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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento dos transistores de 

nanofolha de silício (NS, da sigla em inglês para Nanosheet) em função da 

temperatura tanto experimentalmente como por simulação numérica, focando em 

baixas temperaturas. 

O comportamento dos transistores de nanofolha com porta toda ao redor (GAA, 

da sigla em inglês para Gate-All-Around), NMOS e PMOS, foi estudado na faixa de 

temperatura de 398 K até 173 K, analisando parâmetros digitais e analógicos da 

tecnologia e avaliando o efeito quântico em alguns casos, tal como na tensão de limiar 

(VTH) e na inclinação de sublimiar (SS). Medidas experimentais foram realizadas em 

diversas temperaturas (398 K, 300 K, 233 K e 173 K) para a extração dos parâmetros 

elétricos e calibração das simulações numéricas. 

Os comprimentos de canal (L) dos transistores utilizados são de 28 nm, 70 nm, 

100 nm e 200 nm, todos para uma espessura do canal (tSi) de silício de 11 nm. Foram 

simulados, contudo, os dispositivos NMOS de comprimentos 28 nm, 70 nm e 200 nm, 

para as espessuras de 5, 8 e 11 nm, realizando simulações com e sem o modelo 

quântico. 

A tensão de limiar foi constante em função do comprimento de canal no NMOS, 

mas apresenta dependência desse parâmetro no PMOS, indicando que uma 

otimização da função trabalho do metal de porta ainda é necessária. Este parâmetro 

apresentou um comportamento linear em função da temperatura. 

O confinamento quântico foi observado em todos os dispositivos analisados, 

mas sua relevância no aumento da tensão de limiar variou conforme a espessura do 

canal. Nos dispositivos com espessura de canal de 8 e 11 nm, o valor da tensão de 

limiar ficou em torno de 0,20 V com ou sem o modelo quântico, indicando um efeito 

desprezível neste parâmetro. Para espessura de canal de 5 nm, a tensão de limiar 

subiu de 0,21 V para 0,23 V devido ao modelo quântico, sugerindo uma maior 

importância desse efeito. Esse incremento na tensão de limiar não varia 

significativamente com a temperatura, mas sua contribuição para o parâmetro se torna 



proporcionalmente menos relevante conforme a temperatura diminui devido ao 

aumento da tensão de limiar nessas condições. 

A redução de barreira induzida pelo dreno (DIBL) diminui para baixas 

temperaturas e aumenta significativamente para comprimento de canal 28 nm devido 

ao efeito de canal curto. A inclinação de sublimiar (SS) também diminui em baixas 

temperaturas, mas se afasta do limite teórico (kT/q)·ln(10) devido à presença de 

armadilhas de interface. Este parâmetro, todavia, não foi afetado significativamente 

pelo efeito quântico. 

Tanto a transcondutância gm quanto a condutância de saída gD aumentam em 

baixas temperaturas, comportamento relacionado ao incremento da mobilidade 

devido à redução da degradação por espalhamento de rede. O ganho intrínseco de 

tensão AV, dado pela razão gm/gD, tem um comportamento praticamente constante em 

função da temperatura na faixa analisada. 

 

Palavras-chave: Microeletrônica. Transistores. Nanofolha de Silício. 

Temperatura. Efeito Quântico. Caracterização Elétrica. 

  



ABSTRACT 

 

The goal of this work is to study the silicon nanosheet (NS) transistor behavior 

as a function of the temperature both experimentally and with numerical simulations, 

focusing on low temperatures. 

The gate-all-around (GAA) nanosheet transistor behavior, NMOS and PMOS, 

was studied in the temperature range of 398 K down to 173 K, analyzing digital and 

analog parameters of the technology and evaluating the quantum effect in some cases, 

such as in the threshold voltage (VTH) and in the subthreshold swing (SS). 

Experimental measurements at different temperatures (398 K, 300 K, 233 K and 173 

K) were used to extract the electrical parameters and to calibrate the numerical 

simulations. 

The channel length (L) of the used transistors is 28 nm, 70 nm, 100 nm and 200 

nm, with a silicon channel thickness (tSi) of 11 nm for all of them. It was simulated, 

however, the NMOS devices with 28 nm, 70 nm and 200 nm channel length, for the 

thicknesses of 5, 8 and 11 nm, simulating with and without the quantum model. 

The threshold voltage was constant as a function of the channel length in 

NMOS, but it has presented a dependence on this parameter in PMOS, indicating that 

a gate metal work function optimization is still necessary. This parameter showed a 

linear behavior as a function of the temperature. 

The quantum confinement was observed in all analyzed devices, but its 

relevance in the threshold voltage increase varied with the channel thickness. In the 

devices with channel thickness of 8 and 11 nm, the threshold voltage value was around 

0.20 V with and without the quantum model, indicating a negligible effect over this 

parameter. For the channel thickness of 5 nm, the threshold voltage increased from 

0.21 V to 0.23 V due to the quantum model, suggesting a higher importance of this 

effect. This increment in the threshold voltage does not vary significantly with the 

temperature, but its contribution to the parameter becomes proportionally less relevant 

as the temperature drops since the threshold voltage increases in these conditions. 

The drain-induced barrier lowering (DIBL) decreases in low temperatures and 

increases significantly for the channel length of 28 nm due to the short channel effect. 



The subthreshold swing (SS) also decreases in low temperatures, but it deviates from 

the theoretical limit (kT/q)·ln(10) due to the presence of interface traps. This parameter, 

however, was not significantly affected by the quantum effect.  

Both the transconductance gm and the output conductance gD increase in low 

temperatures, behavior related to the mobility increase due to the phonon scattering 

reduction. The intrinsic voltage gain AV, given by the ratio gm/gD, presents a behavior 

practically constant with the temperature in the analyzed range. 

 

Keywords: Microelectronic. Transistor. Silicon Nanosheet. Temperature. 

Quantum Effect. Electrical Characterization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

A indústria de microeletrônica segue, há várias décadas, uma tendência de 

redução das dimensões físicas dos dispositivos, que além de diminuir o custo por 

transistor, entre outros fatores, apresenta um melhor desempenho a cada nova 

geração de circuitos integrados. Como observado por Gordon Moore em 1965 

(MOORE, 1965), então presidente da Intel®, a quantidade de transistores por área 

dobrava a cada 12 meses, o que foi posteriormente corrigido para 18 a 24 meses, 

vindo a ser conhecida como Lei de Moore. 

A Figura 1.1 apresenta uma curva do número de transistores em circuitos 

integrados ao longo dos anos, sendo um gráfico característico da Lei de Moore. 

 

 

Figura 1.1 Quantidade de transistores em um circuito integrado ao longo dos anos, destacando 
o nome de produtos comercializados em cada época. 

Fonte: adaptado de (ROSER; RITCHIE, 2013). 

 

Começando com os primeiros transistores de efeito de campo metal-óxido-

semicondutor (MOSFET, da sigla em inglês Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
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Transistor), por muito tempo o avanço tecnológico observado pela Lei de Moore se 

deu primariamente ao escalar as dimensões físicas dos dispositivos (DENNARD et 

al., 1999). Todavia, essa redução intensifica a perda do controle das cargas do canal 

pela porta, que recebe o nome de efeitos de canal curto (SCE, da sigla em inglês para 

Short Channel Effect) (COLINGE, 2004) e, visando mitigá-los, novas tecnologias 

foram sendo desenvolvidas (COLINGE, 2008). 

A partir do fim da década de 90 e começo dos anos 2000, a tecnologia silício 

sobre isolante (SOI, da sigla em inglês para Silicon on Insulator) começou a ser 

utilizada como uma alternativa viável ao MOSFET convencional. Ao introduzir um 

óxido enterrado na lâmina, o controle das cargas pela porta na região do canal é 

melhorado e o processo construtivo é facilitado, permitindo dispositivos de menores 

dimensões e com melhor desempenho (COLINGE, 2004). 

Para continuar o escalamento dos transistores nos circuitos integrados, tornou-

se necessário também aumentar o número de portas ao redor do canal para melhorar 

o controle das cargas nesta região, o que ocorreu com os chamados dispositivos de 

Múltiplas Portas (MuGFETs, da sigla em inglês para Multiple Gate Field Effect 

Transistors) (COLINGE, 2008). O primeiro circuito integrado utilizando transistores de 

múltiplas portas em escala industrial ocorreu a partir de 2011, quando a Intel® passou 

a utilizar uma tecnologia no qual o dispositivo era construído de forma elevada em 

relação à lâmina em sua linha de processadores com nó tecnológico de 22 nm 

(INTEL), o que lembrava o formato de uma nadadeira e se diferia dos dispositivos 

planares, que eram os utilizados até então. Denominados de FinFET (da sigla em 

inglês para Fin Field Effect Transistor), são atualmente a tecnologia vigente nos 

processos em que a densidade de transistores deve ser a maior possível, sendo que 

o nó tecnológico de 5nm da TSMC® (TSMC) e da Samsung® (SAMSUNG) é o mais 

avançado comercialmente no momento, com comprimento de canal real em torno de 

18 nm (IRDS, 2021). 

A Figura 1.2 traz uma representação esquemática das tecnologias de transistor 

MOSFET até a nanofolha de silício, que será estudada neste trabalho. A largura do 

canal W, o comprimento de canal L, a espessura do canal tSi e a altura do canal h 

também são destacadas. 
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Figura 1.2 Ilustração representando as tecnologias da MOSFET convencional até a nanofolha 
de silício. No esquema de cores, tem-se em cinza claro o silício, cinza escuro para o material de porta, 
laranja para o óxido, amarelo no FinFET e na nanofolha um material isolante e em verde tem-se a fonte 
e dreno. Destacado nas figuras, tem-se W representando a largura do canal, L o comprimento do canal, 
tSi a espessura do canal e h a altura do canal. 

 

Entre várias opções sendo estudadas, os dispositivos de nanofio e nanofolha 

(NW e NS, das siglas em inglês para nanowire e nanosheet, respectivamente) são os 

mais promissores para suceder os transistores FinFETs em dimensões sub-5 nm 

(PARVAIS et al., 2018) (VELOSO et al., 2020), apresentando o melhor controle 

eletrostático possível pela porta envolver completamente o canal. A Samsung® já 

demonstrou interesse em utilizar nanofolhas para o nó tecnológico de 3 nm (N3) 

(LAPEDUS, 2019), que teria um comprimento de canal real em torno de 16 nm (IRDS, 

2021), enquanto que a IBM® apresentou uma estrutura em nanofolha de silício para 

seu futuro nó tecnológico de 2 nm (N2) (JOHNSON, 2021), com comprimento próximo 

de 14 nm (IRDS, 2021). 

Nos estudos dessas novas tecnologias, incluem-se também os relacionados à 

temperatura, que são de interesse para caracterizar os dispositivos nas diferentes 

faixas operacionais, que são a comercial (273 K até 343 K), industrial (233 K até 358 

K) e militar (218 K até 398 K) (CACTUS TECHNOLOGIES, 2019), bem como nos 

casos mais extremos das temperaturas criogênicas. Para o caso das baixas 

temperaturas, aplicações de interesse envolvem sistemas refrigerados, como algumas 
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aplicações hospitalares, e operações espaciais, enquanto que nas temperaturas 

criogênicas tem-se estudos de computação quântica. 

Outro interesse de estudo são os efeitos quânticos no transistor, uma vez que 

as dimensões físicas dos dispositivos estão ficando muito reduzidas e a degradação 

de parâmetros do dispositivo, tal como um aumento da tensão de limiar devido a 

quantização dos níveis energéticos, se torna uma preocupação mais relevante do que 

em tecnologias mais antigas. Estes estudos são muito relacionados com as pesquisas 

em baixa temperatura, uma vez que a redução da energia térmica no sistema facilita 

a identificação de alguns fenômenos de quantização, especialmente em temperaturas 

criogênicas. 

Em (PAZ et al., 2017), um dispositivo nanofio de porta Ω (vide Figura 2.2), já 

próximo a um nanofio de porta toda ao redor, foi estudado em temperaturas de até 

100 K, focando nos parâmetros analógicos da transcondutância, da condutância de 

saída e do ganho intrínseco de tensão em diferentes larguras de canal. Entre os 

resultados, observou-se que nessa faixa de temperaturas o principal efeito de 

degradação da mobilidade era o espalhamento de rede (phonon), levando tanto a 

transcondutância quanto a condutância de saída a aumentarem em baixas 

temperaturas e, consequentemente, um ganho intrínseco com baixa dependência 

desse parâmetro foi obtido, embora ele tenha aumentando levemente conforme a 

temperatura aumentava. Apesar de não ser o foco, uma curva da inclinação de 

sublimiar em função da temperatura foi apresentada, indicando que seus valores se 

aproximavam do limite teórico (kT/q)·ln(10) em toda a faixa de temperatura analisada. 

Em (PAZ et al., 2019), esse trabalho foi ampliado para a faixa de temperaturas 

criogênicas de até 5,2 K em um dispositivo do tipo P com canal de SiGe, onde se 

observou uma degradação da inclinação de sublimiar nas temperaturas abaixo de 100 

K devido à presença mais significativa de cargas das armadilhas de interface. 

Observou-se que, também abaixo de 100 K, o principal efeito de degradação da 

mobilidade deixa de ser o espalhamento de rede e passa a ser o espalhamento de 

superfície, estabilizando o valor da transcondutância e da condutância de saída em 

função da temperatura nessa região. O ganho intrínseco em função da temperatura 

apresentou um comportamento proporcional ao inverso da condutância de saída, 

indicando que a degradação desse parâmetro foi maior que as melhorias na 

transcondutância em baixas temperaturas, embora ainda tenha sido considerado uma 
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fraca dependência da temperatura. Confinamento quântico de lacunas foi observado 

nas curvas de transcondutância em função da tensão de porta nas temperaturas 

criogênicas.  

Já em (BOUDIER et al., 2018), foi estudado um dispositivo nanofio de porta 

toda ao redor na temperatura criogênica de até 4,2 K. Observou-se que a inclinação 

de sublimiar se afastava do limite teórico (kT/q)·ln(10) para temperaturas abaixo de 

100 K devido a maior carga de armadilhas de interface, que foram estudadas também 

por análise em baixas frequências. Efeitos quânticos nas temperaturas criogênicas 

também foram observados nas curvas de transcondutância e de condutância de 

saída. 

Em (CRETU; VELOSO; SIMOEN, 2021), uma estrutura de nanofolha de silício 

bastante similar a estudada neste trabalho foi comparada com outra estrutura de 

nanofolha para uma análise em baixas temperaturas (até 100 K), porém com um foco 

maior no comportamento do ruído em baixa frequência dessa estrutura. Observou-se 

também um aumento na mobilidade devido a redução do espalhamento de rede 

(phonon). 

Tem-se, então, que os estudos dos transistores de nanofolhas de silício em 

baixas temperaturas ainda não estão tão avançados quanto os outros dispositivos 

mencionados, havendo espaço para uma análise dos parâmetros digitais e analógicos 

nessas condições de temperatura, o que será o foco desta dissertação de mestrado. 

 

1.2 Objetivo 

 

Esta dissertação tem como objetivo estudar os transistores de nanofolha de 

silício (NS) em função da temperatura com ênfase em baixas temperaturas até 173 K 

através da caracterização elétrica e de simulação numérica, obtendo os principais 

parâmetros analógicos e digitais nessas condições. Serão analisados transistores de 

nanofolha de silício MOSFET do tipo NMOS e PMOS com comprimentos de canal de 

28 nm, 70 nm, 100 nm e 200 nm, através de curvas experimentais e utilizando-se 

simulações numéricas com o Sentaurus TCAD para melhor compreensão dos 
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resultados e avaliação do efeito quântico limitado à tensão de limiar e a inversão por 

volume. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho  

 

Este documento foi dividido em cinco capítulos: 

Capítulo 1 – INTRODUÇÃO: este capítulo fornece uma breve evolução histórica 

dos dispositivos MOSFET até chegar na nanofolha de silício e comenta alguns 

trabalhos em baixas temperaturas. Os objetivos também são apresentados. 

Capítulo 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: neste capítulo é apresentado os 

dispositivos de múltiplas portas, incluindo o dispositivo FinFET e as nanofolhas de 

silício. Parâmetros do transistor e alguns efeitos físicos também são revisados. 

Capítulo 3 – MATERIAIS E MÉTODOS: este capítulo descreve o dispositivo e 

o simulador utilizados, incluindo quais modelos físicos foram implementados na 

simulação. Métodos de extração de parâmetros também são descritos. 

Capítulo 4 – RESULTADOS E ANÁLISES: neste capítulo são apresentadas e 

analisadas as curvas características do dispositivo e os parâmetros extraídos a partir 

delas. É discutida a calibração dos parâmetros da simulação. 

Capítulo 5 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS: este capítulo discute 

os resultados obtidos e compara com os objetivos traçados. Ideias para uma 

sequência do trabalho também são abordadas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta etapa são apresentados conceitos importantes para um melhor 

entendimento dos resultados, obtidos da revisão bibliográfica sobre o assunto. 

 

2.1 Dispositivos de Múltiplas Portas 

 

O controle dos dispositivos MOSFET é realizado a partir da polarização da 

porta. Uma vez que este terminal é isolado do canal por meio de um isolante, sendo 

o óxido de silício (SiO2) o mais comumente utilizado ao longo da história dos 

MOSFETs dada sua fácil obtenção a partir da lâmina de silício e sua boa interface 

com este material, esse controle se faz a partir do campo elétrico. Em dispositivos de 

dimensões reduzidas, entretanto, o uso de novos tipos de isolantes com maior 

constante dielétrica, tal como o óxido de háfnio (HfO2), se tornaram mais comuns. A 

Figura 2.1 ilustra as componentes de campo elétrico no canal de um dispositivo 

MOSFET. 

 

 

Figura 2.1 Componentes de campo elétrico E(x,y,z) e coordenadas no canal. 

Fonte: adaptado de (COLINGE, 2008). 

 

Partindo da equação de Poisson para a região do canal, tem-se a equação (2.1) 

(COLINGE, 2008): 
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𝑑𝐸𝑋(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑑𝑥
+ 

𝑑𝐸𝑌(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑑𝑦
+ 

𝑑𝐸𝑍(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑑𝑧
= 𝐶 (2.1) 

 

onde C é uma constante relacionada às cargas no canal. 

Esta equação é interpretada da seguinte forma: dada uma região dentro do 

canal, a soma das variações dos campos elétricos em seu interior é igual a uma 

constante. Uma vez que o controle do dispositivo deve ser realizado pela porta, a 

componente dEY/dy (e dEZ/dz, caso o dispositivo tenha mais de duas portas) deve ser 

a principal responsável por C, enquanto que a componente do campo dEX/dx, 

referente ao dreno/fonte, deve ser mitigada, evitando-se a perda do controle da porta 

dada pelos efeitos de canal curto (SCE, da sigla em inglês para Short Channel Effect) 

e da redução de barreira induzida pelo dreno (DIBL, da sigla em inglês para Drain 

Induced Barrier Lowering) (COLINGE, 2008). O efeito deles sobre a tensão de limiar 

pode ser modelado pela equação (2.2): 

 

 𝑉𝑇𝐻 = 𝑉𝑇𝐻∞ − 𝑆𝐶𝐸 − 𝐷𝐼𝐵𝐿 (2.2) 

 

onde VTH∞ é a tensão de limiar de um dispositivo de canal longo. SCE e DIBL podem 

ser modelados pelas expressões (2.3) e (2.4): 

 

 𝑆𝐶𝐸 = 0,64 ∙
휀𝑆𝑖

휀𝑜𝑥
∙ 𝐸𝐼 ∙ 𝑉𝑏𝑖 (2.3) 

 

 𝐷𝐼𝐵𝐿 = 0,80 ∙
휀𝑆𝑖

휀𝑜𝑥
∙ 𝐸𝐼 ∙ 𝑉𝐷𝑆 (2.4) 

 

onde εSi e εox são a permissividade do silício e do óxido de porta, respectivamente. Vbi 

é o potencial intrínseco da fonte ou do dreno e VDS é a tensão aplicada entre fonte e 

dreno. O termo EI é chamado de integridade eletrostática, sendo uma medida do 

quanto o campo elétrico do dreno influencia o canal. É um termo afetado pela 

geometria do dispositivo e, idealmente, deveria ser igual a zero. 
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Para diminuir esses efeitos prejudiciais, uma estratégia seria de aumentar o 

comprimento do canal (L), diminuindo a influência de EX. Esta opção, todavia, não é 

muito vantajosa, visto que ela é oposta aos objetivos de aumentar o adensamento de 

transistores no circuito integrado. Outra estratégia seria de diminuir a espessura do 

canal (tsi), intensificando o efeito do campo EY proveniente da porta. Pode-se reduzir 

a espessura do óxido de porta ou utilizar materiais com maior constante dielétrica, 

intensificando o efeito do campo elétrico proveniente da porta, e também aumentar o 

número de portas, seja mais uma no eixo Y ou adicionando portas laterais (eixo Z), 

elevando a contribuição dos campos EY e EZ no controle do canal, respectivamente. 

Para efeito de comparação, a expressão de EI para um dispositivo MOSFET 

clássico (2.5) e para um dispositivo de duas portas (2.6) (COLINGE, 2008) é 

apresentada. 

 

 𝐸𝐼 = [1 +
𝑥𝑗

2

𝐿𝑒𝑙
2 ] ∙

𝑡𝑜𝑥

𝐿𝑒𝑙
∙

𝑡𝑑𝑒𝑝

𝐿𝑒𝑙
 (2.5) 

 

 𝐸𝐼 =
1

2
[1 +

𝑡𝑆𝑖
2 /4

𝐿𝑒𝑙
2 ] ∙

𝑡𝑜𝑥

𝐿𝑒𝑙
∙

𝑡𝑆𝑖/2

𝐿𝑒𝑙
 (2.6) 

 

onde Lel é o comprimento efetivo do canal, tox é a espessura do óxido de porta, xj é a 

profundidade da junção e tdep é a profundidade da depleção. É possível avaliar o 

quanto a adição de uma segunda porta melhora a integridade eletrostática ao 

considerar que mesmo se tSi fosse o dobro de xj e tdep, ainda assim EI seria metade 

do valor em relação ao obtido no MOSFET clássico, evidenciando a vantagem de se 

utilizar a maior quantidade possível de portas para o controle do canal. 

Com a vantagem de se utilizar mais de uma porta no controle do canal, vários 

dispositivos de múltiplas portas foram surgindo ao longo do tempo, com os atuais 

FinFETs de três portas usados em escala industrial e os dispositivos de porta toda ao 

redor em pesquisa sendo os mais avançados. A Figura 2.2 ilustra algumas destas 

etapas tecnologias e classifica-as de acordo com a quantidade de portas. Vale apontar 
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que o nanofio de porta toda ao redor também pode ser empilhado, como ilustrado com 

a nanofolha. 

 

 

Figura 2.2 Ilustração do perfil transversal de diferentes dispositivos classificados pelo número 
de portas. 

Fonte: adaptado de (COLINGE, 2008). 

 

2.1.1 FinFET 

 

Os dispositivos de múltiplas portas mais utilizados atualmente em aplicações 

onde a densidade de transistores no circuito integrado deve ser a maior possível são 

os chamados FinFET, que podem ser de duas portas, como proposto originalmente 

com o chamado DELTA transistor (HISAMOTO et al., 1989) e que posteriormente foi 

renomeado para o nome atual (HISAMOTO et al., 2000), ou de três portas. Diferente 

dos dispositivos planares, sua estrutura envolve um canal elevado em relação à 

lâmina de silício e com dimensões estreitas denominado aleta (fin, do termo em 
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inglês), sendo encoberto pelo material de porta, o que eleva o número de portas de 

controle. 

Este aumento no número de portas provoca um melhor controle das cargas no 

canal, permitindo reduzir as dimensões do dispositivo para se ter uma maior 

densidade de transistores na lâmina. Entretanto, a aleta dos FinFETs também não 

possui uma largura com grandes dimensões, além de que aumentar seu valor 

acabaria se relacionando a uma perda do controle das cargas do canal pela 

polarização de porta, resultando em uma baixa corrente por dispositivo. A fim de 

aumentar a corrente, então, são feitas várias aletas em paralelo no qual o metal de 

porta é compartilhado entre todas elas, constituindo um único transistor. A Figura 2.3 

ilustra um FinFET com múltiplas aletas, onde é destacado as dimensões da altura h, 

a largura WSi e o pitch (distância entre transistores). 

 

 

Figura 2.3 Esquema do perfil transversal de um FinFET ilustrando a presença de múltiplas 
aletas. 

Fonte: adaptado de (COLINGE, 2008). 

 

Para se obter nós tecnológicos mais avançados, com dimensões reduzidas e 

desempenho melhorado, essa estratégia de usar aletas em paralelo apresenta uma 

contradição: um nó mais avançado implica em uma redução da área ocupada da 

lâmina, porém transistores menores têm menores níveis de corrente e, ao paralelizar 

estruturas, aumenta-se a área ocupada. De fato, os nós tecnológicos seguiram 

usando e aperfeiçoando o FinFET, porém reduzindo o número de estruturas paralelas 

com o avanço das gerações para diminuir o efeito dessa divergência. Até o nó de 5 

nm (N5), é esperado que essa tecnologia ainda seja capaz de manter ganhos com a 
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escalabilidade ao utilizar duas aletas em paralelo, como já é feito para o nó de 7 nm 

(N7), porém abaixo dessa dimensão a paralelização seria interrompida com a 

utilização de apenas uma aleta por dispositivo, comprometendo o seu desempenho, 

o que demandaria novos tipos de transistores como, por exemplo, o transistor de 

nanofolha de silício para se obter tecnologias mais avançadas (LAPEDUS, 2019) 

(VELOSO et al., 2020).  

 

2.1.2 Transistor de Nanofolha de Silício 

 

Embora os dispositivos FinFET possuam um controle de porta elevado, eles 

não são imunes a efeitos de canal curto. Além disso, visando adensamentos ainda 

maiores e que mantenham as vantagens econômicas e de desempenho que essa 

diminuição de dimensões pode trazer, a redução do número de aletas por transistor, 

diminuindo a área ocupada, é uma tendência. Como o nível de corrente é prejudicado 

por essas mudanças, o que é indesejado, abre-se a oportunidade para que novas 

arquiteturas de transistores substituam a tecnologia atual, como o nanofio e a 

nanofolha de silício de porta toda ao redor. Esses dispositivos que segundo (VELOSO 

et al., 2020) são a tecnologia mais madura para substituir os FinFETs possuem a porta 

toda ao redor do canal, levando ao melhor controle das cargas possível, permitindo 

reduzir as dimensões e avançar no nó tecnológico. Além dessa melhoria, a porta ao 

redor também traz possibilidades construtivas que até então não eram possíveis de 

serem feitas, sendo elas empilhar canais uns sobre os outros para compor um único 

dispositivo, o que aumenta a largura efetiva sem comprometer a área ocupada na 

lâmina, e construir dispositivos verticais (VELOSO et al., 2016a) (PARVAIS et al., 

2018) (VELOSO et al., 2020). A quantidade máxima de canais empilhados possível 

de ser implementada ainda é um campo de pesquisa nessa nova estrutura, mas um 

transistor com sete canais empilhados já foi apresentado em (BARRAUD et al., 2020). 

A largura e espessura do canal do nanofio de silício têm dimensões similares, 

enquanto que na nanofolha de silício a largura é maior que a espessura. Isto pode 

fazer com que o nanofio pareça ser mais novo, uma vez que a largura do canal é 

menor, mas em verdade a nanofolha é a mais recente. Além de ter vantagens 

similares ao primeiro em relação aos FinFETs, ela permite, entre outras, maior 
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liberdade ao projetista, uma vez que a largura volta a ser um parâmetro variável dentro 

do projeto (VELOSO et al., 2018) (VELOSO et al., 2020).  

De acordo com (VELOSO et al., 2020), o processo construtivo das nanofolhas 

de silício pode se utilizar de várias etapas que já são presentes na construção dos 

FinFETs, o que é um facilitador na transição de tecnologia por reduzir o custo da 

mudança ao se utilizar de técnicas já consolidadas, com a ressalva de se adicionar 

apenas algumas adaptações para o novo dispositivo. De forma mais sucinta, de 

acordo com (MERTENS et al., 2017) e (RITZENTHALER et al., 2018), as etapas para 

a formação dos canais para dispositivos horizontais são: crescimento epitaxial da liga 

SiGe/Si (A); aplicação de uma porta fictícia (dummy gate) para demarcar a região da 

porta (B); deposição de espaçadores (spacers) (C); crescimento de fonte e dreno 

dopados (D); remoção da porta fictícia; remoção do SiGe, no qual o silício restante se 

torna o canal (E); deposição do óxido e metal de porta (F). Processos construtivos 

mais completos fogem do escopo deste trabalho, mas podem ser vistos com mais 

detalhes nos trabalhos de (VELOSO et al., 2016b) (MERTENS et al., 2017) 

(RITZENTHALER et al., 2018) (VELOSO et al., 2018) (BARRAUD et al., 2020). A 

Figura 2.4 ilustra, de forma simplificada, as etapas descritas. 

A Figura 2.5 ilustra o transistor de nanofolha com duas estruturas empilhadas 

estudado neste trabalho, bem como uma imagem obtida por microscopia eletrônica 

de transmissão (TEM, da sigla em inglês para Transmission Electron Microscopy) do 

transistor construído no imec, Bélgica (VELOSO et al., 2018). Mais detalhes do mesmo 

são apresentados no capítulo três. 
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Figura 2.4 Simplificação do processo construtivo da nanofolha para formar os canais. Em (A) 
tem-se o crescimento epitaxial da liga SiGe/Si; em (B), aplicação da porta fictícia; em (C), deposição 
dos espaçadores; em (D), crescimento da fonte e do dreno; em (E), remoção da porta fictícia e do SiGe; 
em (F), deposição do óxido e metal de porta.  

 

 

Figura 2.5 Ilustração do transistor de nanofolha de silício com duas estruturas empilhadas (A) 
e uma imagem TEM do transistor real (B). 

Fonte: imagem TEM adaptada de (VELOSO et al., 2018). 

 



30 

 

Pela possibilidade de construir os canais empilhados ao invés de, 

necessariamente, em estruturas paralelas (aletas), é possível aumentar o nível de 

corrente do transistor sem que isso impacte a área ocupada na lâmina, o que se deve 

a maior largura efetiva Weff em comparação com outras estruturas. Considerando-se 

apenas as dimensões físicas, a largura efetiva Weff pode ser definida pela equação 

(2.7) para os transistores FinFETs e pela equação (2.8) para os transistores de 

nanofolha de silício (VELOSO et al., 2018): 

 

 𝑊𝑒𝑓𝑓𝐹𝑖𝑛𝐹𝐸𝑇
= 𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 ∙ (2 ∙ ℎ𝐹𝑖𝑛𝐹𝐸𝑇 + 𝑊𝐹𝑖𝑛𝐹𝐸𝑇) (2.7) 

 

 𝑊𝑒𝑓𝑓𝑁𝑆
= 𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 ∙ 𝑛𝑒𝑚𝑝 ∙ (2 ∙ 𝑡𝑆𝑖𝑁𝑆 + 2 ∙ 𝑊𝑁𝑆) (2.8) 

 

onde naletas é o número de estruturas paralelas (aletas), se houverem; nemp é o número 

de canais empilhados, se houverem; hFinFET e WFinFET são a altura e a largura de um 

canal do FinFET, respectivamente; tSiNS e WNS são a espessura e a largura de um 

canal da nanofolha, respectivamente. 

Pode-se observar a partir das equações (2.7) e (2.8) que os dispositivos de 

nanofolha possuem mais termos que impactam a largura efetiva e, 

consequentemente, a corrente do dispositivo do que os FinFETs. Isso significa que 

mesmo em uma situação onde não haja aletas paralelas e a espessura e largura forem 

menores, as nanofolhas ainda podem, teoricamente, entregar mesmos níveis de 

corrente ou até maiores que os FinFETs graças à possibilidade de empilhamento das 

estruturas. Resultados de uma simulação de um oscilador em anel com três camadas 

também já apontam que as nanofolhas de porta toda ao redor têm desempenho 

superior para nós tecnológicos sub-5 nm (VELOSO et al., 2020) (VELOSO et al., 

2021). 
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2.2 Tensão de Limiar 

 

A tensão de limiar (VTH) é a tensão aplicada na porta do transistor capaz de 

provocar uma inversão no canal, isto é, atrair uma quantidade de cargas minoritárias 

em quantidade suficiente para formar um canal entre a fonte e o dreno. 

Em MOSFETs convencionais, ela é dada pela expressão clássica (2.9) 

(MARTINO; PAVANELLO; VERDONCK, 2003): 

 

 𝑉𝑇𝐻 = Φ𝑀𝑆 −
𝑄𝑆𝑆

𝐶𝑜𝑥
+

𝑞 ∙ 𝑁𝐴 ∙ 𝑑𝑚á𝑥

𝐶𝑜𝑥
+ 2Φ𝐹 (2.9) 

 

onde ΦMS é a diferença de função trabalho entre o metal de porta e o semicondutor 

do canal, QSS é a densidade efetiva de cargas na interface óxido-silício, Cox é a 

capacitância de óxido por unidade de área, NA é a concentração de portadores no 

canal, dmáx é a largura de depleção máxima, ΦF é o potencial de Fermi dado pela 

expressão (2.10): 

 

 Φ𝐹 =
𝑘𝑇

𝑞
ln (

𝑁𝐴

𝑛𝑖
) (2.10) 

 

onde ni é a concentração intrínseca de portadores. 

Para dispositivos de múltiplas portas, a expressão da tensão de limiar acaba se 

diferindo da clássica seja por diferenças construtivas dos dispositivos, seja por 

fenômenos que não ocorriam no MOSFET convencional passarem a ser importantes 

(como, por exemplo, a inversão das regiões de canto no FinFET antes do restante do 

canal). A seguir tem-se a expressão (2.11) para um dispositivo de duas portas 

totalmente depletado. Ela é interessante por ainda ser semelhante à clássica, bem 

como apresentar tendências de comportamento observadas em dispositivos de mais 

portas, no qual uma expressão para a tensão de limiar pode ser mais complexa ou 

ainda não bem estabelecida (principalmente em dispositivos muito recentes). 
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 𝑉𝑇𝐻 = Φ𝑀𝑆 +
𝑘𝑇

𝑞
ln (

2𝐶𝑜𝑥𝑘𝑇

𝑞2𝑛𝑖𝑡𝑠𝑖
) (2.11) 

 

onde tSi é a espessura do canal. 

 

2.3 Transcondutância 

 

A transcondutância (gm) é uma medida do quão efetivo é o controle da corrente 

de dreno ID pela tensão de porta VG (COLINGE, 2004). Ela é dada pela derivada da 

corrente pela tensão de porta, como na expressão (2.12). 

 

 𝑔𝑚 =
𝑑(𝐼𝐷)

𝑑𝑉𝐺
 (2.12) 

 

Um modelo para o MOSFET em triodo e saturação pode ser dado pelas 

expressões (2.13) e (2.14), respectivamente: 

 

 𝑔𝑚𝑡𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
=

𝑊

𝐿

𝜇𝐶𝑜𝑥

𝑛
𝑉𝐷𝑆 (2.13) 

 

 𝑔𝑚𝑠𝑎𝑡
=

𝑊

𝐿

𝜇𝐶𝑜𝑥

𝑛
(𝑉𝐺 − 𝑉𝑇𝐻) (2.14) 

 

onde VDS é a tensão aplicada entre dreno e fonte e n é o fator de corpo dado pela 

expressão (2.15): 

 

 𝑛 = 1 +  𝛼 (2.15) 
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no qual α é um valor adimensional relacionado as capacitâncias do dispositivo (como 

de porta e corpo) e que, idealmente, é igual a zero.  

Na tecnologia MOSFET convencional e SOI parcialmente depletado, onde a 

depleção do canal não encobre completamente toda sua espessura, α é dado pela 

expressão (2.16): 

 

 𝛼𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇_𝑒_𝑃𝐷𝑆𝑂𝐼 =
𝐶𝑏𝑜𝑑𝑦

𝐶𝑜𝑥
 (2.16) 

 

onde Cbody é a capacitância entre o canal em inversão e o corpo e Cox é a capacitância 

de porta. 

Na tecnologia SOI totalmente depletada, α será dado pela equação (2.17): 

 

 𝛼𝐹𝐷𝑆𝑂𝐼 =
𝐶𝑆𝑖𝐶𝑜𝑥2

𝐶𝑜𝑥1(𝐶𝑆𝑖 + 𝐶𝑜𝑥2)
 (2.17) 

 

onde CSi é a capacitância do canal, Cox1 é a capacitância da porta e Cox2 é a 

capacitância do óxido enterrado. 

Por fim, na tecnologia SOI com a segunda interface em acumulação, α é dado 

pela equação (2.18): 

 

 𝛼𝑆𝑂𝐼,𝐴𝑐𝑐2 =
𝐶𝑆𝑖

𝐶𝑜𝑥
 (2.18) 

 

Uma relação entre essas expressões é apresentada em (COLINGE, 2004), 

representando a melhora da tecnologia SOI totalmente depletada em relação ao 

MOSFET convencional: 

 

αFDSOI < αMOSFET_e_PDSOI < αSOI.Acc2 
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Os dispositivos de múltiplas portas têm um controle maior das cargas do canal 

pela polarização de porta, o que é refletido em valores de α ainda menores que os do 

SOI totalmente depletado. Nas nanofolhas, devido a porta ser toda ao redor do canal, 

esse controle é o melhor possível e considera-se α tendendo a 0 e, 

consequentemente, n tendendo a 1. 

 

2.4 Redução de Barreira Induzida pelo Dreno 

 

A redução de barreira induzida pelo dreno (DIBL, da sigla em inglês para Drain-

Induced Barrier Lowering) é um efeito prejudicial ao funcionamento do transistor no 

qual a polarização do dreno afeta o valor da tensão de limiar. Este efeito é observado 

quando se compara o VTH em saturação com o VTH em triodo, ao qual o primeiro é 

menor do que o segundo em um NMOS e o contrário para o PMOS. 

Ao aplicar uma polarização no terminal do dreno, o potencial da região do canal 

próximo a esse terminal é modificado em relação ao caso quando tanto a fonte quanto 

o dreno estão aterrados, reduzindo seu valor e, consequentemente, facilitando a 

passagem de portadores entre fonte e dreno. A diminuição desse potencial do canal, 

que serve como uma barreira para os elétrons, não é muito significativa para 

dispositivos de canal longo, já que um maior comprimento leva a um gradiente de 

potencial não muito elevado. Todavia, para canais curtos, esse gradiente acaba sendo 

elevado e, consequentemente, o potencial do canal próximo à fonte diminui de forma 

mais significativa, sendo refletido em um aumento do DIBL. 

Uma vez que esse efeito aumenta consideravelmente para comprimentos de 

canal curtos que estejam relacionados a perdas de controle pela porta, o DIBL pode 

ser usado como um parâmetro de análise de efeitos de canal curto no transistor. 

Ele é calculado pela expressão (2.19): 

 

 𝐷𝐼𝐵𝐿 = |
𝑉𝑇𝐻𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 − 𝑉𝑇𝐻𝑡𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝐷𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 − 𝑉𝐷𝑡𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

| (2.19) 
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onde VTHsaturação é a tensão de limiar em saturação, VTHtriodo é a tensão de limiar em 

triodo, VDsaturação é a polarização do dreno em saturação e VDtriodo é a polarização do 

dreno em triodo. 

Em temperaturas elevadas, o nível de Fermi é reduzido devido ao aumento da 

concentração intrínseca de portadores e, como consequência, a barreira de potencial 

no contato entre a fonte e o canal, bem como entre o dreno e o canal, também diminui. 

Com isso, a polarização do dreno acaba afetando ainda mais o potencial do canal, o 

que se reflete em maiores valores de DIBL em relação à temperatura ambiente. Em 

baixas temperaturas, o oposto ocorre. 

 

2.5 Inclinação de Sublimiar 

 

Para tensões de porta (VG) abaixo da tensão de limiar (VTH) – região de 

sublimiar –, a corrente pelo canal é pequena, de forma que modelos mais simplificados 

para o transistor MOSFET a consideram como nula. Todavia, ela existe e é baseada 

na difusão de portadores minoritários entre dreno e fonte. A equação (2.20) apresenta 

o modelo para essa corrente em um MOSFET (STREETMAN; BANERJEE, 2006): 

 

 𝐼𝐷 = 𝜇(𝐶𝐷𝐸𝑃 + 𝐶𝑖𝑛𝑡)
𝑊

𝐿
 (

𝑘𝑇

𝑞
)

2

(1 − 𝑒−
𝑞𝑉𝐷
𝑘𝑇 ) (𝑒

𝑞(𝑉𝐺−𝑉𝑇𝐻)
𝑛𝑘𝑇 )  (2.20) 

 

onde CDEP é a capacitância de depleção, Cint é a capacitância de armadilhas de 

interface, VD é a tensão de dreno. 

Observa-se que essa corrente tem uma variação exponencial em função de VG, 

o que, em uma curva de ID em escala logarítmica, leva a um comportamento linear.  

Define-se, então, a inclinação de sublimiar (SS) como a variação de VG 

necessária para que a corrente de dreno aumente em uma década (10 vezes), 

representado pela equação (2.21). Idealmente, seu valor deveria ser o menor 

possível, o que permitiria uma menor variação de VG necessária para fazer a transição 
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do modo inativo para o ativo, o que aumentaria a velocidade de chaveamento do 

transistor ao operar como uma chave lógica em aplicações digitais. 

 

 𝑆𝑆 =
𝑑𝑉𝐺

𝑑(log 𝐼𝐷)
= ln 10

𝑑𝑉𝐺

𝑑(ln 𝐼𝐷)
 (2.21) 

 

Aplicando a equação (2.20) em (2.21), uma expressão para a inclinação de 

sublimiar é obtida. Desprezando as capacitâncias de interface, tal equação pode ser 

generalizada ao se considerar o fator de corpo n, como apresentado em (2.22). 

 

 𝑆𝑆 =
𝑘𝑇

𝑞
ln 10 . 𝑛 (2.22) 

 

Para n = 1 a inclinação de sublimiar terá os melhores valores possíveis, sendo 

este caso conhecido como limite teórico e que, em temperatura ambiente, é 

aproximadamente 60 mV/década. Quando consideramos armadilhas de interface, há 

uma degradação no valor desta inclinação e o fator de corpo pode ser dado pela 

expressão (2.23): 

 

 𝑛 = 1 +
𝐶𝑖𝑡

𝐶𝑂𝑋
= 1 +

𝑞 ∙ 𝑁𝑖𝑡

𝐶𝑂𝑋
 (2.23) 

 

onde Nit é a densidade de armadilhas de interface. 

 

2.6 Condutância de Saída 

 

A condutância de saída (gD) é um parâmetro que reflete o quão bem a saída do 

transistor conduz corrente, sendo seu inverso a resistência de saída. Ela é de 

interesse para aplicações analógicas, entre elas o cálculo do ganho intrínseco. 
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A condutância de saída é dada pela expressão (2.24): 

 

 𝑔𝐷 =
𝑑(𝐼𝐷)

𝑑𝑉𝐷
 (2.24) 

 

Considerando um modelo mais simplificado da corrente de dreno em um 

transistor MOSFET convencional, tem-se em (2.25) a expressão em triodo e em (2.26) 

em saturação. 

 

 𝐼𝐷𝑆𝑡𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
= 𝜇𝑁𝐶𝑂𝑋

𝑊

𝐿
[(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻) (𝑉𝐷𝑆 −

𝑛𝑉𝐷𝑆
2

2
)]  (2.25) 

 

 𝐼𝐷𝑆𝑠𝑎𝑡
=

1

2𝑛
𝜇𝑁𝐶𝑂𝑋

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻)2(1 + 𝜆𝑉𝐷𝑆) (2.26) 

 

onde λ é um parâmetro para contabilizar a modulação do canal. 

Para este modelo, gD seria linear na região de triodo e constante em saturação 

quando em função de VDS, como as expressões (2.27) e (2.28) demonstram para cada 

caso, respectivamente. 

 

 𝑔𝐷𝑡𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
=  𝜇𝑁𝐶𝑂𝑋

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻)(1 − 𝑛𝑉𝐷𝑆) (2.27) 

 

 𝑔𝐷𝑠𝑎𝑡
=  

𝜆

2𝑛
𝜇𝑁𝐶𝑂𝑋

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇𝐻)2 (2.28) 

 

Dispositivos reais possuem muito mais parâmetros que afetam a corrente e 

impactam o comportamento da condutância de saída em relação ao modelo 

simplificado acima. Todavia, como uma primeira aproximação, ele ainda é válido. 
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2.7 Ganho Intrínseco 

 

Em um quadripolo, o ganho intrínseco representa o quanto um sinal de entrada 

é amplificado na saída por efeito unicamente da função interna do mesmo, sendo dado 

pela relação entre o sinal de saída pelo de entrada. 

No caso do transistor, esse ganho é obtido pela relação entre o sinal da 

polarização da porta e o sinal de saída no dreno, como representados na equação 

(2.29). Através de uma manipulação matemática, é demonstrado que o ganho 

intrínseco de tensão (AV) pode ser obtido por uma relação entre a transcondutância 

gm e a condutância de saída gD: 

 

 |𝐴𝑉| =
𝑑(𝑉𝐷𝑆)

𝑑𝑉𝐺𝑆
=  

𝑑(𝑉𝐷𝑆)

𝑑𝐼𝐷𝑆
∙

𝑑(𝐼𝐷𝑆)

𝑑𝑉𝐺𝑆
=

𝑔𝑚

𝑔𝐷
 (2.29) 

 

2.8 Efeitos Quânticos 

 

Durante o século 20, diversos experimentos demonstraram que as leis físicas 

existentes não descreviam corretamente o comportamento da matéria em regiões 

cujas dimensões físicas eram bastante reduzidas, indicando a necessidade de uma 

revisão nos conhecimentos obtidos até então. Um dos resultados desses estudos foi 

o de que a matéria, em regiões muito reduzidas de espaço e com restrições 

energéticas, tem um comportamento quantizado, isto é, só pode ocupar níveis de 

energia específicos e podia se comportar tanto como partícula, quanto como onda 

(RUDAN, 2015b). 

Através de diversos trabalhos na área, foi possível a obtenção de equações 

que descrevem o comportamento da matéria quando quantizada, sendo elas as 

equações de Schrӧdinger com ou sem dependência do tempo. A equação (2.30) 

apresenta o caso independente do tempo (RUDAN, 2015b): 
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 −
ℏ

2𝑚∗
∇2𝒘 + 𝑉𝒘 = 𝐸𝒘 (2.30) 

 

onde ħ é a constante reduzida de Planck, m* é a massa efetiva, E é o autovalor, w é 

a autofunção e V é a energia. 

Para transistores MOSFET, um resultado interessante é o obtido ao se aplicar 

a equação de Schrӧdinger ao cenário hipotético da caixa de potencial (partícula em 

uma caixa) (NANOHUBTECHTALKS, 2019). Neste caso unidimensional, a dimensão 

de espaço é limitada a um intervalo muito estreito com energia interna V = 0 e, fora 

dele, V = V0 → ∞. Os níveis energéticos são representados pela letra l. A Figura 2.6 

ilustra esta caixa de potencial. 

 

 

Figura 2.6 Caixa de potencial, um caso hipotético com resultados interessantes para a análise 
de transistores. 

Considerando o eixo Y da Figura 2.1, a equação (2.30) é alterada para a (2.31) 

(RUDAN, 2015b): 

 

 
𝑑2𝒘

𝑑𝑦2
=  −

2𝑚∗

ℏ
(𝐸 − 𝑉)𝒘 (2.31) 

 

Com a solução do tipo apresentada nas equações (2.32) e (2.33): 
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 𝒘 = 𝑐1 exp(𝑗𝑘𝑦) +  𝑐2 exp (−𝑗𝑘𝑦) (2.32) 

 

 𝑘 = √2𝑚∗𝐸/ℏ2 > 0 (2.33) 

 

Utilizando-se dos limites da caixa de potencial da Figura 2.6, aplica-se a 

condição de w(0) = w(a) = 0 seguida de uma normalização por 1 (∫ 𝒘∗𝒘 𝑑𝑦 =
𝑎

0

 ∫ |𝒘2| 𝑑𝑦 = 1
𝑎

0
), obtendo-se as equações (2.34) e (2.35): 

 

 𝐸 =
ℏ2𝜋2

2𝑚∗𝑎2
𝑙2 (2.34) 

 

 𝒘 = √
2

𝑎
sin (

𝑙𝜋

𝑎
𝑦) (2.35) 

 

sendo que a interpretação de E e de w é de que o primeiro se refere ao valor 

energético do nível de energia l, enquanto que o segundo se trata da função de onda 

que uma partícula tem nesse mesmo nível de energia l. 

Para o transistor, a equação de Schrӧdinger deve ser usada em conjunto com 

a Equação de Poisson para descrever o comportamento das cargas, o que leva as 

equações (2.36) e (2.37) respectivamente (COLINGE, 2008): 

 

 −
ℏ2

2𝑚∗
∇2Ψ𝑙 − 𝑞ΦΨ𝑙 = 𝐸𝑙Ψ𝑙 (2.36) 

 

 ∇2Φ =  −
𝑞

휀𝑆𝑖
[𝑝𝑎 − 𝑛𝑑 + 𝑁𝐷 − 𝑁𝐴] (2.37) 
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onde Ψl é a função de onda no nível energético l (equivalente ao w), El é a energia do 

nível energético l (equivalente ao E), pa é a concentração de lacunas e nd é a 

concentração de elétrons. O termo qΦ tem como equivalente o termo V da equação 

(2.30). 

Em (2.38) é apresentada a expressão para a concentração de elétrons. 

 

 𝑛𝑑 =  ∑(Ψ𝑙 × Ψ𝑙
∗) × ∫ 𝜌𝑙(𝐸𝑖)𝑓𝐹𝐷(𝐸𝑖)𝑑𝐸𝑖

∞

𝐸𝑙𝑙

 (2.38) 

 

onde ρl(Ei) é a densidade de estados em função da energia e fFD(Ei) é a função de 

distribuição de Fermi-Dirac. 

Analisando a equação (2.38), observa-se que a concentração é proporcional à 

densidade de probabilidade |Ψl
2| (BES, 2012), o que leva, considerando a equação 

(2.35), a relação (2.39): 

 

 𝑛𝑑 ∝ sin2 (
𝑙𝜋

𝑎
𝑦) (2.39) 

 

Assim, tem-se que a concentração de partículas na caixa de potencial tem um 

comportamento de seno ao quadrado, sendo que sua frequência terá como 

dependência o nível energético. A Figura 2.7 ilustra o perfil de concentração nos níveis 

1 e 2 da caixa de potencial da Figura 2.6. 
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Figura 2.7 Ilustração da concentração de elétrons nos níveis 1 e 2 (pontilhado azul) em uma 
caixa de potencial. 

 

No caso do transistor (real), a caixa se assemelha ao seu canal. A energia fora 

da caixa de potencial não tende ao infinito e as condições de limiar w(0) e w(a) 

também não são exatamente zero, o que leva a uma distorção do formato da onda, 

permitindo a possibilidade de elétrons fora da mesma. Todavia, a concentração ainda 

é próxima do comportamento de seno ao quadrado descrito pelo caso hipotético, o 

que justifica a sua utilização para descrever os casos reais, com a concentração de 

elétrons para VG = VTH assumindo um pico na região central do canal, fenômeno este 

denominado de inversão por volume. Conforme a polarização de porta vai 

aumentando, observa-se também que mais picos de concentração de elétrons são 

encontrados, o que se relaciona a uma alteração na frequência da função de onda 

devido a ocupação de níveis energéticos maiores dada a maior energia fornecida pela 

polarização da porta. 

A quantização da matéria em níveis energéticos específicos tem efeitos nos 

parâmetros do dispositivo, como um aumento da tensão de limiar. A equação (2.40) 

apresenta a correção quântica da expressão (2.11) (COLINGE, 2008): 

 

 𝑉𝑇𝐻 = Φ𝑀𝑆 +
𝑘𝑇

𝑞
ln (

2𝐶𝑜𝑥𝑘𝑇

𝑞2𝑛𝑖𝑡𝑠𝑖
) +

𝜋2ℏ2

2𝑞𝑚∗𝑡𝑆𝑖
2  (2.40) 

 

onde a espessura tSi é o correspondente do termo ‘a’ usado nas equações anteriores. 
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2.9 Armadilhas de Interface 

 

A interface entre o silício cristalino e o óxido de silício (SiO2) não é perfeita, 

havendo defeitos nas ligações entre os átomos. A consequência disto é a presença 

de cargas indesejadas na interface, afetando diversas características do transistor. 

Entre essas cargas indesejadas, existem as relacionadas às armadilhas de 

interface. Elas recebem este nome porque, diferente das cargas fixas, podem ter um 

valor neutro se a armadilha está livre ou carregada dependendo se um portador está 

aprisionado (aceitadora) ou se foi liberado (doadora). Essas armadilhas também vão 

depender da polarização de porta, estando relacionadas à níveis energéticos entre os 

níveis de valência EV e condução EC. Todavia, elas são isoladas umas das outras, o 

que significa que tais níveis energéticos não formam bandas de energia (NICOLLIAN; 

BREWS, 1982). 

Ainda que independentes entre si, a distribuição de densidades de armadilhas 

de interface (Nit) tem um comportamento aproximadamente constante em relação aos 

níveis de energia ao redor do nível intrínseco Ei, sendo que ele passa a aumentar 

próximo aos níveis de valência e de condução (NANOHUBTECHTALKS, 2020). A 

Figura 2.8 ilustra a presença de armadilhas de interface na banda proibida (bandgap) 

como níveis de energia, bem como sua distribuição. 

 

 

Figura 2.8 Ilustração dos níveis de energia das armadilhas em laranja dentro da banda proibida 
(bandgap). Em azul, é ilustrada a distribuição de densidades das armadilhas, sendo uma curva 
aproximadamente constante ao redor no nível intrínseco e que passa a aumentar próximo aos níveis 
de valência e condução. 
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A carga capturada ou liberada pelas armadilhas de interface vai depender do 

potencial de superfície decorrente da polarização da porta. Tomando o caso de um 

silício tipo P como exemplo, ao se aplicar uma tensão positiva na porta, de forma que 

o silício fique em depleção, resultará na captura de elétrons pelas armadilhas abaixo 

do nível de Fermi EF até o nível intrínseco, que são armadilhas tipicamente 

aceitadoras. Esta carga (Qit) afetará parâmetros como a tensão de limiar e a inclinação 

de sublimiar, uma vez que parte da polarização estará sendo aplicada na captura das 

cargas nas armadilhas de interface ao invés de aumentar o nível de corrente. A Figura 

2.9 ilustra a formação deste tipo de carga. 

 

 

Figura 2.9 Armadilhas de interface carregadas com elétrons, gerando uma carga adicional Qit 
a ser contabilizada na caracterização do transistor.  

Fonte: adaptado de (ESQUEDA, 2015). 

 

A expressão (2.41) fornece uma descrição dessas cargas. 

 

 𝑄𝑖𝑡 = 𝑞 ∙ 𝑁𝑖𝑡 ∙ (𝐸𝑖 − 𝐸𝐹) (2.41) 

 

onde Nit é tomado como um valor médio equivalente à distribuição real, uma vez que 

esta seria mais complicada de se modelar. 

Por depender das bandas de energia e fisicamente estar relacionada a ligações 

incompletas entre átomos, as armadilhas de interface também serão afetadas por 
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efeitos que modifiquem a energia no sistema, tal como uma variação na temperatura. 

Especificamente no caso de baixas temperaturas, a maior banda proibida tende a 

aumentar a quantidade de armadilhas de interface, intensificando o seu efeito nos 

parâmetros do transistor. 

 

2.10 Mobilidade 

 

O movimento dos portadores em um dispositivo está intrinsicamente conectado 

à corrente que ele pode entregar, sendo de grande interesse que este parâmetro seja 

o maior possível. Todavia, como medida da liberdade de movimento no semicondutor, 

tem-se que vários fatores afetam o caminho por onde os portadores atravessam, 

modificando essa liberdade e, consequentemente, a mobilidade. 

Pode-se separar as diferentes mobilidades relativas a diferentes efeitos em 

termos próprios e, por meio da Regra de Matthiessen, unificá-las em uma mobilidade 

equivalente pela equação (2.42): 

 

 
1

𝜇
=

1

𝜇1
+

1

𝜇2
+ ⋯ +

1

𝜇𝑁
 (2.42) 

 

onde μ é a mobilidade média resultante e μ1 a μN são diferentes mobilidades causadas 

por efeitos diversos. 

A seguir, tem-se uma descrição de alguns dos efeitos que afetam a mobilidade 

média descritos por (GUTIÉRREZ-D, 2001). 

 

2.10.1 Espalhamento de Rede 

 

Na rede cristalina do silício, a temperatura fornece energia térmica que, em 

parte, acaba gerando pares elétron-lacuna ao retirar portadores de suas bandas de 

energia, mas também provoca a vibração dos átomos (e, por consequência, da própria 

rede como um todo). Se a estrutura está vibrando, tem-se que a distância interatômica 
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também está variando com a temperatura, o que afeta as bandas de energia e a 

massa efetiva dos portadores que dela são dependentes. Esta variação acaba 

afetando a forma como os elétrons se movimentam no semicondutor, alterando a 

mobilidade. 

 

2.10.2 Espalhamento por Impurezas Ionizadas 

 

Em regiões onde há dopagem, existe a possibilidade de que os portadores 

encontrem as impurezas ionizantes durante seu movimento, sendo afetados por elas. 

Este efeito fica mais intenso conforme aumenta-se a dopagem por simplesmente 

aumentar a chance que tais encontros ocorram, o que se reflete em mais um termo 

de mobilidade a ser contabilizado pela Regra de Matthiessen. 

 

2.10.3 Espalhamento Portador-Portador 

 

Este tipo de espalhamento ocorre quando a concentração de portadores em 

uma região é muito elevada (acima da dopagem) ao ponto de os próprios portadores 

atrapalharem o movimento uns dos outros, sendo comum em dispositivos de potência 

ou em dimensões sub micrométricas. 

 

2.10.4 Espalhamento por Impurezas Neutras 

 

Para baixas temperaturas, a concentração de portadores começa a diminuir 

mais significativamente devido à ionização incompleta dos dopantes, reduzindo a 

mobilidade pela presença desses átomos neutros na estrutura. Todavia, é abaixo de 

50K que este efeito cresce exponencialmente. 
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2.10.5 Espalhamento de Superfície 

 

Se em uma estrutura cristalina é possível encontrar uma periodicidade da 

distribuição espacial dos seus átomos, o mesmo não pode ser afirmado de sua 

superfície, que contém alterações como defeitos e impurezas devido a interação com 

outras superfícies. Ao interagir com essas não idealidades, o movimento dos 

portadores é alterado, o que se reflete em uma nova componente da mobilidade. 

Nos dispositivos MOSFET, os portadores são atraídos para a(s) superfície(s) 

entre canal e óxido de porta (uma ou mais superfícies, dependendo da quantidade de 

portas no dispositivo) pelo campo elétrico proveniente da polarização da porta. Dada 

as dimensões físicas reduzidas do dispositivo como um todo, a intensidade do campo 

fica consideravelmente elevada, o que atrai e confina os portadores em uma região 

ainda mais restrita. Como consequência, além da interação com as não idealidades 

da superfície, ainda há a quantização em bandas e sub-bandas de energia na direção 

normal à superfície, alterando a distribuição de cargas e afetando a sua mobilidade. 

 

2.11 Ionização Incompleta 

 

Em um silício intrínseco – silício cristalino sem dopagem no qual a 

concentração de elétrons livres na banda de condução “n” é igual a quantidade de 

lacunas na banda de valência “p” –, tem-se que a posição de EF é aproximadamente 

na metade entre EC e EV (RUDAN, 2015a), sendo denominado de nível intrínseco Ei. 

Quando há a introdução de uma impureza dopante na estrutura, doadora ou 

receptora, tal equilíbrio de concentrações de cargas na estrutura é alterado e a 

igualdade n = p já não é mais verdadeira, seja porque foram introduzidos mais elétrons 

livres ou porque foram introduzidas mais lacunas. Seu efeito é o de gerar uma 

densidade de estados um pouco abaixo do mínimo da banda de condução (caso de 

doadores) ou um pouco acima da banda de valência (caso de receptores), 

promovendo um nível energético adicional ao qual os portadores podem interagir ao 

se fornecer uma pequena quantidade de energia, que pode vir da própria temperatura 

(RUDAN, 2015a). A Figura 2.10 ilustra essa situação para uma impureza doadora. 
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Figura 2.10 Esquemático das bandas de energia de um silício dopado com impureza doadora. 
O nível introduzido pela dopagem é destacado em vermelho tracejado. 

 

Enquanto houver energia térmica suficiente para retirar elétrons do nível 

introduzido pela dopagem para a camada de condução, o silício estará dopado e será 

do tipo N. Todavia, conforme reduz-se a temperatura, menos energia estará presente 

no sistema, o que diminui a quantidade de elétrons na camada de condução vindos 

da dopagem. Consequentemente, o efeito da impureza na estrutura começa a diminuir 

devido à redução da temperatura, aproximando tanto EF de Ei quanto o silício dopado 

do estado intrínseco. A este efeito se dá o nome de ionização incompleta. 

A quantidade de dopantes doadores e aceitadores ionizados na estrutura – ND
+ 

e NA
+, respectivamente – pode ser modelada pelas expressões (2.43) e (2.44) 

(GUTIÉRREZ-D, 2001): 

 

 𝑁𝐷
+ = 𝑁𝐷 [

1

1 + 2𝑒−(𝐸𝑑−𝐸𝐹)/𝑘𝑇
] (2.43) 

 

 𝑁𝐴
+ = 𝑁𝐴 [

1

1 + 2𝑒(𝐸𝑎−𝐸𝐹)/𝑘𝑇
] (2.44) 

 

onde ND e NA seriam a concentração de elétrons e lacunas inseridos se a dopagem 

for completamente ionizada, respectivamente, Ed é o nível de energia introduzido pela 

impureza doadora, Ea é o nível de energia introduzido pela impureza receptora (em 

seu caso, ela recebe elétrons da camada de valência, o que aumenta a quantidade 

de lacunas em tal camada).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, dispositivos de nanofolha de silício foram estudados através de 

simulação numérica e por extração de curvas de corrente de dreno em função da 

tensão de porta (ID x VG) em triodo (VDS = 50 mV) e em saturação (VDS = 0,7 V), bem 

como por curvas da corrente de dreno pela tensão de dreno (ID x VD) para um              

VGT = VG - VTH = 200 mV. As curvas foram extraídas nas temperaturas de 398 K,       

300 K, 233 K e 173 K e, a partir delas, os parâmetros digitais (VTH, SS e DIBL) e 

analógicos (gD, gm e AV) foram obtidos para caracterizar a tecnologia. A seguir, tem-

se a descrição dos materiais e metodologias para isso. 

 

3.1 Dispositivo Utilizado 

 

Neste trabalho é estudado o transistor de nanofolha de silício, do tipo NMOS e 

PMOS, composto de 22 estruturas em paralelo, sendo cada uma formada por duas 

folhas de silício empilhadas, totalizando 44 nanofolhas. Individualmente, cada um 

deles utiliza silício com dopagem natural da lâmina no canal (por volta de 1015 cm-3), 

óxido de porta com espessura equivalente EOT = 0,9 nm; metal de porta baseado em 

alumínio, denominado M*; espessura do silício de corpo tSi = 11 nm e largura                  

W = 15 nm, levando a uma largura efetiva total por transistor de Weff = (2tSi+2W)x44 = 

2288 nm. Para o comprimento de canal, tem-se os valores L = 28 nm, 70 nm, 100 nm 

e 200 nm, havendo dois transistores para cada um desses comprimentos, tanto para 

o NMOS quanto para o PMOS. Extrapolando os nós tecnológicos usando as 

informações do (IRDS, 2021), tem-se que tais dimensões corresponderiam aos nós 

N14 e N16 em seu menor comprimento de canal, aproximadamente. Esse dispositivo 

foi fabricado no imec – Interuniversity Microelectronics Centre, Bélgica – e segue 

protegido por segredos industriais. Sendo assim, algumas informações de sua 

estrutura, como a dimensão do espaçador entre dreno/fonte e canal, a dopagem das 

estruturas e a composição do metal de porta não serão divulgadas neste trabalho. A 

Figura 3.1 ilustra o dispositivo estudado, realçando algumas dimensões do mesmo. 
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Figura 3.1 Esquemático do perfil transversal do transistor de nanofolha de silício utilizado neste 
estudo. 

Fonte: adaptado de (LEAL, et al., 2021). 

 

3.2 Extração de Curvas Experimentais 

 

Para a extração das curvas experimentais, foi utilizado o equipamento de 

medidas Agilent 4156C (a partir daqui sendo referenciado no texto como 4156C), da 

Agilent Technologies®, em conjunto com o controlador de temperatura K-20 

Programmable Temperature Controler (a partir daqui sendo referenciado no texto 

como K-20), da MMR Technologies®. A Figura 3.2 apresenta uma fotografia com os 

dois equipamentos disponíveis no laboratório. 

 

Figura 3.2 Controlador de temperatura K-20 (acima) e medidor de curvas de corrente 4156C 
(abaixo). 
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A Figura 3.3 mostra a interface em computador do K-20. 

Para a medida dos dispositivos, foi utilizado uma câmara de vácuo ao qual o 

circuito integrado era inserido internamente, a fim de reduzir a troca de calor com o ar 

e permitir atingir baixas temperaturas. As pontas de prova também ficam dentro da 

câmara. A Figura 3.4 mostra a câmara de vácuo vista de cima em conjunto com os 

papéis escuros usados para barrar a entrada de luz no momento da medida. 

A pressão na câmara é diminuída utilizando uma bomba de vácuo. Uma 

associação de válvulas permite realizar um controle do fluxo de ar dentro da câmara, 

seja conectando a bomba com a câmara para chegar no vácuo ou conectando a 

câmara com a saída de um cilindro de nitrogênio para aumentar a pressão interna e 

permitir a abertura da mesma. Um sensor de pressão, cuja interface é apresentada 

na Figura 3.5, é conectado à câmara para averiguar se o nível de pressão interno já 

está adequado para realizar as medidas. Esse deve estar abaixo de 30 mTorr para 

altas temperaturas e em torno de 10 mTorr para baixas temperaturas. 

 

 

Figura 3.3 Interface gráfica do programa de controle do K-20. O eixo em vermelho representa 
a temperatura em Kelvin, enquanto que o azul a potência aplicada em uma resistência interna do 
equipamento, em Watt. Ambos estão em função do tempo. 
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Figura 3.4 Câmara de vácuo vista de cima e processo para bloquear a entrada de luz através 
do uso de papéis escuros. 

 

 

Figura 3.5 Fotografia da interface do sensor de pressão interna da câmara. 

 

A Figura 3.6 apresenta uma fotografia do substrato de silício contendo os 

circuitos integrados na tecnologia de nanofolha de porta ao redor. 
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Figura 3.6 Substrato de silício com os circuitos integrados na tecnologia de nanofolha de porta 
ao redor. 

 

Para apoiar o circuito integrado dentro da câmara, é utilizado a base da Figura 

3.7. Além desta função, é também através dela que a temperatura é alterada. 

 

Figura 3.7 Base para o circuito integrado dentro da câmara vista de cima na foto à esquerda e 
vista de frente na foto à direita. Nela, tem-se marcado em pontilhado no lado esquerdo a região onde a 
lâmina é apoiada. Marcado em “1”, tem-se a entrada de nitrogênio comprimido em alta pressão; em “2”, 
a saída de nitrogênio expandido em pressão menor; em “3”, o conector para o cabo do K-20. 

 

Entretanto, a base só dá apoio para lâminas com uma área máxima em torno 

de 1 cm2, demandando um corte do circuito integrado original para que apenas as 

cascatas de interesse permaneçam presentes dentro da câmara. Assim, a Figura 3.8 

apresenta uma fotografia da lâmina cortada e apoiada na base já dentro da câmara, 

também sendo possível visualizar as pontas de prova do sistema. 
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Figura 3.8 Lâmina cortada e apoiada na base dentro da câmara. Também é possível visualizar 
as pontas de contato do sistema. 

 

A Figura 3.9 apresenta uma fotografia da bancada de trabalho, destacando o 

microscópio, as válvulas, o cilindro de nitrogênio e os cabos de conexão com o K-20 

e com o 4156C. 

 

 

Figura 3.9 Fotografia da bancada de trabalho no laboratório. Em (A) é destacado o microscópio 
utilizado, acima da câmara; em (B), as válvulas de controle do fluxo de pressão da câmara; em (C), o 
cilindro de nitrogênio em alta pressão e pureza; em (D) tem-se um destaque para os cabos 
multicoloridos de conexão da base com o K-20; em (E) tem-se a interface de conexão dos cabos das 
pontas de prova com o 4156C. 
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O passo-a-passo da realização da medida é descrito a seguir, referenciando o 

esquema da bancada ilustrado na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Esquemático da bancada de trabalho no laboratório com a sequência numerada 
de operações para realizar medidas em baixa temperatura. Em (1), regula-se as válvulas da bomba de 
vácuo; em (2), regula-se a pressão do nitrogênio; em (3), inicia-se o controle do K-20 pela interface; em 
(4), tem-se o nitrogênio em alta pressão entrando na base; em (5), tem-se a expansão térmica do 
nitrogênio; em (6), tem-se o nitrogênio expelido em menor pressão; em (7), tem-se a interface do 4156C 
para iniciar medidas de corrente. 

 

Inicialmente, liga-se a bomba e aguarda-se a pressão interna da câmara atingir 

os valores aceitáveis para a operação (1). Após isso, já com o K-20, o 4156C e os 

computadores ligados, ajusta-se a pressão do fluxo de nitrogênio de alta pureza 

(concentração acima de 99,998%) para a entrada no sistema de acordo com a 

temperatura em que se deseja operar (2): 500 psi para temperaturas acima de 300 K 

e de 1500 a 1700 psi para baixas temperaturas (idealmente até os 100 K). Com a 

pressão definida, inicia-se o processo de variação da temperatura pela interface do   

K-20 no computador, terminando ao se atingir e estabilizar no valor desejado (3). 

Durante este processo, o nitrogênio comprimido e em alta pressão irá passar por um 

capilar (4) e adentrará a base da lâmina, ao qual será submetido a uma expansão 

volumétrica (Vol) em que a pressão (P) e a temperatura (T) diminuirão (5). Esta base 

também contém uma resistência interna para fornecer energia térmica ao qual o K-20 

irá regular a potência fornecida a fim de ajustar a temperatura. O nitrogênio expandido 

irá ser expelido da base (6). Ao final, com a temperatura estabilizada (aguarda-se em 

torno de 10 minutos após o computador informar que a temperatura alvo foi alcançada 
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para dar tempo do circuito integrado também atingir o equilíbrio térmico), pode-se 

abaixar as pontas de prova e utilizar a interface gráfica do 4156C para realizar 

medidas (7). 

 

3.3 Simuladores TCAD 

 

Os simuladores de tecnologia de projeto auxiliado por computador (TCAD, da 

sigla em inglês para Technology Computer-Aided Design) são ferramentas de auxílio 

computacional para o desenvolvimento e estudo de tecnologias baseadas em 

semicondutor, se embasando em modelos físicos e matemáticos para isso. Suas 

aplicações são divididas em simulação de processo, dispositivo e circuito. Neste 

trabalho, é utilizado o simulador Sentaurus TCAD da Synopsys® (SYNOPSYS) para 

realizar as simulações numéricas em três dimensões (3D). 

Nas simulações, é gerada uma estrutura que representa o dispositivo no qual 

uma grade de pontos é vinculada, de forma que os efeitos físicos são calculados ponto 

a ponto. Esse processo é repetido iterativamente até que o erro de convergência fique 

abaixo de um limite estipulado, havendo problemas de não convergência dos 

resultados caso isso não seja possível. Uma implicação direta disso é a relação de 

pontos na grade com a precisão e o tempo de simulação: quanto mais pontos, mais 

precisa será a simulação ao custo de um maior tempo de execução, enquanto que 

com menos pontos mais rapidamente será obtido o resultado, embora com uma menor 

precisão. Um cuidado que se deve ter, entretanto, é de que um resultado obtido 

rapidamente não significa que esteja correto, especialmente quando se está 

simulando uma estrutura em três dimensões. Neste trabalho, constatou-se por meio 

de vários testes que uma distância entre pontos de 1 nm na região do canal fornecia 

um bom compromisso entre tempo de simulação e precisão. A Figura 3.11 ilustra a 

secção longitudinal de uma estrutura para simulação e como sua grade é disposta, 

respectivamente. 
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Figura 3.11 Secção longitudinal da estrutura de uma nanofolha de silício gerada no Sentaurus 
destacando as regiões de metal de porta, óxido de porta, canal, fonte e dreno (A) e como a grade de 
pontos é disposta no mesmo (B). 

 

Para gerar a estrutura e definir os modelos físicos pertinentes, são utilizados 

dois scripts de programação: sde_dvs.cmd, para gerar a estrutura, e 

sdevice_des.cmd, para definir os modelos físicos a serem utilizados (códigos 

disponíveis nos apêndices B e C, respectivamente). 

 

3.3.1 Modelos Utilizados no Simulador 

 

A seguir, são apresentados os modelos utilizados no Sentaurus para descrever 

os fenômenos físicos envolvidos, referenciados em (SYNOPSYS, 2018). 

Fermi: por padrão, o Sentaurus utiliza uma simplificação na distribuição de 

Fermi-Dirac para calcular a concentração de elétrons e lacunas (simplificação de 

Boltzmann). Ao ativar o modelo Fermi, ele irá utilizar a expressão completa, o que 

torna os resultados da simulação fisicamente mais precisos. 

Difusão-Deriva: foi utilizado o modelo de difusão-deriva para o mecanismo de 

transporte dos portadores. Este já é o padrão utilizado no Sentaurus. 

BandGapNarrowing: o Sentaurus utiliza modelos que simplificam o diagrama 

de bandas de energia dos materiais, utilizando equações para calcular a diferença de 
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energia entre a banda de valência e de condução (bandgap). Para esta simulação, foi 

utilizado o modelo de Slotboom com os parâmetros antigos (OldSlotboom). 

SRH: o modelo de recombinação de portadores utilizado foi o de Shockley-

Read-Hall, com os tempos de vida calculados a partir da dopagem 

(DopingDependence), da temperatura (TempDependence) e do campo elétrico 

(modelo de Schenk para o tempo de vida dos portadores). 

Modelo do Gradiente da Densidade: por padrão, o Sentaurus não inclui nenhum 

modelo quântico nas simulações, uma vez que eles geralmente não são necessários 

e podem provocar problemas de não convergência. Todavia, dadas as dimensões 

bastante reduzidas da nanofolha estudada, há um maior interesse em utilizá-los. Para 

não precisar resolver a equação de Schrödinger a cada iteração e nó da grade, o 

simulador conta com outros modelos melhor adaptados para simulações numéricas 

para contabilizar esse efeito. Seu funcionamento se baseia em incluir um parâmetro 

Λn análogo a um potencial no cálculo da densidade de elétrons (Λp para o caso de 

lacunas), como apresentado na equação (3.1), sendo que os modelos se diferem na 

forma em que esse potencial é calculado. 

 

 𝑛 = 𝑁𝐶𝐹1/2 (
𝐸𝐹−𝐸𝐶−𝛬𝑛

𝑘𝑇
)  (3.1) 

 

onde NC é a densidade de estados efetiva e F1/2 é a integral de ordem 1/2 do modelo 

estatístico de Fermi-Dirac. 

Neste trabalho, foi utilizado o Modelo do Gradiente da Densidade para incluir 

efeitos quânticos na simulação, uma vez que ele fornece uma descrição da 

distribuição das cargas e é numericamente robusto. O parâmetro Λn neste modelo é 

descrito pela equação (3.2). 

 

 Λ𝑛 =  −
𝛾ℏ2

6𝑚𝑛

∇2√𝑛

√𝑛
  (3.2) 

 

onde γ é um parâmetro de ajuste e mn é a massa efetiva do elétron. 
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IALMob: o Modelo de Mobilidade da Camada de Inversão e Acumulação (no 

Sentaurus é referido como IALMob) é um modelo de mobilidade que inclui as 

degradações por espalhamento de rede (ele se baseia no modelo Modelo Unificado 

da Mobilidade de Philips, PhuMob no Sentaurus, para elas), as degradações nas 

interfaces (para isto, ele se baseia no Modelo Aprimorado de Lombardi) e os 

espalhamentos por efeito Coulomb (espalhamento por impureza ionizada, portador-

portador e cargas na interface). Além disso, por se basear no PhuMob e este ser 

apropriado para temperaturas de até 200 K (KLAASSEN, 1992), ele também pode ser 

usado nesta faixa de temperaturas. Vale um destaque maior para a calibração do 

efeito da temperatura neste modelo, que é principalmente feita pelo parâmetro 

adimensional θ utilizado na degradação por espalhamento de rede apresentado na 

equação (3.3): 

 

 𝜇𝑝ℎ,3𝐷 = 𝜇𝑚𝑎𝑥 (
𝑇

300𝐾
)

−𝜃

 (3.3) 

 

onde T é a temperatura e μmax é um parâmetro do modelo referente a mobilidade 

máxima. O modelo de degradação por espalhamento inclui também as equações (3.4) 

e (3.5): 

 

 

𝜇𝑝ℎ,2𝐷 =
𝐵

𝐹⊥
+ 

 
𝐶 (𝛼𝑝ℎ,2𝐷,𝐴( (𝑁𝐴,0 + 𝑁2/2)/1 𝑐𝑚−3)

𝜆𝑝ℎ,2𝐷,𝐴
+ 𝛼𝑝ℎ,2𝐷,𝐷( (𝑁𝐷,0 + 𝑁2/2)/1 𝑐𝑚−3)

𝜆𝑝ℎ,2𝐷,𝐷
)

𝜆

𝐹⊥
1/3

 (𝑇/300𝐾)𝑘
 

(3.4) 

 

 𝜇𝑝ℎ = [
𝐷

𝜇𝑝ℎ,2𝐷
+

1

𝜇𝑝ℎ,3𝐷
]

−1

 (3.5) 

 

onde k = αph,2D,A = αph,2D,D = λph,2D,A = λph,2D,D = 1 (adimensional), N1 = N2 = 1 cm-3, NA,0 

é a concentração de portadores na inversão, ND,0 é a concentração de portadores na 

acumulação, λ = 0,057 adimensional, 𝐹⊥ é o campo elétrico perpendicular à interface 
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entre o semicondutor e o isolante. B e C são parâmetros de ajuste, sendo o segundo 

utilizado neste trabalho. O termo D é dado pela expressão (3.6): 

 

 𝐷 = 𝑒
−

𝑥
𝑙𝑐𝑟𝑖𝑡 (3.6) 

 

onde x é a distância da interface e lcrit = 103 cm (parâmetro de ajuste). 

A degradação da mobilidade na interface é contabilizada pelas equações (3.7) 

e (3.8): 

 

 𝜇𝑠𝑟 =
(𝛼𝑠𝑟,𝐴( (𝑁𝐴,0 + 𝑁2/2)/1 𝑐𝑚−3)

𝜆𝑠𝑟,𝐴
+  𝛼𝑠𝑟,𝐷( (𝑁𝐷,0 + 𝑁2/2)/1 𝑐𝑚−3)

𝜆𝑠𝑟,𝐷
)

𝜆𝑠𝑟

(
(𝐸 / 1 𝑉/𝑐𝑚)𝐴∗

𝛿
+

𝐸3

𝜂 )
 (3.7) 

 

 𝐴∗ = 𝐴 +
𝛼⊥(𝑛 + 𝑝)

( (𝑁𝐴,0 + 𝑁𝐷,0  +  𝑁1) / 1 𝑐𝑚−3)
𝜈 (3.8) 

 

onde αsr,A = αsr,D = λsr,A = λsr,D = 1 (adimensional), λsr = 0,057 adimensional,                         

δ = 3,97·1013 cm2/Vs, η = 1 · 1050 V2/cm/s, 𝛼⊥ = 0 cm3, n é a concentração de elétrons 

e p a de lacunas, ν = 0 e A = 2,0 (ambos também adimensionais). Com exceção de 

NA,0, ND,0, n e p, todos os outros são parâmetros de ajuste do modelo, sendo mais 

comum modificar os valores de A e de δ. Na contabilização dessa mobilidade pela 

Regra de Matthiessen, ela é dividida pelo termo D. 

Por último, os efeitos de degradação Coulomb foram ajustados pelos 

parâmetros μmax e μmin, como mostrado nas equações (3.9), (3.10) e (3.11), que 

representam a parte do modelo empregado que contém os parâmetros de ajuste 

utilizados. 

 

 𝜇𝐶,3𝐷 =  𝜇𝑁 (
𝑁𝑠𝑐

𝑁𝑠𝑐,𝑒𝑓𝑓
) (

𝑁𝑟𝑒𝑓

𝑁𝑠𝑐
)

𝛼

+ 𝜇𝑐 (
𝑐 + 𝑐𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

𝑁𝑠𝑐,𝑒𝑓𝑓
)  (3.9) 
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 𝜇𝑁 =
𝜇𝑚𝑎𝑥 

2

𝜇𝑚𝑎𝑥 − 𝜇𝑚𝑖𝑛
(

𝑇

300
)

3𝛼−1,5

 (3.10) 

  

 𝜇𝑐 =  
𝜇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜇𝑚𝑖𝑛

𝜇𝑚𝑎𝑥 − 𝜇𝑚𝑖𝑛
(

300

𝑇
)

1/2

 (3.11) 

 

onde Nsc e Nsc,eff são funções relacionadas à concentração de dopantes. Nref, α, c e 

cother são outros parâmetros de ajuste não utilizados neste trabalho. 

Sendo assim, é um modelo de mobilidade que contempla vários aspectos de 

degradação, sendo recomendado no manual do Sentaurus. Deve ser constatado que 

também é possível se obter boas simulações com os modelos PhuMob e Lombardi 

separadamente. 

 

3.4 Métodos de Extração 

 

3.4.1 Tensão de Limiar: Método da Segunda Derivada 

 

Este é um método de extração da tensão de limiar que se baseia na segunda 

derivada da corrente com relação à tensão de porta (TERAO et al., 1991). 

O seu passo a passo é descrito como: 

 

1. Curva ID x VG; 

2. Filtrar curva (opcional); 

3. Calcular a primeira derivada d(ID)/dVG; 

4. Filtrar curva (opcional); 

5. Calcular a segunda derivada d2(ID)/dVG
2; 

6. Obter a tensão de porta referente ao pico da curva obtida (VGpico); 

7. VTH = VGpico. 
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A filtragem da curva não faz parte do método original, mas é uma sugestão para 

casos em que haja ruído na corrente oriundo das medidas experimentais. 

A Figura 3.12 ilustra as etapas de obtenção da tensão de limiar pelo método da 

segunda derivada. 

 

 

Figura 3.12 Etapas do método da segunda derivada para determinação de VTH. 

 

3.4.2 Mobilidade: Método da Função Y 

 

Este é um método de extração da mobilidade sem que esta seja afetada pela 

tensão de porta ou resistência série (GHIBAUDO, 1988). 

O método consiste em obter a inclinação da curva da corrente dividida pela raiz 

quadrada da transcondutância, ambas em triodo, e calcular a mobilidade μ0 através 

da equação (3.12): 

 

 
𝐼𝐷

√𝑔𝑚

= √
𝑊

𝐿
𝐶𝑜𝑥𝜇0𝑉𝐷 (𝑉𝐺 − 𝑉𝑇) (3.12) 

 

onde Cox é a capacitância de porta e VD é a tensão no dreno. 
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A Figura 3.13 ilustra a obtenção da inclinação da curva de ID/gm
1/2 em função 

da tensão de porta. 

 

I D
 /
 g

m
1

/2

Tensão de Porta

tan(q) = (W/L Coxm0VD)1/2

q

 

Figura 3.13 Extração da inclinação da curva no método da função Y. 

 

3.4.3 Inclinação de Sublimiar: Método do Menor Patamar 

 

Este é um método para extração da inclinação de sublimiar que se trata de uma 

manipulação matemática baseada na equação (2.21). A sequência de operações para 

isto é listada a seguir: 

 

1. Curva ID x VG; 

2. Filtrar curva (opcional); 

3. Calcular log10(ID); 

4. Calcular a derivada d(log10(ID))/dVG; 

5. Calcular o inverso do resultado da etapa anterior; 

6. Multiplicar por 1000 para um resultado em mV/década (opcional); 

7. Ajustar o eixo vertical da curva traçada (entre 0 e 100 mV/década, por 

exemplo); 

8. Buscar o menor patamar da curva. Esse será o valor de SS. 
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A Figura 3.14 ilustra a etapa 8 das operações listadas acima. 

 

S
S

 (
m

V
/d

e
c
a
d
a
)

Tensão de Porta  

Figura 3.14 Extração da inclinação de sublimiar pelo método do menor patamar. 

 

3.4.4 Extração do DIBL 

 

Para se extrair o DIBL, é necessário que a tensão de limiar já tenha sido 

extraída previamente. A sequência de operações é enumerada a seguir. 

 

1. Obter o nível de corrente em triodo IDtri para um VG = VTH; 

2. Buscar na curva da corrente em saturação o valor IDsat = IDtri. Geralmente, 

não haverá o mesmo valor tanto em triodo quanto em saturação, sendo 

o comum tomar os dois pontos mais próximos de corrente e fazer uma 

interpolação linear; 

3. Obter o valor de VG relacionado ao nível de corrente IDsat. Este será o 

VTHsaturação. 

4. Calcular o DIBL utilizando a expressão (2.19). 
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3.4.5 Extração da Condutância de Saída 

 

A condutância de saída (gD) vai depender da condição de polarização do 

dispositivo. Assim, ela será extraída para o valor da tensão de porta ao qual a curva 

de ID x VD foi obtida e para um valor de VD desejado. A sequência de operações é 

listada a seguir: 

 

1. Curva ID x VD para um determinado VGT; 

2. Filtrar curva (opcional); 

3. Calcular a derivada d(ID)/dVD; 

4. Buscar o valor da derivada gDint para um VD de interesse; 

5. A condutância de saída será gD = gDint. 

 

A Figura 3.15 ilustra a extração da condutância de saída para uma determinada 

polarização de porta e tensão de dreno. 

 

Figura 3.15 Extração da condutância de saída para um VGT e um VD específicos. 

 

3.4.6 Extração da Transcondutância em Saturação 

 

O método de extração da transcondutância em saturação (gm) é o mesmo em 

triodo: derivando a corrente, desta vez em saturação, pela polarização de porta. Para 
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o cálculo do ganho, a transcondutância deve ser obtida para a mesma polarização de 

porta da curva de ID x VD (VGT) usada na obtenção da condutância de saída. A 

sequência de operações a seguir descreve a obtenção deste parâmetro: 

 

1. Curva ID x VG em saturação; 

2. Filtrar curva (opcional); 

3. Calcular a derivada d(ID)/dVG; 

4. Buscar o valor da transcondutância para o mesmo VGT da curva de           

ID x VD (gm_int); 

5. A transcondutância será gm = gm_int; 

 

A Figura 3.16 ilustra a extração da transcondutância em saturação para o VGT 

específico. 

 

 

Figura 3.16 Extração da transcondutância em saturação para uma polarização de porta igual à 
utilizada na obtenção da curva de ID x VD. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1 Desafios das Medidas Experimentais 

 

Diferente de medidas de corrente em temperaturas ambiente e altas, as 

medidas em baixas temperaturas apresentam desafios adicionais para sua obtenção, 

sendo o principal deles a umidade. 

A primeira tarefa no laboratório foi acionar a bomba e aguardar que a pressão 

interna baixasse para níveis adequados de operação (abaixo de 13 mTorr para 

medidas em baixa temperatura, sendo ideal em 10 mTorr). Como o equipamento 

estava há muito tempo sem funcionar, o objetivo era retirar umidade por meio do vácuo 

e testar se ele ainda podia realizar medidas adequadamente, sendo utilizada uma 

lâmina FinFET que ainda se encontrava dentro da câmara de antigos trabalhos. As 

operações realizadas nesta etapa foram: aguardou-se chegar em uma pressão interna 

na câmera de 30 mTorr e mediu-se o transistor em temperatura ambiente; aumentou-

se a temperatura para 373 K para que resquícios de umidade fossem evaporados e 

verificar se o sistema ainda estava conseguindo estabilizar a temperatura, como 

mostrado na interface do K-20 na Figura 4.1; após aproximadamente 40 minutos, 

retornou-se a temperatura para a ambiente e aguardou-se atingir níveis de pressão 

de pelo menos 13 mTorr; abaixou-se a temperatura até 273 K para verificar se o 

sistema estava conseguindo reduzir e estabilizar nesta condição, aproveitando para 

realizar nova medida no dispositivo para testar se ele não foi danificado no processo; 

retornou-se para temperatura ambiente. Todas estas etapas foram concluídas com 

sucesso em uma semana de trabalho, estando o sistema funcionando corretamente. 
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Figura 4.1 Interface no computador do K-20 apresentando, em vermelho, a temperatura 
estabilizada em 373 K por 40 minutos para evaporar resquícios de umidade na câmara de vácuo. Tem-
se sinalizado em azul a curva da potência aplicada na resistência da base para fornecer calor. Ambas 
as curvas estão em função do tempo. 

 

A etapa seguinte foi testar os dispositivos na lâmina de nanofolha para verificar 

se eles continuavam funcionais após o deslocamento da Bélgica para o Brasil. Caso 

houvesse um problema, ele seria detectado antes da lâmina ser colocada dentro da 

câmara. Para isso, foi utilizado o equipamento Agilent® B1500, um medidor de curvas 

de corrente mais moderno que o Agilent® 4156C, que não estava integrado ao 

sistema de medidas em baixas temperaturas. Com isso, comprovou-se que os 

dispositivos estavam funcionando corretamente. 

Em sequência, delimitou-se a região onde os dispositivos de interesse para o 

trabalho estavam na lâmina e solicitou-se o corte do circuito integrado. Os transistores 

foram testados novamente para verificar se o procedimento não havia danificado 

algum deles, o que não ocorreu. 

Com esses testes feitos, o passo seguinte foi colocar o circuito integrado dentro 

da câmara. Para isso, o nitrogênio de alta pureza foi redirecionado para retirar o vácuo 

e criar um fluxo de gás que impedisse o ar atmosférico de entrar na câmara enquanto 

a base era retirada. Este procedimento evita a entrada de umidade ambiente na 

câmara enquanto ela está aberta, preenchendo-a com um gás com níveis de umidade 

controlados e muito mais baixos que o da atmosfera, facilitando o trabalho da bomba 

para voltar aos níveis desejados de vácuo. A Figura 4.2 apresenta uma fotografia da 

lâmina da nanofolha já dentro da câmara vista do microscópio. 
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Figura 4.2 Fotografia da lâmina da nanofolha vista pelo microscópio. Observa-se a presença 
de algumas estruturas escuras acima da lâmina, sendo elas as pontas de prova e a sombra delas sobre 
os dispositivos. 

 

Como já visível na Figura 4.2, os dispositivos estão agrupados em cascatas e 

possuem quatro terminais de contato cada um. A Figura 4.3 ilustra a sua disposição 

na lâmina e o que cada contato significa, exemplificando pelas cascatas FR35 e FR36. 

 

 

Figura 4.3 Ilustração dos contatos do transistor e sua disposição na lâmina para as cascatas 
FR35 e FR36. O contato ‘G’ se refere à porta, ‘D’ ao dreno, ‘B’ ao substrato e ‘S’ à fonte. Na cascata, 
os transistores são enumerados de 01 (T01) à 06 (T06), sendo que o primeiro par tem L = 28 nm, o 
segundo L = 70 nm e o terceiro com L = 200 nm. 
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Com o dispositivo na câmara e o nível de pressão interna atingido um valor 

adequado, seguiu-se para fazer o contato das pontas de prova com os terminais e 

realizar a medida dos dispositivos, onde foi observado o primeiro problema. Ao se 

abaixar a ponta no terminal de dreno do primeiro dispositivo, uma mancha preta fluiu 

da agulha para o redor do terminal, sugerindo que havia um líquido dentro da câmara 

vindo da ponta de contato. 

A fim de tentar resolver esse problema, uma primeira tentativa foi de ir 

abaixando a agulha em terminais de dispositivos que não seriam utilizados para 

verificar se o líquido pararia de sair da ponta com isso e, consequentemente, limpá-

la. Todavia, isto não foi capaz de solucionar o caso, uma vez que em nenhum 

momento ele parou de fluir no terminal. A Figura 4.4 mostra uma fotografia com as 

manchas na lâmina desta tentativa. 

 

 

Figura 4.4 Manchas de líquido na lâmina em diferentes contatos, mostrando a tentativa de 
limpeza da ponta de prova. 

 

Com vários contatos já contaminados, a segunda tentativa foi de aumentar a 

temperatura de ambiente para 373 K, a fim de evaporar o líquido caso fosse apenas 

água. Entretanto, isto também não funcionou, sugerindo que se tratava de alguma 

outra substância diferente da especulada. A temperatura foi elevada ainda mais, 

chegando em torno de 443 K, mas não houve nenhuma mudança. 

Ainda em temperatura elevada, uma nova hipótese para resolver o problema 

foi a de abaixar a agulha em um terminal e deixar alguns minutos nesta condição, a 
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fim de que grande parte do líquido escoasse. Todavia, ao se levantar a ponta após o 

processo, foi observado que o terminal não estava contaminado, sugerindo que não 

havia mais líquido na agulha. Assim, retornou-se a temperatura para a ambiente para 

realizar medidas nesta condição, mas, ao se efetuar um novo contato, verificou-se que 

o líquido havia voltado a fluir da agulha. 

Desta vez, para tentar limpar a lâmina sem ter de abrir a câmara, o que traria o 

risco de trazer mais líquido para dentro dela, foi feito uma lavagem com nitrogênio de 

alta pureza. A sequência foi de encher a câmara com nitrogênio de forma que a 

pressão interna ultrapasse a atmosférica, sendo seguido imediatamente de sua 

retirada pela bomba até que os níveis de pressão ficassem próximos dos adequados 

para a medida. Repetiu-se este processo algumas vezes. A ideia era criar um fluxo de 

gás dentro da câmara sem ter de abri-la, além de utilizar o nitrogênio de alta pureza 

para tentar retirar umidade proveniente do líquido. Como há poucas impurezas, a 

bomba consegue retirar o gás com facilidade. Este método, entretanto, também não 

foi capaz de limpar a lâmina. 

Ainda buscando evitar a abertura da câmara, repetiu-se a primeira tentativa 

com uma maior quantidade de contatos, desta vez observando-se que, embora 

sempre houvesse líquido, este possuía uma área ocupada razoavelmente similar em 

todos os contatos, além de ficar contido apenas dentro dessa região (sem extrapolar 

para fora, o que poderia criar um curto-circuito entre terminais). Com isso, repetiu-se 

o processo da terceira tentativa, desta vez deixando a agulha em contato com o 

terminal em alta temperatura por algumas horas. Mesmo com muito tempo, nenhuma 

das gotas já presentes na lâmina evaporou, mas a agulha novamente parecia limpa. 

Já considerando que a abertura da câmara para uma limpeza seria inevitável, 

um último teste foi realizado. Aproveitando que a ponta estava em temperatura 

elevada depois de algumas horas em contato com a lâmina, encostou-se a agulha em 

uma gota do líquido, o que foi seguido imediatamente pela sua evaporação. 

Com essa nova observação e considerando que o líquido saindo da ponta de 

prova estava ficando dentro da região do terminal, foi decidido conviver com o 

problema e realizar as medidas tendo um maior cuidado de testar o contato várias 

vezes antes de aceitar uma curva, uma vez que abrir a câmara para a limpeza teria o 

risco de contaminá-la ainda mais. 
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Assim, iniciou-se a extração das curvas de corrente do dispositivo em 

temperatura ambiente. Desejando-se realizar medidas até os 100 K, o que englobaria 

o objetivo de 173 K e forneceria ainda mais resultados ao trabalho, optou-se por extrair 

curvas de 50 em 50 K, baixando para 200 K em um primeiro momento e, em seguida, 

aumentando para 250 K. Esta sequência permitiria aproveitar o nitrogênio restante no 

cilindro, uma vez que naquele momento ele não seria o suficiente para cobrir o gasto 

em temperaturas mais baixas que estas. Após isto, o cilindro seria substituído por um 

novo, levando a continuação das medidas na ordem de 100 K seguido de 150 K. Em 

200 K, com exceção de dois dispositivos que foram danificados com a variação da 

temperatura, todas as curvas foram extraídas, sendo a sequência medir em 250 K. 

Entretanto, houve uma variação abrupta na pressão e temperatura dentro da câmara 

por causa não determinada, sendo registrada na interface do K-20 como mostra a 

Figura 4.5, provocando o surgimento de gelo na lâmina, dificultando muito a realização 

de contato. Logo, foi necessário elevar a temperatura para evaporar toda essa água, 

sendo que a Figura 4.6 apresenta uma etapa desse processo fotografado. 

  

 

Figura 4.5 Variação abrupta de temperatura na câmara registrada na interface gráfica do K-20 
por causa não determinada, resultando no surgimento de gelo na lâmina. 
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Figura 4.6 Fotografia da lâmina através do microscópio durante o processo de elevação 
controlada da temperatura para remoção do gelo, que no instante capturado pela imagem já estava em 
estado líquido. 

 

Após este incidente e com a água evaporada, baixou-se novamente a 

temperatura para 250 K para realizar as medidas, mas constatou-se que metade dos 

transistores não estavam mais operacionais. Dado os problemas que a lâmina teve e 

as diversas variações de temperatura que ela foi submetida, é possível que isto tenha 

danificado a estrutura dos dispositivos, resultando na sua perda. 

Como vários transistores já não estavam funcionando, o que incluiu a perda de 

todos os exemplares de alguns comprimentos de canal, e só havia medidas até 200 

K, avaliou-se que o circuito integrado dentro da câmara já não forneceria curvas de 

corrente o suficiente para cumprir com os objetivos desta pesquisa. Esta decisão 

também foi influenciada pelo fato de ainda haver líquido escuro saindo da ponta de 

prova, que poderia dificultar a extração das curvas de corrente, bem como pela 

possibilidade de se perder mais dispositivos em baixas temperaturas. Desta forma, 

decidiu-se por recomeçar todo o processo das medidas. 

Um segundo circuito integrado, então, foi selecionado e cortado, passando pelo 

teste de dispositivos antes e depois do corte. Enquanto isso, a câmara foi totalmente 

aberta, limpando-se as pontas de prova, as vedações e também as junções de peças. 
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Após isso, apoiou-se a lâmina na base e, em seguida, dentro da câmara já montada, 

aguardando-se a pressão interna atingir níveis adequados para as medidas. 

Novamente iniciando as medidas em temperatura ambiente, desta vez nenhum 

líquido na lâmina ou vindo das pontas de prova foi observado, bem como todos os 

dispositivos se mantinham operacionais. Por cautela, reduziu-se as temperaturas de 

medida para aquelas já trabalhadas na simulação: 233 K seguido de 173 K. Em ambos 

os casos não houve perda de dispositivos, obtendo-se as curvas de corrente 

desejadas.  

Com resultados animadores, acrescentou-se a temperatura de 398 K para se 

ter medidas em alta temperatura no LSI e cobrir toda a faixa de operação militar, 

seguido de tentativas em 100 K. Como a lâmina cortada estava no limite da área 

permitida pela base, sabia-se que o K-20 teria maior dificuldade de estabilizar a 

temperatura nesse valor. As medidas na primeira temperatura ocorreram sem 

problemas, mas, para 100 K, verificou-se que a temperatura não estava estabilizando 

e que a potência fornecida à resistência interna da base crescia consideravelmente 

em um curto intervalo de tempo, o que exigiu a interrupção manual do K-20 para evitar 

que essa resistência fosse queimada. A Figura 4.7 apresenta em vermelho a 

temperatura oscilando em torno de 100 K e em azul os diversos picos de potência 

fornecido à resistência da base, cada um relacionado a uma interrupção manual. 

 

 

Figura 4.7 Tentativa de estabilizar a temperatura em 100 K mostrada na curva em vermelho, 
porém sem sucesso. Em azul tem-se a potência aplicada na resistência interna da base, sendo cada 
pico uma perda de controle do K-20 ao qual era necessário reiniciá-lo. Ambas as curvas estão em 
função do tempo. 
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Após essa tentativa, o mesmo problema de instabilidade acabou se repetindo 

para temperaturas mais altas, mesmo aquelas que já haviam sido medidas antes. 

Após uma busca minuciosa, já com a câmara aberta, foi constatado que a solda de 

um dos terminais da base estava esfarelando, possivelmente sendo o resultado do 

desgaste pelo tempo do aparelho e pelas repetidas variações de temperatura. Seria 

necessário tentar reparar esse contato para testar o equipamento novamente, um 

processo que exigiria um tempo a mais para esse conserto além do que já seria usado 

para alcançar níveis adequados de vácuo para as medidas. Como não havia garantias 

de que novas medidas pudessem ser realizadas em pouco tempo e considerando toda 

a faixa de temperatura extraída, que já incluía o objetivo de 173 K, além de em 100 K 

já ter apresentado dificuldade na estabilização da temperatura, optou-se por encerrar 

as medidas para não comprometer o andamento do mestrado. 

 

4.2 Calibrando a Simulação 

 

Como previamente mencionado, nem todas as informações referentes à 

estrutura do transistor de nanofolha de silício foram divulgadas por serem segredos 

industriais. Assim, foi necessário ajustar empiricamente cada uma das que faltavam, 

tendo como objetivo aproximar as curvas simuladas com as experimentais. A seguir, 

descreve-se como este processo foi realizado. 

Função trabalho do metal de porta (ΦM): como a função trabalho do metal de 

porta passou a ser um parâmetro de ajuste para a tensão de limiar, o uso de novos 

materiais para essa função se tornou um ramo de maior interesse para estudos. Neste 

contexto, o dispositivo analisado possui um metal de porta M* baseado em alumínio, 

mas que não foi informado. Para simular isto, foi utilizado o nitreto de titânio (TiN) 

como metal de porta, porém com sua função trabalho modificada. Sendo 

originalmente igual a 4,66 eV, uma curva de corrente de dreno foi simulada e sua 

tensão de limiar extraída, verificando-se que esta estava acima da experimental. A 

diferença entre elas foi subtraída da função trabalho, chegando ao valor de 4,35 eV 

para os dispositivos com comprimento de canal L = 70 nm e 200 nm. No caso de                    

L = 28 nm, este valor ficou em 4,38 eV. 
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Fonte e dreno: a região da fonte e do dreno possui uma dopagem bastante 

elevada, da ordem de 1·1020 cm-3, funcionando similarmente a um metal. Para 

melhorar o contato, ligas metálicas como o siliceto de níquel são geralmente 

utilizadas. Como as dimensões são muito reduzidas, pode-se considerar que a região 

da fonte e do dreno é uma mistura do silício dopado com o metal de contato. Assim, 

para a simulação, foi utilizado o próprio siliceto de níquel como material nessas 

regiões. 

Espaçador (Spacer): o ajuste do espaçador entre fonte/dreno e canal se 

mostrou o mais complicado, uma vez que é necessário modificar o valor do seu 

comprimento, da dopagem e do quanto esta avança para dentro do canal, 

considerando que seus efeitos recaem sobre o nível de corrente e a resistência série 

no qual tem-se parâmetros de modelo a ser ajustados como o A, C, δ e μmin do 

IALMob. Como valor inicial, assumiu-se que ele tinha um comprimento de 10 nm, com 

uma dopagem ND = 1·1019 cm-3 e que esta avançava sobre o canal como uma 

gaussiana com desvio padrão σ = 1 nm, com os parâmetros da degradação da 

mobilidade no padrão do Sentaurus. Utilizando-se do dispositivo com L = 200 nm para 

o ajuste inicial, a sua mobilidade foi extraída pelo método da função Y, usando este 

valor como uma referência. Em seguida, comparando a curva experimental com a 

obtida na simulação, diminuiu-se o comprimento do espaçador a fim de se equiparar 

a inclinação da curva em inversão forte e o nível de corrente da melhor maneira 

possível, priorizando o primeiro em relação ao segundo. O parâmetro C da 

degradação por espalhamento de rede foi modificado para aproximar o nível de 

corrente simulado com o experimental. O valor da dopagem, do δ e do μmin 

funcionaram como um ajuste mais sutil da curva, sendo usado como uma calibração 

em torno do melhor ajuste do comprimento – primeiro ajustando-se a dopagem, 

considerando que ela deveria ter um valor elevado; em seguida modificando-se o 

parâmetro μmin e, por fim, o δ. Seguiu-se por verificar se os valores calibrados também 

eram adequados para L = 28 nm, usando o valor de mobilidade extraído pela função 

Y para essa dimensão. Neste caso, constatou-se que a calibração em geral era 

adequada com as ressalvas de que a mobilidade era maior que a extraída 

experimentalmente pelo método mencionado e que os parâmetros A e μmin precisaram 

de um ajuste. Por fim, o ajuste do desvio padrão foi realizado, ainda para o 

comprimento de canal de 28 nm, ao se comparar a inclinação de sublimiar da curva 
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experimental com a simulada. Isto porque o avanço da dopagem do espaçador para 

dentro do canal tem o efeito de reduzir o comprimento efetivo do transistor, 

aumentando os efeitos de canal curto. Como o menor dispositivo é o que será mais 

afetado por esse efeito, é possível utilizar seus parâmetros para um melhor ajuste do 

desvio padrão. Assim, o ajuste do espaçador que melhor aproximou as curvas 

simuladas com as experimentais foi usando um comprimento de 7 nm, com uma 

dopagem ND = 5·1018 cm-3 e um avanço gaussiano da dopagem para dentro do canal 

com desvio padrão σ = 4 nm. 

Com as informações faltantes resolvidas, tem-se na Figura 4.8, extraída a partir 

da ferramenta Svisual do Sentaurus, a estrutura final usada na simulação. No caso, 

trata-se do comprimento de canal de L = 70 nm. 

 

 

Figura 4.8 Estrutura construída no Sentaurus para a simulação de um transistor com nanofolha 
de silício. No caso, L = 70 nm. 

 

A partir de um corte horizontal na estrutura, pode-se extrair a dopagem da 

mesma ao longo do canal. A Figura 4.9 apresenta a dopagem, em módulo, da 

estrutura simulada no Sentaurus para L = 70 nm. 
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Figura 4.9 Dopagem ao longo do canal da estrutura simulada no Sentaurus para L = 70 nm. 

 

Surge um desafio neste ponto de se buscar uma simulação cujos parâmetros 

fossem adequados tanto para as medidas obtidas previamente no imec, quanto para 

as novas medidas realizadas no laboratório do LSI. Como, a princípio, somente as 

primeiras estavam disponíveis, os parâmetros do modelo de mobilidade foram 

alterados com base nelas. 

Inicialmente, o objetivo era ajustá-los para o comprimento de 200 nm e manter 

os mesmos valores para os comprimentos de 70 nm e 28 nm, atribuindo a diferença 

de mobilidades aos modelos de degradação. Todavia, somente o maior dispositivo 

manteve a mobilidade na simulação, μsim = 158 cm2/V.s, próxima à extraída 

experimentalmente pelo método da função Y, μexp = 156 cm2/V.s. Para L = 70 nm,  μexp 

= 65,9 cm2/V.s e μsim = 85 cm2/V.s, enquanto que, para L = 28 nm, μexp = 30,8 cm2/V.s 

e μsim = 82 cm2/V.s. O uso do valor da mobilidade extraída na simulação resultava em 

correntes muito baixas em comparação ao experimental para os menores 

comprimentos de canal simulados, o que não podia ser compensado completamente 

pelo ajuste do parâmetro C do IALMob uma vez que seu efeito saturava para valores 

um pouco maiores que o utilizado no L de 200 nm. Ao custo de perder a generalidade 

da calibração, então, alguns parâmetros do modelo de mobilidade foram ajustados 

individualmente para cada comprimento de canal, demandando um tempo adicional 

de calibração. Com exceção dos seguintes parâmetros do IALMob apresentados na 

Tabela 1, todos os outros se mantiveram iguais ao padrão. 



79 

 

Tabela 1 Parâmetros ajustados do modelo IALMob para as curvas extraídas no imec. 

L [nm] 28 70 200 Padrão 

μmax [cm2/V.s] 82 85 158 1417 

μmin [cm2/V.s] 78 80 96 56 

θ 0,485 0,485 0,885 2,285 

A 1,5 1,5 2,0 2,0 

C 4,84·107 4,84·107 4,84·107 4,84·104 

δ [cm2/V.s] 3,15·1014 3,15·1014 3,15·1014 7,15·1014 

 

Com a estrutura construída e os modelos ajustados, obteve-se os resultados 

da simulação. A Figura 4.10 apresenta a curva de corrente de dreno em função da 

tensão de porta para todos os comprimentos de canal simulados e os compara com 

as suas respectivas curvas experimentais. 
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Figura 4.10 Curvas da corrente de dreno pela tensão de porta comparando os resultados dos 
diferentes comprimentos de canal simulados com suas respectivas curvas experimentais obtidas no 
imec. 

Fonte: adaptado de (LEAL et al., 2021). 

 

Pela Figura 4.10, nota-se que as curvas simuladas são próximas das 

experimentais obtidas no imec, demonstrando que a calibração foi adequada. 
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Já para as curvas extraídas no LSI, observa-se na Figura 4.11 que os valores 

da Tabela 1 não fornecem o melhor ajuste possível para elas, embora próximos do 

adequado. Como os equipamentos de medidas não eram os mesmos, alguma 

alteração entre as curvas era esperada devido a efeitos como a diferença de 

resistências séries, o que justificaria uma modificação nos parâmetros de calibração, 

sendo eles apresentados na Tabela 2 para as temperaturas ambiente e de 398 K. 
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Figura 4.11 Comparação das curvas de corrente de dreno em função da tensão de porta para 
os comprimentos de canal simulados, calibrado para curvas obtidas no imec, e seus respectivos 
resultados experimentais obtidos no LSI, em temperatura ambiente. 

 

Tabela 2 Parâmetros ajustados do modelo IALMob para as curvas extraídas no LSI. 

L [nm] 28 70 200 Padrão 

μmax [cm2/V.s] 78 100 169 1417 

μmin [cm2/V.s] 76 76 76 56 

θ 0,485 0,485 0,485 2,285 

A 1,5 1,85 2,0 2,0 

C 9,84·108 9,84·108 9,84·108 4,84·104 

δ [cm2/V.s] 5,15·1014 5,15·1014 5,15·1014 7,15·1014 
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Simulou-se novamente as curvas utilizando-se dos novos valores da 

calibração, obtendo-se com isso resultados mais próximos das medidas experimentais 

obtidas no LSI, como é mostrado na Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Comparação das curvas de corrente de dreno em função da tensão de porta para 
os comprimentos de canal simulados e seus respectivos resultados experimentais obtidos no LSI, em 
temperatura ambiente. Neste caso, a simulação foi calibrada com base nas curvas experimentais 
extraídas no LSI. 

 

Após o ajuste em temperatura ambiente, seguiu-se para as temperaturas de 

373 K e 473 K, no qual haviam, inicialmente, as curvas experimentais provindas do 

imec. Em um primeiro momento em que não haviam curvas em baixa temperatura, 

uma boa calibração do simulador em altas temperatura permitiria extrapolar os 

resultados para baixas temperaturas, que são de maior interesse para este trabalho. 

Para isso, o parâmetro utilizado foi o θ do IALMob, presente na equação (3.3), com 

sua calibração feita por tentativa e erro. A Figura 4.13 ilustra o resultado obtido da 

simulação em comparação com as curvas experimentais para L = 200 nm, enquanto 

que a Tabela 1 apresenta os valores utilizados. 
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Figura 4.13 Curvas de corrente de dreno em função da tensão de porta para diferentes 
temperaturas, comparando os casos simulado, com a calibração baseada nas curvas obtidas no imec, 
e experimental extraído no imec. 

Fonte: adaptado de (LEAL et al., 2021). 

 

Analisando a figura acima, tem-se que as curvas simuladas em temperatura 

igual e superior a 300 K são próximas ou até coincidentes com as experimentais, 

demonstrando que a calibração em temperatura ficou adequada. Assim sendo, 

extrapolou-se as simulações para 233 K e 173 K, a fim de avaliar o comportamento 

do dispositivo. Decidiu-se por não utilizar o modelo da ionização incompleta nessa 

faixa de temperatura por seu efeito na curva de corrente, apesar de perceptível, ter 

sido pequeno e pela falta das medidas experimentais para validar qual resultado, se 

com ou sem o modelo, se aproximava mais do real.  

No geral, observa-se o aumento da tensão de limiar conforme a temperatura 

aumenta, bem como o aumento da mobilidade conforme a temperatura diminui, que 

são efeitos esperados. Para os comprimentos de 70 nm e 28 nm, as curvas em 

temperatura ficaram similares às experimentais, sendo válida a mesma discussão feita 

na Figura 4.10. 

Já com as curvas obtidas no LSI, foi possível comparar o experimental com o 

simulado em baixas temperaturas. Assim como na Figura 4.11, houve uma variação 

entre os níveis de corrente, o que leva ao uso dos parâmetros da Tabela 2. Todavia, 

uma grande diferença entre as curvas extrapoladas da simulação e as curvas reais 
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nessas temperaturas foi a inclinação de sublimiar se afastar do limite teórico 

(kT/q)·ln(10), diferente dos casos em temperaturas mais altas em que os valores eram 

próximos. A Figura 4.14 apresenta as curvas de corrente de dreno na região de 

sublimiar da simulação com os parâmetros da Tabela 2 e o extraído 

experimentalmente no LSI, onde se observa um distanciamento entre elas nas baixas 

temperaturas, mas que não ocorre na temperatura ambiente. 
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Figura 4.14 Corrente de dreno em função da tensão de porta em escala logarítmica para dar 
ênfase na região de sublimiar. Observa-se que a inclinação da corrente simulada nessa região foge da 
experimental para as baixas temperaturas, apresentando um resultado melhor do que o real. 

 

Este comportamento pode ser explicado por uma maior concentração de 

armadilhas de interface em baixas temperaturas do que se estava cogitando 

inicialmente, considerando que esse fenômeno só se mostrou mais relevante em 

temperaturas abaixo de 100 K nos dispositivos semelhantes à nanofolha (PAZ et al., 

2019) (BOUDIER et al., 2018), implicando em uma maior carga de armadilhas de 

interface com efeitos mais relevantes nos parâmetros do transistor. Isso é refletido em 

uma inclinação de sublimiar maior do que a simulação contabilizava. Para solucionar 

esse problema, deve-se inserir no código da simulação modelos que contabilizem a 

presença dessas cargas, calibrados a partir da densidade de armadilhas Nit extraída 

experimentalmente. 
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Dessas curvas experimentais para L = 200 nm, extraiu-se a inclinação de 

sublimiar e obteve-se os valores de SS = 50,12 mV/década em 233 K e SS = 45,04 

mV/década em 173 K, no qual obtém-se, utilizando as equações (2.22) e (2.23), um 

Nit = 2,0·1012 eV-1cm-2 a 233 K e Nit = 7,4·1012 eV-1cm-2 a 173 K. Processo semelhante 

foi realizado para os outros comprimentos de canal. O apêndice A detalha mais o 

procedimento de inclusão das armadilhas no código do simulador. 

A Figura 4.15 apresenta uma curva da densidade de armadilhas de interface, 

extraídas por meio de uma manipulação matemática das equações (2.22) e (2.23), em 

função da temperatura para diferentes comprimentos de canal, onde se nota que Nit é 

relativamente baixo (menor que 1·1012 eV-1cm-2) para temperaturas igual e acima de 

300 K, enquanto que passa a ser relevante de 233 K para baixo. A exceção são as 

armadilhas no dispositivo de L = 28 nm, onde Nit em todas as temperaturas está acima 

de 1·1012 eV-1cm-2. Isso, todavia, não é muito confiável, uma vez que o método de 

extração utilizado simplifica a expressão da inclinação de sublimiar e não contabiliza 

os efeitos de canal curto deste dispositivo, que também aumenta SS. 
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Figura 4.15 Densidade de armadilhas de interface extraídas das curvas obtidas no LSI em 
função da temperatura para os diferentes comprimentos de canal analisados. 
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A introdução das cargas armadilhadas também afetou a tensão de limiar e 

alguns parâmetros de ajuste. Assim, calibrou-se a simulação com parâmetros 

apresentados na Tabela 2 com mais algumas alterações apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Alterações adicionais à Tabela 2 devido a inclusão de um modelo para as armadilhas 
de interface. 

 L = 28nm L = 70nm L = 200nm 

Temperatura 

[K] 
233 173 233 173 233 173 

Função 

Trabalho [eV] 
4,24 4,10 4,26 4,18 4,28 4,16 

δ [cm2/V.s] 5,15·1014 1,15·1015 5,15·1014 1,15·1015 5,15·1014 1,15·1015 

Ionização 

Incompleta 
Não Sim Não Sim Não Sim 

 

Ela também apresenta em qual das baixas temperaturas o modelo da ionização 

incompleta precisou ser usado. Em 233 K, a diferença da curva com e sem o modelo 

foi mínima, enquanto que em 173 K ela, apesar de ainda ser pequena, foi perceptível 

e aproximava a curva simulada da experimental. 

Com essas mudanças, a simulação ficou próxima da experimental. Na Figura 

4.16, tem-se um destaque à região de sublimiar para todas as temperaturas 

trabalhadas no LSI, onde observa-se que a inclinação das curvas simuladas está 

próxima das experimentais, mesmo nos casos em baixa temperatura em que se tinha 

o problema na simulação apresentado na Figura 4.14. A Figura 4.17 apresenta a 

corrente de dreno em função da tensão de porta para as diferentes temperaturas 

trabalhadas no LSI, fazendo um paralelo com a Figura 4.13, mostrando que a 

calibração da simulação ficou adequada. 

 



86 

 

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

 Experimental

 Simulado

C
o

rr
e

n
te

 d
e
 D

re
n

o
 (

A
)

Tensão de Porta (V)

 T = 173 K

 T = 233 K

 T = 300 K

 T = 398 K

L = 200 nm

Curvas obtidas

no LSI/USP

 

Figura 4.16 Curva de corrente de dreno em função da tensão de porta em escala logarítmica, 
enfatizando a região de sublimiar, para diferentes temperaturas. Observa-se que as simulações 
calibradas usando as curvas experimentais obtidas no LSI estão próximas dessas. 
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Figura 4.17 Corrente de dreno em função da tensão de porta para as diferentes temperaturas 
trabalhadas no LSI, destacando a região ativa das curvas e mostrando a calibração adequada das 
simulações comparadas com o experimental. 

 

4.3 Efeito do Modelo Quântico 

 

Após a calibração das curvas, seguiu-se com a simulação do dispositivo com e 

sem o modelo quântico para diferentes espessuras, aproveitando-se da possibilidade 
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de verificar o quão importante este efeito é para o dispositivo estudado trazida pelo 

simulador. A Figura 4.18 apresenta a corrente de dreno em função da tensão de porta 

para os três valores de espessura de canal analisados, com e sem o modelo quântico. 
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Figura 4.18 Corrente de dreno simulada para três espessuras diferentes de canal. O efeito 
quântico é observado na comparação com o aumento da tensão de limiar. 

Fonte: adaptado de (LEAL et al., 2021). 

 

A Tabela 4 apresenta os valores da tensão de limiar extraída das curvas da 

Figura 4.18. 

 

Tabela 4 Valores da tensão de limiar extraídos das curvas da Figura 4.18. 

 Tensão de Limiar [V] 

Espessura [nm] Com Efeito Quântico Sem Efeito Quântico 

5 0,23 0,21 

8 0,20 0,20 

11 0,20 0,20 

 

Analisando a Figura 4.18 e Tabela 4, observa-se o deslocamento da curva de 

corrente quando o modelo quântico é utilizado e o respectivo aumento da tensão de 
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limiar para a espessura tSi = 5 nm, o que indica um efeito quântico importante nesta 

dimensão, uma vez que o passo da medida e simulação para a tensão de porta foi de 

10 mV e o incremento observado foi de 20 mV, que seria maior que um possível erro 

da extração devido a esse passo. Para as outras espessuras, VTH não se difere muito 

do caso sem o modelo, sugerindo que o efeito quântico não é muito relevante para 

este parâmetro nessas dimensões. O efeito da resistência série e da redução da 

largura efetiva é observado na redução do nível de corrente conforme a espessura 

diminui. Como a área do canal está diminuindo, tal comportamento é esperado. 

Para verificar a inversão por volume, um corte transversal foi feito na estrutura 

na região de inversão e a densidade de elétrons foi marcada em uma escala de cores 

na Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 Corte transversal no canal da nanofolha de L = 28 nm e espessura de 5 nm na 
região de inversão (VG = VTH), mostrando inversão por volume no caso com o modelo quântico e 
inversão predominando na região de interface no caso sem o modelo quântico. 

 

A Figura 4.19 mostra que a densidade de elétrons é maior na região central do 

canal da nanofolha quando o modelo quântico é utilizado, demonstrando que a 

inversão está ocorrendo por volume. Já no caso sem o modelo, a concentração é 

maior nas interfaces, sendo o comportamento clássico para dispositivos de maiores 

dimensões.  

A Figura 4.20 apresenta a concentração de elétrons ao longo de um corte 

vertical da Figura 4.19 para inversão fraca até a inversão forte, também demonstrando 

o comportamento da inversão por volume com o modelo quântico, onde a densidade 
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de elétrons é maior na região central nos casos de inversão fraca até a inversão (VG 

= VTH) e, na inversão forte, níveis de energia maiores passam a ter uma população de 

elétrons, o que muda a função de onda e aproxima os picos de concentração para as 

interfaces. Deve-se levar em conta que o eixo vertical da curva está em escala 

logarítmica, o que altera o formato de seno quadrado obtido da discussão do item 2.5 

(Efeitos Quânticos). 

A Figura 4.21 apresenta a densidade de elétrons para a inversão fraca, 

inversão (VG = VTH) e inversão forte para um dispositivo de comprimento L = 70 nm e 

espessura tSi = 11 nm. Verifica-se a partir dela que o efeito quântico está presente 

também nos dispositivos de maior espessura analisados, uma vez que seu 

comportamento, similar ao observado na espessura de 5 nm, demonstra a presença 

da inversão por volume, mesmo que a sua contribuição na tensão de limiar ainda seja 

baixa. 
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Figura 4.20 Densidade de elétrons para inversão fraca (região de sublimiar), inversão (VG = 
VTH) e inversão forte (VG = 1,0V) no dispositivo de espessura tSi = 5 nm e L = 28 nm. 
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Figura 4.21 Densidade de elétrons para inversão fraca (região de sublimiar), inversão (VG = 
VTH) e inversão forte (VG = 1,0V) no dispositivo de espessura tSi = 11 nm e L = 70 nm. 

Fonte: adaptado de (LEAL et al., 2021). 

 

A Figura 4.22 apresenta a tensão de limiar em função da espessura para 

diversas temperaturas, com e sem o modelo quântico. 
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Figura 4.22 Tensão de limiar extraída das curvas simuladas em função da espessura do 
dispositivo para diferentes temperaturas. 

Fonte: adaptado de (LEAL et al., 2021). 
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Nota-se pela Figura 4.22 que a tensão de limiar para tSi = 11 nm é similar entre 

o caso com e sem o modelo quântico. Para tSi = 8 nm, a diferença entre a tensão de 

limiar com e sem o modelo aumenta um pouco, mas, ao se considerar os resultados 

obtidos na Figura 4.18, ainda convém desprezar o efeito quântico. Abaixo disso, o 

resultado para o tSi = 5 nm indica que não se pode ignorar o efeito quântico, uma vez 

que seu efeito sobre a tensão de limiar se torna mais relevante. 

A Figura 4.23 apresenta a variação da tensão de limiar em valores relativos à 

VTH sem o efeito quântico e absolutos em função da temperatura. 
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Figura 4.23 Variação de VTH em valores relativos e absolutos em função da temperatura para 
as curvas simuladas. 

Fonte: adaptado de (LEAL et al., 2021). 

 

Para a variação relativa da tensão de limiar, observa-se que seu valor vai 

diminuindo junto com a redução da temperatura. Todavia, a variação absoluta é 

constante, como sugere o modelo de VTH na figura (equação (2.40)). Para explicar 

esse comportamento, deve-se considerar que ΔVT(%) é calculado dividindo-se ΔVT 

absoluto pela tensão de limiar sem o efeito quântico. Como VTH aumenta com a 

redução da temperatura, essa divisão resulta em valores menores conforme a 

temperatura diminui, o que significa uma menor relevância do efeito quântico para 

este parâmetro nessas condições. 
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4.4 Resultados da Tensão de Limiar 

 

Mesmo com a diminuição do comprimento de canal, a tensão de limiar não varia 

muito no dispositivo NMOS. Isto, todavia, é esperado, uma vez que a dopagem do 

canal é baixa e seu efeito no valor de VTH é menos relevante do que a função trabalho 

do metal de porta nesta tecnologia. Entretanto, no caso do PMOS, observou-se uma 

variação do parâmetro conforme o comprimento de canal diminui, mesmo que a 

dopagem do canal também seja baixa. Como, neste dispositivo, a tensão de limiar é 

ajustada pela função trabalho do metal de porta, este parâmetro acaba sendo muito 

dependente do processo construtivo, que aparenta estar melhor otimizado no 

dispositivo NMOS. Assim, a variação do VTH em função de L no dispositivo PMOS 

seria justificada por um processo de construção do metal de porta que ainda precisa 

de mais otimizações na função trabalho. A Figura 4.24 apresenta a tensão de limiar 

em função do comprimento do canal em temperatura ambiente para ambos os tipos 

de transistores. 
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Figura 4.24 Tensão de limiar extraída das curvas experimentais em função do comprimento de 
canal para os dispositivos NMOS e PMOS em temperatura ambiente. 

 

Quando analisada em função da temperatura, a tensão de limiar tem o 

comportamento clássico de dependência linear com relação a este parâmetro. A 
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Figura 4.25 apresenta VTH em função da temperatura para o dispositivo NMOS, 

enquanto que a Figura 4.26 apresenta este resultado para o PMOS. 
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Figura 4.25 Tensão de limiar das curvas experimentais em função da temperatura para o 
transistor tipo NMOS. 
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Figura 4.26 Tensão de limiar das curvas experimentais em função da temperatura para o 
transistor tipo PMOS. 

 

Para obter a taxa de variação da tensão de limiar em função da temperatura, 

obtém-se a regressão linear das curvas acima e toma-se o valor da inclinação das 
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mesmas. A média dessa taxa obtida em relação ao comprimento de canal, para o 

NMOS, é de dVTH/dT = -0,394 mV/K, enquanto que para o PMOS, dVTH/dT = 0,549 

mV/K. 

 

4.5 Resultados do DIBL 

 

O DIBL do dispositivo apresenta degradação nos menores comprimentos de 

canal, como mostra a Figura 4.27 para o NMOS e Figura 4.28 para o PMOS. Até o 

comprimento de 100 nm, o DIBL se mantém quase constante em cada temperatura 

para ambos os casos, exibindo valores baixos devido ao excelente controle 

eletrostático das cargas no canal pela porta. No NMOS, esse valor constante aparenta 

se estender também para o comprimento de 70 nm nas temperaturas ambiente e 

inferiores, o que pode indicar um melhor controle das cargas pela polarização de porta. 

Mesmo para T = 398 K, o incremento observado ainda é relativamente pequeno. 

Abaixo de L = 70 nm, o DIBL aumenta em todos os casos, o que confirma a presença 

de degradação nos parâmetros do transistor por efeito de canal curto, mesmo que em 

VTH isso não seja observado, como demonstrado para L = 28 nm. 

As Figura 4.29 e Figura 4.30 apresentam o DIBL em função da temperatura 

para o caso NMOS e o PMOS, respectivamente. 
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Figura 4.27 DIBL em função do comprimento do canal para as diferentes temperaturas 
extraídas no LSI no dispositivo NMOS. 
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Figura 4.28 DIBL em função do comprimento do canal para as diferentes temperaturas 
extraídas no LSI no dispositivo PMOS. 
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Figura 4.29 DIBL das curvas experimentais em função da temperatura para os diferentes 
comprimentos de canal no dispositivo NMOS. 
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Figura 4.30 DIBL das curvas experimentais em função da temperatura para os diferentes 
comprimentos de canal no dispositivo PMOS. 

 

Conforme a temperatura aumenta e o nível de Fermi diminui, menor a barreira 

de potencial nos contatos de fonte/canal e dreno/canal e, consequentemente, maior o 

efeito da polarização do dreno sobre o canal, o que aumenta o DIBL, sendo que o 

oposto é observado em baixas temperaturas. Apesar de não ser em estruturas de 
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nanofolhas, esse comportamento já foi observado em outros transistores (PEREIRA 

et al., 2016) (SASAKI et al., 2016). 

 

4.6 Resultados da Inclinação de Sublimiar 

 

As Figura 4.31 e Figura 4.32 apresentam a inclinação de sublimiar extraída das 

medidas feitas no LSI em função da temperatura, comparando os valores com o limite 

teórico (kT/q)·ln(10) nos dispositivos NMOS e PMOS, respectivamente. Observa-se 

que os valores extraídos para os maiores comprimentos de canal estão próximos ao 

limite teórico nas temperaturas ambiente e em 398 K, o que demonstra a grande 

imunidade a efeitos de canal curto dessa tecnologia. O caso de L = 28 nm não possui 

valores tão próximos a esse limite quanto os outros comprimentos, o que indica a 

presença de efeitos de canal curto, como é possível observar nas Figura 4.33 e Figura 

4.34 de SS em função de L nos dispositivos NMOS e PMOS, respectivamente, onde 

seu valor aumenta no menor comprimento de canal em comparação com os outros 

comprimentos. 
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Figura 4.31 Inclinação de sublimiar extraída das curvas experimentais em função da 
temperatura para os diferentes comprimentos de canal nos dispositivos NMOS. O limite teórico 
(kT/q)·ln(10) é apresentado para comparação dos resultados. 
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Figura 4.32 Inclinação de sublimiar extraído das curvas experimentais em função da 
temperatura para os diferentes comprimentos de canal nos dispositivos PMOS. O limite teórico 
(kT/q)·ln(10) é apresentado para comparação dos resultados. 
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Figura 4.33 Inclinação de sublimiar das curvas experimentais em função do comprimento de 
canal para diferentes temperaturas no dispositivo NMOS. 
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Figura 4.34 Inclinação de sublimiar das curvas experimentais em função do comprimento de 
canal para diferentes temperaturas no dispositivo PMOS. 

 

Das curvas da inclinação de sublimiar em função do comprimento de canal, 

observa-se que o valor deste parâmetro tende a ser constante até L = 70 nm tanto no 

NMOS como no PMOS, o que indicaria que o SS não é muito afetado pelos efeitos de 

canal curto até esse comprimento de canal, o que difere um pouco das curvas do DIBL 

onde tal parâmetro já apresentava uma degradação nesse comprimento específico no 

caso do PMOS. 

Nas baixas temperaturas, tanto no NMOS como no PMOS, observa-se um 

desvio das curvas em relação ao limite teórico, o que indica uma presença 

considerável de armadilhas de interface, como foi discutido na calibração do 

simulador. Diferente dos trabalhos de (BOUDIER et al., 2018) e (PAZ et al., 2019), 

onde as armadilhas de interface se mostraram relevantes abaixo de 100 K, esse efeito 

se mostrou importante já na temperatura de 233 K, o que foi um resultado não 

esperado. Como este dispositivo é novo e seu processo construtivo ainda está em 

fase de otimização, bem como novos materiais na porta estão sendo avaliados, é 

possível que o problema das armadilhas de interface decorra disso, o que justificaria 

uma revisão dos métodos construtivos para verificar se essas cargas indesejadas são 

provenientes de alguma de suas etapas. 
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A Tabela 5 apresenta a diferença percentual em relação ao limite teórico dos 

valores da inclinação de sublimiar extraídos nas temperaturas analisadas no LSI e 

para todos os comprimentos de interesse. 

 

Tabela 5 Diferença percentual da inclinação de sublimiar extraída em relação ao limite teórico 
(kT/q)·ln(10). 

 Comprimentos de Canal [nm] 

 28 70 200 

Temperatura 

[K] 
NMOS PMOS NMOS PMOS NMOS PMOS 

173 51 % 26 % 29 % 18 % 31 % 15 % 

233 24 % 18 % 13 % 7 % 8 % 5 % 

300 13 % 11 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 

398 14 % 12 % 2 % 3 % 1 % < 1 % 

 

Da tabela, tem-se que a diferença percentual máxima nas temperaturas 

ambiente e de 398 K dos dispositivos com maior comprimento de canal é de 3 %, 

reforçando a excelente imunidade aos efeitos de canal curto discutida anteriormente. 

Em baixas temperaturas, entretanto, essa diferença já não é tão pequena, variando 

entre 5 % até 31 %, sendo as armadilhas de interface responsáveis por esse 

comportamento. No caso de L = 28 nm, pode-se observar uma maior diferença em 

todos os casos. Nas temperaturas ambiente e de 398 K, o valor mínimo fica em 11 %, 

enquanto que nas baixas temperaturas essa diferença pode chegar a até 51 %. Esse 

comportamento não pode ser explicado apenas com as armadilhas de interface, uma 

vez que um maior efeito de canal curto também é observado nesta dimensão. 

A Figura 4.35 faz uma comparação da inclinação de sublimiar com e sem o 

modelo quântico em função das espessuras, no caso para L = 70 nm. O limite teórico 

também é apresentado. 
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Figura 4.35 Inclinação de sublimiar extraída das curvas simuladas em função da espessura. 
São comparados os casos com e sem modelo quântico e o limite teórico (kT/q)·ln(10). 

 

Pode-se observar na Figura 4.35 que o efeito quântico não está afetando 

significativamente a inclinação de sublimiar em qualquer espessura ou temperatura. 

Visto que o incremento na tensão de limiar pelo efeito quântico, que leva ao termo 

adicional na equação (2.40), não varia com a corrente no dispositivo, é de se esperar 

a partir das equações (2.20) e (2.21) que a inclinação de sublimiar não seja afetada 

pelo modelo quântico, uma vez que este parâmetro nada mais é do que a variação da 

tensão na porta pelo logaritmo da corrente. 

 

4.7 Resultados da Transcondutância 

 

A transcondutância foi extraída da curva de corrente de dreno em saturação 

para um |VDS| = 0,7 V e |VGT| = 200 mV. As Figura 4.36 e Figura 4.37 mostram gm em 

função da temperatura para diferentes comprimentos de canal para os dispositivos 

NMOS e PMOS, respectivamente. 
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Figura 4.36 Transcondutância das curvas experimentais para cada comprimento de canal em 
função da temperatura nos dispositivos NMOS. 
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Figura 4.37 Transcondutância das curvas experimentais para cada comprimento de canal em 
função da temperatura nos dispositivos PMOS. 

 

A análise das curvas mostra o aumento de gm conforme a temperatura diminui 

para todos os comprimentos analisados, o que está relacionado à redução da 

degradação da mobilidade pelo efeito de espalhamento de rede, comportamento que 

também foi observado na transcondutância de dispositivos semelhantes (PAZ et al., 

2017) (CRETU; VELOSO; SIMOEN, 2021). Observa-se também que não há um 

saturamento no valor da transcondutância em baixas temperaturas, que seria 
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observado caso o espalhamento de rede deixasse de ser o efeito de degradação 

dominante. 

Nota-se que conforme o comprimento de canal diminui, maior o valor da 

transcondutância, evidenciando a dependência inversa desse parâmetro com L, o que 

é esperado para transistores MOSFET. 

 

4.8 Resultados da Condutância de Saída 

 

A condutância de saída gD foi extraída para |VDS| = 0,7 V e |VGT| = 200 mV, a 

partir das curvas da corrente em função da polarização de dreno. As Figura 4.38 e 

Figura 4.39 apresentam este parâmetro em função da temperatura para os 

dispositivos NMOS e PMOS, respectivamente. 
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Figura 4.38 Condutância de saída das curvas experimentais para diferentes comprimentos de 
canal em função da temperatura nos dispositivos NMOS. Na inserção, tem-se um destaque para os 
comprimentos de 70 nm e 200 nm. 
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Figura 4.39 Condutância de saída das curvas experimentais para diferentes comprimentos de 
canal em função da temperatura nos dispositivos PMOS. Na inserção, tem-se um destaque para os 
comprimentos de 70 nm e 200 nm. 

 

Observa-se das figuras que os valores de gD aumentam conforme o 

comprimento de canal diminui, evidenciando a sua dependência com o inverso de L. 

Nota-se, todavia, que o seu incremento foi consideravelmente maior entre L = 70 nm 

e L = 28 nm do que a variação entre L = 200 nm e L = 70 nm, estando isto relacionado 

com efeitos de canal curto além da dependência com o comprimento de canal. 

Por fim, observa-se que os valores de gD tendem a crescer conforme a 

temperatura diminui, o que está relacionado à dependência direta da condutância com 

a mobilidade. 

 

4.9 Resultados do Ganho Intrínseco 

 

Como descrito anteriormente, o ganho intrínseco de tensão AV é obtido com a 

relação entre gm e o gD. Assim como na extração desses dois parâmetros, o ganho 

analisado se refere a condição de |VDS| = 0,7 V e |VGT| = 200 mV. 

As Figura 4.40 e Figura 4.41 apresentam AV em função da temperatura para 

diferentes comprimentos de canal dos dispositivos NMOS e PMOS, respectivamente. 
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Figura 4.40 Ganho intrínseco de tensão das curvas experimentais em função da temperatura 
para diferentes comprimentos de canal dos dispositivos NMOS. 
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Figura 4.41 Ganho intrínseco de tensão das curvas experimentais em função da temperatura 
para diferentes comprimentos de canal dos dispositivos PMOS. 

 

As curvas mostram que o ganho intrínseco não variou muito em função da 

temperatura nas condições de polarização especificadas, similar ao observado em 

(PAZ et al., 2017). Considerando os resultados de gm e gD, tem-se que embora a 

transcondutância tenha seus valores melhorados (aumentados) conforme a 

temperatura diminui, a condutância de saída acaba sendo um pouco degradada 

(aumentada) nas mesmas condições, ambos devido à degradação da mobilidade por 
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espalhamento de rede, fazendo com que um efeito tenha a tendência de compensar 

o outro e resultando em um ganho que não varia muito com a temperatura. 

A Tabela 6 apresenta o valor médio do ganho obtido nas figuras acima em 

relação ao comprimento de canal. 

 

Tabela 6 Ganho intrínseco médio calculado em função da temperatura para diferentes 
comprimentos de canal dos dispositivos NMOS e PMOS experimentais. 

 Ganho Intrínseco - AV [dB] 

Comprimento de Canal 

[nm] 
NMOS PMOS 

28 31 30 

70 40 42 

200 44 50 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 Conclusões 

 

Neste trabalho foram estudados transistores de nanofolha de silício (NS) de 

porta toda ao redor, tanto NMOS como PMOS, em uma faixa de temperatura entre 

398 K até 173 K, focando nas baixas temperaturas até 173 K. Parâmetros digitais – 

tensão de limiar, redução de barreira induzida pelo dreno e inclinação de sublimiar – 

e analógicos – transcondutância em saturação, condutância de saída e ganho 

intrínseco de tensão – dos dispositivos foram obtidos experimentalmente para 

caracterizar a tecnologia. Também se utilizou o simulador numérico TCAD Sentaurus 

para simular o dispositivo NMOS, a fim de aprofundar o entendimento desses 

transistores. A calibração do simulador foi realizada usando-se as curvas extraídas 

experimentalmente, sendo que algumas informações a respeito da estrutura 

precisaram ser ajustadas empiricamente, visto que segredos industriais as protegiam. 

Ainda assim, as curvas simuladas ficaram próximas das experimentais, demonstrando 

que tal processo ficou adequado e permitindo extrapolar os resultados para diferentes 

dimensões que não existem nos dispositivos reais. A simulação também permitiu 

avaliar o quanto o efeito quântico é relevante em alguns parâmetros desse transistor. 

Na tensão de limiar, observou-se que a função trabalho do metal de porta 

estava melhor otimizada para o NMOS do que para o PMOS, visto que VTH do primeiro 

tem um valor constante para todos os comprimentos de canal enquanto que o do 

segundo tem uma dependência de L, que não se justifica por efeitos de canal curto 

uma vez que a dopagem do canal é baixa. Este parâmetro apresentou dependência 

linear com a temperatura, que é um comportamento clássico para transistores 

MOSFET, tendo uma inclinação média dVTH/dT = -0,394 mV/K no NMOS e dVTH/dT = 

0,549 mV/K no PMOS. O efeito quântico não é muito significativo para espessuras de 

canal tSi = 11 nm e ainda pode ser desprezado em tSi = 8 nm, situações em que, para 

L = 28 nm, VTH ficou em 0,20 V com ou sem o modelo quântico. Para tSi = 5 nm, o 

aumento de desse parâmetro foi mais significativo, aumentando de 0,21 V para 0,23 

V devido ao modelo quântico. O incremento trazido por esse efeito na tensão de limiar 

não foi afetado pela temperatura, podendo ser explicado a partir do modelo de VTH 

para um dispositivo de duas portas no qual o termo referente ao efeito quântico não 
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depende da temperatura, embora ele se torne menos relevante à medida que esta 

diminui uma vez que a tensão de limiar está aumentando. 

Na redução de barreira induzida pelo dreno, observou-se que não há um 

aumento significativo em seu valor para comprimento de canal igual ou acima de 70 

nm no NMOS, indicando que os efeitos de canal curto ainda não são muito importantes 

em tais dimensões, enquanto que no PMOS isso só foi válido para comprimento de 

canal igual ou superior à 100 nm. Para L = 28 nm, houve um aumento nesse parâmetro 

para os dois casos, indicando a presença mais considerável dos efeitos de canal curto. 

O DIBL apresentou uma pequena redução em baixas temperaturas, comportamento 

relacionado ao aumento da barreira de potencial nas junções fonte/canal e 

canal/dreno nessas condições. O parâmetro apresenta, de uma maneira geral, valores 

relativamente baixos tanto no NMOS como no PMOS, refletindo o grande controle 

eletrostático das cargas no canal pela polarização de porta dessa tecnologia. 

A inclinação de sublimiar se mostrou próxima do limite teórico kT/q·ln(10) para 

os comprimentos maiores ou iguais à 70 nm e nas temperaturas ambiente e 

superiores, reforçando o excelente controle eletrostático desses dispositivos. Para as 

baixas temperaturas, entretanto, um desvio em relação a esse limite foi observado, 

com diferenças observadas de até 31 % para L = 200 nm, 29 % para L = 70 nm e até 

51 % para L = 28 nm, todas em 173 K. Isto está relacionado à presença de armadilhas 

de interface em uma concentração maior do que se havia cogitado em um primeiro 

momento quando ainda não haviam dados experimentais. Ao se inserir tais 

armadilhas na simulação, entretanto, as curvas voltaram a ficar próximas das 

experimentais. No caso de L = 28 nm, os valores das armadilhas obtidos pela 

inclinação de sublimiar não foram adequados para uma análise, uma vez que nessa 

dimensão os efeitos de canal curto já são mais relevantes e o método de extração não 

os contabiliza muito bem. De qualquer maneira, as simulações mostraram que este 

parâmetro não é influenciado pelo efeito quântico. 

A transcondutância em saturação aumentou conforme a temperatura diminuía, 

o que está relacionado a uma melhora na degradação da mobilidade por 

espalhamento de rede, que foi o efeito predominante nas condições de extração do 

gm. Os maiores valores foram obtidos para os menores comprimentos de canal, o que 

está relacionado à dependência com o inverso de L. 
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A condutância de saída tendeu a aumentar conforme a temperatura diminuía, 

especialmente para o comprimento L = 28 nm e também para os dispositivos NMOS. 

Este comportamento está relacionado à dependência de gD em função da mobilidade, 

que aumenta em baixas temperaturas pela redução da degradação por espalhamento 

de rede. Este parâmetro vai aumentando conforme o comprimento de canal diminui, 

comportamento este que está relacionado a dependência da condutância de saída 

com o inverso de L. 

O ganho intrínseco de tensão não demonstrou variar significativamente com a 

temperatura dentro da faixa estudada. Como tanto gm quanto gD aumentam em baixas 

temperaturas devido à degradação por espalhamento de rede da mobilidade, um 

acaba compensando o outro, levando a um ganho relativamente estável. 

Assim, pode-se concluir que uma análise de parâmetros digitais e analógicos 

de transistores de nanofolha de porta toda ao redor foi realizada com sucesso, 

permitindo a caracterização destes dispositivos em baixas temperaturas. As curvas 

experimentais foram obtidas e delas não apenas os parâmetros foram extraídos, mas 

também serviram de base para a calibração das simulações, que complementaram a 

discussão dos resultados. O estudo foi feito utilizando-se medidas experimentais nas 

temperaturas de 398 K até os 173 K, contemplando assim as faixas de operação 

comercial, industrial e militar, fazendo com que os resultados obtidos sejam de 

interesse para os usos mais comuns dos circuitos integrados. 

O transistor de nanofolha de silício com porta toda ao redor apresentou 

resultados promissores para aplicações em nós tecnológicos mais avançados, 

destacando-se a tensão de limiar que não variou em função do comprimento de canal 

no dispositivo NMOS, a inclinação de sublimiar próxima do limite teórico kT/q·ln(10) 

nas temperaturas ambiente e superiores, os valores relativamente baixos de DIBL, o 

ganho estável em função da temperatura e também o efeito quântico desprezível em 

VTH e SS nas dimensões estudadas do dispositivo real. É preciso, contudo, mais 

otimizações do processo construtivo dos dispositivos, especificamente no caso do 

PMOS onde a tensão de limiar variou com o comprimento de canal não por efeito de 

canal curto, mas pela função trabalho do metal de porta não estar tão otimizada quanto 

no NMOS. Uma atenção especial também deve ser dada às armadilhas de interface, 

que se mostraram mais relevantes em baixas temperaturas do que se esperava, 

levando à valores de inclinação de sublimiar maiores do que o limite teórico e 
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prejudicando o desempenho do transistor. Como este comportamento só foi 

observado em temperaturas abaixo de 100 K em dispositivos semelhantes à 

nanofolha de silício, enquanto que nela tal fenômeno já ocorreu em 233 K, justifica-se 

uma revisão dos métodos construtivos desse dispositivo para verificar se tais cargas 

indesejadas não são oriundas de alguma de suas etapas, ainda mais ao se considerar 

que alguns desses processos são novos em relação as tecnologias vigentes. 

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

Uma das possibilidades de trabalhos futuros é extrair curvas experimentais dos 

transistores de nanofolhas de silício até 77 K. A caracterização elétrica de tais 

resultados complementaria os já obtidos neste trabalho, explorando uma faixa de 

temperaturas no qual a mobilidade começa a estabilizar em um valor constante, uma 

vez que o espalhamento de rede deixar de ser o efeito de degradação da mobilidade 

mais importante, além de os efeitos de ionização incompleta se tornarem mais 

relevantes.  

Outra possibilidade mais desafiadora seria extrair curvas em temperaturas 

criogênicas (na ordem de 5 K). Esse é um estudo que não poderia ser feito com os 

equipamentos disponíveis no LSI-USP, que só operam em temperaturas mínimas da 

ordem de 77 K (nitrogênio líquido) em situações muito específicas, o que necessitaria 

de uma parceria com outros institutos que possuam equipamentos para tais medidas. 

Todavia, é nas temperaturas criogênicas que outros efeitos quânticos são observados, 

o que abordaria de uma forma ainda mais completa esses fenômenos nos 

dispositivos. 
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APÊNDICE A – SIMULANDO ARMADILHAS DE INTERFACE NO SENTAURUS 

 

Como mencionado no item 2.9 Armadilhas de Interface, para efeitos práticos, 

considera-se distribuição de densidades de armadilhas de interface (Nit) como um 

valor constante cujo efeito seja equivalente ao da distribuição real, que é mais 

complicada de se obter. Este valor pode ser obtido através da inclinação de sublimiar 

de dispositivos de canal longo em curvas experimentais de corrente de dreno em 

função da polarização de porta. 

Para que a simulação no Sentaurus também contabilize esse efeito, o programa 

fornece uma funcionalidade chamada Traps que permite adicionar concentrações de 

cargas (cm-2) ou densidade de armadilhas (eV-1cm-2), dependendo das opções 

inseridas. A sintaxe do comando, que deve ser usada no código do sdevice (apêndice 

C), é como descrita a seguir: 

 

 

 

Em “<região de interesse>”, substitui-se pela parte da estrutura ao qual se 

deseja inserir armadilhas de interface. Considerando uma interface entre óxido de 

porta (OXIDO) e silício de corpo (CORPO), este campo poderia ser preenchido com 

“OXIDO/CORPO”. 

Dentro dos parênteses do Traps, pode-se ter várias definições de armadilhas, 

desde que cada uma delas esteja envolvida por parênteses próprios. Entretanto, isto 

Physics (RegionInterface = “<região de interesse>”) { 

Traps ( 

(<especificação de armadilha>) 

(<especificação de armadilha>) 

... 

) 

} 
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só será necessário dependendo de qual modelo se está utilizando. Para este trabalho, 

os modelos de interesse são o Level e o Uniform. Entretanto, em qualquer um dos 

casos, o trecho (<especificação de armadilha>) seguirá uma mesma estrutura, que é 

descrita a seguir. 

 

  

 

Em [Tipo de carga], especifica-se se a carga da armadilha será positiva (Donor) 

ou negativa (Acceptor) quando carregada.  

Em [Modelo], define-se qual a forma que o Sentaurus vai utilizar para simular 

as armadilhas. No caso Level, uma concentração de cargas (em cm-2) em um 

determinado nível energético será especificado pelo parâmetro E0, devendo-se 

declarar individualmente em mais linhas de código outros níveis de energia. No caso 

Uniform, declara-se um intervalo de níveis energéticos ao qual a densidade de 

armadilhas (em eV-1cm-2) será constante através da fórmula E0 – 0.5ES < E < E0 + 

0.5ES. Apenas uma linha de código é necessária neste caso, embora se tenha um 

menor controle das cargas do que no modelo anterior. 

Em [E0], o valor dessa variável é especificado. Para isso, substitui-se este 

campo por EnergyMid = <valor desejado>. 

Em [ES], o valor dessa variável pode ser especificado se for necessária para o 

modelo, omitindo-a caso contrário. Para isso, substitui-se este campo por      

EnergySig = <valor desejado>. 

Em [Referência], é especificado se a referência dos níveis energéticos será o 

nível de valência (fromValBand), o nível intrínseco (fromMidBandGap) ou o nível de 

condução (fromCondBand). 

Em [Conc], a concentração de cargas no nível energético declarado (em cm-2 

caso o modelo seja Level) ou a densidade de armadilhas de interface (em eV-1cm-2 

caso o modelo seja Uniform) é definida. Para isso, este campo é substituído por     

Conc = <valor desejado>. 

([Tipo de carga] [Modelo] [E0] [ES] [Referência] [Conc] [Seção transversal 

elétron] [Seção transversal lacuna]) 
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Em [Seção transversal elétron], a seção transversal do elétron (em cm2) do 

modelo de captura e emissão de portadores na armadilha é especificada. O seu valor 

não foi alterado durante este trabalho, permanecendo o utilizado em um exemplo no 

manual do Sentaurus. Este campo, então, é substituído por eXsection = 1e-14. 

Em [Seção transversal lacuna], tem-se o mesmo significado que no caso do 

elétron, porém para lacunas. Este campo é substituído por hXsection = 1e-14. 

 

A.1 Exemplo com modelo Level 

 

Neste exemplo, deseja-se inserir armadilhas de interface negativas em uma 

simulação com um Nit = 2·1012 eV-1cm-2, usando o modelo Level. Para isso, um passo 

entre níveis energéticos de 0,02 eV é adotado, com a diferença entre o nível de Fermi 

e o nível intrínseco sendo de 0,5 eV. Toma-se este último como referência. 

 Substituindo os valores na equação de carga (2.41), tem-se: 

 

𝑄𝑖𝑡 = 𝑞 ∙ 2 ∙ 1012 ∙ 0,5 = 𝑞 ∙ 1 ∙ 1012 

 

Considerando um Nit constante, a carga total seria dada como sendo a integral 

da densidade de armadilhas multiplicada pela carga elementar em função da energia, 

o que resultaria em uma distribuição linear. No caso de energias discretas, como no 

modelo Level, esta integral se torna em uma somatória, embora as cargas ainda 

devam variar linearmente conforme a energia muda. Assim, para se obter tal 

comportamento, divide-se a concentração total obtida pela equação da carga acima 

pelo número de passos entre níveis energéticos para se obter a concentração em 

cada nível a ser definido no código. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐 =

𝑄𝑖𝑡

𝑞
(𝐸𝐹 − 𝐸𝑖)

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 + 1
=

1 ∙ 1012

25 + 1
= 3,85 ∙ 1010 𝑐𝑚−2 
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A cada passo de energia percorrido, a carga total será incrementada por esse 

valor de Conc, crescendo linearmente até chegar em 1·1012 cm-2. 

Assim, o código fica: 

 

Physics (RegionInterface = “OXIDO/CORPO”) { 

Traps ( 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.00 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.02 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.04 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.06 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.08 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.10 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.12 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.14 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.16 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.18 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 
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(Acceptor Level EnergyMid = 0.20 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.22 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.24 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.26 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.28 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.30 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.32 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.34 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.36 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.38 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.40 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.42 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.44 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.46 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 
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(Acceptor Level EnergyMid = 0.48 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

(Acceptor Level EnergyMid = 0.50 fromMidBandGap Conc = 

3.85e10 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

) 

} 

 

A.2 Exemplo com modelo Uniform 

 

Neste exemplo, os mesmos dados do exemplo anterior serão usados, com a 

diferença de aplicar o modelo Uniform ao invés do Level. A vantagem de se fazer isso 

é de que o parâmetro Conc já se refere ao Nit equivalente, sem a necessidade de 

realizar os cálculos feitos anteriormente. Além disso, o código fica mais compacto, 

com a desvantagem de reduzir o controle da concentração de cargas por nível 

energético que o modelo Level trazia. 

Para definir as armadilhas em um intervalo de 0,5 eV (próximo à diferença entre 

o nível de condução e o nível intrínseco), E0 = 0,25 eV e ES = 0,5 eV. Assim, o código 

fica: 

 

Physics (RegionInterface = “OXIDO/CORPO”) { 

Traps ( 

(Acceptor Uniform EnergyMid = 0.25 EnergySig = 0.5 

fromMidBandGap Conc = 2e12 eXsection = 1e-14 hXsection = 1e-14) 

) 

} 
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APÊNDICE B – CÓDIGO SDE_DVS.CMD 

 

;--------------------------------------------- 

;-----   DEFINIÇÕES   ----------------- 

;--------------------------------------------- 

(define L @L@) 

(define Hfin @Hfin@) 

(define W @W@) 

(define EOT @EOT@) 

(define X_init 0) 

(define Y_init 0) 

(define Z_init 0) 

(define LDD @LDD@) 

(define s_d_length (- 15E-3 LDD)) 

(define tbox 18E-3) 

(define Substrate_thickness 100E-3) 

(define SD_DOPING 1E20) 

(define LDD_DOPING @LDD_DOPING@) 

(define Channel_DOPING @Channel_DOPING@) 

(define tmetal 7.5E-3) 

 

(define X_sub_end (+ X_init Substrate_thickness)) 

(define Y_end (+ Y_init (+ (* 2 (+ s_d_length LDD)) L))) 

(define X_box_end (- X_init tbox)) 

(define X_metal_end (- X_box_end (+ Hfin (+ (* EOT 2) (* tmetal 2))))) 
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; 2*tmetal 

(define X_hole1_init (- X_box_end tmetal)) 

(define X_hole1_end (+ X_metal_end tmetal)) 

(define X_hole2_init (- X_hole1_init EOT)) 

(define X_hole2_end (+ X_hole1_end EOT)) 

(define Y_channel_init (+ Y_init (+ s_d_length LDD))) 

(define Y_channel_end (- Y_end (+ s_d_length LDD))) 

(define Y_source_end (+ Y_init s_d_length)) 

(define Y_drain_init (- Y_end s_d_length)) 

(define Z_end (+ Z_init (+ W (+ (* 2 EOT) (* 2 tmetal))))) 

; 2*tmetal 

(define Z_hole1_init (+ Z_init tmetal)) 

(define Z_hole1_end (- Z_end tmetal)) 

(define Z_hole2_init (+ Z_hole1_init EOT)) 

(define Z_hole2_end (- Z_hole1_end EOT)) 

(define Y_hole_middle (/ (+ Y_channel_init Y_channel_end) 2)) 

(define Y_source_middle (/ (+ Y_init Y_source_end) 2)) 

(define Y_body_middle (/ (+ Y_source_end Y_drain_init) 2)) 

(define Y_drain_middle (/ (+ Y_drain_init Y_end) 2)) 

 

(define X_gate_contact X_metal_end) 

(define Y_gate_contact (/ (+ Y_channel_init Y_channel_end) 2)) 

(define Z_gate_contact (/ (+ Z_init Z_end) 2)) 

(define X_source_contact (/ (+ X_metal_end X_box_end) 2)) 
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(define Y_source_contact Y_init) 

(define Z_source_contact (/ (+ Z_hole2_init Z_hole2_end) 2)) 

(define X_drain_contact (/ (+ X_metal_end X_box_end) 2)) 

(define Y_drain_contact Y_end) 

(define Z_drain_contact (/ (+ Z_hole2_init Z_hole2_end) 2)) 

(define X_subs_contact X_sub_end) 

(define Y_subs_contact (/ (+ Y_init Y_end) 2)) 

(define Z_subs_contact (/ (+ Z_init Z_end) 2)) 

 

(define Y_source_end (+ Y_init s_d_length)) 

(define Y_drain_init (- Y_end s_d_length)) 

(define std 1E-3) 

(define stdLDD @stdLDD@) 

 

(define Max_step_X_subs 30E-3) 

(define Min_step_X_subs 15E-3) 

(define Max_step_Y_subs 30E-3) 

(define Min_step_Y_subs 15E-3) 

(define Max_step_Z_subs 30E-3) 

(define Min_step_Z_subs 15E-3) 

(define Max_step_X_box 30E-3) 

(define Min_step_X_box 15E-3) 

(define Max_step_Y_box 30E-3) 

(define Min_step_Y_box 15E-3) 
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(define Max_step_Z_box 30E-3) 

(define Min_step_Z_box 15E-3) 

(define Max_step_X_metal 7E-3) 

(define Min_step_X_metal 5E-3) 

(define Max_step_Y_metal 7E-3) 

(define Min_step_Y_metal 4E-3) 

(define Max_step_Z_metal 7E-3) 

(define Min_step_Z_metal 5E-3) 

(define Max_step_X_ox 8E-4) 

(define Min_step_X_ox 1E-4) 

(define Max_step_Y_ox 1E-3) 

(define Min_step_Y_ox 3E-4) 

(define Max_step_Z_ox 8E-4) 

(define Min_step_Z_ox 1E-4) 

(define Max_step_X_body 2E-3) ; 

(define Min_step_X_body 1E-3) ; 

(define Max_step_Y_body 1E-3) ; 

(define Min_step_Y_body 7E-4) ; 

(define Max_step_Z_body 2E-3) ; 

(define Min_step_Z_body 1E-3) ; 

;--------------------------------------------- 

;-----   ESTRUTURA   ----------------- 

;--------------------------------------------- 
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(define GATE (sdegeo:create-cuboid (position X_box_end Y_channel_init Z_init) 

(position X_metal_end Y_channel_end Z_end) "TiN" "Metal_Gate")) 

 

(define HOLE_1 (sdegeo:create-cuboid (position X_hole1_init Y_channel_init 

Z_hole1_init) (position X_hole1_end Y_channel_end Z_hole1_end) "TiN" "Hole1")) 

 

(sdegeo:bool-subtract (list GATE HOLE_1)) 

 

(define OX (sdegeo:create-cuboid (position X_hole1_init Y_channel_init Z_hole1_init) 

(position X_hole1_end Y_channel_end Z_hole1_end) "SiO2" "Gate_Oxide")) 

 

(define HOLE_2 (sdegeo:create-cuboid (position X_hole2_init Y_channel_init 

Z_hole2_init) (position X_hole2_end Y_channel_end Z_hole2_end) "SiO2" "Hole2")) 

 

(sdegeo:bool-subtract (list OX HOLE_2)) 

 

(sdegeo:create-cuboid (position X_hole2_init Y_source_end Z_hole2_init) (position 

X_hole2_end Y_drain_init Z_hole2_end) "Silicon" "Body") 

 

(sdegeo:create-cuboid (position X_hole2_init Y_init Z_hole2_init) (position 

X_hole2_end Y_source_end Z_hole2_end) "NickelSilicide" "Source") 

 

(sdegeo:create-cuboid (position X_hole2_init Y_drain_init Z_hole2_init) (position 

X_hole2_end Y_end Z_hole2_end) "NickelSilicide" "Drain") 
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;--------------------------------------------- 

;-----   CONTATOS   ------------------- 

;--------------------------------------------- 

 

(sdegeo:define-contact-set "Gate_contact" 4 (color:rgb 1 0 0) "##") 

(sdegeo:set-current-contact-set "Gate_contact") 

(sdegeo:define-3d-contact (find-face-id (position X_gate_contact Y_gate_contact 

Z_gate_contact)) (sdegeo:get-current-contact-set)) 

 

(sdegeo:define-contact-set "Source_contact" 4 (color:rgb 0 1 0) "##") 

(sdegeo:set-current-contact-set "Source_contact") 

(sdegeo:define-3d-contact (find-face-id (position X_source_contact Y_source_contact 

Z_source_contact)) (sdegeo:get-current-contact-set)) 

 

(sdegeo:define-contact-set "Drain_contact" 4 (color:rgb 0 0 1) "##") 

(sdegeo:set-current-contact-set "Drain_contact") 

(sdegeo:define-3d-contact (find-face-id (position X_drain_contact Y_drain_contact 

Z_drain_contact)) (sdegeo:get-current-contact-set)) 

 

;--------------------------------------------- 

;-----   DOPAGEM   -------------------- 

;--------------------------------------------- 

 

(sdedr:define-refeval-window "RefEval-sourceLDD" "Cuboid" (position X_hole2_init 

Y_source_end Z_hole2_init) (position X_hole2_end Y_channel_init Z_hole2_end)) 
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(sdedr:define-constant-profile "ConstantProfileDefinition_sourceLDD" 

"ArsenicActiveConcentration" LDD_DOPING) 

(sdedr:define-constant-profile-placement "ConstantProfilePlacement_sourceLDD" 

"ConstantProfileDefinition_sourceLDD" "RefEval-sourceLDD" stdLDD "Gauss") 

 

(sdedr:define-refeval-window "RefEval-drainLDD" "Cuboid" (position X_hole2_init 

Y_drain_init Z_hole2_init) (position X_hole2_end Y_channel_end Z_hole2_end)) 

(sdedr:define-constant-profile "ConstantProfileDefinition_drainLDD" 

"ArsenicActiveConcentration" LDD_DOPING) 

(sdedr:define-constant-profile-placement "ConstantProfilePlacement_drainLDD" 

"ConstantProfileDefinition_drainLDD" "RefEval-drainLDD" stdLDD "Gauss") 

 

(sdedr:define-constant-profile "ConstantProfileDefinition_Channel" 

"BoronActiveConcentration" Channel_DOPING) 

(sdedr:define-constant-profile-region "ConstantProfilePlacement_Channel" 

"ConstantProfileDefinition_Channel" "Body") 

 

;--------------------------------------------- 

;-----   GRADE   ------------------------- 

;--------------------------------------------- 

 

(sdedr:define-refinement-size "RefDef_Metal" Max_step_X_metal Max_step_Y_metal 

Max_step_Z_metal Min_step_X_metal Min_step_Y_metal Min_step_Z_metal) 

(sdedr:define-refinement-region "RefPlc_Metal" "RefDef_Metal" "Metal_Gate") 

 

(sdedr:define-refinement-size "RefDef_Ox" Max_step_X_ox Max_step_Y_ox 

Max_step_Z_ox Min_step_X_ox Min_step_Y_ox Min_step_Z_ox) 
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(sdedr:define-refinement-region "RefPlc_Ox" "RefDef_Ox" "Gate_Oxide") 

 

(sdedr:define-refinement-size "RefDef_Body" Max_step_X_body Max_step_Y_body 

Max_step_Z_body Min_step_X_body Min_step_Y_body Min_step_Z_body) 

(sdedr:define-refinement-region "RefPlc_Body" "RefDef_Body" "Body") 

 

(sdedr:define-refinement-region "RefPlc_Source" "RefDef_Body" "Source") 

 

(sdedr:define-refinement-region "RefPlc_Drain" "RefDef_Body" "Drain") 

 

(sde:set-meshing-command "snmesh -a -c boxmethod") 

(sdedr:append-cmd-file "") 

(sde:build-mesh "snmesh" "-a -c boxmethod" "n@node@") 
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APÊNDICE C – CÓDIGO SDEVICE_DES.CMD 

 

File {   

 * input files: 

 Grid = "@tdr@" 

 Doping = "@tdr@" 

 Parameter = "@parameter@" 

 * output files: 

 Plot = "@tdrdat@" 

 Current = "@plot@" 

 Output = "@log@" 

} 

 

 

Electrode { 

 { Name="Source_contact"     Voltage= 0.00} 

 { Name="Drain_contact"     Voltage= @VD@ } 

 { Name="Gate_contact"     Voltage= -0.2} 

} 

 

Physics { 

 eQuantumPotential 

 Mobility( 

   -ConstantMobility 

   Enormal(IALMob) 
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  ) 

   

 Recombination(SRH (DopingDep TempDependence 

            ElectricField(Lifetime=schenk) 

            ) 

                 ) 

        

 EffectiveIntrinsicDensity(BandGapNarrowing(OldSlotboom)) 

  

 Temperature = 300 

 #IncompleteIonization #Para casos em baixa temperatura 

 Fermi 

 

} 

 

 

Physics (RegionInterface="Gate_Oxide/Body"){ 

 

# Traps( Acceptor Uniform EnergyMid = 0.25 EnergySig = 0.5 fromMidBandGap 

Conc=3.10e12 eXsection=1e-14 hXsection=1e-14 ) 

 

# Traps( 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0    fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 
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#  (Acceptor Level EnergyMid=0.02 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.04 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.06 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.08 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.10 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.12 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.14 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.16 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.18 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.20 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.22 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.24 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.26 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.28 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 
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#  (Acceptor Level EnergyMid=0.30 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.32 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.34 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.36 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14)   

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.38 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.40 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.42 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.44 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.46 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.48 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

#  (Acceptor Level EnergyMid=0.50 fromMidBandGap  Conc=5.87e10 

eXsection=1e-14 hXsection=1e-14) 

# ) 

 

} 
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Plot { 

 eDensity hDensity eCurrent hCurrent 

 Potential SpaceCharge ElectricField 

 eMobility hMobility eVelocity hVelocity 

 Doping DonorConcentration AcceptorConcentration 

 CurrentPotential eQuantumPotential eTrappedCharge hTrappedCharge 

 eInterfaceTrappedCharge hInterfaceTrappedCharge ElectrostaticPotential 

 eQuasiFermiEnergy hQuasiFermiEnergy 

 BandGap EffectiveBandGap BandGapNarrowing ElectronAffinity 

 ConductionBandEnergy ValenceBandEnergy IntrinsicDensity 

} 

 

 

Math { 

 Extrapolate  

 RelErrControl 

 Iterations = 100 

 Method = pardiso  

 Number_Of_Threads = maximum 

#numero de processadores 

 StackSize = 200000000 

 #LineSearchDamping = 0.01 

 Traps(Damping=1000) 

} 
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Solve { 

 #-initial solution: 

 #Poisson 

 Coupled { Poisson eQuantumPotential } 

 Coupled { Poisson Electron } 

  

 

 #-ramp gate: 

 

 

 Quasistationary ( InitialStep=1E-2 Maxstep=1E-2 Minstep=1E-2 

  Goal{ Name="Gate_contact" Voltage=1.00 } ) 

  { Coupled { Poisson Electron eQuantumPotential } 

 

  Plot( FilePrefix="VG_SUB" 

   When(Contact="Gate_contact" Voltage=0.0) 

  ) 

  Plot( FilePrefix="VG_VT" 

   When(Contact="Gate_contact" Voltage=0.20) 

  ) 

  Plot( FilePrefix="VG_1.0" 

   When(Contact="Gate_contact" Voltage=1.0) 
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  )  

 } 

} 


