4.2 Representação da estrutura dos TFETs das lâminas D23 - padrão (A), D07 (B),     
D08 (C), D21(D) e D22 (E). 

Nota-se que a lâmina padrão D23, cujos resultados serão destacados ao 

longo deste trabalho, apresentava dopagem preliminar em ambos os lados. Com 

isso, temos sobreposição de porta em relação à fonte e ao dreno, o que deve 

proporcionar um considerável efeito ambipolar. 
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A lâmina D08, apesar de não contar com as dopagens preliminares, 

apresenta espaçadores muito pequenos. Dessa forma, observou-se na prática que 

há sobreposição também em ambas as extremidades de porta. Já no caso das 

lâminas D21 e D22, temos uma assimetria que causa sobreposição de um dos lados 

e subposição no outro. Na lâmina D07, temos uma condição na prática muito 

próxima à do auto-alinhamento de porta. 

A Tabela 4.3 resume as condições nas junções de cada uma das lâminas. É 

importante salientar que para dispositivos do tipo P, destacados neste capítulo, a 

região de dopagem N corresponde à fonte e a de dopagem P é denominada dreno. 

Tabela 4.3. Condições de sobreposição/subposição nas junções com os lados N e P. 

 Condição do lado N Condição do lado P 

D23 – padrão sobreposição sobreposição 

D07 auto-alinhado auto-alinhado 

D08 sobreposição sobreposição 

D21 sobreposição subposição 

D22 subposição sobreposição 

4.2 Metodologia da tomada de dados experimentais e de 

calibração das simulações 

A avaliação experimental dos dispositivos pTFETs foi realizada com base em 

tomadas de dados de curvas da corrente de dreno em função da tensão de porta 

(IDS x VGS) para diferentes tensões de dreno (VDS) e da corrente de dreno em função 

da tensão de dreno (IDS x VDS) para distintas tensões de porta (VGS). Estes dados 

experimentais foram obtidos com o analisador de parâmetros HP4156. 

Após a comprovação prática dos princípios teóricos de operação dos TFETs, 

foi analisado o impacto da variação de temperatura e da sobreposição/subposição 



59 
 

de porta e foi possível calibrar os parâmetros dos modelos utilizados nas 

simulações. 

Desse modo, após a validação dos princípios teóricos e da confiabilidade das 

simulações, foram realizadas novas avaliações da influência de cada mecanismo de 

transporte de corrente e de cada configuração de comprimento de porta. 

A Tabela 4.4 resume a faixa de valores utilizados para as medidas realizadas 

no IMEC e apresentadas ao longo deste capítulo. Nota-se que os valores de tensão 

utilizados para polarização dos pTFETs são opostos em relação aos adotados no 

capítulo anterior, com nTFETs. Foi utilizada como padrão a lâmina D23, com 

condição de auto-alinhamento de porta em ambos os lados. Na Figura 4.16 é 

realizada uma análise comparativa entre dispositivos de diferentes lâminas. 

Tabela 4.4. Condições de polarização dos dispositivos. 

Tipo de caracterização Condições de medidas 

Impacto da temperatura T = 300 ~ 420 K 

Corrente de dreno em função da 

tensão de porta (IDS x VGS) 

VGS = -2,0 ~ +0,4V                                          

VDS = -0,5 e -0,9V 

Corrente de dreno em função da 

tensão de dreno (IDS x VDS) 

VDS = -1,5 ~ +0,4V                                           

VGS = -0,9, -1,3 e -1,7V 

4.3 Identificação experimental do impacto das dimensões e das 

condições de polarização 

Primeiramente foi selecionado um dispositivo de 150 nm de comprimento de 

canal, 20 nm de largura de aleta e 15 aletas por transistor para avaliação das 

características de entrada e saída. Foi medida a corrente de dreno para tensão de 

dreno de -1,5V a +0,4V, com três diferentes patamares de tensão de porta. A seguir, 

a corrente de dreno foi determinada para VGS variando de -2V a +0,4V. Os 

resultados obtidos experimentalmente foram plotados na Figura 4.3 (IDS x VDS) e na 

Figura 4.4 (IDS x VGS), todos submetidos à temperatura de 300 K. 
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Figura 4.3 Corrente de dreno (IDS) de um pTFET em função da tensão de dreno (VDS) para VGS 
de -1,7V, -1,3V e -0,9V. 

 

 

Figura 4.4 Corrente de dreno (IDS) de um pTFET em função da tensão de porta (VGS) para VDS de 
-0,9V e -0,5V. 
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Os resultados apresentados validam o funcionamento dos dispositivos TFETs 

conforme proposto ao longo do trabalho. Deve ser dado destaque ao flagrante efeito 

ambipolar, resultante da estrutura com sobreposição de porta em ambas as 

extremidades. 

Vale ressaltar que na curva IDS x VGS são obtidos valores virtualmente iguais 

para ambas as polarizações de dreno na faixa de VGS entre -1V e -0,6V, justamente 

região em que a inclinação de sublimiar é minimizada. Desse modo, pode-se intuir 

que a definição sobre a tensão de dreno ideal para operação recairia sobre os 

efeitos na redução da corrente ambipolar (melhor para VDS = -0.5V) e sobre o 

aumento do módulo de ION (melhor para VDS = -0,9V). 

A observação da separação das curvas de corrente de dreno para tensão de 

porta muito baixa na Figura 4.4 justifica a observação na Figura 4.3, que indica a 

necessidade de baixar bastante a tensão de dreno até que a corrente de dreno se 

estabilize para VGS = -1,7V. 

Para permitir a comparação entre dispositivos com dimensões distintas, a 

Figura 4.5 junta os dados medidos para transistores com largura e quantidade de 

aletas diferentes às mesmas curvas já exibidas na Figura 4.4. 

 

Figura 4.5 Corrente de dreno (IDS) de pTFETs em função da tensão de porta (VGS) para VDS 
variando de -0,9V a -0,5V, Wfin variando de 20 nm a 250 nm e Nfin alternando em 15 e 30. 
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É possível dividir a análise da figura em três regiões distintas. Inicialmente, 

pode-se destacar a região do efeito ambipolar, que se mostrou muito mais 

dependente da condição de polarização do dreno e da porta do que das dimensões 

propriamente ditas. 

A segunda observação destes dados experimentais vem da região em que a 

tensão de porta é pouco menor do que -0,5V, na qual coincidem os valores obtidos 

para VDS = -0,5V e para VDS = -0,9V. Quanto maior a área efetiva da seção do 

dispositivo, maior a faixa de valores de VGS para a qual a corrente de dreno não 

variou com a tensão de dreno. 

Finalmente, para tensão de porta muito baixa, temos o distanciamento das 

curvas de corrente de dreno em virtude de VDS. Analogamente ao comentado no 

parágrafo anterior, a susceptibilidade da corrente de dreno em relação a VDS tende a 

ser majorada com o aumento da área efetiva do dispositivo. 

4.4 Identificação experimental do impacto da temperatura 

A Figura 4.6 mostra a corrente de dreno em função da tensão de porta para 

três patamares de temperatura, variando entre 300 K e 360 K. 

 

Figura 4.6 Corrente de dreno (IDS) de um pTFET em função da tensão de porta (VGS) para VDS de    
-0,9V, Wfin de 250 nm e Nfin de 15. 
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Nesta análise foi observado que a dependência da temperatura está de 

acordo com o explicado no desenvolvimento teórico e nas avaliação das diversas 

simulações preparadas para diferentes condições de ambipolaridade. 

Efetivamente, foram medidos valores crescentes de corrente com o aumento 

da temperatura, com distanciamento menor à medida que o módulo da tensão de 

porta aumentava, isto é, à medida que a componente de tunelamento de banda para 

banda tornava-se mais relevante. 

O maior impacto da temperatura nas curvas de corrente de dreno ocorreu 

para VGS na faixa aproximada de -0,8V a -0,2V, em que o BBT tinha uma 

participação menor na composição da corrente e passavam a se destacar correntes 

de TAT e SRH, exponencialmente dependentes da temperatura. 

4.5 Calibração das simulações com os dados experimentais para 

temperatura ambiente 

Após a validação do funcionamento básico dos dispositivos pTFET, foram 

confrontadas as partes de simulação e de dados experimentais deste projeto. Dessa 

maneira, foram revisados os parâmetros dos modelos implementados no Atlas, de 

modo a garantir confiabilidade do método de simulação aos transistores analisados 

na prática. 

Para isso, foi preciso inicialmente configurar as simulações para as condições 

de polarização exigidas por pTFETs e ajustar as dimensões conforme os dados 

fornecidos pelo IMEC. Foi utilizado como padrão um dispositivo com dimensões 

intermediárias em relação às disponíveis nas lâminas testadas. A largura de aleta 

(Wfin) foi de 40 nm, o comprimento de canal (Lch) foi de 150 nm e a espessura de 

HfO2 foi de 2 nm. Demais dimensões seguiram os dados da tabela 4.1, a não ser 

quando expressamente mencionado. 

Reforçando que a lâmina padrão determinada foi a D23, justifica-se a 

comparação dos dados experimentais com as simulações referentes ao auto-

alinhamento de porta. 
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A Figura 4.7 exibe três curvas simulando a corrente de dreno em função da 

tensão de porta com VDS constante de 0,9V e a sobreposição da curva experimental 

comparada ao caso de ∆LG = 0 nm. 
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Figura 4.7 Curvas simuladas e experimental  da corrente de dreno (IDS) de pTFETs em função 
da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V. 

Para ajustar a simulação, bastou alterar um parâmetro de correção da taxa 

de geração incluído no modelo de Kane e os tempos de vida dos elétrons e das 

lacunas equacionados no cálculo do SRH. 

O parâmetro BBT.B_KANE foi alterado para 2,3x107 V/(cm.eV3/2). Enquanto 

isso, os parâmetros BBT.A_KANE e BBT.GAMMA continuaram com os valores 

iniciais definidos na equação (3-5). 

Para a equação que modela os efeitos do tunelamento induzido por 

armadilhas e do SRH, o tempo de vida dos elétrons e das lacunas foi ajustado para 

10-6s. Não foi necessário alterar a escolha de nenhum dos modelos explicados no 

capítulo anterior. 
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Analisando maiores detalhes das curvas da Figura 4.7, nota-se que a simetria 

da estrutura experimental faz com que a corrente direta (VGS < -0,5V) apresente o 

mesmo comportamento da corrente resultante do efeito da ambipolaridade (VGS >    

-0,5V), com predomínio da corrente de tunelamento de banda para banda (BBT) em 

ambos os casos. 

Também para dispositivos pTFETs nota-se que a redução do comprimento 

de porta, ocasionando uma subposição em relação à junção canal/dreno, atenua o 

efeito ambipolar. Com isso, para maiores valores de VGS, a corrente passa a ser 

mais dependente da recombinação pelos efeitos de TAT e de SRH. 

4.6 Simulações para análise do impacto dos mecanismos de 

transporte 

A partir de então, será utilizado o mesmo dispositivo e o mesmo arquivo base 

da simulação calibrada para análise dos demais efeitos destacados neste projeto, 

como o impacto dos mecanismos de transporte e a variação da temperatura. 

Nesta seção será discutido como os mecanismos de transporte 

predominantes são influenciados pela variação da temperatura e pela estrutura de 

porta do dispositivo. Este tipo de análise é importante para determinar as condições 

otimizadas para aplicações que requeiram menor susceptibilidade à variação de 

temperatura ou maior relação ION/IOFF. 

As Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 mostram a corrente de dreno em função da tensão 

de porta para temperatura variando de 240 a 420K. Para cada situação, são 

exibidas curvas considerando três combinações de efeitos de mecanismo de 

transporte. A diferença das três figuras entre si é o valor de ∆LG, equivalente a -20 

nm na Figura 4.8, a -10 nm na Figura 4.9 e a 0 nm na Figura 4.10. 

A avaliação é análoga ao estudo dos transistores nTFETs realizado no 

capítulo anterior, particularmente quanto aos comentários das Figuras 3.9, 3.10 e 

3.11. 
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Figura 4.8 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V,        
∆LG de -20nm, temperatura de 240 a 420K e três combinações de mecanismos de transporte. 

Para inferir o impacto da temperatura, é necessário identificar o mecanismo 

de transporte predominante em cada caso. Nas situações em que a componente do 

tunelamento de banda para banda é mais relevante, a influência da temperatura é 

menos significativa. Por outro lado, os equacionamentos dos modelos de 

tunelamento induzido por armadilhas e da corrente de Schockley-Read-Hall 

sugerem uma variação notória quando a temperatura é modificada. 

Nas três figuras em questão, a corrente é majoritariamente devida ao BBT 

para tensão de porta menor que -0,75V. Nesse caso, nota-se mínima alteração com 

a variação da temperatura de simulação. 

No caso de ∆LG = -20 nm, quando a tensão de porta aumenta a partir de        

-0,75V, os fenômenos de TAT e SRH tornam-se dominantes. Nessa parte da curva, 

nota-se que a variação de temperatura claramente modifica a magnitude da corrente 

total de dreno. Comparando com a situação em que é considerado apenas o modelo 

BBT, a inclusão do SRH leva a um aumento na corrente de dreno em virtude do 

fator de geração/recombinação. Contabilizando ainda a correção para o cálculo do 

TAT, a corrente aumenta ainda mais, graças à influência das armadilhas.  
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É interessante observar que sob temperatura de 420K, uma aparentemente 

inesperada alta corrente predomina para VGS > -0,5V. Este comportamento pode ser 

justificado diretamente pela corrente reversa na junção dreno/canal por difusão 

térmica. Esta corrente também é altamente dependente da temperatura, visto que é 

proporcional a ni
2. 
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Figura 4.9 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V,        
∆LG de -10nm, temperatura de 240 a 420K e três combinações de mecanismos de transporte. 

Conforme a Figura 4.9, reduzindo a subposição para a condição com ∆LG de 

-10 nm, a influência do tunelamento de banda para banda na corrente ambipolar 

torna-se mais significativa. Para o caso de temperatura de 420 K, por exemplo, a 

corrente de dreno tem comportamento similar ao do caso de ∆LG quando a tensão 

de porta está entre -0,4V e +0,4V. Para VGS fora dessa faixa, o predomínio é do 

BBT, tornando a corrente ambipolar pior do que no caso anterior. 

Para temperaturas menores, a faixa de predomínio do SRH e do TAT torna-

se ainda mais reduzida e passa a não ser mais observável um patamar na corrente 

de dreno entre o crescimento da corrente direta e da ambipolar. 
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Figura 4.10 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V,        
∆LG de 0nm, temperatura de 240 a 420K e três combinações de mecanismos de transporte. 

Enquanto isso, a Figura 4.10 mostra que no caso de auto-alinhamento o 

efeito ambipolar é ainda mais acentuado, com amplo predomínio da componente de 

tunelamento de banda para banda. Em termos de impacto da temperatura, nota-se 

que a variação é bastante reduzida em comparação aos casos anteriores. 

Para sintetizar os efeitos da temperatura e da dimensão da porta, a Figura 

4.11 condensa os resultados obtidos com a inclusão de todos os modelos (BBT, 

SRH e TAT) para a faixa de temperatura completa. 

É bastante claro que o aumento da subposição contribuiu para melhorar a 

performance dos dispositivos, na medida em que a corrente ambipolar foi reduzida. 

Quanto ao impacto da temperatura, é possível notar que menores valores de 

inclinação de sublimiar são obtidos quando os transistores são submetidos a 

temperaturas inferiores. Além disso, a melhora no desempenho ocorreu sem 

prejuízo à corrente de ION na faixa de polarização estudada. 
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Figura 4.11 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V,        
∆LG de -20nm, -10nm e 0nm e temperatura de 240 a 420K. 

4.7 Análise experimental do impacto da temperatura e das 

condições de polarização nos dispositivos pTFETs padrões 

Após a realização e a análise das novas simulações, voltadas para 

dispositivos pTFETs, a Figura 4.12 exibe os resultados experimentais para o mesmo 

dispositivo utilizado como padrão durante a etapa de calibração das simulações. 

É possível observar que o impacto da temperatura efetivamente tem 

comportamento condizente com o verificado por simulação. Nota-se um aumento da 

corrente de dreno com o aumento da temperatura, sendo que a diferença é muito 

mais significativa para tensão de porta na faixa de -0,7V a -0,2V, para a qual os 

mecanismo de tunelamento induzido por armadilhas e o efeito SRH prevalecem 

sobre o tunelamento de banda para banda. 
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Figura 4.12 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V, com 
Wfin de 40 nm e Nfin de 5 e temperatura de 300 a 420K. 

Também é notório que a simetria da estrutura proporciona uma corrente 

ambipolar também simétrica quando comparada à corrente de acionamento dos 

transistores. Os menores valores de inclinação de sublimiar aparecem para 

temperatura de 300K, mas o efeito ambipolar deixa estreita a faixa de tensão de 

porta para a qual a corrente de dreno permanece num nível bem mais baixo que a 

corrente de acionamento. 

Quantitativamente, o menor valor de S obtido com temperatura de 420K foi 

de 220 mV/década (VGS = -1,0V). Diminuindo a temperatura para 300 K, a mínima 

inclinação de sublimiar caiu para 130 mV/década (VGS = -0,7V), o que corresponde 

a uma queda de mais de 40%. A título de comparação, o mínimo valor de S previsto 

teoricamente para 300 K com a tecnologia CMOS tradicional seria 29% menor que o 

para 420 K. 

Vale a pena reforçar que, conforme explicado em 2.3, estes valores práticos 

acima dos limites teóricos são esperados para este tipo de transistor fabricado com 
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estrutura apenas com silício como semicondutor26 e efeito ambipolar pronunciado. 

Para o tipo de estrutura analisada, os valores estão de acordo com o esperado51. 

Em termos de razão ION/IOFF, os melhores resultados também são medidos 

sob temperatura ambiente. Quando T = 300K, a relação é de aproximadamente 7 

ordens de grandeza. Já com T = 420K, ION/IOFF cai para pouco menos de 5 ordens 

de grandeza. 

Para explorar mais a fundo o comportamento deste dispositivo, foram 

plotados nas Figuras 4.13 e 4.14 os gráficos da corrente de dreno em função da 

tensão de dreno para diferentes condições de polarização de porta. Novamente, foi 

utilizada a faixa de temperatura experimental de 300 a 420K. 

A diferença entre os dois gráficos é que enquanto a Figura 4.13 apresenta a 

corrente de dreno em escala logarítmica, a Figura 4.14 representa esta grandeza 

em escala linear. 
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Figura 4.13 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de dreno (VDS) para VGS de -1,3V e        
-1,7V, com Wfin de 40 nm e Nfin de 5. 
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Observa-se que para tensão de dreno positiva o dispositivo atua como um 

diodo convencional e para tensão de dreno negativa o transistor se comporta 

efetivamente como um pTFET. 

Em ambas as situações, a corrente tende a aumentar na medida em que a 

temperatura também é incrementada. Para os valores de tensão de porta 

considerados, a corrente já é devida basicamente ao BBT, de maneira que a 

variação observada na corrente é relacionada ao já comentado estreitamente da 

faixa proibida. 

A mais interessante observação referente ao comportamento como pTFET 

consiste no patamar observado em ambas as figuras das curvas IDS x VDS. Afinal, 

esta característica indica uma baixa condutância de saída, o que sugere que este 

dispositivo seja uma boa opção também para aplicações analógicas. 
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Figura 4.14 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de dreno (VDS) para VGS de -1,3V e        
-1,7V, com Wfin de 40 nm e Nfin de 5. 

Nota-se uma vez mais que o aumento do módulo da tensão de porta contribui 

para o aumento da corrente, na medida em que fica mais estreita a faixa proibida na 

direção do tunelamento entre fonte e canal. 
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Enquanto isso, para que seja atingida a condição de polarização que resulte 

no patamar da corrente de dreno, deve-se aplicar uma tensão de dreno também 

com módulo maior. Para temperatura ambiente, considerando o gráfico com escala 

de corrente linear, o patamar é atingido para VDS < -0,8V com VGS = -1,3V e para 

VDS < 1,2V para VGS = -1,7V. 

Para finalizar esta análise, a Figura 4.15 exibe o comportamento da tensão 

de dreno em função da tensão de porta para demonstrar que as condições de 

polarização das Figuras 4.13 e 4.14, com tensão de porta de -1,3V e -1,7V, 

correspondem efetivamente à região da curva com comportamento ditado pelo 

crescimento do tunelamento de banda para banda. 

Nota-se que valores de tensão de dreno nessa faixa de -0,9V a -0,5V não 

interferem na inclinação de sublimiar para VGS de -1,2V a -0,6V. Nesse conjunto de 

medidas, o valor de S flutua de cerca de 130 até quase 200 mV/década. Por causa 

desse valor, apesar de a relação ION/IOFF ser relativamente alta (sete ordens de 

grandeza), a variação de tensão de porta de 1,5V necessária para varrer toda essa 

faixa de corrente é maior do que a aceitável na prática. 
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Figura 4.15 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V e         
-0,5V, com Wfin de 40 nm e Nfin de 5. 
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4.8 Comparação entre dispositivos de lâminas diferentes 

Finalmente, após extensa avaliação dos dispositivos da lâmina D23, 

considerada como padrão, será comparado o impacto experimental da configuração 

de sobreposição/subposição de porta. Com este intuito, foram comparadas as 

curvas referentes aos dispositivos análogos de cada uma das cinco lâminas e os 

dados foram compilados na Figura 4.16. 

 Desta forma, foram comparados os dados da corrente de dreno em função 

da tensão de porta e a avaliação destacou parâmetros como a magnitude da 

corrente ambipolar e a relação das correntes ION/IOFF. Vale lembrar que a 

comparação estrutural entre as cinco lâminas em questão foi detalhada na Figura 

4.2 e na Tabela 4.3. 
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Figura 4.16 Corrente de dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para VDS de -0,9V em 
dispositivos de 5 lâminas diferentes. 
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Inicialmente, é localizada a curva referente a lâmina D23, com formato 

bastante semelhante ao das demais figuras analisadas neste capítulo. A mais 

importante comparação deve ser feita em relação à lâmina D21, para a qual há uma 

subposição de porta em relação à junção canal/dreno. 

Nota-se claramente a assimetria da curva de D21 como uma conseqüência 

direta da assimetria imposta na sua estrutura de porta. A subposição gerou de fato 

uma menor corrente ambipolar cerca de 30 vezes menor do que a lâmina padrão 

para VGS de +0,4V. A título de comparação, para VGS = -2,0V a razão entre as 

correntes é de menos de 3 vezes, com inclinação de sublimiar bastante parecida em 

todo o trecho de tensão de porta inferior a -0,8V. 

Enquanto isso, é interessante verificar o forte efeito ambipolar no dispositivo 

da lâmina D08. Esta característica também é amplamente respaldada pela sua 

sequência de fabricação com espaçadores de apenas 15 nm antes da dopagem 

principal (o menor entre todas as lâminas), com sobreposição de porta em ambos os 

lados. 

Em termos de razão ION/IOFF, as lâminas D07 e D22 apresentam claramente 

os piores desempenhos, com razão de cinco ordens de grandeza contra até oito da 

lâmina padrão. Estas são justamente as lâminas que não garantiram sobreposição 

de porta em relação à junção de tunelamento principal (fonte/canal) nem por 

espaçadores pequenos, nem por aplicação da dopagem de extensão de porta. 

Desta forma, a inclinação de sublimiar relativamente alta também aparece como 

uma desvantagem desta técnica de fabricação de componentes visando aplicações 

digitais. 

Em outras palavras, a comparação entre diferentes lâminas permitiu a 

visualização experimental do impacto da dimensão da porta e das características de 

dopagem em parâmetros como efeito ambipolar, inclinação de sublimiar e razão 

ION/IOFF. 
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5 CONCLUSÕES DO TRABALHO 

Este trabalho apresentou um estudo de transistores de tunelamento 

controlados por efeito de campo, com análises de simulações e de resultados 

experimentais que enfatizaram o impacto do dimensionamento e da temperatura no 

desempenho dos dispositivos. 

Foram apresentados os princípios básicos de funcionamento desta tecnologia 

e as principais dificuldades encontradas na prática, com ênfase à intrínseca 

ambipolaridade da estrutura p-i-n e à baixa corrente ION. Neste trabalho, foram 

estudadas estruturas com atenuação destes efeitos indesejáveis através da 

especificação de dispositivos com porta dupla e com assimetria no alinhamento de 

porta em relação às junções do canal com a fonte e com o dreno. Diagramas de 

banda ilustraram como a estrutura proposta para um TFET, do tipo p-i-n com canal 

controlado por uma porta, poderia ter a corrente de tunelamento de banda para 

banda como predominante na medida em que eram aplicados maiores valores de 

tensão de porta. 

O foco inicial voltou-se à determinação das metodologias mais adequadas 

para simular os efeitos dessa estrutura, de maneira a permitir uma avaliação 

preliminar da sua viabilidade e de possibilidades de otimização. Utilizando o 

simulador Atlas da Silvaco, foram determinados os modelos mais adequados para 

representar os fenômenos sob impacto de variação de temperatura e de 

comprimento de porta. Foi determinado que os modelos BBT.KANE, SRH e 

TRAP.TUNNEL apresentavam o equacionamento mais adequado para os 

fenômenos de tunelamento de banda para banda (BBT), de geração/recombinação 

SRH e de tunelamento induzido por armadilhas (TAT), respectivamente. Os valores 

numéricos padronizados do simulador foram adotados para as primeiras simulações 

de dispositivos nTFETs.  

Variando as condições de sobreposição e subposição de porta em relação à 

junção canal/dreno nas simulações, foi possível minimizar significativamente a 

magnitude do efeito ambipolar. Além disso, com subposição a partir de 20 nm, os 
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transistores apresentaram inclinação de sublimiar de apenas 47 mV/década, ao 

invés dos cerca de 78 mV/década do caso de auto-alinhamento de porta. 

Na sequência, foi avaliado como o desempenho era afetado por mudanças 

de temperatura de 150 a 400K. Dessa forma, foi possível constatar como cada 

região da curva de corrente de dreno em função da tensão de porta tinha uma 

dependência diferente em relação à temperatura. Conforme o mecanismo de 

transporte predominante, a susceptibilidade com a temperatura era maior (SRH e 

TAT) ou menor (BBT). 

Ainda por simulação, foi possível avaliar separadamente o efeito de cada 

uma das principais componentes da corrente em função da estrutura e da 

temperatura. Concluiu-se que quando a subposição aumenta, a corrente ambipolar 

diminui, ficando menos dependente do BBT e mais sujeita ao impacto da 

temperatura. 

No caso da estrutura simulada neste trabalho, para o caso otimizado de 

subposição de porta de 20 nm, a corrente de tunelamento de banda para banda era 

predominante apenas para VGS > 0, visto que o efeito ambipolar havia sido 

suficientemente atenuado. Com subposição de 10 nm, havia apenas uma estreita 

faixa de tensão de porta de cerca de 0,5V para a qual as correntes de SRH e TAT 

predominavam sobre BBT. Finalmente, com auto-alinhamento de porta em relação à 

junção canal/dreno, o tunelamento de banda para banda era a componente mais 

importante para virtualmente toda a faixa de valores de VGS. 

Posteriormente, foi realizada a etapa prática do trabalho, com a 

caracterização elétrica de dispositivos fabricados pelo centro de pesquisas do IMEC 

em Leuven, na Bélgica. Cinco lâminas diferentes foram disponibilizadas, com 

variação mais significativa quanto aos procedimentos de dopagem, que levavam a 

diferenças na configuração de sobreposição ou subposição de porta. Nesta etapa 

foram destacados dispositivos do tipo pTFET com estrutura apenas de silício. A 

escolha de transistores do tipo P foi justificada pela possibilidade de obtenção de 

um perfil de dopagem mais abrupto e a utilização de estruturas apenas de silício foi 

explicada pela melhor repetibilidade e confiabilidade na tomada de dados em virtude 

do estágio atual do processo de fabricação. 
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Após a identificação experimental do funcionamento conforme previsto pelos 

capítulos anteriores do trabalho, as simulações foram calibradas e devidamente 

adaptadas para os pTFETs estudados. Com este ajuste de parâmetro, foi possível 

extrair informações numéricas mais fidedignas em relação à inclinação de sublimiar 

e à razão ION/IOFF. Também foram realizadas medidas experimentais com variação 

de temperatura, evidenciando como a inclinação de sublimiar decresce fortemente 

com a diminuição da temperatura, uma vez que os efeitos do SRH e do TAT tornam-

se muito menos acentuados. 

Quantitativamente, foram extraídos dados que indicavam uma queda de mais 

de 40% na inclinação de sublimiar mínima entre os casos de temperatura de 420K e 

de 300K para os dispositivos com a tecnologia TFET. Comparando-se com a 

tecnologia CMOS convencional, tal redução ficaria na casa de 29%. Por outro lado, 

a escolha dos dispositivos de fonte, dreno e canal de silício ainda não permitiu a 

obtenção prática da almejada inclinação de sublimiar inferior a 60 mV/década a 

temperatura ambiente, o que está em conformidade com outras referências 

levantadas sobre o assunto. 

Quanto ao efeito ambipolar, a comparação entre diferentes lâminas mostrou 

como é mais adequado utilizar dispositivos com subposição de porta, porém com 

condições de polarização adequadas para não prejudicar a amplitude da corrente 

quando o dispositivo está acionado. 

Com isso, conclui-se o trabalho de estudo dos transistores de tunelamento 

controlados por efeito de campo. De modo geral, as análises apresentadas 

justificam a continuidade dos estudos com os TFETs, considerados como uma 

alternativa promissora para as próximas gerações tecnológicas 

Como sequência de trabalho, propõe-se a análise de lâminas mais recentes 

de TFETs com material de fonte de SiGe tanto em estruturas planares, foco deste 

trabalho, como em estrutura de nanofios. A verificação prática da baixa condutância 

de saída também pode ser explorada para avaliação da viabilidade destes 

dispositivos em aplicações analógicas. 
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52ANEXO 1: ARQUIVO DE SIMULAÇÃO DE UM NTFET53 

                                                           
52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  
 Arquivo de simulação de um dispositivo nTFET para caracterização IDS x 

VGS, com VGS variando de -1V a 2,5V, VDS de 0,4V e ∆LG de -20nm. 
 

______________________ 

 
 

# Arquivo Tunnel FETs 

# Caracterizacao IDS X VGS 

 

go atlas 

 

# 

#*********** Definicao da grade ************ 

# 

 

mesh space.mult=1.0 

 

x.mesh loc=-0.1425 spac=0.01 

x.mesh loc=-0.1325 spac=0.005 

x.mesh loc=-0.0925 spac=0.0005 

x.mesh loc=-0.0825 spac=0.001 

x.mesh loc=-0.07   spac=0.001 

x.mesh loc=0      spac=0.002 

x.mesh loc=0.07   spac=0.001 

x.mesh loc=0.0825 spac=0.001 

x.mesh loc=0.0925 spac=0.0005 

x.mesh loc=0.1325 spac=0.005 

x.mesh loc=0.1425 spac=0.01 

 

y.mesh loc=-0.0165  spac=0.0005 

y.mesh loc=-0.0145  spac=0.0005 
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y.mesh loc=-0.0125    spac=0.0005 

y.mesh loc=-0.01    spac=0.001 

y.mesh loc=0        spac=0.001 

y.mesh loc=0.01    spac=0.001 

y.mesh loc=0.0125    spac=0.0005 

y.mesh loc=0.0145  spac=0.0005 

y.mesh loc=0.0165  spac=0.0005 

 

# 

# Regioes da estrutura 

# 

region      num=1  y.min=-0.0165  y.max=-0.0125 oxide  

# x.min=-0.0925 x.max=0.0925  

region      num=2 x.min=-0.1325 x.max=0.1325  y.min=-0.0125  y.max=0.0125 silicon 

region      num=3  y.min=0.0125  y.max=0.0165 oxide 

# x.min=-0.0925 x.max=0.0925    

 

# 

#*********** Definicao dos eletrodos ************ 

 

#  

#1-GATE #2-SOURCE #3-DRAIN #4-SUBSTRATE(below oxide) 

# 

electrode     name=gate    x.min=-0.0925 x.max=0.0625  y.min=-0.0165  y.max=-

0.0145  

electrode     name=source x.min=-0.1425 x.max=-0.1325   y.min=-0.0125  

y.max=0.0125  

electrode     name=drain   x.min=0.1325  x.max=0.1425   y.min=-0.0125  

y.max=0.0125  

electrode     name=gate2  x.min=-0.0925 x.max=0.0625  y.min=0.0145  

y.max=0.0165  
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# 

#*********** Definicao das concentracoes de dopagens ***** 

# 

 

#canal 

doping       uniform conc=5e15 p.type region=2  x.min=-0.0825 x.max=0.0825 

y.min=-0.0425  y.max=0.0425  

 

# fonte e dreno 

doping       gauss p.type conc=1e20 char=0.2 lat.char=0.00304 region=2  x.min=-

0.1325 x.max=-0.0825 y.min=-0.0125  y.max=0.0125  

doping       gauss  n.type conc=1e20 char=0.2 lat.char=0.00304 region=2   

x.min=0.0825 x.max=0.1325 y.min=-0.0125  y.max=0.0125  

 

structure outf=tsi25_doped.str 

 

# Definicao das cargas nas duas interfaces do oxido 

interf       qf=5e10 y.min=-0.0125 y.max=-0.0025 

interf       qf=1e11 y.min=0.0025 y.max=0.0125 

 

# Funcao trabalho da porta 

contact   name=gate   n.poly  workfunc=4.7 

contact   name=gate2  n.poly  common=gate workfunc=4.7 

 

# Definicao de modelos 

models kla shi bgn klaaug fldmob fermi drift.diff print temp=300  bbt.kane srh 

trap.tunnel 

 

solve init 

# 

# caracterizacao IDSxVGS 

# 
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method       newton    autonr  trap  maxtrap=10 

solve        prev  

solve      vdrain=0.05 

solve      vdrain=0.1 

solve      vdrain=0.4 

#solve      vdrain=0.6 

 

# 

# ramp gate voltage 

# 

log         outf=nTFET_vd400m_20nm.log 

solve       vgate=-1 vstep=0.01 name=gate vfinal=2.5 

 

structure outf=nTFET_vd400m_20nm.str 

 

quit 
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ANEXO 2: ARQUIVO DE SIMULAÇÃO DE UM PTFET54 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arquivo de simulação de um dispositivo pTFET para caracterização IDS x 

VGS, com VGS variando de -2,5V a 1V, VDS de -0,4V e ∆LG de -20nm. 
 

______________________ 
54  
 

# Arquivo Tunnel FETs 

# Caracterizacao IDS X VGS 

 

go atlas 

 

# 

#*********** Definicao da grade ************ 

# 

 

mesh space.mult=1.0 

 

x.mesh loc=-0.1425 spac=0.01 

x.mesh loc=-0.1325 spac=0.005 

x.mesh loc=-0.0925 spac=0.0005 

x.mesh loc=-0.0825 spac=0.001 

x.mesh loc=-0.07   spac=0.001 

x.mesh loc=0      spac=0.002 

x.mesh loc=0.07   spac=0.001 

x.mesh loc=0.0825 spac=0.001 

x.mesh loc=0.0925 spac=0.0005 

x.mesh loc=0.1325 spac=0.005 

x.mesh loc=0.1425 spac=0.01 
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y.mesh loc=-0.0165  spac=0.0005 

y.mesh loc=-0.0145  spac=0.0005 

y.mesh loc=-0.0125    spac=0.0005 

y.mesh loc=-0.01    spac=0.001 

y.mesh loc=0        spac=0.001 

y.mesh loc=0.01    spac=0.001 

y.mesh loc=0.0125    spac=0.0005 

y.mesh loc=0.0145  spac=0.0005 

y.mesh loc=0.0165  spac=0.0005 

 

# 

# Regioes da estrutura 

# 

region      num=1  y.min=-0.0165  y.max=-0.0125 oxide  

# x.min=-0.0925 x.max=0.0925  

region      num=2 x.min=-0.1325 x.max=0.1325  y.min=-0.0125  y.max=0.0125 silicon 

region      num=3  y.min=0.0125  y.max=0.0165 oxide 

# x.min=-0.0925 x.max=0.0925    

 

# 

#*********** Definicao dos eletrodos ************ 

 

#  

#1-GATE #2-SOURCE #3-DRAIN #4-SUBSTRATE(below oxide) 

# 

electrode     name=gate    x.min=-0.0925 x.max=0.0625  y.min=-0.0165  y.max=-

0.0145  

electrode     name=source x.min=-0.1425 x.max=-0.1325   y.min=-0.0125  

y.max=0.0125  

electrode     name=drain   x.min=0.1325  x.max=0.1425   y.min=-0.0125  

y.max=0.0125  

electrode     name=gate2  x.min=-0.0925 x.max=0.0625  y.min=0.0145  

y.max=0.0165  
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# 

#*********** Definicao das concentracoes de dopagens ***** 

# 

 

#canal 

doping       uniform conc=5e15 p.type region=2  x.min=-0.0825 x.max=0.0825 

y.min=-0.0425  y.max=0.0425  

 

# fonte e dreno 

doping       gauss n.type conc=1e20 char=0.2 lat.char=0.00304 region=2  x.min=-

0.1325 x.max=-0.0825 y.min=-0.0125  y.max=0.0125  

doping       gauss  p.type conc=1e20 char=0.2 lat.char=0.00304 region=2   

x.min=0.0825 x.max=0.1325 y.min=-0.0125  y.max=0.0125  

 

structure outf=tsi25_doped.str 

 

# Definicao das cargas nas duas interfaces do oxido 

interf       qf=5e10 y.min=-0.0125 y.max=-0.0025 

interf       qf=1e11 y.min=0.0025 y.max=0.0125 

 

# Funcao trabalho da porta 

contact   name=gate   n.poly  workfunc=4.7 

contact   name=gate2  n.poly  common=gate workfunc=4.7 

 

# Definicao de modelos 

models kla shi bgn klaaug fldmob fermi drift.diff print temp=300  bbt.kane srh 

trap.tunnel 

 

solve init 

# 

# caracterizacao IDSxVGS 

# 
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method       newton    autonr  trap  maxtrap=10 

solve        prev  

solve      vdrain=-0.05 

solve      vdrain=-0.1 

solve      vdrain=-0.4 

#solve      vdrain=-0.6 

 

# 

# ramp gate voltage 

# 

log         outf=pTFET_vd400m_20nm.log 

solve       vgate=+1 vstep=-0.01 name=gate vfinal=-2.5 

 

structure outf=pTFET_vd400m_20nm.str 

 

quit 
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