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RESUMO 

 

 

Uma alternativa já provada para melhorar o desempenho dos transistores em 

aplicações de Circuitos Integrados analógicos e digitais, ainda pouco explorada, é a mudança 

do leiaute da região de porta/canal do transistor de efeito de campo da tecnologia Metal-

Óxido-Semicondutor (MOSFET), que nos transistores convencionais possuem formato 

retangular, para hexagonal e octogonal com o uso de dispositivos conhecidos como 

MOSFETs do tipo Diamante e OCTO, respectivamente. Neste trabalho os estilos de leiaute 

do tipo Diamante e OCTO são aplicados a dispositivos FinFETs, transistores tridimensionais 

de múltiplas portas que possuem melhor desempenho e maior imunidade aos efeitos de canal 

curto. Inicialmente um estudo sobre as estruturas planares foi realizado, e uma expressão para 

o comprimento de canal efetivo dos dispositivos do tipo Diamante e OCTO foi obtida, a qual 

foi utilizada com sucesso em uma modelagem compacta da corrente de dreno do MOSFET do 

tipo Diamante. Em seguida, os parâmetros elétricos de FinFETs implementados com os 

estilos de leiaute do tipo Diamante e OCTO foram analisados em função de suas dimensões 

através de simulações numéricas tridimensionais, comparativamente em relação a dispositivos 

convencionais equivalentes, com mesma área de porta e condições de polarização. 

Verificaram-se aumentos das correntes de dreno de saturação e das transcondutâncias, além 

de redução nas resistências no estado ligado dos dispositivos do tipo Diamante em relação aos 

convencionais equivalentes. Estas variações, entretanto, foram reduzidas se comparadas com 

o caso dos dispositivos MOSFETs planares na literatura. Atribuiu-se a esse resultado a 

saturação da velocidade dos portadores, o que reduz os ganhos provenientes do Efeito de 

Canto Longitudinal. Com o maior aumento da condutância de saída dependendo apenas da 

modulação do comprimento de canal, a tensão Early e o ganho intrínseco de tensão sofreram 

reduções nos dispositivos do tipo Diamante e OCTO em relação aos convencionais 

equivalentes. As variações nos parâmetros puderam ser representadas empiricamente por uma 

função exponencial, a qual possuiu o mesmo fator de decaimento de 1,5 em função do ângulo 

para todos os parâmetros analisados no caso do dispositivo do tipo Diamante, e variando em 

função do fator de corte para o do tipo OCTO. Através da aplicação dos diferentes fatores de 

corte no dispositivo Diamante, para a obtenção da estrutura OCTO, verificou-se uma 

tendência de aumento nos parâmetros para o fator de corte de 25%, a qual já havia sido 

observada nos dispositivos planares, porém neste caso em proporções menores. Dessa forma, 



 
 
 

 

a aplicação de um fator de corte de 50% resultou na maior vantagem, pois foi capaz de 

fornecer um dispositivo OCTO com os mesmos ganhos do Diamante, mas com o maior 

comprimento de canal reduzido e as vantagens desta estrutura em relação à anterior. Por fim, 

um primeiro estudo sobre os efeitos de radiação foi realizado nos dispositivos FinFETs do 

tipo Diamante, OCTO e convencional equivalente, demonstrando que esses tipos de estrutura, 

por possuírem uma largura reduzida, já possuem uma boa robustez aos efeitos de dose total 

ionizante. 

 

Palavras-chave: Estilos de leiaute Diamante e OCTO. FinFET. Simulação Numérica 

Tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

 

An already proved alternative to improve the performance of analog and digital 

integrated circuit (IC) applications, yet not much explored, is the change in the channel/gate 

layout of the field effect transistor of Metal-Oxide-Semiconductor technology (MOSFET) 

from rectangular to hexagonal and octogonal, introducing two novel devices referred as 

Diamond and OCTO MOSFETs, respectively. In this work, the Diamond and OCTO layout 

styles were applied to FinFETs, multi-gate devices that has better performance and better 

short channel effect immunity. In order to do so, initially a study of the planar structures was 

done, and expressions of the effective channel lengths of the Diamond and OCTO MOSFETs 

were obtained, which in the case of the Diamond structure was successfully used in a compact 

modeling of the drain current. Then, the electrical parameters of FinFETs implemented with 

Diamond layout style were analyzed by three-dimensional numerical simulations in function 

of their dimensions, comparatively to conventional equivalents with same geometric channel 

length and bias conditions. An increase in the drain saturation current and in the 

transconductances was found for the Diamond and OCTO devices compared to the 

conventional counterpart with the same gate area and bias conditions, along with a reduction 

in the on-resistance. These variations, however, were found to be lower than the ones obtained 

in the planar MOSFET devices. This result was attributed to the lower gain due to the 

Longitudinal Corner Effect, because of the velocity saturation of the carriers in the channel. 

With the further increase in the output conductance depending only on the channel length 

modulation, the Early Voltage and intrinsic gain of the Diamond  and OCTO devices were 

degraded when compared to the conventional counterpart. The digital and analog parameter 

variations were successfully modeled by an empirical exponential function, which presented 

the same decaying factor of 1.5 for all the analyzed parameters. By applying different cutting 

factors in the Diamond structure, in order to obtain the OCTO devices, the same trend of 

increase in the parameters observed in the planar devices, for a cutting factor of 25%, was 

found in the FinFET devices, but with reduced values. Therefore, a cutting factor of 50% was 

found to be more advantageous, providing OCTO devices with the same characteristics as the 

Diamond, but with a smaller length of fin and the advantages that this kind of structure have 

over the latter one. Finally, a preliminary study on the effects of radiation was performed in 

FinFETs implemented with the Diamond and OCTO layout styles and the conventional 



 
 
 

 

equivalent, showing that these type of structures, by having a reduced width, already provide 

a good robustness to the total ionizing dose effects. 

 

Key-words: Diamond and OCTO layout styles. FinFET. Three-dimensional numerical 

simulations. 
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tecnologia SOI CMOS de 1 µm da Université Catholique de Louvain 

GSimulações Ganhos de corrente de dreno dos dispositivos MOSFET submicrométricos 

simulados 

Gids  Ganho empírico de corrente de dreno 

Gids_1μ  Ganho empírico de corrente de dreno do nó tecnológico de 1 µm 

Gids0,15μ  Ganho empírico de corrente de dreno do nó tecnológico de 150 nm 

Gids_0,25  Ganho empírico de corrente de dreno do dispositivo FinFET do tipo OCTO 

com fator de corte de 25% 

Gids_0,50  Ganho empírico de corrente de dreno do dispositivo FinFET do tipo OCTO 

com fator de corte de 50% 

Gids_0,75  Ganho empírico de corrente de dreno do dispositivo FinFET do tipo OCTO 

com fator de corte de 75% 

GRon  Razão da resistência de estado ligado do dispositivo do tipo Diamante 

normalizada pela do convencional equivalente 

Ggm0  Razão da transcondutância máxima de baixo campo elétrico longitudinal ligado 

do dispositivo do tipo Diamante normalizada pela do convencional equivalente 

Ggm Razão da transcondutância do dispositivo do tipo Diamante normalizada pela 

do convencional equivalente 

GgD  Razão da condutância de saída do dispositivo do tipo Diamante normalizada 

pela do convencional equivalente 

Gpar  Modelo empírico proposto para a transformação de dado parâmetro do 

dispositivo convencional para o do Diamante 

gm   Transcondutância [µS] 



 
 
 

 

gm_DFF   Transcondutância do FinFET Diamante [µS] 

gm_CFF   Transcondutância do FinFET convencional [µS] 

gm0  Transcondutância máxima de baixo campo elétrico longitudinal [µS] 

gm0_DFF  Transcondutância máxima de baixo campo elétrico longitudinal do FinFET 

Diamante [µS] 

gm0_CFF  Transcondutância máxima de baixo campo elétrico longitudinal do FinFET 

convencional [µS] 

gm/IDS   Razão da transcondutância pela corrente de dreno [V-1] 

(gm/IDS)DFF Razão da transcondutância pela corrente de dreno do FinFET Diamante [V-1] 

(gm/IDS)CFF Razão da transcondutância pela corrente de dreno do FinFET convencional   

[V-1] 

gD  Condutância de saída [µS] 

gD_DFF  Condutância de saída do FinFET Diamante [µS] 

gD_CFF  Condutância de saída do FinFET convencional [µS] 

g0  Coeficiente de geração de carga [rad-1.cm-3] 

HFin  Altura da aleta de silício do FinFET [nm] 

ID  Corrente de dreno de carga no circuito lógico [µA] 

IDS   Corrente de dreno [µA] 

IDS/(W/L) Corrente de dreno normalizada pela razão de aspecto [µA] 

IDSsat  Corrente de dreno de saturação [µA] 

IDS_DM   Corrente de dreno do MOSFET Diamante [µA] 

IDS_CM   Corrente de dreno do MOSFET convencional equivalente [µA] 

IDS_DFF  Corrente de dreno do FinFET Diamante [µA] 

IDS_CFF  Corrente de dreno do FinFET convencional [µA] 

IOFF  Corrente de dreno de estado desligado [µA] 

ION   Corrente de dreno de estado ligado [µA] 

J(x)  Densidade linear de corrente de dreno em função do comprimento x [µA/cm] 

k   Constante de Boltzmann [1,38 x 10-23 J/K] 



 
 
 

 

kD  Constante definida no escalamento de Dennard 

L   Comprimento do canal [nm] 

Lgeo   Comprimento geométrico de canal [nm] 

Leff   Comprimento efetivo de canal [nm] 

Lmin   Comprimentos mínimos de canal [nm] 

n  Fator de corpo 

ni   Concentração intrínseca de portadores do silício [cm-3] 

N Numero de transistores da associação paralela do PAMDLE 

NA   Concentração de impurezas aceitadoras da região ativa [cm-3]  

Not  Concentração de carga acumulada na camada de óxido [cm-3] 

Nit  Densidade de armadilhas de inferface [cm-2] 

P  Potencia dissipada no chaveamento [µW] 

PON   Potência dissipada no estado ligado [µW] 

Q   Densidade linear de carga ao longo do canal [C/cm] 

Qinv(x,y) Densidade de carga na camada de inversão [C/cm2] 

Qi   Carga da camada de inversão [C/cm2] 

Qd   Carga da depleção [C/cm2] 

q   Carga elementar do elétron [1,6 x 10-19 C]  

Ron   Resistência de estado ligado [kΩ] 

Ron_DFF  Resistência de estado ligado do FinFET Diamante [kΩ] 

Ron_CFF  Resistência de estado ligado do FinFET convencional [kΩ] 

S  Fator de decaimento exponencial que depende do fator de corte 

SS   Inclinação de sublimiar [mV/dec] 

t  Tempo de chaveamento dos dispositivos MOSFETs [s] 

tox   Espessura do óxido de porta [nm] 

tox   Espessura do óxido enterrado [nm] 

toxt  Espessura da camada de óxido superior [nm] 



 
 
 

 

tSi   Espessura da camada de silício [nm] 

T   Temperatura absoluta [K] 

VS  Tensão de alimentação [V] 

VEA   Tensão Early [V] 

VEA_DFF Tensão Early do FinFET Diamante [V] 

VEA_CFF  Tensão Early do FinFET convencional [V] 

Vth   Tensão de limiar [V] 

VD  Tensão de dreno [V] 

VG  Tensão de porta [V] 

VGS   Diferença de potencial entre eletrodos de porta e fonte [V] 

VGT   Sobretensão de porta [V] 

VDS   Tensão entre fonte e dreno [V] 

V(x,y)  Tensão elétrica na superfície da camada de inversão [V] 

VDSsat  Tensão de dreno de saturação [V] 

v  Velocidade de deriva dos elétons no silício [cm/s] 

vm  Fator de velocidade média dos elétrons no silício [9,5.106 cm/s] 

W   Largura do canal [nm] 

WFin  Largura da aleta de silício do FinFET [nm] 

W/L   Razão de aspecto do dispositivo 

W/Leff   Fator geométrico efetivo 

xdmax   Espessura máxima da camada de depleção causada pela polarização da porta 

[nm] 

x/tSi  Posição normalizada pela espessura de silício 

α   Ângulo entre as junções metalúrgicas do dispositivo Diamante [º] 

β  Razão entre W e b de um dispositivo do tipo Diamante 

εSi  Permissividade do silício [1,06 x 10-12 F/cm] 

εox   Permissividade do óxido de silício [3,45 x 10-13 F/cm] 



 
 
 

 

ε  Campo elétrico no silício [V/cm] 

εc  Campo elétrico crítico [1,95 V/cm] 

𝜀//1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  Componente de campo elétrico longitudinal [V/cm] 

𝜀//2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  Componente de campo elétrico longitudinal [V/cm] 

𝜀//3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  Componente de campo elétrico longitudinal [V/cm] 

𝜀//⃗⃗⃗⃗  ⃗  Campo elétrico longitudinal resultante [V/cm] 

𝜀//𝑂𝑆𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  Campo elétrico longitudinal resultante do MOSFET do tipo OCTO [V/cm] 

𝜀//_𝐷𝐹𝐹⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    Campo elétrico longitudinal resultante do FinFET do tipo Diamante [V/cm] 

η  Fator que depende do número de portas do transistor 

λ  Comprimento lambda de penetração das linhas de campo da depleção de dreno 

na região ativa [nm] 

μ   Mobilidade dos portadores [cm2/V.s] 

ϕF   Potencial de Fermi [mV] 

ϕS   Potencial de superfície no canal [mV] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CAD  Computer Aided Design (Projeto com auxílio do computador) 

CIs   Circuitos Integrados  

CMOS  Complementar MOS (Circuitos de lógica complementar) 

DIBL  Drain Induced Barrier Lowering (redução da barreira de potencial junto à fonte) 

EOT   Equivalente oxide thickness (espessuras de óxido equivalentes) 

ESD   Electrostatical Discharge (descarga eletrostática) 

FD   Fully Depleted (Totalmente depletado) 

GP  Ground Plane (Plano de terra) 

LDD   Lightly-doped drain (Estrutura denominada dreno levemente-dopado) 

LCE   Longitudinal Corner Effect (Efeito de Canto Longitudinal) 

LOCOS LOCal Oxidation of Silicon (Óxido de campo de isolamento) 

NFD  Near Fully Depleted (Quase totalmente depletado) 

MOSFET  Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (Transistor de efeito de 

campo da tecnologia Metal-Óxido-Semicondutor) 

OTA   Operational Transconductance Amplifier (Amplificador operacional de 

transcondutância) 

PD   Partially Depleted (Parcialmente depletado) 

PAMDLE  Parallel Association of MOSFETs with Different Channel Lenghts Effect 

(Efeito da associação paralela de MOSFETs com diferentes comprimentos de 

canal) 

RF   Rádio frequência 

SSE  Single Event Effects (Efeitos de eventos singulares) 

SOI  Silicon-on-Insulator (Silício-sobre-Isolante) 

SDG   Symmetric Double Gate (Dispositivo simétrico de porta dupla) 

TID  Total Ionization Dose (Efeitos da dose total ionizante) 

TCAD  Technology Computer Aided Design (Tecnologia auxiliada por computador) 



 
 
 

 

UTB   Ultra Thin Body (dispositivos de corpo ultrafino) 

UTBB   Ultra Thin Body and Box (dispositivos de corpo e óxido enterrado ultrafinos) 

VLSI  Very Large Scale Integration (altíssima escala de integração) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A contínua evolução no campo da Microeletrônica é marcada por diversos esforços 

realizados pelas comunidades técnicas e industriais a fim de diminuir custos e melhorar o 

desempenho elétrico dos Circuitos Integrados (CIs). Para tal, a estratégia adotada foi a 

miniaturização dos dispositivos integrados em um processo conhecido como altíssima escala 

de integração (Very Large Scale Integration - VLSI) [1]. O dispositivo que permitiu essa 

contínua integração, o transistor de efeito de campo da tecnologia Metal-Óxido-Semicondutor 

(Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor – MOSFET), além da inerente 

dificuldade de fabricação proveniente desta incessante diminuição de dimensões, passou a 

sofrer de efeitos secundários, antes desconhecidos em dispositivos mais longos, chamados de 

efeitos de canal curto [2]. Para transpor estes desafios, diversas soluções foram desenvolvidas, 

em especial aprimoramentos nos processos de fabricação [3, 4], adição de tensão mecânica [5, 

6], adoção de novos materiais [7, 8] e a alteração estrutural dos dispositivos. Nesta última 

opção, os transistores da tecnologia Silício-sobre-Isolante (Silicon-on-Insulator – SOI) se 

destacaram, pois, além de terem desempenho elétrico superior devido a um melhor 

acoplamento capacitivo entre o eletrodo de porta e a região de canal, possuem capacitâncias 

de junção entre fonte/dreno e substrato reduzidas, ausência do tiristor parasitário e maior 

imunidade a efeitos de canal curto [9]. 

Para a integração em dimensões menores, a partir do nó tecnológico de 22 nm, os 

transistores planares com apenas um eletrodo de porta deixam de ser o foco das pesquisas e os 

dispositivos de múltiplas portas passam a serem alternativas atraentes, pois possuem maior 

controle das cargas na região ativa [10]. Neste contexto, um dispositivo simétrico de porta 

dupla (Symmetric Double Gate – SDG) chamado FinFET [11], idealizado inicialmente em 

1989 e primeiramente nomeado como DELTA [12], leva vantagem por seu processo de 

fabricação simples ser compatível com o da geração anterior, já possuindo processos 

comerciais disponíveis atualmente [13]. 

Todas as tecnologias desenvolvidas necessitaram de altos custos para a 

implementação, uma vez que requereram alterações significativas no processo de fabricação. 

Uma alternativa pouco explorada para melhorar ainda mais o desempenho dos transistores em 

aplicações de CIs analógicos e digitais é a mudança do leiaute da região de porta/canal, que 

nos transistores convencionais possuem formato retangular. Esta estratégia foi adotada para 

transistores planares, alterando a geometria de porta para hexagonal com a introdução de um 
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novo dispositivo nomeado MOSFET do tipo Diamante [14] e para octogonal com o MOSFET 

do tipo OCTO [15]. Esta abordagem, baseada em “engenharia de interface”, possui a 

vantagem de não necessitar nenhum custo adicional para a sua implementação, contanto que 

as regras de leiaute do processo sejam respeitadas, e já mostraram resultados positivos para o 

uso em aplicações de CIs analógicos [16, 17], digitais [18, 19] e de potência [20]. 

Tendo em vista a crescente atenção dada ao dispositivo FinFET, os primeiros estudos 

foram realizados aplicando os estilos de leiaute Diamante [21] e OCTO [22] por simulação 

numérica tridimensional, e os resultados obtidos incentivaram a continuação dos mesmos. 

Portanto, este trabalho é conceitual e tem como objetivo analisar por simulações numéricas 

tridimensionais a influência da aplicação dos estilos de leiautes do tipo Diamante e OCTO nos 

principais parâmetros analógicos e digitais do dispositivo SDG do tipo FinFET, contribuindo 

assim para o estudo dos estilos de leiautes não-convencionais. Para isso, será utilizado o 

simulador de dispositivos Sentaurus Device [23], e os seguintes parâmetros serão analisados: 

resistência de estado ligado (Ron), inclinação de sublimiar (SS), transcondutância (gm), razão 

da transcondutância pela corrente de dreno (gm/IDS), condutância de saída (gD), tensão Early 

(VEA), ganho intrínseco de tensão (AV0), corrente de saturação (IDSsat) e frequência de ganho 

de tensão unitário (fT). 

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos fundamentais para o entendimento do 

presente trabalho. Serão discutidas as tecnologias planares, SOI e sua evolução para 

dispositivos de múltiplas portas. Também será discutida a forma de obtenção dos parâmetros 

analisados e sua significância na operação dos dispositivos. 

Na sequência, no capítulo 3, será disposto o desenvolvimento das expressões dos 

comprimentos efetivos de canal dos dispositivos do tipo Diamante e OCTO que foram 

incorporados a um novo modelo compacto, além de apresentadas uma breve pesquisa 

bibliográfica sobre os estilos de leiaute Diamante e OCTO. 

No Capítulo 4 uma introdução à simulação numérica tridimensional e às ferramentas 

utilizadas será realizada, e a forma como as simulações foram estruturadas, com os modelos 

considerados e malhas criadas, será apresentada. 

Em seguida, no Capítulo 5, os resultados das simulações numéricas tridimensionais 

serão apresentados e será feita uma análise crítica acerca dos mesmos para que, por fim, 

conclusões possam ser extraídas e discutidas no Capítulo 6. 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas primeiramente as principais características dos 

MOSFETs e da tecnologia SOI e o que motivou a sua evolução para os dispositivos de 

múltiplas portas.  

Por fim, serão apresentados os principais parâmetros analógicos e digitais que 

caracterizam o funcionamento dos MOSFETs e sua significância na operação dos 

dispositivos. 

 

 

2.1 O MOSFET e a tecnologia SOI 

 

 

A estrutura clássica de um MOSFET Bulk convencional de canal n pode ser vista na 

Figura 1 e é composta de um capacitor MOS, ou seja, um eletrodo de silício policristalino 

(poly-Si) ou metal depositado acima de uma camada fina de óxido térmico crescido a partir de 

um substrato com dopagens aceitadoras (p-Si) entre duas regiões altamente dopadas com 

impurezas doadoras (n+-Si) e seus respectivos eletrodos [2]. 

 

 

Figura 1– Estrutura bidimensional de um MOSFET Bulk convencional canal n. 

 

A operação do MOSFET é graficamente ilustrada na Figura 2 através do diagrama de 

bandas de energias. Considerando que o dispositivo tenha uma tensão de limiar (Vth) positiva, 

a porta é polarizada com uma tensão nula, ou seja, VG igual a 0 V. As regiões altamente 
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dopadas n+ de fonte e dreno formam junções pn adjacentes ao canal tipo p. A existência de 

um potencial de junção forma uma barreira entre a fonte e o canal, impedindo o escoamento 

dos elétrons da fonte para o dreno, polarizado com uma tensão positiva (VD). Não há corrente 

fluindo no canal e o transistor está em estado desligado. Quando um potencial suficientemente 

alto é aplicado à porta (VG > Vth), o potencial de superfície do canal será alto o suficiente para 

reduzir a barreira de potencial na junção pn entre fonte e canal, permitindo o fluxo de corrente 

no canal, e o transistor se encontrará ligado [1]. 

 

 

Figura 2– Diagrama de banda ilustrando os dois modos de operação de um MOSFET. 

 

Desta forma, o eletrodo de porta modula o fluxo de corrente entre os dois terminais de 

fonte e de dreno, através da aplicação de um potencial elétrico, permitindo seu uso em 

diversas aplicações, como chaves lógicas para CIs digitais e memórias voláteis, 

amplificadores ou moduladores para processar os sinais de corrente alternada em CIs 

analógicos e de rádio frequência (RF), ou podem ser utilizados nas conversões de sinais de 

tensões elétricas em CIs de potência [1]. 

Para aplicações digitais, principalmente no que tange o VLSI, velocidade e consumo 

de energia elétrica são as maiores preocupações [1]. Conforme visto acima, para a operação 

do transistor, a fim de ligá-lo, deve-se aplicar uma tensão elétrica no terminal de porta. Esta 

tensão causa o acumulo de cargas na porta que, por sua vez, altera a condutância da região 

ativa do canal [2]. É esta corrente de carga e descarga nos capacitores MOS da porta que 

compõem os nós dos CIs lógicos que causam atrasos e dissipação de potência, além das 

componentes de fuga e corrente de dreno em estado desligado [1]. As relações entre 

capacitância (C), tempo de chaveamento (t) e potência dissipada (P) são dadas pelas equações 

(2.1) e (2.2) [1], nas quais Vs é a tensão de alimentação, f é a frequência do clock do sistema e 

ID é a corrente de carga proveniente de outro dispositivo MOSFET no circuito lógico. Por 
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conta disto, as dimensões dos MOSFETs foram continuamente diminuídas já que, desta 

forma, diminui-se a capacitância de porta que compõem os nós lógicos e, consequentemente, t 

e P. 

 

𝑡 =
𝐶.𝑉𝑠

𝐼𝐷
                                                             (2.1)  

𝑃 =
𝐶.𝑉𝑠

2.𝑓

2
                                                          (2.2) 

 

Portanto, as dimensões mínimas dos dispositivos MOSFETs veem sendo há 40 anos 

encolhidas a uma razão de 0,7 vezes a cada nova geração de aproximadamente dois ou três 

anos, duplicando-se o número de dispositivos em um mesmo CI, tendência esta já observada e 

proposta desde 1965 por Gordon Moore [24], o que ficou posteriormente conhecido como Lei 

de Moore. Dessa forma, a diminuição dos MOSFETs permitiu um constante aumento na 

capacidade das memórias digitais e na frequência dos processadores, aumentando na casa de 

milhões no primeiro caso e milhares no segundo [25], além de uma considerável diminuição 

do custo de fabricação por transistor [26]. 

Conforme as dimensões diminuíram, novos problemas foram surgindo devido à 

camada de depleção entre o dreno e o substrato passar a ser comparável ao comprimento de 

canal (Figura 3), passando a disputar as cargas da região ativa e caso alcançando a região de 

fonte, gerando um transporte de cargas que se traduz em uma corrente de dreno que não é 

controlada pela porta. Essa corrente se soma à corrente no estado desligado (IOFF), que acaba 

não sendo mais desprezível e o dispositivo não pode mais ser considerado em estado 

desligado, consumindo mais energia elétrica quanto maior for esta corrente. 

 

Figura 3 – Efeitos de canal curto no dispositivo MOSFET polarizado com uma tensão de alimentação Vs1. 

 

Esses efeitos que ocorrem em dispositivos menores são os efeitos de canal curto [2] e 

incluem também a degradação da inclinação de sublimiar, a diminuição de Vth com a redução 
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do comprimento de canal e a redução da barreira de potencial junto à fonte (Drain Induced 

Barrier Lowering – DIBL). 

A estratégia adotada para manter o encolhimento do comprimento de canal foi a 

redução também das dimensões verticais, como a espessura do óxido de porta (tox) e as 

profundidades das junções de fonte e dreno. Esses princípios fazem parte de um método de 

escalamento de campo constante desenvolvido por Dennard et al [27], onde ambas as 

dimensões, verticais e horizontais, são reduzidas, assim como a tensão de alimentação (Vs2), 

por um fator kD menor que 1, enquanto que a concentração de impurezas no canal é 

multiplicada por 1/kD (aumento de dopagem), conforme ilustrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Escalamento de campo constante para suprimir os efeitos de canal curto. 

 

Para manter esta estratégia de integração, algumas alterações na estrutura original 

tiveram que ser realizadas, a citar: 

a) A redução na profundidade das junções de fonte e dreno levou a um aumento nas 

resistências séries dessas regiões. Para diminuir esta resistência, uma técnica que 

introduz camadas de siliceto acima das regiões de fonte e dreno foi desenvolvida 

[28]; 

b) A tensão de alimentação não escalou de acordo com os outros parâmetros, 

permanecendo em 5 V por quase 20 anos desde o nó tecnológico de 6 μm até o nó 

de 0,5 μm, a partir do qual foi reduzida para 3,3 V [25]. Durante este período, com 

a tensão mantida constante e as dimensões sendo reduzidas gradativamente, 

campos elétricos cada vez mais elevados eram gerados nos dispositivos próximos à 

região de dreno. Elétrons acelerados por estes elevados campos elétricos são 

capazes de superar a barreira de potencial da interface entre o óxido de porta e o 

canal, sendo injetados no óxido e dando origem a um efeito denominado 
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degradação por elétrons quentes [1]. Além disto, por conta da ionização por 

impacto, pode ocorrer a ruptura do dispositivo por efeito avalanche [2]. Para 

mitigar esses efeitos, um processo de fabricação para gerar uma estrutura 

denominada dreno levemente-dopado (lightly-doped drain – LDD) foi introduzido 

[3], sendo composta por regiões próximas ao dreno e fonte com uma dopagem 

menor a fim de diminuir o campo elétrico longitudinal naquela localidade. Quando 

a tensão de alimentação finalmente foi reduzida, essa região foi substituída por 

extensões de fonte e dreno altamente dopadas e rasas, com o propósito de suprimir 

os efeitos de canal curto [25]; 

c) Para diminuir as resistências nos contatos de dreno e fonte, a dopagem destas 

regiões passou a ser feita com concentração elevada. Isso fez com que a depleção 

para o substrato fosse maior, o que piora os efeitos de canal curto. Uma dopagem 

adicional passou a ser realizada nas regiões do corpo adjacentes à fonte e dreno, 

denominada Halo [4]; 

d) Foram introduzidas técnicas de tensionamento mecânico para aumentar as 

mobilidades dos elétrons e das lacunas [5, 6], melhorando desta forma o 

desempenho dos dispositivos; 

e) Conforme o óxido de porta foi ficando mais fino, elétrons com mais energia eram 

capazes de “tunelar” por efeito quântico e serem coletados pelo eletrodo da porta, 

gerando uma corrente de fuga pela porta [29]. Para contornar este efeito 

indesejado, foram adotados isolantes de porta com materiais de alta constante 

dielétrica (high-κ) [7] permitindo a obtenção de espessuras de óxido equivalentes 

(equivalente oxide thickness – EOT) de até 1 nm [8]. Para resolver o problema de 

depleção do silício policristalino que ocorre quando estes dois materiais eram 

colocados em contato, diminuindo a corrente de dreno no estado ligado do 

transistor e consequentemente degradando seu desempenho elétrico, o eletrodo de 

poly-Si foi substituído por metais com função trabalho intermediário (midgap 

metals) [30]. 

Outro marco importante na busca por melhorias no desempenho dos transistores 

MOSFETs foi a modificação do substrato na tecnologia SOI. A alteração de substrato 

permitiu isolar a região ativa do dispositivo do resto da lâmina (Figura 5), reduzindo as 

capacitâncias parasitárias de fonte e dreno e eliminando o efeito do tiristor parasitário [9]. 
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Figura 5 - Estrutura bidimensional de um nMOSFET SOI convencional. 

 

Os dispositivos SOI podem ser classificados de acordo com a espessura da camada de 

silício (tSi) acima do óxido enterrado com espessura tbox em relação à profundidade máxima da 

camada de depleção causada pela polarização da porta (xdmax). Para um dispositivo com canal 

do tipo n, nMOSFET, xdmax é dada pela expressão (2.3) [2]: 

 

𝑥𝑑𝑚𝑎𝑥 = √
2.𝜀𝑆𝑖.2∅𝐹

𝑞.𝑁𝐴
                                                (2.3) 

 

onde εSi é a permissividade do silício, q é a carga do elétron, NA é a concentração de 

impurezas aceitadoras da região ativa e ϕF é o potencial de Fermi, dado por (2.4) [2]: 

 

∅𝐹 =
𝑘.𝑇

𝑞
ln(

𝑁𝐴

𝑛𝑖
)                                                 (2.4) 

 

sendo k a constante de Boltzmann, T a temperatura absoluta e ni a concentração intrínseca de 

portadores por unidade de volume. 

Caso tsi seja maior que duas vezes xdmax (tsi>2.xdmax), o dispositivo é classificado como 

parcialmente depletado (Partially Depleted – PD), e não haverá interação entre as regiões de 

depleções causadas pela primeira interface (com o óxido de porta) e pela segunda interface 

(com o óxido enterrado). Dessa forma, o transistor se comportará como um dispositivo 

convencional, caso haja contato na região ativa [9]. 

Por outro lado, se tSi for menor que xdmax (tsi<xdmax), o dispositivo é classificado como 

totalmente depletado (Fully Depleted – FD), pois haverá interação entre as depleções das duas 

interfaces para tensões acima de Vth. Neste caso, o transistor apresentará características 
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melhores do que o MOSFET convencional, como a redução no campo elétrico vertical e 

consequente aumento de mobilidade, e o melhor acoplamento capacitivo entre a porta e a 

região ativa, o que melhora a inclinação de sublimiar, permitindo valores próximos ao limite 

imposto pela termodinâmica [9], obtendo-se dispositivos mais rápidos no chaveamento. O 

dispositivo FD SOI possui ainda diminuição dos efeitos de canal curto quanto menor for a 

espessura tSi [31]. 

Além das vantagens citadas do transistor FD SOI, esta tecnologia permite um processo 

mais simples para fabricação de CIs de lógica complementar (complementar MOS – CMOS), 

contribuindo muito para a integração VLSI de CIs [9]. 

Por fim, se tSi for maior que xdmax e menor que 2 vezes xdmax (xdmax<tSi<2.xdmax), o 

dispositivo poderá se comportar como PD ou FD SOI, dependendo da tensão aplicada ao 

substrato, em uma configuração chamada de quase totalmente depletado (Nearly Fully 

Depleted – NFD) [9]. 

 

 

2.2 Dispositivos de Múltiplas Portas e FinFET 

 

 

A estratégia ilustrada na Figura 4 para a integração dos dispositivos passa a não ser 

mais válida para dimensões muito pequenas, a partir do nó de 22 nm [10], pois uma dopagem 

de canal necessária muito elevada (da ordem de 1019 cm-3) inviabiliza a operação adequada do 

dispositivo [32]. Dessa forma, a redução do canal a partir desta dimensão faz com que as 

depleções de fonte e dreno passem a disputar cargas na região ativa do transistor, diminuindo 

o controle da carga pela porta, e os efeitos de canal curto degradam o desempenho do 

dispositivo [32]. 

Uma estratégia já citada para diminuir esta degradação é a redução da espessura do 

filme de silício [31], em dispositivos SOI que passaram a se chamar FDSOI de corpo ultrafino 

(Ultra-Thin-Body  FDSOI – UTB) a partir de uma espessura de 10-20 nm [33]. 

Como nestes dispositivos SOI a maioria das linhas de campo da fonte e dreno que 

invadem a região de canal propaga-se antes através do óxido enterrado [32], outra estratégia 

adotada é a redução da espessura do óxido enterrado e a utilização de um plano de terra 

(Ground Plane – GP) por baixo, para que as linhas de campo terminem nesta e não disputem 

carga com a porta [34], conceito que evoluiu mais adiante para dispositivos apelidados como 
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FDSOI de corpo e óxido enterrado ultrafinos (Ultra-Thin Body and Box FDSOI – UTBB) 

[33]. 

Uma configuração ainda mais eficaz é utilizar mais de um eletrodo de porta para 

melhorar o controle eletrostático sobre o canal, reduzindo a influência da fonte e do dreno no 

canal do dispositivo [32]. 

A discussão anterior pode ser quantizada na medida do quanto as linhas de campo da 

depleção de dreno penetram na região ativa, feita por um comprimento lambda (λ) dado por 

[35]: 

 

λη = √
𝜀𝑆𝑖

η.𝜀𝑜𝑥
. 𝑡𝑆𝑖 . 𝑡𝑜𝑥                                                (2.5) 

 

onde εox é a permissividades do óxido de porta e η é um fator que depende do número de 

portas, sendo 1 (η=1) para dispositivos com apenas uma porta, como o FDSOI, 2 (η =2) para 

aqueles com duas portas, como o FinFET [11], e 4 (η =4) para aqueles com quatro portas 

retangulares, como o gate-all-around MOSFET [36]. Portanto, quanto maior o número de 

portas, menor o valor de lambda, ou seja, menor disputa de cargas pelo dreno, maior o 

controle do canal pela porta e, consequentemente, maior a imunidade aos efeitos de canal 

curto do dispositivo [35]. Dentre os diversos tipos de transistores de múltiplas portas 

existentes, o FinFET se destaca pelo processo de fabricação simples, permitindo a obtenção 

de um dispositivo simétrico de duas portas (SDG) [32, 33]. 

A estrutura do FinFET consiste em uma aleta de silício (fin) na qual são depositados o 

dielétrico e o material de porta a fim de obter a região de canal (Figura 6) [32]. Como a 

corrente passa a circular nas laterais do dispositivo, na direção vertical, o FinFET é 

considerado um dispositivo quasi-planar [32]. Na Figura 6 estão dispostas as definições das 

dimensões do dispositivo, sendo WFin a largura do dispositivo, que equivale à espessura do 

filme de silício tSi, e HFin é a altura do fin. É possível notar que no topo da estrutura, a camada 

de óxido de porta possui uma espessura toxt maior do que tox no restante da porta. Refere-se a 

esta camada como hardmask e seu propósito inicial era o de evitar o efeito de canto, que 

ocorre na formação de canais parasitários nos cantos superiores do dispositivo quando há 

dopagem de canal [32]. Na ausência desta camada, os FinFETs são considerados de porta 

tripla para valores de WFin comparáveis aos de HFin [37], e de porta dupla quando WFin é fino a 

ponto do canal superior não contribuir mais significativamente para a corrente de dreno total 
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do dispositivo. Neste trabalho, os dispositivos considerados apresentam uma camada 

hardmask no topo e são, portanto, transistores SDG. 

Os FinFETs podem também ser classificados como bulk ou SOI, dependendo do 

substrato utilizado na sua fabricação [33].  Caso o substrato seja SOI, o processo de 

fabricação é mais simples, pois são utilizados substratos com espessura de silício de 

aproximadamente HFin e processos de litografia para a definição dos fins [38]. Neste trabalho, 

os transistores analisados serão todos FinFETs SOI. 

 

 

Figura 6 – Estrutura tridimensional básica do dispositivo FinFET SOI. 

 

Os dispositivos são comumente fabricados sem dopagem intencional do canal, sendo 

este mantido com a concentração natural da lâmina, da ordem de 1.1015 cm-3. Isto é feito a fim 

de suprimir os efeitos de canto [39], evitar efeitos indesejáveis devido à flutuação aleatória de 

dopantes [33], além de possuir a vantagem de minimizar a variação de Vth com as variações 

de WFin inerentes ao processo de fabricação CMOS de CIs [38]. 

Sem a dopagem de canal, o método utilizado para o ajuste de Vth é o uso de um metal 

com função trabalho ajustável, podendo ser, por exemplo, nitreto de titânio (TiN) [38]. 
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Com a baixa dopagem de canal e espessura fina da camada de silício, a carga de 

inversão no centro do dispositivo pode ser comparável, ou até maior do que a carga nas 

superfícies das interfaces entre silício e óxido de porta [33]. Esse fenômeno é conhecido como 

inversão de volume [40] e é amplificado ainda mais por efeitos de confinamento quântico [41, 

42], que passam a fazer com que o ponto de máxima concentração de elétrons na camada de 

inversão deixe de se localizar na interface, como em dispositivos clássicos. A discussão acima 

é ilustrada na Figura 7, onde são expostas curvas características das concentrações de 

portadores em função da posição normalizada pela espessura de silício (x/tSi) de um 

dispositivo clássico, sem inversão de volume (A), e outro dispositivo de camada fina com 

inversão de volume (B) [33]. 

 

 

Figura 7 – Exemplos de curvas da concentração de portadores para dispositivos (A) clássicos sem inversão de 

volume, (B) com inversão de volume. 

 

 

2.3 Parâmetros digitais e analógicos dos transistores estudados 
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A seguir serão apresentados os parâmetros digitais e analógicos que serão objeto de 

estudo por simulação numérica tridimensional dos dispositivos analisados. Também será 

discutida as suas influencias na operação do transistor, e as formas de obtenção utilizadas 

neste trabalho. 

 

 

2.3.1 Tensão de limiar 

 

 

A tensão de limiar classicamente é definida como a tensão de porta na qual o potencial 

de superfície assume o valor de 2 vezes o potencial de fermi, dado pela equação (2.4) [1]. 

Fisicamente, nos MOSFETs convencionais, isto reflete a transição da inversão fraca, quando a 

carga da camada de inversão (Qi) é exponencialmente dependente da tensão entre porta e 

fonte (VGS), para a inversão forte, quando Qi é linearmente dependente de VGS [33]. Nesta 

condição, a tensão de porta modula igualmente Qi e a carga da depleção (Qd) [43]. 

Entretanto, em dispositivos de camada fina com dopagem intrínseca e nos quais ocorre 

inversão de corpo, o potencial de Fermi perde significância, e esta região de inversão 

moderada passa a ser caracterizada em termos da capacitância da camada de inversão (Ci), 

capacitância de porta (Cox) e capacitância efetiva de corpo (Cb(eff)), que é análoga à 

capacitância de depleção nos dispositivos bulk e SOI PD, como a região onde 0,1(Cox + 

Cb(eff))<Ci<10(Cox + Cb(eff)) [33], sendo portanto Vth definido como a tensão em que a 

capacitância da inversão seja [44]: 

 

𝐶𝑖(𝑉𝑡ℎ) = 𝐶𝑜𝑥 + 𝐶𝑏(𝑒𝑓𝑓)                                            (2.6) 

 

capacitância que corresponde a uma carga Qi que depende da estrutura e polarização das 

portas do dispositivo, valendo aproximadamente –q.1011 cm-2 para óxidos de porta com 

εox≈εSi/3 e tSi≈10 nm [33]. Essa definição de Vth para UTBs e FinFETs é consistente com a 

anterior [44]. 

Em termos de operação do dispositivo, a tensão Vth é a tensão a partir da qual, 

polarizada a porta, o transistor passa a ser considerado ligado e a conduzir um fluxo 

considerável de corrente de dreno, conforme discutido na Seção 2.1, e possui diversas 

maneiras de ser extraída para caracterização elétrica do dispositivo, em geral partindo-se da 

curva da corrente de dreno (IDS) em função de VGS para um baixo valor de polarização entre 
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fonte e dreno (VDS), a citar [45]: o método da extrapolação linear, mais antigo, e o da segunda 

derivada de IDS em relação a VGS, aprimorado para transistores com características não 

lineares da curva de IDS em função de VGS a partir de Vth, devido à degradação da mobilidade. 

Entretanto, para dispositivos com camada fina, por conta da inversão de volume, os 

métodos que utilizam as curvas da razão gm/IDS pela tensão VGS [46, 47] são mais indicados, 

já que esta curva depende menos da mobilidade dos portadores [47]. 

 Portanto, o método utilizado para a obtenção de Vth das curvas simuladas neste 

trabalho é aquele que utiliza a curva de gm/IDS em função de VGS, obtendo o valor da tensão de 

porta para a metade da razão máxima (gm/IDS)máx, de acordo com a Figura 8, pois já foi 

aplicado com sucesso para a caracterização elétrica deste parâmetro em FinFETs [46].  

 

 

Figura 8 – Método que utiliza a razão gm/IDS para a extração de Vth. 

 

 

2.3.2 Corrente de Dreno de Saturação 

 

 

A corrente de dreno de saturação é o patamar de corrente de dreno que o dispositivo 

apresenta a partir de uma determinada tensão de dreno de saturação (VDSsat), dado que 

VGS>Vth, na qual a corrente de dreno passa a depender minimamente de VDS, sendo 

controlada exclusivamente pela porta (Figura 9). Portanto, ela é extraída para uma tensão de 
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dreno acima de VDSsat, que para transistores MOS de canal longo equivale a aproximadamente 

VGS-Vth [1]. 

 

 

Figura 9 – Característica da corrente de dreno em função da tensão de dreno, para uma polarização de porta 

acima de Vth, com os valores de IDSsat e VDSsat indicados no gráfico. 

 

 

2.3.3 Inclinação de sublimiar, correntes de dreno nos estados ligado e desligado, e razão 

entre correntes de dreno nos estados ligado e desligado 

 

 

Estes parâmetros estão relacionados às aplicações digitais, pois descrevem o 

comportamento dos dispositivos como chave lógica. Na Figura 10 podemos ver o logaritmo 

na base 10 da corrente de dreno em função da tensão de porta. Em uma chave ideal, para 

tensões positivas, o dispositivo passa a conduzir instantaneamente, possuindo corrente de 

dreno nula quando desligado (tracejado). Entretanto, conforme se vê na curva cheia, o 

dispositivo só passa a apresentar a corrente de dreno de estado ligado (ION) a partir de um 

valor superior a Vth, possuindo também uma corrente de dreno não nula quando desligado 

(IOFF). Dessa forma, o transistor possui uma taxa de variação da corrente de dreno em relação 

à tensão aplicada à porta, que é o inverso da inclinação de sublimiar (SS), e dada por (2.7) [2]. 
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𝑆𝑆 =
𝑑𝑉𝐺𝑆

𝑑(𝑙𝑜𝑔𝐼𝐷𝑆)
                                                           (2.7) 

 

 

Figura 10 – Curva de log(IDS) em função da tensão de porta, indicando os parâmetros ION, IOFF e SS. 

 

A equação (2.7) pode ser desenvolvida para fornecer a expressão (2.8) [2]. 

 

𝑆𝑆 =
𝑘.𝑇

𝑞
. ln(10) . n                                            (2.8) 

 

onde n é o fator de corpo que é proporcional à mudança da tensão de porta em relação à 

mudança do potencial de superfície no canal (ϕS) [2], ou seja: 

 

𝑛 =
𝑑𝑉𝐺𝑆

𝑑∅𝑠
                                                     (2.9) 

 

O valor de n depende do acoplamento capacitivo entre a porta e o canal. Para 

dispositivos bulk convencionais, varia entre 1,2 e 1,5 [9], e para FDSOI e FinFETs este valor 

tende a 1 [9], fazendo com que SS se aproxime do limite mínimo dado por (2.8), que equivale 

a aproximadamente 59,6 mV/dec para uma temperatura de 300 K. 

A razão ION/IOFF, por sua vez, indica uma figura de mérito para a aplicação digital, pois 

quanto maior ION e menor IOFF, mais rápido será e menos consumo terá o dispositivo [25]. 
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Por fim, quanto menor o comprimento de canal, mais cargas passaram a ser disputadas 

pelo dreno, diminuindo, portanto, o controle do canal pela porta. Isso se traduz como um 

aumento gradual de SS com a diminuição do comprimento efetivo de canal (Leff) [9] (Figura 

11). Assim sendo, o parâmetro SS é um bom indicador da ocorrência de efeitos de canal curto. 

 

 

Figura 11 – Grafico de SS em função de Leff, indicando a ocorrência de efeito de canal curto. 

 

 

2.3.4 Resistência de estado ligado 

 

 

Esse parâmetro está relacionado à velocidade de chaveamento do dispositivo 

[constante 1/(Ron.CL) onde CL é a capacitância de carga] e à potência dissipada pelo mesmo 

quando em estado ligado (PON), dado por (2.10) [48]. 

 

𝑃𝑂𝑁 = 𝐼𝐷𝑆
2. 𝑅𝑜𝑛                                                   (2.10) 

 

É obtido através da inclinação na região de triodo da curva da corrente de dreno em 

função da tensão de dreno do dispositivo [20], conforme visto na Figura 12, sendo de 

interesse um valor reduzido para o uso do transistor operando como chave lógica e 

principalmente como chave de potência [49]. 
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Figura 12 – Indicação de Ron na curva de IDS em função de VDS. 

 

 

 

2.3.5 Transcondutância e razão de transcondutância pela corrente de dreno 

 

 

A transcondutância é um parâmetro que mede a efetividade do controle da tensão de 

porta sobre a corrente de dreno [50], portando, sendo dada pela expressão (2.11). 

 

𝑔𝑚 =
𝜕𝐼𝐷𝑆

𝜕𝑉𝐺𝑆
                                                   (2.11) 

 

A característica da curva de gm em função da tensão de porta é ilustrada na Figura 13, 

para um VDS baixo (baixo campo longitudinal). Conforme é possível observar, a 

transcondutância aumenta até um valor máximo (gm0), a partir do qual decai por conta da 

degradação da mobilidade, parâmetro ao qual possui proporcionalidade, e por conta da 

influência da resistência série [50]. 
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Figura 13 – Curva característica da transcondutância em função da tensão de porta, para um VDS reduzido (baixo 

campo elétrico longitudinal). 

 

A razão gm/IDS, por sua vez, indica a eficácia do dispositivo em fornecer uma 

transcondutância por uma determinada corrente elétrica necessária [51]. A sua curva 

característica em função de VGS pode ser vista na Figura 8. Outra forma de apresentar gm/IDS é 

em função da corrente de dreno normalizada pela razão de aspecto do dispositivo (IDS/(W/L)), 

o que permite dimensionar o transistor de acordo com o regime de inversão desejado 

(inversão fraca, moderada ou forte) [51], conforme ilustrado na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Exemplo de curva de gm/IDS em função da corrente de dreno normalizada pela razão de aspecto. 
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2.3.6 Tensão Early, ganho intrínseco de tensão e frequência de ganho de tensão unitário 

 

 

Esses parâmetros são de grande importância para aplicações analógicas de CIs, pois 

estão relacionados com a capacidade de amplificar sinais eletrônicos. Após a polarização do 

dreno acima da tensão de saturação, conforme visto na Figura 9, a corrente de dreno ainda 

continua aumentando com o aumento desta tensão, por conta do efeito de modulação do 

comprimento de canal [2]. Essa modulação pode ser caracterizada em termos da tensão Early, 

que pode ser aproximada por [51]: 

 

𝑉𝐸𝐴 ≅
𝐼𝐷𝑆

𝑔𝐷
                                                     (2.12) 

 

onde gD é a condutância de saída, ou seja [1]: 

 

𝑔𝐷 =
𝜕𝐼𝐷𝑆

𝜕𝑉𝐷𝑆
                                                   (2.13) 

 

Esses dois parâmetros se relacionam com o ganho intrínseco de tensão de acordo com 

a expressão (2.14) [51]. 

 

𝐴𝑣0 =
𝑔𝑚

𝑔𝑑
=

𝑔𝑚

𝐼𝐷𝑆
. 𝑉𝐸𝐴                                         (2.14) 

 

 

Já a frequência de ganho de tensão unitário é a frequência do sinal de entrada para qual 

o sinal de saída amplificado apresenta mesma a amplitude do sinal de entrada (ganho de 

tensão unitário do circuito), e é dada por (2.15) [48]. 

 

𝑓𝑇=
𝑔𝑚

2.𝜋.𝐶𝐿
                                                (2.15) 

 

onde CL é a capacitância de carga e foi considerada 10 pF neste trabalho para efeito de 

comparação. 
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3 ESTILOS DE LEIAUTE DO TIPO DIAMANTE E OCTO 

 

 

Neste Capitulo será apresentado a modelagem do comprimento efetivo de canal dos 

dispositivos MOSFET do tipo Diamante e OCTO que gerou uma expressão para Leff 

incorporada a um novo modelo compacto para o MOSFET do tipo Diamante. Será realizada 

também uma breve revisão bibliográfica do uso destes novos estilos de leiaute em aplicações 

analógicas e digitais, e a introdução da estrutura conceitual dos FinFETs do tipo Diamante e 

OCTO. 

 

 

3.1 Estilo de leiautes Diamante e OCTO aplicados aos MOSFETs 

 

 

Conforme visto na Seção 2.1, as dimensões dos dispositivos possuem direta influência 

no desempenho elétrico dos mesmos. Como os processos de fabricação dos CIs impõem 

dimensões mínimas para os dispositivos baseadas no nó tecnológico, a fim de se obter 

circuitos integrados CMOS de alta velocidade e potência reduzida, o formato mais óbvio dos 

dispositivos é o retangular com as mínimas dimensões permitidas para largura (W) e 

comprimento (L) do canal. Portanto, historicamente todas as características dos dispositivos e 

suas modelagens são parametrizadas em função da razão de aspecto (W/L) dos dispositivos 

retangulares. 

Porém, para o projeto de CIs analógicos, não há motivo para que o leiaute dos 

transistores seja somente retangular. Neste tipo de aplicação, por exemplo em um projeto de 

um amplificador operacional de transcondutância (Operational Transconductance Amplifier – 

OTA), geralmente se fixa o comprimento de canal em uma dimensão maior que a mínima, 

baseado na condutância de saída, que é mais elevada para comprimentos menores por conta 

da modulação de canal, e deve ser escolhida em um valor que não se altere muito com a 

variação de L, para que as variações de processo não tenham muito impacto nas 

características projetadas [48]. Após isto, define-se os valores de W pela metodologia de 

projeto desejada, como a baseada em gm/IDS [51], ou a que utiliza um coeficiente de inversão 

definido em função do regime de inversão, com uso auxiliar do computador (Computer-aided 

Design – CAD) [52]. 
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3.1.1 Estilo de leiaute do tipo Diamante 

 

 

Tendo em vista isto, um novo leiaute não convencional foi desenvolvido, no qual o 

transistor possui formato de porta hexagonal [14], conforme disposto na Figura 15. 

 

  

Figura 15 – Geometria planar do MOSFET com leiaute do tipo convencional (esquerda) e Diamante (direita). 

 

Na Figura 15, b é a menor dimensão e B a maior dimensão do comprimento de canal, 

W é a largura do canal e α é o ângulo existente entre as junções metalúrgicas definidas pelas 

regiões de dreno/fonte e canal. Conforme observado, no MOSFET do tipo Diamante, existem 

duas dimensões que definem o canal. O comprimento de canal geométrico (Lgeo) é definido, 

então, como um comprimento intermediário entre b e B, que faz equivalência com um 

dispositivo convencional com mesma área de porta (Figura 16), sendo definido como [14]: 

 

𝐿𝑔𝑒𝑜 =
𝐵+𝑏

2
                                                      (3.1) 

 

 

Figura 16 – Vista do canal sobreposta para dois pares de MOSFETs com estilo de leiaute do tipo Diamante e 

Convencional equivalente. Todos possuem o mesmo W, Lgeo e área, porém o dispositivo Diamante da direita 

possui um ângulo α menor. 

 

α1 α2< α1 

 

α 
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A modificação do formato geométrico do canal de retangular para hexagonal possui 

como fim o aumento no campo elétrico longitudinal e, portanto, na velocidade média de 

deriva dos portadores, com os consequentes aumentos de IDS e gm, e redução de Ron, através 

de um efeito denominado Efeito de Canto Longitudinal (Longitudinal Corner Effect - LCE) 

[14]. Este efeito surge do fato de que há uma interação entre as componentes de campo 

elétrico longitudinal geradas perpendicularmente às interfaces das regiões de fonte e dreno 

(𝜀//1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ e 𝜀//2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) devido à polarização entre fonte e dreno, o que acarreta em um campo elétrico 

longitudinal resultante (𝜀//⃗⃗⃗⃗  ⃗) maior, se comparado com o dispositivo convencional de mesma 

área de porta e condições de polarização [14, 19], conforme visto na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Campo elétrico longitudinal resultante de um MOSFET do tipo Diamante. 

 

O ganho de corrente devido ao LCE (GLCE), comparado com um dispositivo 

convencional com mesma área de porta, Lgeo e condições de polarização já foi modelado em 

uma primeira aproximação [14] e é dado por (3.2) e (3.3). 

 

𝐺𝐿𝐶𝐸 = √2. (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼), para 0º≤α≤90º                          (3.2) 

𝐺𝐿𝐶𝐸 = √2 + 𝑐𝑜𝑠𝛼  para 90º≤α≤180º                   (3.3) 

 

Entretanto, apenas GLCE não é capaz de modelar isoladamente a corrente de dreno do 

dispositivo do tipo Diamante, pois não considera o fato de que por possuir dois comprimentos 

de canal (b e B), a corrente elétrica tende a fluir pelo menor deles, ou seja, pelas bordas. Para 

modelar o ganho de corrente de dreno devido também a este mecanismo, o comprimento 

elétrico efetivo do canal (Leff) teve que ser modelado, conforme será disposto mais adiante. 

Fonte Dreno Porta 

b 

B 

W  
P  
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Além do ganho de IDS, o estilo de leiaute Diamante oferece melhoria em diversos 

outros parâmetros elétricos, conforme visto na Tabela 1, na qual é a apresentada uma 

comparação realizada experimentalmente entre MOSFETs do tipo Diamante e equivalentes 

convencionais, em relação a corrente de saturação (IDSsat), transcondutância máxima (gm0), 

razão gm/IDS, tensão Early (VEA), resistência de estado ligado (Ron), ganho intrínseco de 

tensão [Av0=(gm/IDS).VEA] e frequência de ganho unitário [fT=gm/(2.π.CL)], considerando CL 

igual a 10 pF [19]. A Tabela 2 apresenta as dimensões dos dispositivos estudados, fabricados 

na tecnologia de 0,35 μm da On Semiconductors [19]. Um VDS de 200 mV foi utilizado para 

extração de gm0, e uma sobretensão de porta (VGT) de 500 mV com VDS de 1,5 V (regime de 

saturação) para a extração dos demais [19]. 

 

Tabela 1 – Tabela comparativa dos parâmetros elétricos entre MOSFETs Diamante e convencional [19]. 

Parâmetro 
Desempenho 

Diamante 

Ganhos (%) 

α  

144,1º 90º 36,9º 

IDSsat + 13 28 160 

gm0 + 15 48 180 

gm/IDS + 1 7 5 

VEA 0/- 0,3 -34 -40 

Ron + 12 26 63 

Av0 + 4 12 43 

fT + 7 23 79 

Nota: desempenho melhor (+), pior (-) ou similar 

(0) comparado com o convencional. 

 

Tabela 2 – Tabela com as dimensões utilizadas no estudo experimental de [19]. 

Convencional Area 

(μm2) 
Diamante 

W(μm) L(μm) b(μm) B(μm)  α 

5,95 9,975 59,35 1,05 18,9 36,9º 

5,95 4,025 23,95 1,05 7 90º 

5,95 1,925 11,45 1,05 2,975 144,1º 
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Conforme observado na Tabela 1, o estilo de leiaute Diamante aplicado ao MOSFET 

mostrou excelentes resultados para aplicações de CIs analógicos, não sendo apenas adequados 

para os estágios de saída de amplificadores, por conta da tensão Early.  

Além destes aprimoramentos nos parâmetros elétricos, o MOSFET Diamante mostrou-

se mais robusto à radiação se comparado com um convencional equivalente com mesma área 

de porta e condições de polarização [53]. Isso ocorre, pois, conforme será demostrado adiante, 

as linhas de campo elétrico longitudinais não são paralelas nas bordas dos dispositivos, 

próximo às margens do MOSFET (comprimento b), praticamente desativando os transistores 

parasitários nestas regiões, que é intrinsicamente formado devido às regiões de bico de 

pássaro proveniente da interface definida pelo óxido de porta e o óxido de isolação do 

processo de fabricação CMOS convencional [53]. Dessa forma, ao ser submetido a radiação 

de prótons de 1,7 MV, no acelerador Pelletron do Instituto de Física da USP, com uma dose 

total acumulada de 121 Mrad, o dispositivo Diamante possuiu uma robustez superior à do 

convencional equivalente, principalmente em aplicações analógicas, já que a variação de Vth 

foi até três vezes menor do que a encontrada no equivalente convencional, para um ângulo α 

de 90º [53]. 

Também já foram realizados estudos experimentais onde o dispositivo SOI MOSFET 

do Diamante foi submetido a ambientes com alta temperatura [54]. Foi constatado que os 

efeitos do LCE continuam ativos na estrutura Diamante mesmo em altas temperaturas, 

mantendo os benefícios do seu desempenho elétrico quando comparado ao do convencional 

equivalente, mas apresentando uma corrente de fuga (ILEAK) de dreno maior, porém com 

magnitude praticamente da mesma ordem de grandeza [54]. 

É importante frisar que todas essas melhorias no desempenho analógico dos 

MOSFETs SOI foram obtidas através apenas de uma modificação no leiaute, o que significa 

que não há nenhum custo adicional agregado ao processo CMOS de fabricação de CIs. 

 

 

3.1.2 Obtenção do comprimento efetivo para modelagem do ganho de corrente de dreno do 

dispositivo do tipo Diamante 

 

 

O Lgeo do convencional é o mesmo que o comprimento efetivo de canal (em um 

transistor ideal sem difusão lateral), pois é o comprimento através do qual a corrente elétrica 

percorre entre fonte e dreno. Já os Lgeo das geometrias não convencionais são apenas 
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parâmetros geométricos, possuindo além deste, outro comprimento efetivo de canal para fins 

de modelagem.  A obtenção do Leff do dispositivo do tipo Diamante, realizada neste trabalho 

para a posterior modelagem da corrente de dreno, será mostrada nesta seção. 

Para a obtenção de Leff, uma vista superior da região de canal de um MOSFET do tipo 

Diamante, com as dimensões e coordenadas x e y a serem utilizadas na discussão a seguir, é 

esquematizada na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Vista superior da região de canal de um MOSFET do tipo Diamante. 

 

A componente de deriva da corrente de dreno é dada pela Equação (3.4) [2]: 

 

𝐼𝐷𝑆 = −𝜇.𝑄.
𝑑𝑉

𝑑𝑦
                                              (3.4) 

 

Onde μ é a mobilidade dos elétrons, considerando um dispositivo nMOSFET, Q é a 

densidade linear de carga ao longo do canal e dV é o diferencial da tensão elétrica na 

superfície da camada de inversão, V(x,y). Se considerarmos em uma primeira aproximação 

que a corrente total IDS pode ser dividida em infinitas componentes dIDS, que percorrem 

caminhos paralelos de largura infinitesimal dx entre a fonte o e dreno, nos quais a corrente é 

constante (modelo de resistência gradual), conforme visto na Figura 19, o valor de Q para 

cada componente dIDS é dado pela densidade de carga na camada de inversão [Qinv(x,y)] 

multiplicado pela largura infinitesimal dx. Portanto, pode-se reescrever (3.4) como (3.5): 

 

𝑑𝐼𝐷𝑆 = −𝜇.𝑄𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑦). 𝑑𝑥.
𝑑𝑉

𝑑𝑦
                                         (3.5) 
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De acordo com a teoria do transistor MOS [2], temos (3.6), onde Cox é a capacitância 

de óxido de porta por unidade de área. Dessa forma, com pouca manipulação matemática em 

(3.5), pode-se obter (3.7). 

 

𝑄𝑖𝑛𝑣(𝑥, 𝑦) = −[𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ − 𝑉(𝑥, 𝑦)]. 𝐶𝑜𝑥                            (3.6) 

𝑑𝐼𝐷𝑆

𝑑𝑥
. 𝑑𝑦 = 𝐽(𝑥). 𝑑𝑦 = 𝜇. 𝐶𝑜𝑥. [𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ − 𝑉(𝑥, 𝑦)]. 𝑑𝑉                 (3.7) 

 

Em (3.7), J(x) é definida como a densidade linear de corrente de dreno em função de 

x, já que, embora a corrente percorra a direção y, permanece constante em todo o seu 

comprimento. Ou seja, para cada caminho paralelo de dIDS, teremos um perfil linear de tensão 

ao longo do canal que varia de 0 V (fonte) a VDS (dreno), de acordo com o modelo de 

resistência gradual adotado, já que nesta aproximação, J(x) é constante no comprimento 

inteiro do respectivo canal. Para se obter a expressão de J(x), é preciso integrar (3.7) em y 

para um dado x.  

 

 

Figura 19 - Discretização de IDS em infinitas componentes que percorrem caminhos paralelos nos quais J(x) é 

constante. 

 

Para a obtenção de J(x), é necessário integrar (3.7) do lado esquerdo de Y1-x/tan(α/2) 

a Y1+b+x/tan(α/2), e do lado direito de V(x,Y1-x/tan(α/2))=0 a V(x,Y1+b+x/tan(α/2))=VDS. 

Então, de acordo com o desenvolvimento a seguir, pode-se obter a equação (3.10), já que pela 

trigonometria, tan(α/2)=W/(B-b). 

 

∫ 𝐽(𝑥). 𝑑𝑦
𝑌1+𝑏+𝑥/tan(

𝛼

2
)

𝑌1−𝑥/tan(
𝛼

2
)

= 𝜇. 𝐶𝑜𝑥. ∫ [𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ − 𝑉(𝑥, 𝑦)]. 𝑑𝑉
𝑉𝐷𝑆

0
             (3.8) 

𝐽(𝑥). [𝑌1 + 𝑏 +
𝑥

tan(
𝛼

2
)
− 𝑌1 +

𝑥

tan(
𝛼

2
)
] = 𝜇. 𝐶𝑜𝑥 . [(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ). 𝑉𝐷𝑆 −

𝑉𝐷𝑆
2

2
]       (3.9) 
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𝐽(𝑥) = 𝜇. 𝐶𝑜𝑥 .
𝑊

𝑏.𝑊+2.(𝐵−𝑏).𝑥
. [(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ). 𝑉𝐷𝑆 −

𝑉𝐷𝑆
2

2
]                  (3.10) 

 

A corrente total de dreno é obtida integrando (3.10) de 0 a W/2 e multiplicando por 2 

por simetria, já que J(x) é a densidade de corrente em x, de acordo com (3.11). 

 

𝐼𝐷𝑆 = 2. ∫ 𝐽(𝑥). 𝑑𝑥
𝑊/2

0
= 𝜇. 𝐶𝑜𝑥. [(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ). 𝑉𝐷𝑆 −

𝑉𝐷𝑆
2

2
] . 2. ∫

𝑊

𝑏.𝑊+2.(𝐵−𝑏).𝑥
. 𝑑𝑥

𝑊/2

0
   (3.11) 

 

O termo de integração em (3.11) nos fornece o valor do fator geométrico efetivo 

(W/Leff) do dispositivo, segundo desenvolvimento (3.12): 

 

2. ∫
𝑊

𝑏.𝑊+2.(𝐵−𝑏).𝑥
. 𝑑𝑥 =

𝑊
(𝐵−𝑏)

𝑙𝑛(
𝐵
𝑏
)

=
𝑊

𝐿𝑒𝑓𝑓

𝑊/2

0
                                 (3.12) 

 

Portanto, IDS é dada por (3.13), onde o comprimento efetivo de canal (Leff) é dado por 

(3.14). 

 

𝐼𝐷𝑆 = 𝜇. 𝐶𝑜𝑥 .
𝑊

𝐿𝑒𝑓𝑓
. [(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ). 𝑉𝐷𝑆 −

𝑉𝐷𝑆
2

2
]                              (3.13) 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
(𝐵−𝑏)

𝑙𝑛(
𝐵

𝑏
)
                                                       (3.14) 

 

Observando a equação (3.14), tem-se que se B tender a b, obtemos um dispositivo 

convencional com Leff = b, conforme desenvolvimento (3.15). De maneira análoga, caso b 

tender a B, a expressão nos fornece um Leff = B. 

 

lim
𝐵→𝑏

𝐿𝑒𝑓𝑓 = lim
𝐵→𝑏

(𝐵−𝑏)

𝑙𝑛(
𝐵

𝑏
)
= lim

𝐵→𝑏

1
𝑏

𝐵
.
1

𝑏

= lim
𝐵→𝑏

𝐵 = 𝑏                      (3.15) 

 

A expressão (3.14) também pode ser também deduzida de outra maneira. O MOSFET 

do tipo Diamante pode ser tratado como a associação em paralelo de N MOSFETs com L 

diferentes (Li, sendo que o índice i varia de 1 a N) e com a mesma largura de canal (W/N), 

conforme ilustrado na Figura 20, para uma associação de quatro transistores (N=4). 

Como todos esses MOSFETs associados em paralelo possuem as mesmas condições 

de polarização, tem-se (3.16). 
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𝑊

𝐿𝑒𝑓𝑓
=

𝑊/𝑁

𝐿1
+

𝑊/𝑁

𝐿2
+ ⋯+

𝑊/𝑁

𝐿𝑛
= ∑

𝑊/𝑁

𝐿𝑖

𝑁
𝑖=1                            (3.16) 

 

 

Figura 20 - Exemplo de associação de 4 MOSFETs (esquerda) e análise quando N tende a infinito (direita). 

 

Se fizermos N tender ao infinito, (3.16) resulta em (3.17), já que Li=b+2.y/tan(α/2), de 

acordo com a Figura 20, e resolvendo a equação obtemos (3.18). 

 

𝑊

𝐿𝑒𝑓𝑓
= 2. ∫

𝑑𝑦

𝐿𝑖

𝑊/2

0
= 2. ∫

𝑑𝑦

𝑏+2.
𝑦

tan(
𝛼
2
)

𝑊/2

0
                          (3.17) 

𝑊

𝐿𝑒𝑓𝑓
= tan (

𝛼

2
) . 𝑙𝑛 (1 +

𝑊

𝑏.tan(
𝛼

2
)
)                             (3.18) 

 

Substituindo tan(α/2)=W/(B-b) em (3.18), chega-se ao mesmo resultado que foi 

encontrado em (3.14). 

O valor de Leff obtido por essa expressão é sempre menor do que aquele obtido pelo 

Lgeo, o que significa que, se comparado com um MOSFET convencional com comprimento de 

canal geométrico, os dois dispositivos terão mesma área de porta (AG), mas o MOSFET do 

tipo Diamante possuirá um comprimento de canal efetivo Leff menor (Leff<Lgeo). Esse efeito 

foi denominado PAMDLE (do inglês, Parallel Association of MOSFETs with Different 

Channel Lenghts Effect), e nos fornece um ganho de corrente (GPAMDLE), se comparado com o 

dispositivo convencional, considerando-se a mesma AG e as mesmas condições de 

polarização, sendo dado por (3.19). 

 

P
o

rt
a
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𝐺𝑃𝐴𝑀𝐷𝐿𝐸 =
𝐿𝑔𝑒𝑜

𝐿𝑒𝑓𝑓
                                                (3.19) 

 

Entretanto, o ganho de corrente de dreno do MOSFET do tipo Diamante em relação ao 

convencional equivalente, obtido experimentalmente [55], não pode ser representado 

isoladamente pela equação (3.19), sendo bastante próximo apenas para dispositivos 

Diamantes com valores de α próximo a 180º, onde o ganho proveniente do LCE também é 

baixo. Isso ocorre já que as componentes da corrente de dreno seguem as linhas de campo 

elétrico longitudinal, que são geradas perpendicularmente às junções metalúrgicas entre 

fonte/dreno e a região de canal, e não paralelamente entre si, conforme ilustrado na Figura 21, 

na qual os resultados das linhas de corrente da densidade total de corrente de dreno e 

potencial obtidos através de simulações numéricas tridimensionais [56] são apresentados. Na 

Figura 21a é possível observar que para valores de α próximo a 180º, os caminhos são 

bastante próximos ao do modelo adotado. 
  

 

 

Figura 21 – Espraiamento da corrente elétrica (linhas de corrente) e potencial elétrico (mapa de cor) nas 

simulações de três Diamantes FD SOI com mesmo W e b, e B de (a) 210 nm, (b) 390 nm e (c) 630 nm [56]. 

 

Esse espraiamento de corrente é devido ao próprio LCE, conforme ilustrado na Figura 

22, já que o mesmo altera a distribuição do potencial no canal. Portanto, um efeito depende do 

outro, e teremos dois ganhos de corrente de dreno do MOSFET do tipo Diamante em relação 

ao equivalente convencional agindo em conjunto, não isoladamente: o proveniente do 

PAMDLE, que força a corrente de dreno a fluir mais pelas bordas da região de canal, onde o 

comprimento é menor (comprimento b), e o proveniente do LCE, que força a corrente de 

(a) 
(b) 

(c) 
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dreno mais pelo centro do canal, onde a interação das componentes de campo elétrico 

longitudinal é maior.  

 

Figura 22 – Ilustração da curvatura da linha de corrente devido ao LCE. 

 

Dessa forma, temos um ganho de corrente de dreno total (GTOTAL) dado por 

GPAMDLE.GLCE, e a corrente de dreno do MOSFET Diamante (IDS_DM) em relação a um 

dispositivo convencional com mesma AG e condições de polarização (IDS_CM) é dada por 

(3.20). 

 

𝐼𝐷𝑆_𝐷𝑀 = 𝐺𝐿𝐶𝐸 . 𝐺𝑃𝐴𝑀𝐷𝐿𝐸 . 𝐼𝐷𝑆_𝐶𝑀                                (3.20) 

 

Para validar o modelo descrito por (3.20), as médias e seus desvios dos ganhos 

experimentais (GEXPERIMENTAL) de 20 MOSFETs SOI do tipo Diamante em relação a 20 

MOSFETs convencionais (geometria de porta retangular) equivalentes foram plotados 

(símbolos), junto com o ganho teórico do modelo (GTOTAL - linha cheia) no gráfico da Figura 

23 [55]. Os dispositivos foram fabricados no Laboratório de Microeletrônica da Université 

Catholique de Louvain, Bélgica, utilizando-se a tecnologia SOI CMOS de 1 μm. A Tabela 3 

apresenta as dimensões de 5 pares destes dispositivos, com as médias das correntes de 

saturação obtidas para as condições de polarização dispostas na tabela, obtidas 

experimentalmente por meio de 9 medidas. Também são dispostas na tabela as médias dos 

ganhos experimentais obtidos para todos os 20 pares, sendo que os 15 restantes, cujas 

dimensões não são explicitadas, são maiores nas proporções de 2, 2,5 e 15 vezes para cada 

grupo de 5 ângulos, mantendo-se as razões de aspecto constantes. Conforme visto na Figura 

23, o modelo do ganho total de corrente de dreno do MOSFET do tipo Diamante apresenta 

Fonte Dreno Porta 
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W  
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um bom ajuste (erro máximo foi inferior a 10%) em relação aos valores extraídos 

experimentalmente [55].  
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Figura 23 – Ganhos experimentais de IDS do SOI FD MOSFET do tipo Diamante com relação ao convencional 

equivalente em dimensões micrométricas, obtidos na saturação para um VGT de 800 mV [55]. 

 

Tabela 3 – Dimensões dos dispositivos do nó tecnológico de 1 μm cujos ganhos foram obtidos 

experimentalmente [55]. 

W=12 μm; b=2 μm; VGS=0,4V; VDS=1,0V 

Convencional AG 

(m2) 

Diamante 
𝐺𝐸𝑋𝑃
̅̅ ̅̅ ̅̅  

L(μm) 𝐼𝐷𝑆
̅̅ ̅̅  (A)  (º) B (μm) Leff(μm) GPAMDLE  𝐼𝐷𝑆

̅̅ ̅̅  (A) 

4 52,27 48 143 6 3,64 1,099 54,40 1,13 

5 39,52 60 127 8 4,33 1,155 51,99 1,24 

8 22,52 96 90 14 6,17 1,296 43,65 1,72 

14 13,25 168 53,1 26 9,39 1,491 35,01 2,56 

20 8,99 240 36,9 38 12,3 1,626 31,53 3,38 

 

Foram realizadas também as simulações de 8 pares de MOSFETs SOI Diamante e 

equivalentes convencionais, mas com dimensões submicrométricas, as quais podem ser vistas 

juntas com os resultados e condições de polarização na Tabela 4 [55]. Os ganhos de IDS dos 

MOSFETs do tipo Diamante em relação aos convencionais equivalentes são apresentados no 

gráfico da Figura 24 (GSIMULAÇÕES). É possível observar que os valores obtidos indicam um 
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bom ajuste do modelo para os nós tecnológicos de até 150 nm (erro máximo foi de 9,6%)  

[55]. 
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Figura 24 - Ganhos de IDS obtidos por simulação numérica tridimensional do SOI FD MOSFET do tipo 

Diamante com relação ao convencional equivalente, em dimensões submicrométricas [55]. 

 

Tabela 4 – Dimensões, resultados e condições de polarização dos dispositivos do nó tecnológico de 150 nm 

cujos ganhos foram simulados [55]. 

W=240 nm; b=150 nm; Vth=0,14 V; VGT=0,4V; VDS=0,5V 

Convencional AG 

(103nm2) 

Diamante 
GSIM 

L(nm) IDS (A)  (º) B (nm) Leff(nm) GPAMDLE IDS (A) 

180 81,8 43,2 152 210 178,3 1,009 90,8 1,11 

210 68 50,4 127 270 204,2 1,028 78,6 1,16 

240 56,3 57,6 106 330 228,3 1,051 71,6 1,27 

300 40 72 77 450 273,1 1,098 61,3 1,54 

360 32,3 86,4 59 570 314,6 1,144 57,8 1,79 

390 29,5 93,6 53 630 334,5 1,166 57,2 1,94 

 

Os ganhos de corrente de dreno totais obtidos nos dispositivos do nó de 150 nm 

através de simulação foram menores do que os obtidos experimentalmente nos dispositivos 

micrométricos. Isso se deve ao menor ganho devido ao PAMDLE dos dispositivos 

submicrométricos, conforme é possível observar na Figura 24. Este ganho reduzido se deve à 

geometria do dispositivo. Substituindo as equações (3.1) e (3.14) na (3.19), e com alguma 
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manipulação matemática, é possível obter (3.21), que fornece o ganho devido ao PAMDLE 

em função do ângulo α. 

 

𝐺𝑃𝐴𝑀𝐷𝐿𝐸(𝛼) = ln((1 +
𝛽

tan(
𝛼

2
)
)
(
tan(

𝛼
2
)

𝛽
+

1

2
)

)                       (3.21) 

 

O fator β é a razão de W por b, dado por (3.22). 

 

𝛽 =
𝑊

𝑏
                                                              (3.22) 

 

A dependência de GPAMDLE(α) em relação ao fator β pode ser vista na Figura 25. 
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Figura 25 – Dependência de GPAMDLE(α) do fator β. 

 

O fator β e sua influência no ganho do PAMDLE ficam óbvios analisando a Figura 26, 

onde é ilustrado um dispositivo do tipo Diamante com β > 1 (a) e outro com o fator muito 

pequeno (b). A influência da geometria hexagonal no dispositivo da Figura 26b é 

evidentemente muito menor na composição total do canal.  
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Portanto, os transistores do nó tecnológico de 1 μm apresentaram ganhos superiores, 

pois possuem um β de 6 em comparação ao 1,6 dos dispositivos submicrométricos. 

 

Figura 26 – Ilustração da região de porta/canal de um dispositivo do tipo Diamante com β > 1 (a) e outro com o 

mesmo fator reduzido (b). 

 

O modelo compacto dado pela equação (3.20) nos permite obter a corrente de dreno de 

um dispositivo do tipo Diamante em função de seu comprimento Lgeo, desde que a corrente de 

dreno de um dispositivo convencional equivalente, com mesmo W e comprimento L=Lgeo seja 

conhecida, experimentalmente ou através de modelos e simulação SPICE. Um total de cem 

comparações experimentais foi realizado para a validação do modelo dado pela equação 

(3.20), e o erro encontrado sempre foi inferior a 5% [57]. Por exemplo, na Figura 27 é 

apresentada a corrente de dreno em função da tensão de dreno de um transistor MOSFET com 

W de 24 μm e L de 24,4 μm, e o que nos permite predizer a corrente de dreno de um 

dispositivo Diamante com mesmo W e Lgeo e α de 36,9º através do modelo, que foi medida 

experimentalmente e apresentou erro máximo de 3,3%, para um VGS e uma sobretensão de 

porta (VGT = VGS – Vth) de 2,5 V e 0,8 V, respectivamente [55]. 
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Figura 27 – IDS_DM e IDS_CM de dois dispositivos com mesmo Lgeo, obtidos experimentalmente e também através 

do modelo para o MOSFET Diamante [55]. 
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O erro apresentado na Figura 27 se deve principalmente à modulação do comprimento 

de canal. Conforme é possível observar, o dispositivo convencional possui uma tensão Early 

maior do que a do Diamante. Como o modelo analítico não considera esse parâmetro, a 

característica de saída da corrente de dreno modelada do dispositivo do tipo Diamante possui 

a mesma do dispositivo convencional equivalente. Há ainda a carência de um modelo da 

modulação do comprimento de canal do dispositivo do tipo Diamante em relação ao 

convencional equivalente, para a modelagem da sua condutância de saída, muito importante 

em aplicações analógicas. 

 

 

3.1.3 Estilo de leiaute do tipo OCTO  

 

 

Um outro estilo de leiaute para MOSFETs é o OCTO [15], que consiste da evolução 

do estilo de leiaute Diamante para MOSFETs. Foi concebido a fim de reduzir a região 

pontiaguda da geometria hexagonal da porta do MOSFET do tipo Diamante, como medida 

para melhorar a tensão de ruptura (BVDS) e os efeitos da descarga eletrostática 

(Electrostatical Discharge - ESD) desses dispositivos [15]. Além disso, por conta do LCE e 

PAMDLE, a maior parte da densidade de corrente se concentra na região central do 

dispositivo [14], conforme visto na Figura 28 para o dispositivo simulado da Figura 21c. 

 

 

Figura 28 – Densidade de corrente em valor absoluto (mapa de cor) para um SOI MOSFET do tipo Diamante 

com W de 240 nm, B de 690 nm e b de 150 nm, polarizado no regime de triodo. 

 

Dessa forma, a remoção dessa região pontiaguda altera o formato de porta/canal para 

octogonal, como disposto na Figura 29. O LCE continua ativo neste tipo de dispositivo, 

ganhando mais uma componente na interação dos campos elétricos longitudinais (𝜀//1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ,  𝜀//2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ e 
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𝜀//3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) que geram o campo elétrico longitudinal resultante (𝜀//𝑂𝑆𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) [15], conforme ilustrado na 

Figura 29a. 

 

 

Figura 29 - Vista superior (a) e tridimensional (b) de um MOSFET do tipo OCTO. 

 

Na Figura 29b, α é o ângulo formado pelas interfaces das junções metalúrgicas de 

dreno/canal e canal/fonte da estrutura Diamante, que deu origem a estrutura do tipo OCTO, b 

e B são respectivamente os comprimentos menor e maior da região de canal, B’ é a altura da 

região triangular da geometria hexagonal do Diamante, que deu origem à estrutura do tipo 

OCTO, e c é o fator de corte da região triangular que define a região hexagonal da estrutura 

Diamante, que dá origem a estrutura octogonal [15]. É possível observar na Figura 29a que 

internamente à região T1 indicada na figura tem-se apenas uma componente de campo 

elétrico longitudinal, o que diminui a tensão de ruptura ocasionada pelo alto campo elétrico 

longitudinal nesta região que seria triangular no dispositivo do tipo Diamante [15]. 

O comprimento geométrico de canal do MOSFET do tipo OCTO definido na ref. [15] 

equivale às médias dos comprimentos da região retangular e trapezoidal, resultando na 

expressão (3.21). 

 

𝐿𝑔𝑒𝑜 =
2.𝐵+𝑏

3
                                                   (3.21) 

 

Neste estudo, no entanto, será considerado como Lgeo o comprimento de um 

convencional equivalente com mesma área de porta, como é o caso também no dispositivo 

Diamante. Assim, as comparações são feitas entre dispositivos com mesmo W, área de porta e 

condições de polarização. Neste caso, o Lgeo do MOSFET do tipo OCTO é dado por (3.22). 

(a) (b) 
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𝐿𝑔𝑒𝑜 =
2.𝑏+(1+𝑐).(𝐵−𝑏)

2
                                          (3.22) 

 

Note que na equação (3.22), caso o fator de corte tenda a 100% (c→1), o comprimento 

tende a ser o de um dispositivo convencional com L=B, e caso o fator de corte tenda a 0 

(c→0), a expressão tende a ser igual a (3.1), ou seja, a de um dispositivo Diamante. 

O PAMDLE também está presente na estrutura, e para o cálculo de Leff, a mesma 

análise da Figura 20 é feita na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Exemplo de associação de 4 MOSFETs (esquerda) e análise quando N tende a infinito (direita) do 

comprimento efetivo de canal de um MOSFET do tipo OCTO. 

 

A expressão (3.14) continua válida, mas ao fazermos N tender ao infinito, teremos 

agora dois intervalos de integração, conforme equação (3.23). 

 

𝑊

𝐿𝑒𝑓𝑓
= 2. ∫

𝑑𝑦

𝐿𝑖

(1−𝑐).𝑊/2

0
+ 2. ∫

𝑑𝑦

𝐵

𝑊/2

(1−𝑐).𝑤/2
                             (3.23) 

 

Resolvendo (3.23), obtém-se o comprimento efetivo de canal, dado por (3.24). 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
1

1−𝑐

𝐵−𝑏
ln(

𝐵

𝑏
)+

𝑐

𝐵

                                                 (3.24) 
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Note que a equação (3.24) segue a mesma tendência da (3.22), ou seja, caso o fator de 

corte tenda a 100% (c→1), o comprimento tende a ser o de um dispositivo convencional com 

L=B, e caso o fator de corte tenda a 0 (c→0), a expressão tende a ser igual a (3.13), ou seja, a 

de um dispositivo Diamante. 

Portanto, o estilo de leiaute do tipo OCTO também possui a capacidade de melhorar o 

desempenho elétrico de dispositivos MOSFETs em relação ao do MOSFET do tipo Diamante 

e ao do equivalente convencional (mesma área de porta e condições de polarização), por conta 

do LCE e do PAMDLE [15]. Diversos estudos já foram realizados com transistores 

implementados com este estilo de leiaute, incluindo resultados experimentais descrevendo seu 

comportamento elétrico para aplicações analógicas e digitas [58], e também em ambientes 

radioativos [59]. 

 

 

3.1.4 Robustez à radiação dos MOSFETs do tipo Diamante e OCTO 

 

 

A radiação que atinge os dispositivos semicondutores pode ser classificada em dois 

tipos, por partículas ou por ondas eletromagnéticas [60]. Em ambos os casos, um dos 

principais efeitos causados por esta radiação é a geração de pares elétron-lacunas [60]. 

Quando esta geração ocorre na região ativa do silício, ocorrem efeitos transitórios, tais como 

mudança de estados lógicos momentânea (Single Event Upset), travamento do dispositivo no 

estado ligado (Single Event Latch-up), entre outros, denominados efeitos de eventos 

singulares (Single Event Effects – SSE) [61]. Estes eventos, entretanto, são transitórios, uma 

vez que após determinado tempo os pares gerados são recombinados e o dispositivo volta ao 

seu estado normal de funcionamento [61]. 

Quando os pares elétron-lacuna são gerados no óxido, entretanto, os elétrons são 

rapidamente arrastados para fora do óxido por tunelamento em alguns picosegundos após a 

sua geração, por conta de sua elevada mobilidade [62]. Já as lacunas, por conta de sua 

mobilidade reduzida, acabam sendo atraídas de forma bem mais lenta para próximo à 

interface, onde algumas também são ejetadas por tunelamento para a região ativa, e outras 

acabam permanecendo, constituindo uma carga acumulada na camada de óxido (Not) [62]. A 

radiação no óxido gera também armadilhas de interface, que são caracterizadas como cargas 

que possuem comportamento fixo (Nit), dependendo do nível energético no diagrama de 

banda de energias [63]. No caso de dispositivos com canal n, essa carga é predominantemente 
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negativa, e positiva no caso de dispositivos com canal tipo p [63]. Esses efeitos discutidos são 

permanentes, e são denominados de efeitos da dose ionizante total (Total Ionization Dose – 

TID), por serem caracterizados em função da dose irradiada, e podem degradar 

consideravelmente o funcionamento dos transistores afetados [61]. 

A influência dos efeitos de TID nos dispositivos semicondutores depende muito da 

geometria e dos fatores tecnológicos de fabricação [64]. Nos dispositivos MOSFETs 

convencionais, a geração de cargas na região do óxido de campo de isolamento da região 

ativa (LOCal Oxidation of Silicon - LOCOS) acaba diminuindo a tensão de limiar neste local, 

que é denominado bico de pássaro por conta de seu formato, e é localizado nas laterais dos 

dispositivos [61], formando transistores parasitários associados em paralelo. Isso faz com que 

os dispositivos passem a conduzir no sublimiar, aumentando a corrente de fuga e 

consequentemente degradando o desempenho do dispositivo nesse regime. 

Os dispositivos MOSFETs do tipo Diamante e OCTO, por sua vez, mostraram-se mais 

robustos à radiação em comparação aos convencionais equivalentes [59, 53]. Isso ocorre 

devido ao fato de que por conta da geometria, os dispositivos fabricados com leiaute não 

convencionais possuem uma região de bico de pássaro menor do que a encontrada nos 

convencionais equivalentes [53], conforme ilustrado na Figura 31. Além disso, o 

espraiamento de corrente induzido pelo LCE, conforme visto na Figura 21, faz com que esses 

transistores parasitários possuam influência reduzida, já que as linhas de corrente tendem a 

contornar as bordas onde os mesmos ocorrem. 

 

 

Figura 31 – Ilustração da ocorrência de transistores parasitários com Vth reduzidos nas regiões de bico de pássaro 

dos MOSFETs. Como o transistor do tipo Diamante possui uma borda menor, é menos afetado por este efeito. 
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3.2 Estilo de leiaute Diamante e OCTO aplicado a FinFETs 

 

 

Assim como ocorrido com os dispositivos planares, em que as melhorias visando a 

maior integração VLSI no âmbito digital beneficiaram também as aplicações analógicas, estas 

também podem ter seu desempenho melhorado com o uso do FinFET [65, 66, 67, 68]. 

Visando isto e com o intuito de aplicar o estilo de leiaute Diamante e OCTO em dispositivos 

mais avançados e com dimensões menores, a fim de aprofundar o estudo dos estilos de leiaute 

não convencionais, o conceito do FinFET Diamante e OCTO são criados a partir da 

modificação do formato do canal/porta de retangular para hexagonal e octogonal, 

respectivamente, conforme Figura 32. As mesmas dimensões definidas para os dispositivos 

planares foram mantidas, ou seja, B e b são os comprimentos maiores e menores do canal, 

respectivamente, e α é o ângulo formado pelas junções metalúrgicas definidas entre as regiões 

de dreno/fonte e canal para o dispositivo Diamante, e o ângulo da região triangular geradora 

da geométrica octogonal (B`) a partir da aplicação de um fator de corte c para o dispositivo 

OCTO. A altura do fin HFin e largura WFin também são definidas, e são as mesmas do 

dispositivo FinFET convencional. 

 

 

Figura 32 – Estrutura conceitual dos FinFETs do tipo Diamante (esquerda) e OCTO (direita). 

 

O conceito de LCE é mantido, ou seja, a interação das componentes de campo elétrico 

longitudinais (𝜀//1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝜀//2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ para o Diamante e a terceira 𝜀//3⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ para o OCTO na Figura 32) para 

gerar um campo elétrico longitudinal resultante maior (𝜀//_𝐷𝐹𝐹⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗para o Diamante e 𝜀//⃗⃗⃗⃗  ⃗ para o 
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OCTO na Figura 32). Também é mantido o PAMDLE devido aos diferentes comprimentos (b 

e B) do canal. Deseja-se em seguida analisar o resultado da combinação destes dois efeitos 

nas características elétricas do FinFETs ao alterar a estrutura do canal de retangular para 

hexagonal, e posteriormente octogonal pela aplicação do fator c, conforme ilustrado na  

Figura 33, a fim de expandir o conhecimento sobre os estilos de leiaute não-convencionais. 

Para isso, como as estruturas são conceituais, o estudo será feito através de simulações 

numéricas tridimensionais, e a forma de comparação com a convencional será mantida a 

mesma que foi realizada para as estruturas planares, ou seja, serão considerados dispositivos 

com mesmo Lgeo, área de porta e condições de polarização. 

 

 

 

Figura 33 – Dinamização da implementação do FinFET Diamante a partir da alteração da região de canal para 

hexagonal (a), e do FinFET OCTO através da aplicação de um fator de corte no dispositivo Diamante (b). 

 

 

Por fim, serão realizados também os primeiros estudos de radiação nestas estruturas, a 

fim de verificar se os mesmos são mais robustos ao TID, como é o caso dos dispositivos 

planares. 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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4 SIMULAÇÕES NUMÉRICAS TRIDIMENSIONAIS 

 

 

Neste capítulo serão discutidas as formas como as simulações numéricas 

tridimensionais foram realizadas, as ferramentas computacionais utilizadas e os modelos 

considerados. 

 

 

4.1 Simulador numérico utilizado 

 

 

Tecnologia auxiliada por computador (Technology Computer Aided Design – TCAD) 

é uma ferramenta de automação de projetos eletrônicos que modela a operação e fabricação 

de CIs [69]. Por simulações numéricas tridimensionais, equações que regem o funcionamento 

físico dos transistores e/ou seu processo de fabricação são calculadas em uma malha (mesh) 

que discretiza a estrutura em vários nós, onde estas equações diferenciais são resolvidas 

através de métodos de elementos finitos [69]. As ferramentas TCAD são indispensáveis 

atualmente no desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação de CIs, pois diminuem 

consideravelmente o tempo e custo de projeto, e suas simulações, de forma já bastante 

comprovada, reproduzem fielmente o comportamento elétrico dos dispositivos eletrônicos 

integrados, se ajustadas adequadamente [70]. 

As equações físicas fundamentais que regem o funcionamento de um dispositivo 

eletrônico são a equação de Poisson, que relaciona campo elétrico e potencial elétrico com a 

concentração de portadores, e as equações de continuidade, que garantem a conservação de 

carga nos mecanismos de geração e recombinação dos semicondutores e de transporte, que 

são modeladas através de aproximações e simplificações da Equação de Boltzmann de 

Transporte, e dependendo da aplicação pode ser o modelo de Deriva-Difusão, hidrodinâmico 

ou Monte-Carlo [69]. Associados a essas equações diferenciais fundamentais, estão outras 

equações que modelam as variáveis utilizadas por estas, como as estatísticas de portadores, 

mecanismos de geração e recombinação e degradação da mobilidade. Simulações utilizando o 

modelo de Deriva-Difusão com correção para efeitos de confinamento quântico, utilizando os 

modelos apropriados de mobilidade, já se mostraram consistentes para a predição do 

comportamento elétrico dos dispositivos do nó tecnológico até de 16 nm [71]. 
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Neste trabalho, as ferramentas TCAD da Synopsys [23] foram utilizadas. Neste pacote 

TCAD, foi possível a criação automática das malhas, através de scripts parametrizados em 

função das dimensões desejadas, no programa Sentaurus Structure Editor, para a posterior 

simulação no simulador de dispositivos Sentaurus Device, e extração dos parâmetros pelo 

programa Inspect. Uma forma mais detalhada de como as ferramentas computacionais foram 

utilizadas, com os comandos desenvolvidos para este trabalho, pode ser encontrado no 

Apêndice A. 

 

 

4.2 Modelos utilizados 

 

 

Os modelos escolhidos para as simulações já foram utilizados anteriormente com 

sucesso na simulação de FinFETs com dimensões similares às utilizadas neste trabalho [72]. 

Nesta referência, entretanto, os modelos de degradação de mobilidade devido ao campo 

elétrico vertical tiveram seus parâmetros alterados, por se tratarem de FinFETs de canal triplo, 

que possuem degradações de mobilidades diferentes nos planos da porta superior e laterais 

[72]. Neste trabalho, porém, além dos transistores estudados serem de porta dupla, não foram 

calibrados por curvas experimentais e, portanto, os parâmetros já calibrados previamente e 

fornecidos pela Synopsys [73] foram utilizados. Isto não tem muito impacto no presente 

trabalho, pois, conforme discutido anteriormente, o que importa para a análise são as 

alterações relativas nos parâmetros e não seus valores absolutos. Desta forma, os modelos 

utilizados são listados abaixo: 

a) ConstantMobility: Modelo ativo por padrão que considera apenas o mecanismo de 

espalhamento por fônons da rede cristalina, portanto dependendo apenas da 

temperatura [74]; 

b) Philips Unified Mobility Model (PhuMob): Modelo de degradação de mobilidade 

devido ao espalhamento por impurezas e portadores, que leva em conta 

dependência da temperatura e dopagem, proposto por Klaassen [75, 76]; 

c) Lombardi: Modelo de degradação nas interfaces entre silício e óxido, devido aos 

mecanismos de espalhamento por fônons acústicos e rugosidade da superfície, em 

função do campo elétrico vertical, concentração de dopantes e temperatura [77]; 

d) Canali: As mobilidades calculadas pelos modelos acima, devido aos seus 

respectivos mecanismos de espalhamento, são combinadas anteriormente pela 
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regra de Mathiessen, resultando na mobilidade de baixo campo. Esta é, então, 

utilizada por este modelo para o cálculo final da mobilidade que leva em conta a 

velocidade de saturação dos portadores em alto campo elétrico lateral e a 

temperatura [78]; 

e) Recombinação SRH: Modelo de geração e recombinação de portadores baseado na 

teoria de Shockley-Read-Hall [79], usado com dependência com a concentração de 

dopantes; 

f) BandGapNarrowing (OldSlotboom): Modelo de estreitamento de faixa proibida [80]; 

g) Density Gradient Quantization Model: Modelo para a correção quântica através do 

uso de uma expressão adicional no cálculo da concentração de portadores [81], dessa 

forma não é necessário a solução da equação de Schrödinger, computacionalmente 

exigente. 

 

 

4.3 Estruturação das Simulações 

 

 

As formas das comparações entre os FinFETs do tipo Diamante e OCTO serão 

mantidas conforme realizado para os dispositivos planares [14, 19]. Ou seja, a dimensão b 

será definida como a dimensão mínima, e o comprimento B será gradativamente aumentado, 

gerando dispositivos com ângulos α cada vez menores. Para cada dispositivo Diamante, será 

gerado um outro equivalente convencional com mesma área de porta e Lgeo. Esse mesmo Lgeo 

será então utilizado para o cálculo do B da estrutura OCTO, de acordo com o seu fator de 

corte utilizado. Portanto, os parâmetros elétricos serão extraídos para a mesma condição de 

polarização e Lgeo de todas as estruturas. Para a definição da dimensão mínima, será realizada 

antes a simulação de um FinFET convencional com o comprimento de canal reduzido até o 

ponto onde começa a haver efeitos de canal curto, que será avaliado por SS e Vth. 

As dimensões dos FinFETs foram baseadas em [38], com altura do fin HFin = 60 nm, 

largura WFin = 20 nm, espessura do óxido de porta tox = 2 nm, espessura do óxido enterrado 

tbox = 145 nm, espessura do óxido de porta no topo toxt = 40 nm, concentração intrínseca de 

dopagem no canal de NA = 1.1015 cm-3, concentração de fonte e dreno de 5.1020 cm-3 com 

extensões de 20 nm e função trabalho do eletrodo de porta de 4,7 eV. Ao contato de substrato 

foi atribuído uma função trabalho de 4,95 eV, que equivale aproximadamente à do silício com 

dopagem de lâmina de 1.1015 cm-3. 
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5 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES NUMÉRICAS TRIDIMENSIONAIS 

 

 

A seguir, nesta seção, serão dispostos os resultados das simulações numéricas 

tridimensionais realizadas. 

 

 

5.1 Simulações numéricas tridimensionais dos FinFETs convencionais 

 

 

Inicialmente foram simulados transistores FinFETs convencionais com a variação do 

comprimento de canal para determinar a dimensão mínima dos dispositivos para os 

parâmetros tecnológicos definidos. A malha criada para um dispositivo com L de 100 nm 

pode ser vista na Figura 34. As distâncias entre os nós das malhas foram parametrizadas em 

função de suas dimensões, entretanto, uma mesma distância foi utilizada na direção de WFin e 

entre as regiões de fonte/dreno. O Apêndice A possui uma discussão mais detalhada sobre a 

criação das malhas. 

 

 

Figura 34 – Malha gerada pelo Sentaurus Structure Editor para um dispositivo FinFET com L de 100 nm e WFin 

de 20 nm. 
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Para definir os comprimentos mínimos de canal (Lmin), as curvas de IDS em função de 

VGS para um VDS de 50 mV foram obtidas para dispositivos convencionais com L reduzidos 

gradativamente. Os parâmetros Vth e SS foram então extraídos pelos métodos discutidos na 

seção 2.3. As curvas de SS e Vth podem ser vistas na  

Figura 35. 
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Figura 35 – Curvas de SS e Vth em função de L usadas para definir Lmin. 

 

Portanto, de acordo com a  

Figura 35, a dimensão mínima de 50 nm foi definida como o limite a partir do qual 

teremos uma degradação acentuada devido aos efeitos de canal curto. Nessa dimensão temos 

um Vth de 0,527 V e um SS de 72,92 mV/dec, comparados com os 0,533 V e 60,7 mV/dec dos 

dispositivos mais longos. 

O fenômeno de inversão de volume também pode ser observado através dos resultados 

das simulações numéricas tridimensionais desses dispositivos. Na Figura 36, podemos ver a 

densidade de elétrons calculada em uma linha de corte na direção de WFin no meio do canal, 

em HFin/2, para um VDS de 1 V e VGT de 1 V. É possível observar que o pico da densidade de 

portadores ocorre aproximadamente a 1 nm da interface com o óxido de porta. 
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Figura 36 – Densidade de elétrons calculada no dispositivo de 100 nm para um VDS de 1 V e VGT de 1 V, na 

linha de corte obtida na região central do dispositivo em HFin/2. 

 

 

5.2 Simulações numéricas tridimensionais dos FinFETs do tipo Diamante 

 

 

Definido o comprimento mínimo de canal considerado, as dimensões dos FinFETs do 

tipo Diamante foram obtidas fixando b em Lmin e aumentando gradativamente o valor de B, 

gerando estruturas com ângulos α cada vez menores. Para cada estrutura Diamante criada, foi 

gerada também um dispositivo convencional com o mesmo Lgeo, para que as comparações 

sejam feitas mantendo-se o critério de mesma AG e condições de polarização.  
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As dimensões dos transistores cujas malhas foram implementadas podem ser vistas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Dimensões dos pares equivalentes de FinFETs Diamante e Convencional. 

WFin = 20nm   HFin = 60 nm 

Diamante Convencional  
AG (nm2) 

b (nm) B (nm) α(º) Lgeo (nm) 

50 60 161,07 55 3300 

50 70 143,13 60 3600 

50 90 112,62 70 4200 

50 110 90 80 4800 

50 130 73,74 90 5400 

50 150 61,93 100 6000 

50 170 53,13 110 6600 

50 200 43,60 125 7500 

 

Devido à geometria hexagonal do canal, os dispositivos FinFETs do tipo Diamante 

acabam possuindo uma extensão de fonte/dreno maior que a dos convencionais equivalentes. 

Isso pode ser observado na Figura 37. No dispositivo convencional a distância é constante em 

20 nm entre as junções metalúrgicas e os contatos, localizados nas extremidades da aleta de 

silício. Já nos dispositivos do tipo Diamante, a distância de 20 nm ocorre apenas no centro do 

dispositivo, onde temos o comprimento B, sendo maior, por exemplo, onde temos o 

comprimento b. Embora isso aumente um pouco a resistência série do dispositivo do tipo 

Diamante em relação ao convencional equivalente, representa uma estrutura mais realista. 

 

 

Figura 37 – Malhas dos dispositivos com Lgeo de 70 nm e a sobreposição das regiões de canal. 
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Geradas as malhas dos dispositivos, com as dimensões e dopagens definidas, foram 

realizadas as simulações das curvas de IDS em função de VGS para um VDS de 50 mV. As 

curvas para os dispositivos Diamante e convencional equivalentes podem ser vistas na Figura 

38. Nas figuras, Lgeo para os dispositivos do tipo Diamante representa aqueles com mesma 

área de porta do que os convencionais dos pares da Tabela 5 usados nas comparações, já que 

como ambos possuem o mesmo HFin, o comprimento geométrico é um parâmetro de 

comparação mais adequado. Com estas curvas os valores de Vth e SS foram extraídos para os 

diferentes dispositivos. 
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Figura 38 – Curvas de IDS x VGS para um VDS de 50 mV dos dispositivos do tipo (a) Diamante e (b) 

convencional. 
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Com os valores de Vth conhecidos, as curvas de IDS em função de VDS foram simuladas 

posteriormente, para um VGT de 0,2 V. Através destas curvas os valores de IDSsat e gD para um 

VDS de 1 V foram obtidos, e os valores de Ron foram extraídos. As curvas simuladas para os 

dispositivos Diamante e convencional equivalentes podem ser vistas na Figura 39. 
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Figura 39 - Curvas de IDS x VDS para um VGT de 0,2 V dos dispositivos do tipo (a) Diamante e (b) convencional. 

 

Em seguida, as curvas de IDS em função de VGS para uma polarização de VDS de 1 V 

foram simuladas, a fim de se obter os valores de gm para um VGT de 0,2 V. As curvas 

simuladas para os dispositivos Diamante e convencional equivalentes podem ser vistas na 

Figura 40. 
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Figura 40 - Curvas de IDS x VGS para um VDS de 1 V dos dispositivos do tipo (a) Diamante e (b) convencional. 

 

 

 

5.2.1 Tensão de limiar e inclinação de sublimiar 

 

 

Como as comparações são feitas nas mesmas condições de polarização, será utilizada 

na porta uma polarização de sobretensão de porta VGT para compensar as pequenas variações 

em Vth de um dispositivo para outro. Os Vth e SS obtidos pelas simulações podem ser vistos 

na Tabela 6. 

 

(a) 

(b) 
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Tabela 6 – Vth e SS dos pares equivalentes de FinFETs Diamante e Convencional. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo (nm) α(º) 
Diamante  Convencional 

Vth(V) SS(mV/dec) Vth(V) SS(mV/dec) 

55 161,07 0,528 70,129 0,529 69,538 

60 143,13 0,528 68,506 0,530 67,111 

70 112,62 0,525 66,712 0,532 64,121 

80 90 0,522 65,779 0,533 62,422 

90 73,74 0,519 65,250 0,534 61,459 

100 61,93 0,517 64,889 0,534 60,879 

110 53,13 0,512 64,679 0,534 60,526 

125 43,60 0,509 64,391 0,534 60,200 

 

 

Conforme esperado, os valores de Vth e SS aumentam e diminuem, respectivamente, 

com o aumento de Lgeo para os dispositivos do tipo convencional. Entretanto, entre os 

dispositivos do tipo Diamante, o Vth diminui com o aumento de Lgeo. Isso ocorre, pois os 

valores deste parâmetro são extraídos da curva de IDS em função de VGS, que é afetada pelas 

resistências séries de fonte e dreno e, conforme discutido, estas resistências são maiores nos 

dispositivos Diamantes quanto menor seu ângulo, e constante para os convencionais. As 

variações, entretanto, são muito pequenas, tanto entre dispositivos do mesmo tipo quanto de 

tipos diferentes, sendo, portanto, desprezíveis. Embora as diferenças no parâmetro SS também 

sejam pequenas, nos dispositivos convencionais tendem a 60 mV/dec com o aumento do 

comprimento de canal, e nos do tipo Diamante tendem a 64 mV/dec. Isto se deve ao fato de 

que mesmo com Lgeo maiores, b permanece constante em um comprimento mínimo, e como 

devido aos efeitos de canal curto o SS é maior quanto menor o canal, essa região 

provavelmente possui uma influência no valor total deste parâmetro quando na composição 

total do canal. 

 

 

5.2.2 Corrente de dreno de Saturação 

 

 

As correntes de dreno simuladas para um VDS de 1 V e VGT de 0,2 V e a variação dos 

valores obtidos para o Diamante (IDS_DFF) em relação ao do convencional equivalente (IDS_CFF) 

podem ser vistas na Tabela 7. 



77 
 

 

 

 

Tabela 7 – Corrente de saturação em VDS = 1 V e VGT = 0,2 V. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional  

IDS_DFF(μA) IDS_CFF(μA) Variação 

55 161,07 18,98 18,80 0,98% 

60 143,13 17,86 17,39 2,69% 

70 112,62 16,30 15,47 5,37% 

80 90 15,35 14,00 9,61% 

90 73,74 14,64 12,89 13,53% 

100 61,93 14,12 11,92 18,42% 

110 53,13 13,56 11,12 21,99% 

125 43,60 13,24 10,12 30,82% 

 

Com os valores tabelados é possível verificar os ganhos totais de corrente de dreno 

(GTotal=IDS_DFF/IDS_CFF) do dispositivo do tipo Diamante em relação ao convencional 

equivalente, em função do ângulo α, conforme visto na Figura 41. Nesta figura também são 

traçadas a curva de ganho teórico do PAMDLE, segundo calculado pela expressão (3.19) e os 

valores de B e b da Tabela 5. 
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Figura 41 – Ganhos de corrente simulados (GTotal), teóricos provenientes do PAMDLE (GPAMDLE) e dado pela 

função aproximada (GAprox). 

 

Os ganhos seguiram tendência similar à observada para os dispositivos MOSFET 

planares, vista na Figura 23 e Figura 24, entretanto, em proporções menores. Isso se deve em 

parte devido ao menor ganho de corrente proveniente do PAMDLE para estas dimensões 

(valor de β equivale a apenas 1,2). Porém, os ganhos devido ao LCE foram menores do que o 
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esperado, já que apenas considerando este efeito, para um α de 90º, por exemplo, teríamos um 

ganho de 1,41, conforme visto na Figura 23 e Figura 24. Os ganhos reduzidos do LCE podem 

ser explicados analisando a estrutura dos dispositivos simulados. A Figura 42 apresenta a 

curva da velocidade de deriva dos elétrons em função da distância no canal, obtida em um 

corte realizado a 1 nm de distância da interface (pico da inversão no canal) do dispositivo 

convencional com L de 70 nm, para um VGT de 1 V e VDS de 1 V, 0,7 V e 0,1 V. 
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Figura 42 – Velocidade de deriva dos elétrons no canal do dispositivo convencional com L de 70 nm para três 

condições de polarização diferentes. 
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A velocidade dos portadores se relaciona com o campo elétrico de acordo com a 

mobilidade [2]. Em 300K, a velocidade dos elétrons (v) em função do campo elétrico (ε) no 

silício pode ser aproximada [82] por (5.1), na qual vm e εc são constantes e equivalem a 

9,5.106 cm.s-1 e 1,95.104 V.cm-1, respectivamente. 

 

𝑣 = 𝑣𝑚.
𝜀/𝜀𝑐

[1+(𝜀/𝜀𝑐)2]1/2                                               (5.1) 

 

A expressão (5.1) nos fornece o gráfico da Figura 43. 
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Figura 43 – Gráfico da velocidade dos elétrons em função do campo elétrico no silício a 300K. 

 

É possível observar que ocorre a saturação da velocidade dos elétrons próxima a 1.107 

cm/s, para campos elétricos da ordem de 104 V.cm-1. Ou seja, campos elétricos superiores a 

estes valores não provocam aumento significativo na corrente de deriva. 

Portanto, conforme visto na Figura 42, para VDS de 0,7 V e 1 V, quando o dispositivo 

está em saturação, desconsiderando a região de pinch-off, a velocidade dos elétrons já está 

saturada no canal, mesmo para o dispositivo convencional. Desta forma, o aumento do campo 

elétrico devido ao LCE possui efeito reduzido. 

Por fim, os ganhos obtidos puderam ser representados por uma dependência 

exponencial em relação ao ângulo α. Desta forma, foi possível obter uma expressão para o 

ganho em função de α (em rad), conforme equação (5.2). 
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𝐺𝐼𝑑𝑠(𝛼) = 0,965. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                  (5.2) 

 

 A curva dos ganhos obtidos por (5.2) para os diferentes ângulos é traçado na Figura 

41, pela qual é possível verificar o bom ajuste obtido pela função. Este resultado incentivou o 

ajuste dos ganhos também dos dispositivos MOSFETs e FDSOI dispostos na Figura 23 e 

Figura 24, respectivamente. O ganho experimental dos dispositivos do nó tecnológico de 1 

μm em função de α foi ajustado por (5.3), e o ganho simulado dos dispositivos 

submicrométricos foi ajustado por (5.4). 

 

𝐺𝐼𝑑𝑠_1𝜇(𝛼) = 6,253. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                  (5.3) 

𝐺𝐼𝑑𝑠_0,15𝜇(𝛼) = 4,227. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                (5.4) 

 

Conforme visto no gráfico da Figura 44 para os dispositivos medidos do nó de 1 μm e 

na Figura 45 para os dispositivos simulados do nó de 150 nm, em ambos os casos as 

expressões forneceram ótimos ajustes. O interessante a se notar é que o fator de decaimento 

exponencial em todos os casos é o mesmo, variando apenas o fator que multiplica o termo 

exponencial. Isso indica a possibilidade de obter um modelo de ganho empírico simples, onde 

o fator multiplicativo pode ser caracterizado em função de β para dado nó tecnológico. 
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Figura 44 – Ganhos de corrente experimentais dos dispositivos MOSFETs (GExperimental) e os obtidos por GIds_1μ. 
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Figura 45 – Ganhos de corrente simulados dos dispositivos FDSOI (GSimulado) e os obtidos por GIds_0,15μ. 

 

 

5.2.3 Resistência de estado ligado 

 

 

Os valores de Ron obtidos pelo método exposto na seção 2.3.4 para uma curva de IDS 

em função de VDS com VGT de 0,2 V, para o dispositivo do tipo Diamante (Ron_DFF) e 

convencional (Ron_CFF), podem ser vistos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Valores de resistência de estado ligado para um VGT de 0,2 V. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional  

Ron_DFF(kΩ) Ron_CFF(kΩ) Variação 

55 161,07 5,20 5,20 -0,02% 

60 143,13 5,50 5,56 -0,94% 

70 112,62 6,04 6,21 -2,73% 

80 90 6,42 6,89 -6,73% 

90 73,74 6,77 7,53 -10,05% 

100 61,93 7,07 8,22 -13,98% 

110 53,13 7,57 8,90 -14,91% 

125 43,60 8,05 9,93 -18,96% 

 

Com os valores da Tabela 8 é possível traçar o gráfico da Figura 46, onde são expostas 

as razões de Ron_DFF normalizado pelo valor do dispositivo convencional  (Ron_DFF/Ron_CFF), 

em função do ângulo α do dispositivo Diamante do par em comparação. 
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Figura 46 – Valores normalizados de Ron dos dispositivos Diamante em relação ao convencional equivalente em 

função dos diferentes valores de α, e curva de GRon (linha tracejada). 

 

Conforme é possível observar, os dispositivos seguiram a tendência de redução de Ron 

conforme observado nos dispositivos MOSFET planares [19], o que reforça a capacidade dos 

estilos de leiaute Diamante em melhorar o desempenho de CIs chaveadores de potência para a 

conversão de tensão [20], por exemplo. 

As razões de Ron normalizadas foram aproximados pela expressão (5.5), definida 

como o “ganho” no parâmetro Ron do dispositivo Diamante em relação ao convencional 

equivalente, da mesma forma que foi feito com a corrente de dreno de saturação. 

 

𝑅𝑜𝑛_𝐷𝐹𝐹

𝑅𝑜𝑛_𝐶𝐹𝐹
= 𝐺𝑅𝑜𝑛(𝛼) = −0,594. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                  (5.5) 

 

A curva dos ganhos obtidos por (5.5) para os diferentes ângulos é traçada na Figura 

46, indicando que as variações neste parâmetro também podem ser aproximadas por uma 

função exponencial com fator de decaimento de 1,5. 

 

 

5.2.4 Transcondutância, condutância de saída e ganho intrínseco de tensão 

 

 

As transcondutâncias de baixo campo elétrico longitudinal obtidas pelo método 

exposto na seção 2.3.5 pelas curvas simuladas de IDS por VGS para um VDS de 50 mV podem 
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ser vistas na Tabela 9 para os dispositivos do tipo Diamante (gm0_DFF) e convencional 

equivalente (gm0_CFF). As variações de gm0 aumentam com a diminuição de α por conta do 

aumento na condução devido ao LCE e PAMDLE.  

 

Tabela 9 – Transcondutância de baixo campo simulada para um VDS de 50 mV. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional  

gm0_DFF(μS) gm0_CFF(μS) Variação 

55 161,07 45,91 45,75 0,35% 

60 143,13 43,18 42,78 0,92% 

70 112,62 39,55 38,52 2,67% 

80 90 37,26 34,72 7,31% 

90 73,74 35,47 31,77 11,64% 

100 61,93 34,05 29,15 16,82% 

110 53,13 32,07 27,02 18,68% 

125 43,60 30,40 24,25 25,38% 

 

A razão entre gm0 do dispositivo do tipo Diamante e do convencional equivalente 

(gm0_DFF/ gm0_CFF) pode ser aproximado por (5.6), conforme gráfico da Figura 47. 

 

𝐺𝑔𝑚0(𝛼) = 0,795. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                  (5.6) 
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Figura 47 – Valores normalizados de gm0 simulados para os diferentes ângulos α e curva da razão em função do 

ângulo dado por Ggm0.  

 

A mesma tendência de aumento observado em gm0 pode ser verificada com o valor da 

transcondutância na polarização analisada de VDS = 1 V e VGT = 0,2 V, tendência observada 
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também nos dispositivos MOSFET planares [19]. Na Tabela 10 são expostos os valores de gm 

do dispositivo do tipo Diamante (gm_DFF) e convencional equivalente (gm_CFF).  

Entretanto, conforme observado na mesma tabela, os valores das condutâncias de 

saída dos dispositivos do tipo Diamante (gD_DFF) aumentam em relação aos dos convencionais 

equivalentes (gD_CFF), devido ao fato de que embora possuam mesmos comprimentos 

geométricos, os comprimentos efetivos dos dispositivos do tipo Diamante são menores do que 

os dos convencionais, havendo, dessa forma, uma maior modulação do comprimento de canal. 

 

Tabela 10 – Valores de gm e gD simulados em VDS = 1V e VGT = 0,2V para os dispositivos simulados. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional Variação 

gm_DFF 

(μS) 

gD_DFF 

(μS) 

gm_CFF 

(μS) 

gD_CFF 

(μS) 

gm(μS) gD(μS) 

55 161,07 96,59 3,33 96,13 3,19 0,49% 4,43% 

60 143,13 94,29 2,87 92,66 2,57 1,76% 11,59% 

70 112,62 90,56 2,35 87,49 1,85 3,52% 27,41% 

80 90 87,91 2,07 82,32 1,40 6,79% 47,99% 

90 73,74 85,96 1,90 77,94 1,13 10,28% 67,20% 

100 61,93 84,09 1,77 73,80 0,95 13,94% 87,52% 

110 53,13 82,78 1,67 70,31 0,79 17,73% 110,97% 

125 43,60 81,76 1,65 65,53 0,65 24,77% 158,03% 

 

As razões de gm_DFF/gm_CFF e gD_DFF/gD_CFF também foram modelados pelas funções 

exponenciais de (5.7) e (5.8), respectivamente. Conforme visto na Figura 48 para gm, e Figura 

49 para gD, as expressões são capazes de fornecer satisfatoriamente os valores simulados. 
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Figura 48 – Valores normalizados de gm simulados para os diferentes ângulos α e curva da razão em função do 

ângulo dada por Ggm. 
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Figura 49 – Valores normalizados de gD simulados para os diferentes ângulos α e curva da razão em função do 

ângulo dada por GgD. 

 

 

𝐺𝑔𝑚(𝛼) = 0,705. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                  (5.7) 

𝐺𝑔𝐷(𝛼) = 4,950. 𝑒−1,5.𝛼 + 1                                  (5.8) 

 

As variações conjuntas de gm e gD dos dispositivos FinFET do tipo Diamante em 

relação aos convencionais equivalentes nos fornecem as variações no Av0 segundo a Tabela 

11, onde são dispostos os valores dos ganhos de tensão absolutos (em V/V) e em decibéis dos 

dispositivos do tipo Diamante (Av0_DFF) e convencional (Av0_CFF). Conforme é possível 

observar, para uma mesma polarização de tensão, o ganho reduz consideravelmente do 

dispositivo do tipo Diamante para o convencional equivalente com mesmo Lgeo, indo na 

direção contrária da tendência observada nos dispositivos MOSFET planares [19]. O motivo 

pelo qual isso ocorre é que o ganho na transcondutância é menor devido ao menor ganho 

proveniente do LCE, conforme já discutido, e o aumento na condutância de saída depende 

apenas do comprimento efetivo de canal. Dessa forma, o aumento de gm não foi capaz de 

superar o aumento de gD devido a modulação do comprimento de canal, o que provocou uma 

redução no ganho intrínseco de tensão, já que esses parâmetros se relacionam de acordo com 

a equação (2.14). 
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Tabela 11 – Ganhos intrínsecos de tensão em valor absoluto e em decibéis dos dispositivos simulados. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional Variação 

Av0_DFF Av0_DFF 

(dB) 

Av0_CFF Av0_CFF 

(dB) 

Av0 Av0(dB) 

55 161,07 28,98 29,24 30,12 29,58 -3,78% -0,33 

60 143,13 32,84 30,33 36,01 31,13 -8,81% -0,80 

70 112,62 38,48 31,70 47,36 33,51 -18,75% -1,80 

80 90 42,50 32,57 58,90 35,40 -27,84% -2,83 

90 73,74 45,33 33,13 68,72 36,74 -34,04% -3,61 

100 61,93 47,42 33,52 78,05 37,85 -39,24% -4,33 

110 53,13 49,48 33,89 88,67 38,96 -44,19% -5,07 

125 43,60 49,55 33,90 100,62 40,05 -51,65% -6,15 

 

 

5.2.5 Frequência de ganho de tensão unitário 

 

 

Como fT é proporcional a gm, há aumento deste parâmetro nos dispositivos do tipo 

Diamante (fT_DFF) em relação aos dos convencionais equivalentes (fT_CFF) na mesma 

proporção deste último parâmetro, conforme visto na Tabela 12 para um VDS de 1 V e VGT de 

0,2 V. 

 

Tabela 12 – Frequência de ganho de tensão unitário calculadas para os dispositivos simulados. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional  

fT_DFF(MHz) fT_CFF(MHz) Variação 

55 161,07 1,54 1,53 0,49% 

60 143,13 1,50 1,47 1,76% 

70 112,62 1,44 1,39 3,52% 

80 90 1,40 1,31 6,79% 

90 73,74 1,37 1,24 10,28% 

100 61,93 1,34 1,17 13,94% 

110 53,13 1,32 1,12 17,73% 

125 43,60 1,30 1,04 24,77% 

 

Esse aumento de fT já foi explorado nos dispositivos planares para melhorar o 

desempenho em aplicações de CIs analógicas [16], podendo, portanto, ser utilizado da mesma 

maneira para com os dispositivos FinFETs através da aplicação do estilo de leiaute Diamante. 
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5.2.6 Razão da transcondutância pela corrente de dreno 

 

 

A razão gm/IDS calculada para um VDS de 1 V e um VGT de 0,2 V pode ser visto na 

Tabela 13. Conforme ocorrido no caso dos dispositivos planares [19], a razão gm/IDS não 

variou significativamente entre o do dispositivo do tipo Diamante [(gm/IDS)DFF] e do seu 

convencional equivalente [(gm/IDS)CFF], possuindo apenas uma leve redução. Isso indica que o 

dispositivo do tipo Diamante opera em um regime de inversão maior, já que possui uma maior 

capacidade de condução de corrente de dreno. 

 

Tabela 13 – Valores de gm/IDS calculados para os dispositivos simulados. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional  

(gm/IDS)DFF (V-1) (gm/IDS)CFF (V-1) Variação 

55 161,07 5,09 5,11 -0,49% 

60 143,13 5,28 5,33 -0,90% 

70 112,62 5,56 5,66 -1,76% 

80 90 5,73 5,88 -2,58% 

90 73,74 5,87 6,04 -2,86% 

100 61,93 5,96 6,19 -3,79% 

110 53,13 6,10 6,32 -3,49% 

125 43,60 6,17 6,47 -4,63% 

 

 

5.2.7 Tensão Early 

 

 

Conforme expressão (2.12), o valor de VEA depende tanto do patamar de corrente de 

saturação como da condutância de saída nesta região de operação. Dessa forma, depende da 

variação conjunta desses dois parâmetros e pode ser vista Tabela 14 para os dispositivos do 

tipo Diamante (VEA_DFF) e convencional (VEA_CFF). 
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Tabela 14 – Tensão Early dos dispositivos simulados. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm 

Lgeo 

(nm) 
α(º) 

Diamante  Convencional  

VEA_DFF(V) VEA_CFF(V) Variação 

55 161,07 5,69 5,89 -3,30% 

60 143,13 6,22 6,76 -7,98% 

70 112,62 6,92 8,37 -17,30% 

80 90 7,42 10,02 -25,93% 

90 73,74 7,72 11,37 -32,10% 

100 61,93 7,96 12,61 -36,85% 

110 53,13 8,11 14,02 -42,18% 

125 43,60 7,88 15,54 -49,30% 

 

 

Conforme é possível observar, como o aumento da condutância de saída é maior que o 

aumento na corrente de saturação, do dispositivo do tipo Diamante em relação ao 

convencional equivalente com mesmo Lgeo e condição de polarização, há uma diminuição na 

tensão Early. Esse aumento de VEA também é observado nos MOSFETs convencionais [19]. 

As razões dos valores de VEA simulados para os dispositivos do tipo Diamante 

divididos pelos obtidos para os convencionais equivalentes (VEA_DFF/ VEA_CFF), podem ser 

vistas na Figura 50 em função do ângulo α da comparação, na qual também são traçados os 

valores obtidos pela razão dos modelos de GIds e GgD, indicando bom ajuste. 
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Figura 50 – Razões de VEA normalizada simuladas para os diferentes valores de α e curva da variação em função 

do ângulo dada por GIds/GgD. 

 

 



89 
 

 

5.2.8 Resumo dos resultados obtidos para os dispositivos do tipo Diamante 

 

 

Consolidando os dados obtidos das variações nos parâmetros dos dispositivos do tipo 

Diamante em relação aos convencionais equivalentes com mesma AG, W e condições de 

polarização, é possível compilar a Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Tabela comparativa dos parâmetros elétricos entre FinFETs Diamante e convencionais. 

Parâmetro Desempenho 

Diamante 

Variações (%) 

α 

143,13º 90º 43,60º 

IDSsat + 2,69 9,61 30,82 

gm0 + 0,92 7,31 25,38 

gm + 1,76 6,79 24,77 

gD - 11,59 47,99 158,03 

gm/IDS 0 -0,90 -2,58 -4,63 

VEA - -7,98 -25,93 -49,30 

Ron + -0,94 -6,73 -18,96 

AV0 - -8,81 -27,84 -51,65 

fT + 1,76 6,79 24,77 

Nota: desempenho melhor (+), pior (-) ou similar (0) 

comparado com o convencional. 

 

Na Tabela 15, a coluna de desempenho indica se a variação no parâmetro obtida pela 

transformação do dispositivo do tipo convencional em Diamante é benéfica ou não. Dessa 

forma, o aumento em IDSsat, por exemplo, indica um desempenho melhor, assim como a 

redução de Ron, já que para este parâmetro é desejável valores o quanto menores possível. 

Portanto, tivemos desempenho pior dos FinFETs do tipo Diamante na condutância de 

saída, que também prejudicou o parâmetro VEA. Este resultado ocorre também nos 

dispositivos MOSFET planares, e é devido ao fato de que os dispositivos do tipo Diamante 

com mesma área de porta e largura possuem um comprimento efetivo menor do que os 

convencionais equivalentes, havendo uma maior modulação no comprimento de canal.  

Ao contrário do que observado nos estudos anteriores com dispositivos planares, 

entretanto, o aumento na transcondutância na comparação dos FinFETs do tipo Diamante e 

convencional equivalente foi menor do que o aumento na condutância de saída, o que 

prejudicou também o resultado no ganho intrínseco de tensão. Essa comparação, no entanto, 
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não leva em conta que, como as razões de gm/IDS são ligeiramente menores nos dispositivos 

do tipo Diamante, para uma mesma tensão de porta, o dispositivo do tipo Diamante possui 

maior capacidade de corrente, e consequentemente opera em um regime de operação 

(inversão) maior. Dessa forma, caso a polarização considerada na comparação for de corrente 

de dreno, e não de tensão conforme considerado nesta analise, o dispositivo Diamante ainda 

pode apresentar vantagem em relação ao convencional equivalente. De qualquer maneira, 

quantitativamente em decibéis, as reduções não são tão expressivas, sendo no máximo -6,15 

dB para o ângulo de 43,60º. 

O menor aumento na transcondutância e na corrente de dreno de saturação foi 

atribuído à saturação da velocidade dos portadores no canal, devido à dimensão reduzida 

implicar em elevados campos elétricos longitudinais. Dessa forma, o aumento no campo 

elétrico longitudinal proveniente do LCE não provoca um aumento tão significativo na 

condução, o que afeta estes dois parâmetros analisados. 

Nas aplicações digitais, é desejável uma maior velocidade de chaveamento e uma 

menor dissipação de potência. Isso se traduz em termos dos parâmetros em um maior IDSsat e 

gm e um menor Ron. Como os dispositivos convencionais com comprimentos mínimos de 

canal são os dispositivos com os melhores valores possíveis destes parâmetros, ou seja, maior 

corrente de dreno e transcondutância e menor resistência no estado ligado, nestas aplicações 

não é possível o uso dos estilos de leiaute do tipo Diamante. 

Entretanto, nas aplicações analógicas, nas quais temos dimensões maiores nos 

comprimentos de canal, a transformação do dispositivo de convencional para Diamante é 

possível, sendo esperadas as melhorias nos desempenhos dos parâmetros elétricos vistas na 

Tabela 15. Ou seja, nestes tipos de aplicações, o uso dos estilos de leiaute traria benefício no 

projeto do CI. 

A redução de Ron, por exemplo, é extremamente útil em circuitos chaveadores de 

potência, reduzindo consideravelmente a potência dissipada. O maior IDSsat, por sua vez, 

implica no uso de uma quantidade de Fins reduzidos nas associações de FinFETs em paralelo 

para o fornecimento da corrente de dreno desejada, o que permite a redução na área total de 

silício utilizada. 

Já o aumento em gm, por sua vez, faz com que haja uma melhora significativa na 

frequência de ganho de tensão unitário. Isso se mostra extremamente útil para aplicações de 

circuitos RF, onde os FinFETs mais têm se mostrado atraentes em relação aos MOSFETs 

convencionais nas aplicações analógicas  [65, 66, 67, 68]. 
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5.3 Simulações numéricas tridimensionais dos FinFETs do tipo OCTO 

 

 

Com os valores de Lgeo definidos nas simulações dos dispositivos do tipo Diamante, as 

dimensões dos FinFETs do tipo OCTO foram obtidas mantendo b em Lmin e calculando B de 

acordo com a equação (3.22) para os diferentes fatores de corte adotados, a fim de se obter 

dispositivos com o mesmo Lgeo. Essa metodologia difere em relação à encontrada na literatura 

para os dispositivos MOSFET do tipo OCTO [83, 84], na qual o Lgeo é definido por (3.21) e, 

portanto, as correntes são normalizadas em função do fator geométrico para efeito de 

comparação, já que os dispositivos não possuem mesma área de porta. Como nesse estudo foi 

considerado um Lgeo para o OCTO que também faz equivalência com área de porta em 

relação ao dispositivo convencional, não é necessária esta normalização para efeito de 

comparação. As dimensões dos dispositivos FinFETs obtidas para os diferentes Lgeo, em 

função do fator de corte adotado podem ser vistas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Dimensão dos FinFETs do tipo OCTO obtidos em função de Lgeo e c. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm   b=50 nm 

Lgeo 

(nm) 

c=0,1 c=0,25 c=0,5 c=0,75 c=0,9 

B(nm) α(º) B(nm) α(º) B(nm) α(º) B(nm) α(º) B(nm) α(º) 

55 59,1 160,9 58,0 159,8 56,7 154,9 55,7 138,3 55,3 97,5 

60 68,2 142,8 66,0 140,9 63,3 132,1 61,4 105,4 60,5 59,4 

70 86,4 112,1 82,0 109,2 76,7 96,7 72,9 66,5 71,1 31,8 

80 104,5 89,4 98,0 86,3 90,0 73,7 84,3 47,3 81,6 21,5 

90 122,7 73,2 114,0 70,2 103,3 58,7 95,7 36,3 92,1 16,2 

100 140,9 61,4 130,0 58,7 116,7 48,5 107,1 29,4 102,6 13,0 

110 159,1 52,7 146,0 50,2 130,0 41,1 118,6 24,7 113,2 10,9 

125 186,4 43,2 170,0 41,1 150,0 33,4 135,7 19,9 128,9 8,7 

 

A mallha criada para um dispositivo FinFET com Lgeo de 90 nm de fator de corte de 

25% pode ser vista na Figura 51. 
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Figura 51 – Malha criada para um FinFET do tipo OCTO com Lgeo = 90 nm e c = 0,25. 

 

 

5.3.1 Corrente de dreno de Saturação 

 

 

Os valores simulados da corrente de saturação em VDS de 1 V para um VGT de 0,2 V 

dos FinFETs do tipo OCTO podem ser vistos na Figura 52, na qual apresenta-se também os 

valores obtidos para os dispositivos convencionais e Diamantes. É possível observar que até 

um fator de corte de aproximadamente 50% não há diferença significativa entre os valores 

obtidos para os dispositivos do tipo Diamante e os OCTOs. 
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Figura 52 – IDSsat em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VDS = 1 V e VGT = 0,2 V. 

 

Essa observação é mais bem ilustrada na Figura 53, que apresenta o gráfico de IDSsat 

em função do fator de corte para o dispositivo com Lgeo de 90 nm, sendo c = 0 representando 

o Diamante e c = 1 o convencional equivalente. O fator de corte de 25% (c = 0,25) esboça 

uma ligeira melhora, mas que não chega a ser significativa. 
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Figura 53 - IDSsat em função de c para os dispositivos com Lgeo de 90 nm. 

 

Os resultados obtidos vão de encontro com os já encontrados na literatura para os 

dispositivos do tipo MOSFET [83, 84], nos quais um fator de corte de 25% no dispositivo 

OCTO apresentou o melhor resultado em relação ao dispositivo do tipo Diamante, possuindo 
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praticamente uma mesma corrente de dreno normalizada mesmo em desvantagem de área de 

porta. No caso do FinFET, entretanto, como a melhora em c = 0,25 não foi tão significativa, 

seria mais vantajoso um fator de 50%, já que teríamos um dispositivo com os ganhos da 

estrutura Diamante e as vantagens que a do tipo OCTO introduz em relação a esta [15]. 

Por ultimo, funções empíricas para os ganhos de corrente em função do ângulo α 

foram obtidas por expressões exponenciais da mesma forma realizada para os dispositivos do 

tipo Diamante. Desta vez, o fator de decaimento foi diferente para cada fator de corte da 

estrutura, o que pode indicar que este fator depende da forma geométrica do dispositivo. As 

expressões dos ganhos de corrente para fatores de corte de 25%, 50% e 75% são dadas nas 

equações (5.9), (5.10) e (5.11). 

 

𝐺𝐼𝑑𝑠_0,25(𝛼) = 0,765. 𝑒−1,4.𝛼 + 1                                        (5.9) 

𝐺𝐼𝑑𝑠_0,50(𝛼) = 0,772. 𝑒−1,7.𝛼 + 1                                      (5.10) 

𝐺𝐼𝑑𝑠_0,75(𝛼) = 0,587. 𝑒−2,5.𝛼 + 1                                      (5.11) 

 

O gráfico com as curvas destas funções de ganho em função de α (curva cheia), com 

os valores de ganho simulados para os dispositivos com fatores de corte de 25%, 50% e 75% 

para seus respectivos ângulos (símbolos), pode ser visto na Figura 54. 
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Figura 54 – Curvas de ganhos de corrente em função de α (curva cheia) e seus valores simulados (símbolos) para 

os dispositivos com c de 25%, 50% e 75%. 
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Se nos referirmos ao fator de decaimento de S, sendo equivalente a 1,5 no caso do 

dispositivo do tipo Diamante (c = 0), podemos traçar o gráfico deste fator em função do 

ângulo α, conforme realizado na Figura 55. Neste gráfico vale notar que para um fator de 

25%, aparentemente há uma ligeira redução, o que pode indicar que este ponto seja realmente 

o de um fator ótimo. Vale notar também que o valor tende a infinito para valores de c 

tendendo a 1, que equivale a um dispositivo convencional, o que faz com que a expressão de 

ganho dada por (5.9), por exemplo, seja equivalente a 1 independe do fator multiplicativo da 

exponencial. 
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Figura 55 – Fator de decaimento exponencial da expressão de ganho em função do fator de corte. 

 

 

5.3.2 Resistência de estado ligado 

 

 

Os valores obtidos de Ron para um VGT de 0,2 V dos FinFETs do tipo OCTO podem 

ser vistas na Figura 56, na qual apresenta também os valores obtidos para os dispositivos 

convencionais e Diamantes.  
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Figura 56 – Ron em função de Lgeo para os dispositivos simulados em VGT = 0,2 V. 

 

Novamente traçando o gráfico de Ron em função do fator de corte para o dispositivo 

com Lgeo de 90 nm, conforme disposto na Figura 57, é possível observar que Ron esboça uma 

ligeira melhora para c = 0,25, não sendo, entretanto, significativa. Até um fator de corte de 

50%, porém, o dispositivo do tipo OCTO possui os mesmos valores de Ron, tendendo após 

isto ao valor do convencional com o aumento do fator de corte, conforme mesma tendência 

observada em IDSsat. 
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Figura 57 – Ron em função de c para os dispositivos com Lgeo de 90 nm. 
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5.3.3 Transcondutância, condutância de saída e ganho intrínseco de tensão 

 

 

Os valores obtidos de gm0 para um VDS de 50 mV dos FinFETs do tipo OCTO, 

Diamante e convencional equivalente podem ser vistos na Figura 58, na qual apresentam-se 

também os valores obtidos para os dispositivos convencionais e Diamantes.  
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Figura 58 – gm0 em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VDS = 50 mV. 

 

Traçando a curva de gm0 em função de c para os dispositivos com Lgeo de 90 nm, 

conforme visto na Figura 59, verifica-se a mesma tendência de aumento de gm0 do OCTO em 

relação ao Diamante para um c de 0,25 por conta do aumento na condução proveniente do 

LCE e do PAMDLE, e uma diminuição a partir de c = 0,5 até o valor encontrado no 

dispositivo convencional equivalente (c = 1). Já a curva dos valores da transcondutância 

obtidas nas simulações com a polarização analisada de VGT = 0,2 V e VDS = 1 V pode ser 

vista em função do Lgeo para os dispositivos simulados com diferentes fatores de corte na 

Figura 60. É possível observar a semelhança desta curva com a do gráfico da Figura 58. 



98 
 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
31,0µ

32,0µ

33,0µ

34,0µ

35,0µ

36,0µ
 L

geo
= 90 nm

g
m

0
 (

S
)

c
 

Figura 59 – gm0 em função de c para os dispositivos com Lgeo de 90 nm, em VDS = 50 mV. 
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Figura 60  – gm em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 

As curvas da condutância de saída, por sua vez, podem ser vistas na Figura 61 para os 

dispositivos simulados com os diferentes fatores de corte, na polarização analisada de VGT = 

0,2 V e VDS = 1 V. 
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Figura 61 – gD em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 

Através da Figura 62, na qual é apresentado os valores de gD em função de c para os 

dispositivos com Lgeo de 90 nm, podemos observar que, neste caso, não encontramos a 

tendência de aumento para o dispositivo com fator de corte de 25%. Isso ocorre porque a 

condutância de saída não depende do aumento na condução proveniente do LCE e do 

PAMDLE, conforme já discutido no caso do Diamante, dependendo apenas da modulação no 

comprimento de canal. O comportamento de aumento da condução para o fator de corte de 

25% está relacionado à interação entre os ganhos provenientes do LCE e do PAMDLE que, 

para este fator em consideração, nos fornece uma melhora do dispositivo OCTO em relação 

ao Diamante, que foi atribuída nos dispositivos planares ao aumento no campo elétrico 

longitudinal devido à terceira componente de campo elétrico introduzida na interação do LCE 

[83]. Isso pode ser confirmado para o caso dos FinFETs também, pois, conforme observado 

na Figura 62, vemos que há apenas diminuição de gD com o aumento de c, indicando que há 

um comprimento efetivo de canal cada vez maior (e consequente menor ganho proveniente do 

PAMDLE). Devido provavelmente à velocidade de saturação, a melhora nos parâmetros 

analisados anteriormente e dependentes da condutividade do canal, devido ao LCE, não foi 

tão expressiva para c=0,25 como foi no caso dos dispositivos MOSFETs convencionais [83]. 
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Figura 62 – gD em função de c para os dispositivos com Lgeo de 90 nm, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 

Os valores obtidos de gm e gD para VGT = 0,2 V e VDS = 1 V em função de Lgeo nos 

fornece o ganho intrínseco de tensão dos dispositivos simulados, conforme o gráfico da 

Figura 63. É possível observar que para todos os fatores de corte inferiores a 1 (dispositivos 

não convencionais), o ganho é menor do que os obtidos para os dispositivos convencionais, 

devido ao ganho devido ao LCE e PAMDLE em gm não ser maior que o aumento em gD em 

relação ao convencional equivalente devido a uma maior modulação no comprimento de 

canal. 
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Figura 63 – Av0 em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 



101 
 

 

5.3.4 Frequência de ganho de tensão unitário 

 

 

Como a fT é diretamente proporcional a gm, a curva dos seus valores em função de Lgeo 

para os dispositivos simulados com diferentes fatores de corte apresentaria a mesma 

característica da Figura 60. Analisando o dispositivo com Lgeo de 90 nm, conforme gráfico da 

Figura 64, de fT em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V em função de c, verificamos que os dispositivos 

do tipo OCTO apresentam valores muito próximos em relação aos do tipo Diamante, 

aproximando bruscamente ao do convencional equivalente conforme c tende a 1. 
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Figura 64 – fT em função de c para os dispositivos com Lgeo de 90 nm, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 

 

5.3.5 Razão da transcondutância pela corrente de dreno 

 

 

A curva de gm/IDS em função de Lgeo dos dispositivos com diferentes fatores de corte 

simulados em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V pode ser vista na Figura 65. Conforme é possível 

observar, embora com valores bastante próximos, o dispositivo convencional (c=1) possui a 

melhor relação de gm/IDS, diminuindo conforme diminui-se o fator de corte. 
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Figura 65 –  gm/IDS em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 

 

5.3.6 Tensão Early 

 

 

A curva dos valores obtidos de VEA em função de Lgeo para os dispositivos simulados 

com diferentes fatores de corte pode ser vista na Figura 66. Seguindo tendência similar à 

observada para o caso de Av0 (Figura 63), todos os dispositivos não convencionais (c<1) 

apresentam uma degradação em VEA, devido a interação de LCE e PAMDLE (aumento do 

campo elétrico longitudinal e aumento da modulação do comprimento de canal devido a um 

Leff menor comparativamente ao dispositivo convencional equivalente). Essa degradação de 

VEA ocorre também nos dispositivos planares [58]. 
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Figura 66 – VEA em função de Lgeo para os dispositivos simulados, em VGT = 0,2 V e VDS = 1 V. 

 

 

 

5.3.7 Resumo dos resultados obtidos para os dispositivos do tipo OCTO 

 

 

A transformação do FinFET do tipo Diamante em OCTO, ou seja, a transformação da 

região de porta/canal de hexagonal para octogonal através da aplicação de um fator de corte 

na ponta triangular, forneceu parâmetros praticamente iguais para aplicações de um fator c  de 

até 50%, se mantidos constantes W, AG e condições de polarização, com um ligeiro aumento 

em 25%. A partir deste valor de corte, os dispositivos apresentaram valores de parâmetros 

tendendo aos dos convencionais equivalentes na medida em que c se aproximou da unidade, 

que representa o dispositivo retangular (corte total da região triangular). 

A tendência de aumento observado para o corte de 25% já foi obtida e discutida 

anteriormente para o caso dos dispositivos MOSFETs planares [58], sendo atribuída a 

influência da terceira componente introduzida no LCE. Como o efeito do LCE nas estruturas 

FinFETs estudadas provavelmente foi reduzido devido a velocidade de saturação, isto 

também explicaria porque o LCE no caso do FinFET não influenciou tanto no aumento na 

condução do dispositivo do tipo OCTO em relação ao Diamante equivalente. 

Portanto, já que a aplicação de um fator de corte de 50% nos dispositivos FinFETs do 

tipo Diamante para a obtenção dos dispositivos do tipo OCTO fornece parâmetros com 

valores praticamente iguais, é preferível o uso desta estrutura quando permitido pelo processo 
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de fabricação, já que teríamos as melhorias no desempenho do dispositivo do tipo Diamante 

em relação ao convencional equivalente, e os benefícios da estrutura OCTO em relação à 

Diamante, como maior tensão de ruptura e imunidade a descargas elétricas. Também teríamos 

dispositivos com comprimentos B menores, ou seja, com os comprimentos totais dos Fins 

reduzidos.  

 

 

5.4 Simulações dos efeitos da radiação nos dispositivos 

 

 

O estudo dos efeitos TID proveniente de radiação através das simulações numéricas 

tridimensionais mostrou-se uma tarefa mais complexa do que esperada. Esse fato gerou 

limitações, uma vez que: 

a) Há uma falta de modelos apropriados para o modelamento do TID em 

simulações numéricas tridimensionais [60]; 

b) Os modelos existentes dependem muito da característica tecnológica do 

dispositivo e de parâmetros de ajuste em função de curvas experimentais [85], 

inexistentes no nosso caso. 

Os modelos existentes para as simulações consideram que a densidade de carga fixa 

gerada no óxido é uma função do campo elétrico no óxido (Eox) e da dose de radiação 

aplicada em rad (D), dada por (5.12) [85]. 

 

𝑁𝑜𝑡 = 𝑔0. 𝐷. 𝑓𝑦(𝐸𝑜𝑥). 𝑓𝑜𝑡                                          (5.12) 

 

Na equação (5.12), g0 é um coeficiente de geração de carga, e equivale a 7,88.1012   

rad-1.cm-3 [85] para o dióxido de silício, fy é um fator de rendimento, ou seja, representa a 

porcentagem de pares elétron-lacunas gerados que não se recombinam imediatamente após a 

incidência da radiação, sendo uma função de Eox dada por (5.13) [85]. Já fot é um fator que 

vale entre 0 e 1 e representa a porcentagem de lacunas que não são injetadas para a região 

ativa do dispositivo por tunelamento, e é considerada um fator de ajuste por curvas 

experimentais. Para espessuras de óxido grossas (>15 nm), entretanto, é seguro adotar um fot 

de 1 [85]. 
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𝑓𝑦(𝐸𝑜𝑥) = (
|𝐸𝑜𝑥|+𝐸0

|𝐸𝑜𝑥|+𝐸1
)
𝑚

                                       (5.13) 

 

Em (5.13), m, E0 e E1 são constantes que dependem do tipo de radiação utilizada, 

valendo 0,7, 0 V/cm e 0,55 MV/cm, respectivamente, para radiações de raio gama por fontes 

de cobalto (Co-60) e 0,9, 0,1 V/cm e 1,35 MV/cm para radiações por Raio-X [62]. 

Já a densidade de armadilhas de interface é calculada diretamente por uma função 

linear da dose aplicada [85], em rad, que é dada por (5.14). 

 

𝑁𝑖𝑡 = 𝑎𝑖𝑡. 𝐷                                                 (5.14) 

 

O fator ait da equação (5.14) é um coeficiente de ajuste empírico e pode ser 

considerado 1,1.106 cm-2.rad-1 para dispositivos MOS de canal tipo n [62], mas por possuir 

forte dependência com a tecnologia de fabricação, é aconselhado que se considere ait como 

um parâmetro de ajuste por simulação [85]. 

Dessa forma, o método proposto em [85] consiste na extração do perfil de campo 

elétrico através de uma simulação TCAD em condição de pré-irradiação, e com este perfil e a 

dose desejada para estudo, calcula-se Not e Nit por (5.12) e (5.14), para posteriormente inserir 

estas densidades no simulador e simular a resposta elétrica do dispositivo pós-irradiação. Essa 

metodologia é esquematizada no fluxograma da Figura 67. 
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Figura 67 – Fluxograma da metodologia da simulação de TID adotada em [85]. 

 

Portanto, apresentaram-se dois empecilhos para a utilização deste método nos 

dispositivos tridimensionais estudados. O primeiro é que Eox deve ser discretizado em regiões 

onde o campo é aproximadamente constante. Em simulações bidimensionais, como é o caso 

dos estudos realizados em [85] e [62], isso é factível. Entretanto, a extração de Eox em uma 

estrutura tridimensional, para depois separar em regiões com valores aproximados, torna-se 

uma tarefa extremamente complexa, além do escopo deste trabalho. O segundo empecilho são 

os fatores fot e ait, que não teriam como serem ajustados experimentalmente, já que o estudo é 

feito somente por simulações. 

Como alternativa, os efeitos de radiação foram simulados, portanto, adicionando 

cargas no óxido de acordo com valores predefinidos, que foram encontrados na literatura em 

estudos dos efeitos TID em dispositivos FinFET semelhantes [64]. As cargas foram 

adicionadas de acordo com as seguintes situações: 

a) Condição 1: Pré-radiação com Not=5.1016 cm-3 e Nit=6.1011 cm-2; 

b) Condição 2: Pós-radiação com Not=2.1017 cm-3 e Nit=6,5.1011 cm-2; 

c) Condição 3: Pós-radiação com Not=3.1017 cm-3 e Nit=7.1011 cm-2. 
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Foram considerados dispositivos com Lgeo de 90 nm, sendo um convencional, um 

Diamante com α de 73,64º e um OCTO com c de 25%. As curvas de IDS por VGS simuladas 

para um VDS de 50 mV do dispositivo do tipo Diamante, nas três condições de cargas geradas, 

podem ser vista na Figura 68. É possível observar que há uma diminuição na tensão de limiar. 

Isso ocorre devido ao fato de que a carga mais elevada no óxido enterrado gera um aumento 

na corrente por esta segunda interface, já que há uma diminuição na tensão de limiar (cargas 

no óxido positivas). Como o FinFET é um dispositivo totalmente depletado, há acoplamento 

capacitivo entre esta interface do óxido enterrado e a primeira interface, com o óxido de porta, 

havendo uma diminuição também na tensão de limiar do dispositivo. Além disso, com o 

aumento de IOFF ocorre também uma degradação em SS. 
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Figura 68 – Curvas de IDS por VGS para um VGT de 50 mV, nas três condições simuladas para o dispositivo do 

tipo Diamante. 

 

Estas afirmações ficam mais claras ao observar o gráfico na Figura 69 de IDS em escala 

log por VGS para o dispositivo convencional, simulado para um VDS de 50 mV. É possível 

observar o aumento na condução pela segunda interface. 
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Figura 69 – Curvas de IDS por VGS para um VGT de 50 mV, nas três condições simuladas para o dispositivo 

convencional. 

 

Com as curvas de IDS por VGS, pode-se extrair os valores de Vth e SS para verificar 

qual dispositivo apresentou menor variação e, portanto, maior imunidade à radiação. A Tabela 

17 apresenta os valores obtidos para as duas condições extremas (pré-radiação e terceira 

condição). 

 

Tabela 17 – Variação de SS e Vth entre as Condições 1 e 3 para os dispositivos simulados. 

WFin = 20 nm   HFin = 60 nm   b=50 nm 

Dispositivo 
Condição 1 Condição 3 Variação 

SS Vth(V) SS Vth(V) SS Vth(V) 

Diamante 67,19 0,569 72,36 0,552 7,69% -3% 

Convencional 61,84 0,588 65,10 0,581 5,27% -1,2% 

OCTO 65,49 0,572 70,22 0,557 7,22% -2,6% 

 

Conforme visto na Tabela 17, as variações foram muito pequenas para todos os 

dispositivos simulados, o que vai de encontro com o resultado reportado na literatura para 

FinFETs com larguras finas (<40 nm), que indicam que quanto menor a largura dispositivo, 

menor a influência dos efeitos de TID [64, 60]. 

O FinFET convencional, neste caso considerado, apresentou uma robustez levemente 

superior à dos dispositivos implementados com estilos de leiaute do tipo Diamante e OCTO, 

sendo este último com desempenho ligeiramente superior ao anterior. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Inicialmente foi realizado um estudo dos estilos de leiaute do tipo Diamante e OCTO 

aplicado a dispositivos planares, e a modelagem do comprimento efetivo de canal foi 

realizada, obtendo-se as expressões dos Leff dos dispositivos não convencionais, uma das 

quais foi incorporada com sucesso a um modelo compacto de corrente do dispositivo 

MOSFET do tipo Diamante. 

Para o estudo da aplicação dos estilos de leiaute em uma tecnologia mais avançada, 

em dispositivos SDG do tipo FinFET, ou seja, na alteração de seu formato de canal de 

retangular para hexagonal e octogonal e o consequente impacto nos parâmetros do 

dispositivo, um ambiente de simulação foi desenvolvido utilizando as ferramentas de TCAD 

da Synopsys, com a criação automática da malha, simulação das curvas e extração de 

parâmetros. O mesmo critério de comparação dos dispositivos MOSFET planares foi adotado, 

desta forma, foram considerados os dispositivos convencionais equivalentes aqueles com 

mesma área de porta, comprimento geométrico Lgeo e condições de polarização (VDS e VGT). 

Desta forma, foi realizada uma caracterização elétrica dos parâmetros digitais e analógicos 

dos FinFETs do tipo Diamante e OCTO. 

Nas simulações dos dispositivos do tipo Diamante, comparativamente à FinFETs 

convencionais com mesma AG, W e polarização, verificou-se um aumento na corrente de 

dreno, nas transcondutâncias e na condutância de saída, e uma diminuição na resistência de 

estado ligado, devido à melhora na condução devido aos efeitos do LCE e PAMDLE. Por 

outro lado, os ganhos foram inferiores aos reportados nos dispositivos MOSFET planares 

estudados anteriormente. Esse resultado foi atribuído à saturação da velocidade dos 

portadores no canal, que ocorre nestas dimensões mais reduzidas, provavelmente havendo 

uma menor influencia do LCE. Dessa forma, como a condutância de saída depende apenas da 

modulação do canal, observamos uma degradação no ganho intrínseco de tensão e na tensão 

Early. A frequência de ganho unitário do dispositivo Diamante, entretanto, manteve-se 

superior a do convencional equivalente, possibilitando melhoria de desempenho em 

aplicações de altas frequências. Verificou-se também que as variações em todos os parâmetros 

puderam ser representadas por uma relação exponencial com o ângulo α, com um mesmo 

fator de 1,5 de decaimento exponencial, de forma similar com a modelagem realizada para o 

ganho de corrente de dreno em saturação. 
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Através da aplicação de diferentes fatores de corte para a obtenção de dispositivos do 

tipo OCTO, verificou-se uma tendência de aumento na condução devido ao LCE e PAMDLE, 

e seus respectivos parâmetros relacionados, para um fator de corte de 25%, que foi de 

encontro ao que já foi observado nos dispositivos planares do tipo OCTO estudados até então. 

Os ganhos para c=0,25, entretanto, não foram muito consideráveis. Acredita-se que isso 

também seja devido à menor influência do LCE por conta da velocidade de saturação. Dessa 

forma, como os parâmetros obtidos para um c de 50% foram praticamente iguais aos dos 

dispositivos do tipo Diamante, é vantajoso obter dispositivos OCTO pela aplicação deste 

último fator, obtendo FinFETs com um comprimento de Fin menor, e com as vantagens deste 

tipo de estrutura em relação à anterior, como maior tensão de ruptura e imunidade a descargas 

eletrostáticas. As variações em todos os parâmetros também puderam ser representadas por 

uma relação exponencial com o ângulo α, porém com um fator de decaimento exponencial 

que depende do fator de corte c utilizado para obtenção da estrutura OCTO. 

Os resultados iniciais de radiação mostraram boa robustez nos parâmetros estudados 

de Vth e SS para os dispositivos FinFETs simulados, já que possuem uma largura de 20 nm. 

Contudo, os dispositivos do tipo Diamante e OCTO não apresentaram resultados melhores do 

que o convencional, com o OCTO possuindo leve vantagem em relação ao Diamante. Não é 

possível concluir, entretanto, que os dispositivos convencionais são mais robustos do que os 

não-convencionais, pois esse primeiro estudo não considera a polarização de porta. O pior 

cenário a se considerar em um estudo de radiação é com uma polarização de porta acima de 

Vth, pois os elevados campos aumentam a quantidade de cargas geradas no óxido, de acordo 

com (5.13). Como os dispositivos com leiautes não-convencionais precisariam de uma tensão 

de porta inferior a do convencional equivalente para a obtenção de uma mesma corrente de 

dreno, esses dispositivos poderiam apresentar uma maior robustez a dose de radiação 

aplicada. 

Como continuação do trabalho, sugere-se o estudo das variações dos parâmetros 

analógicos e digitais dos dispositivos do tipo Diamante e OCTO de acordo com o modelo 

empírico proposto em (6.1). 

 

𝐺𝑝𝑎𝑟(𝛼, 𝛽) = 𝐹𝑝𝑎𝑟(𝛽). 𝑒−𝑆.𝛼 + 1                                      (6.1) 

 

Dessa forma, para cada parâmetro teremos um Gpar em função de α, que depende 

apenas de um fator que multiplica o termo exponencial, Fpar. Este último, por sua vez, 

depende da tecnologia na qual o estilo de leiaute é implementado e também do fator β, que 
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conforme discutido, indica o quanto o formato geométrico influencia na composição do canal. 

O fator S, por sua vez, varia com o tipo da geometria não convencional aplicado no leiaute 

dos transistores, valendo 1,5 para os do tipo Diamante e dependendo do fator c para o caso do 

OCTO.   

Neste trabalho foi verificado que os ganhos para a corrente de saturação dos 

dispositivos da tecnologia planar de 1 µm e 150 nm podem ser modeladas por (6.1) no caso 

dos dispositivos do tipo Diamante. Uma análise dos outros parâmetros faz-se necessária para 

verificar a capacidade de (6.1) em modela-los. Caso seja possível, a obtenção de Fpar 

empiricamente em função do fator β permitiria a caracterização completa do dispositivo do 

tipo Diamante nesta tecnologia em consideração. Ou seja, com este modelo, para a obtenção 

de qualquer parâmetro elétrico de um dispositivo com estilo de leiaute não convencional, 

bastaria obter o resultado desta função de transferência de acordo com a tecnologia e valores 

desejados de α e β e multiplicar pelo valor do parâmetro de um dispositivo convencional com 

mesma área de porta, largura e condição de polarização, permitindo o projeto de CIs com os 

estilos de leiaute não convencionais. 

O estudo de Fpar(β) por simulação numérica tridimensional pode ser facilmente 

realizado com o ambiente de simulação desenvolvido neste trabalho, já que para cada 

parâmetro bastaria a simulação de um dispositivo com o fator β variável e outro convencional 

equivalente com mesmo Lgeo. 

Sugere-se também analisar Fpar em função das características dos dispositivos, para a 

posterior modelagem analítica do mesmo, e a relação entre os ganhos dos diferentes 

parâmetros. 

Por fim, a implementação da metodologia para simulação numérica de radiação que 

considera Not e Nit de acordo com (5.12) e (5.14) para a simulação dos efeitos de TID nos 

dispositivos FinFETs tridimensional permitiria um estudo de robustez dos dispositivos do tipo 

Diamante e OCTO que considerasse também as condições de polarização, estudo que poderia 

ser aplicado também no caso das estruturas planares. 
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Conforme discutido no texto, as ferramentas TCAD atualmente são indispensáveis 

para o projeto de novas tecnologias e previsão das limitações dos dispositivos de tecnologias 

futuras. Por esta razão, embora os métodos numéricos e modelos utilizados sejam amplamente 

difundidos na literatura, existem empresas que fornecem pacotes completos de forma 

comercial, com suporte e atualização constante do produto, como é o caso da Synopsys, 

fornecedora das ferramentas utilizadas no presente trabalho. 

As ferramentas TCAD são geralmente classificas em dois tipos: de processo, que 

simula os processos físico-químicos que ocorrem durante a fabricação de um dispositivo 

eletrônico integrado, fornecendo como resultado a malha com a estrutura final e seus perfis de 

dopagem; e de dispositivo, que simula o funcionamento físico do mesmo, fornecendo como 

resultado as características elétricas obtidas em resposta a aplicações de tensões elétricas nos 

seus eletrodos definidos na estrutura. Dessa forma, é possível a criação da malha do 

dispositivo através da simulação do processo de fabricação, e em seguida a simulação de seu 

funcionamento físico para posterior caracterização elétrica e modelagem compacta. Isto 

permite simulação do dispositivo inserido em um circuito integrado através de ferramentas 

SPICE, analisando a influência das dimensões e variáveis de processo no projeto desejado de 

circuito integrado, de acordo com o fluxograma da Figura A1.1. 

 

 

Figura A1.1 – Fluxograma de projeto de um CI com o auxílio de ferramentas computacionais. 

 

No pacote TCAD da Synopsys, executado em ambiente Linux, a simulação do 

processo de fabricação é realizada pelo programa Sentaurus Process (SPROCESS), que gera 

um arquivo de malha com a extensão (.tdr), que possui atribuído a cada nó um material 

associado a parâmetros físicos, como dopagens, e seus eletrodos (terminais). Esse arquivo 

pode ser gerado também por um programa de criação de estruturas, denominado Sentaurus 

Structure Editor (SDE). Neste caso, uma malha pode ser criada através de um script, que 

pode ser parametrizado em funções de variáveis definidas no início do mesmo. Como as 

estruturas analisadas nesse trabalho são conceituais, esse foi o método utilizado. Em seguida, 

esse arquivo contendo a malha é utilizado pelo programa Sentaurus Device (SDEVICE), que 
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simula o funcionamento físico do dispositivo e fornece dois arquivos principais como 

resultado: um novo arquivo com extensão (.tdr), que contém a malha com os resultados de 

grandezas físicas simuladas, como campo e potencial elétrico; e um arquivo com extensão 

(.plt), que contém as curvas de corrente e tensão simuladas para cada eletrodo definido na 

estrutura. Os arquivos gerados pelo SDEVICE podem ser visualizados pelo programa 

Sentaurus Visual (SVISUAL) no caso da malha e Inspect (INSPECT) no caso do arquivo das 

curvas simuladas. Esse processo de simulação é sintetizado na Figura A1.2. 

 

 

Figura A1.2 – Diagrama de blocos das ferramentas TCAD da Synopsys no fluxo de trabalho de uma simulação. 

 

Cada programa inserido no fluxograma da Figura A1.2 possui como arquivo de 

entrada uma lista de comandos em uma forma de script, que define como o programa deve ser 

executado. Cada script, por sua vez, possui sua linguagem e síntese diferentes, de acordo com 

o programa utilizado. Os comandos desenvolvidos serão disponibilizados ao final deste texto 

para as diferentes ferramentas utilizadas. 

O fluxograma de simulação, desenvolvida nesse trabalho, pode ser visto na Figura 

A1.3. Inicialmente a malha da estrutura é criada pelo programa SDE. Em seguida, a 

simulação da curva de IDS em função de VGS para um VDS de 50mV é realizada por SDEVICE 

para a posterior extração de Vth e SS pelo programa INSPECT. Com o valor de Vth extraído, o 

programa SDEVICE1 simula a curva de IDS em função de um VDS definido para um VGS 

calculado a partir de um VGT definido (VGS = VGT + Vth). Essa curva é utilizada pelo 

programa INSPECT1 para a extração de IDSsat no VDS definido e o cálculo de gD para esta 

mesma polarização. Após isso é realizada a simulação da curva de IDS em função de VGS para 
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este mesmo VDS no programa SDEVICE2. Essa curva é então utilizada pelo programa 

INSPECT2 na extração de gm para o VGT definido anteriormente. Portanto, definidos as 

dimensões do dispositivo (b e B no caso), e as condições de polarização desejadas (VDS e 

VGT), o programa realiza a criação, simulação e extração dos parâmetros estudados de forma 

automática. O fluxograma do processo de simulação discutido pode ser visto na Figura A1.3. 

 

 

Figura A1.3 – Fluxograma do processo de simulação desenvolvida neste trabalho. Através deste processo, os 

parâmetros são obtidos automaticamente definidos os valores de b, B, VDS e VGT desejados. 

 

O pacote TCAD da Synopsys foi escolhido justamente por permitir essa automatização 

do processo, já que é necessária a criação de diversas malhas para os dispositivos estudados, 

sendo duas estruturas para cada Lgeo e α. Além disto, possui um ambiente de trabalho 

chamado Sentaurus Workbench onde as simulações podem ser gerenciadas na forma de uma 

planilha semiotizada em uma forma de árvores de processo. Um exemplo do ambiente de 

simulação ao final de um processo de simulação pode ser visualizado na Figura A1.4. 

Os arquivos de comandos com os scripts utilizados em cada ferramenta da Figura 

A1.4 são fornecidos ao final deste texto. 
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Figura A1.4 – Ambiente do Sentaurus Workbench na plataforma Linux, com as ferramentas e variáveis 

definidas, e os parâmetros extraídos ao termino das simulações. 

 

A malha criada para os diferentes dispositivos possui as distâncias entre os nós na 

direção longitudinal e vertical do canal parametrizadas em função do comprimento 

geométrico e a altura do fin. Entretanto, na direção da largura do canal possui mesma 

distância para todos os dispositivos com mesmo WFin, e entre as regiões de fonte e dreno. A 

malha criada para um dispositivo com HFin de 60 nm, b de 50 nm e B de 130 nm pode ser 

vista na Figura A1.5. 

 

 

Figura A1.5 – Malha com a estrutura criada para a simulação numérica tridimensional de um FinFET do tipo 

Diamante. 
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A1.1 Arquivos de comando do SDE 

 

(sde:clear) 

(sdegeo:set-default-boolean "BAB") 

 

;Definir parametros 

 

(define W 0.020) 

(define B @B@) 

(define b @b@) 

(define tsi 0.060) 

(define tbox -0.145) 

(define tox 0.002) 

(define toxt 0.040) 

 

(define SDlen 0.020) 

(define Y (/ W 2)) 

(define X (/ (+ B (* SDlen 2)) 2)) 

;(define Z (+ tsi (+ tbox))) 

 

(define Na 1e15) 

(define Nd 5e20) 

(define Ld 0.0) 

 

;Criar regiões 

 

(sdegeo:create-polygon (list  (position (- 0 (/ b 2)) (- 0 Y) 0 )  

(position (- 0 (/ B 2)) (- 0 Y) (/ tsi 2) ) (position (- 0 (/ b 2)) 

(- 0 Y) tsi )  (position (/ b 2) (- 0 Y) tsi )  (position (/ B 2) (- 

0 Y) (/ tsi 2) )  (position (/ b 2) (- 0 Y) 0 ) (position (- 0 (/ b 

2)) (- 0 Y) 0 ) ) "Silicon" "canal" ) 

 

(sdegeo:extrude (list (car (find-body-id (position 0 (- 0 Y) (/ tsi 

2)))) ) (- 0 W) ) 

 

(sdegeo:create-cuboid (position (- 0 X) (- 0 Y) 0)  (position X Y 

tsi) "Silicon" "substrato" ) 

 

(sdegeo:create-cuboid (position (- 0 X) (- 0 Y) tsi)  (position X Y 

(+ tsi (/ toxt 2))) "Oxide" "oxidetop" ) ;remover se trigate 

 

(sdegeo:create-polygon (list  (position (- 0 (/ b 2)) (- 0 (+ Y 

tox)) 0 )  (position (- 0 (/ B 2)) (- 0 (+ Y tox)) (/ tsi 2) )  

(position (- 0 (/ b 2)) (- 0 (+ Y tox)) tsi )  (position (- 0 (/ b 

2)) (- 0 (+ Y tox)) (+ tsi toxt) ) (position (/ b 2) (- 0 (+ Y tox)) 

(+ tsi toxt) )  (position (/ b 2) (- 0 (+ Y tox)) tsi )  (position 

(/ B 2) (- 0 (+ Y tox)) (/ tsi 2) )  (position (/ b 2) (- 0 (+ Y 

tox)) 0 ) (position (- 0 (/ b 2)) (- 0 (+ Y tox)) 0 ) ) "Oxide" 

"oxidoporta" ) 

 

(sdegeo:extrude (list (car (find-body-id (position 0 (- 0 (+ Y tox)) 

(/ tsi 2)))) ) (- 0 (+ W (* tox 2))) ) 
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(sdegeo:create-cuboid (position (- 0 X) (- 0 (+ Y tox)) tbox)  

(position X (+ Y tox) (+ tsi toxt)) "Oxide" "oxide" ) 

 

(sde:separate-lumps) 

 

(sde:add-material  (car (find-body-id (position (- 0 X) 0 (/ tsi 

2))))"Silicon" "substratoFonte") 

 

(sde:add-material  (car (find-body-id (position X 0 (/ tsi 

2))))"Silicon" "substratoDreno") 

 

;Criar os contatos 

(sdegeo:define-contact-set "source" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##" ) 

(sdegeo:define-contact-set "drain" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "||" ) 

(sdegeo:define-contact-set "gate" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "<><>" ) 

(sdegeo:define-contact-set "substrate" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "//" ) 

 

;Atribuir os contatos aos eletrodos 

(sdegeo:define-3d-contact (list (car (find-face-id (position 0 (+ Y 

tox) (/ tsi 2)))) (car (find-face-id (position 0 (- 0 (+ Y tox)) (/ 

tsi 2)))) (car (find-face-id (position 0 0 (+ tsi toxt)))) ) "gate") 

(sdegeo:define-3d-contact (list (car (find-face-id (position (- 0 X) 

0 (/ tsi 2))))) "source") 

(sdegeo:define-3d-contact (list (car (find-face-id (position X 0 (/ 

tsi 2))))) "drain") 

(sdegeo:define-3d-contact (list (car (find-face-id (position 0 0 

tbox)))) "substrate") 

 

;Criar as janelas para refino e dopagem 

;(sdedr:define-refeval-window "RefWin.Source" "Polygon"  (list  

(position (- 0 (/ b 2)) Y 0) (position (- 0 (/ B 2)) Y (/ tsi 2)) 

(position (- 0 (/ b 2)) Y tsi) (position (* (- 0 X) 2) Y tsi) 

(position (* (- 0 X) 2) Y 0) (position (- 0 (/ b 2)) Y 0))) 

 

;(sdedr:define-refeval-window "RefWin.Drain" "Polygon"  (list  

(position  (/ b 2) Y 0) (position (/ B 2) Y (/ tsi 2)) (position (/ 

b 2) Y tsi) (position (* X 2) Y tsi) (position (* X 2) Y 0) 

(position  (/ b 2) Y 0))) 

 

(sdedr:define-refeval-window "RefWin.All" "Cuboid" (position (- 0 X) 

(- 0 (+ Y tox)) tbox) (position X (+ Y tox) (+ tsi toxt))) 

 

(sdedr:define-refeval-window "RefWin.ChannelA" "Polygon"  (list  

(position (- 0 (/ b 2)) (/ W 2) 0 )  (position (- 0 (/ B 2)) (/ W 2) 

(/ tsi 2) ) (position (- 0 (/ b 2)) (/ W 2) tsi )  (position (/ b 2) 

(/ W 2) tsi )  (position (/ B 2) (/ W 2) (/ tsi 2) )  (position (/ b 

2) (/ W 2) 0 ) (position (- 0 (/ b 2)) (/ W 2) 0 ) )) 

 

(sdedr:define-refeval-window "RefWin.ChannelB" "Polygon"  (list  

(position (- 0 (/ b 2)) (- 0 (/ W 2)) 0 )  (position (- 0 (/ B 2)) 

(- 0 (/ W 2)) (/ tsi 2) ) (position (- 0 (/ b 2)) (- 0 (/ W 2)) tsi 

)  (position (/ b 2) (- 0 (/ W 2)) tsi )  (position (/ B 2) (- 0 (/ 

W 2)) (/ tsi 2) )  (position (/ b 2) (- 0 (/ W 2)) 0 ) (position (- 

0 (/ b 2)) (- 0 (/ W 2)) 0 ) )) 

 

;Definir e aplicar os perfis de dopagem 
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(sdedr:define-constant-profile "SubsEpi" "BoronActiveConcentration" 

Na) 

(sdedr:define-constant-profile "DefCP.SourceDrain" 

"ArsenicActiveConcentration" Nd) 

;(sdedr:define-gaussian-profile "DefAP.SourceDrain" 

"ArsenicActiveConcentration" "PeakPos" 0  "PeakVal" Nd 

"ValueAtDepth" Na "Depth" (* tsi 4) "Gauss"  "Length" Ld) 

;(sdedr:define-erf-profile "DefAP.SourceDrain" 

"ArsenicActiveConcentration" "SymPos" (* tsi 4)  "MaxVal" Nd 

"ValueAtDepth" Na "Depth" (* tsi 5) "Gauss"  "Length" Ld) 

 

(sdedr:define-constant-profile-material "PlaceCP.SubsEpi" "SubsEpi" 

"Silicon") 

(sdedr:define-constant-profile-region "PlaceCP.Drain" 

"DefCP.SourceDrain" "substratoDreno" Ld) 

(sdedr:define-constant-profile-region "PlaceCP.Source" 

"DefCP.SourceDrain" "substratoFonte" Ld) 

;(sdedr:define-analytical-profile-placement "PlaceAP.Source" 

"DefAP.SourceDrain" "RefWin.Source" "Both" "NoReplace" "Eval") 

;(sdedr:define-analytical-profile-placement "PlaceAP.Drain" 

"DefAP.SourceDrain" "RefWin.Drain" "Both" "NoReplace" "Eval") 

 

 

;Refinos de malha 

 

 

 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_1" 0.05 0.05 

0.05 0.01 0.01 0.01 ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_2" (/ (* 2 X) 4) 

(/ W 2) (/ tsi 4) 0.001 0.001 0.001 ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_3" (/ (/ (+ B b) 

2) 4) (/ W 2) (/ tsi 4) 0.001 0.001 0.001 ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_4" (/ (/ (+ B b) 

2) 16) (/ W 2) (/ tsi 16) 0.001 0.001 0.001 ) 

 

(sdedr:define-refinement-placement "PlaceRF.All" 

"RefinementDefinition_1" "RefWin.All" ) 

(sdedr:define-refinement-material "PlaceRF.Epi" 

"RefinementDefinition_2" "Silicon" ) 

(sdedr:define-refinement-region "PlaceRF.Channel" 

"RefinementDefinition_3" "canal" ) 

(sdedr:define-refinement-function "RefinementDefinition_3" 

"MaxLenInt" "canal" "oxidoporta" 0.0001 1.4 "UseRegionNames") 

(sdedr:define-refinement-function "RefinementDefinition_3" 

"DopingConcentration" "MaxTransDiff" 1) 

(sdedr:define-refinement-function "RefinementDefinition_3" 

"MaxLenInt" "canal" "substratoDreno" 0.0005 1.3 "DoubleSide" 

"UseRegionNames") 

(sdedr:define-refinement-function "RefinementDefinition_3" 

"MaxLenInt" "canal" "substratoFonte" 0.0005 1.3 "DoubleSide" 

"UseRegionNames") 

 

(sdedr:define-refinement-placement "PlaceRF.ChannelA" 

"RefinementDefinition_4" "RefWin.ChannelA" ) 
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(sdedr:define-refinement-placement "PlaceRF.ChannelB" 

"RefinementDefinition_4" "RefWin.ChannelB" ) 

(sdedr:define-refinement-region "PlaceRF.Drain" 

"RefinementDefinition_3" "substratoDreno" ) 

(sdedr:define-refinement-region "PlaceRF.Source" 

"RefinementDefinition_3" "substratoFonte" ) 

 

(sde:build-mesh "snmesh" "-a -c boxmethod" "n@node@_msh") 

 

 

 

A1.2 Arquivo de comandos do SDEVICE 

 

 

  File { 

     * input files: 

     Grid=   "@tdr@" 

     Doping= "@tdr@" 

     * output files: 

     Plot=   "@tdrdat@" 

     Current="@plot@" 

     Output= "@log@" 

     Parameter= "CMOS.par" 

  } 

 

  Electrode { 

     { Name="source"    Voltage= 0.0 } 

     { Name="drain"     Voltage= 0.0 } 

     { Name="gate"      Voltage= 0.0 workfunction= 4.7 } 

     { Name="substrate" Voltage= 0.0 workfunction= 4.95 } 

  } 

 

  Physics{ 

     EffectiveIntrinsicDensity( OldSlotboom )      

  } 

 

  Physics(Material="Silicon"){ 

     eQuantumPotential 

     Mobility( 

        PhuMob 

        HighFieldSaturation(EparallelToInterface) 

        Enormal(Lombardi) 

     ) 

     Recombination( 

        SRH( DopingDependence ) 

     )            

  } 

 

  Plot { 

     ElectricField/Vector 

     TotalCurrentDensity/Vector 

     eCurrentDensity/Vector 

  } 
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  Math {  

     Extrapolate 

     Iterations= 30 

     ExitOnFailure 

     method= ILS 

     number_of_threads= 4 

  } 

 

  Solve { 

  *- Creating initial guess: 

     Coupled(Iterations= 100){ Poisson }  

     Coupled(Iterations= 100){ Poisson eQuantumPotential}  

     Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} 

 

  *- Ramp to drain to Vd 

     Quasistationary(  

        InitialStep= 0.1  

        MinStep= 1e-5 MaxStep= 1  

        Goal { Name="drain" Voltage=0.05 }  

     ){ Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} } 

 

  *- Ramp Vg 

     Quasistationary(  

        InitialStep= 0.01  

        MinStep= 1e-5 MaxStep= 0.015  

        Goal { Name="gate" Voltage=1.3 }  

     ){ Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} } 

 

  }  

 

 

A1.3 Arquivos de comando do INSPECT 

 

 

#setdep @node|sdevice@ 

 

# INSPECT IdVg plotting 

# ------------------------------------------------------------------

---- 

# Plotting Id vs Vg curves 

set projname  n@node|sdevice@ 

set curvename IdVg_Vd50mV_@node@ 

 

proj_load ${projname}_des.plt $projname 

 

cv_createDS $curvename \ 

 "$projname gate OuterVoltage" "$projname drain TotalCurrent" y 

cv_abs $curvename y 

 

gr_setTitleAttr "Idrain versus Vgate" 

gr_setAxisAttr X  {Gate Voltage (V)}     16  {} {} black 1 14 0 5 0 

gr_setAxisAttr Y  {Drain Current (A/um)} 16  {} {} black 1 14 0 5 1 
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gr_setLegendAttr 1 Helvetica 10 {} white black black 1 top 

 

cv_createWithFormula TransCond(@node|sdevice@) "diff(<$curvename>)" 

A A 

cv_display TransCond(@node|sdevice@) y2 

cv_setCurveAttr TransCond(@node|sdevice@) 

"Transconductance(@node|sdevice@)" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {Transconductance (S/um)} 12 {} {} black 1 10 0 5 

0 

 

cv_createWithFormula Vth(@node|sdevice@) 

"diff(<TransCond(@node|sdevice@)>)" A A 

 

cv_createWithFormula gmXids 

"<TransCond(@node|sdevice@)>/<$curvename>" A A 

cv_display gmXids y2 

cv_setCurveAttr gmXids "gm/Ids" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {gm/Ids (S/A)} 12 {} {} black 1 10 0 5 0 

 

cv_createWithFormula derivada "diff(<gmXids>)" A A 

cv_display derivada y2 

cv_setCurveAttr derivada "d(gm/Ids)/dVg" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {gm/Ids (S/A)} 12 {} {} black 1 10 0 5 0 

 

#PARAMETER EXTRACTION 

load_library EXTRACT 

 

set Vth [cv_compute 

"vecvalx(<Vth(@node|sdevice@)>,vecmax(<Vth(@node|sdevice@)>))" A A A 

A ] 

set gm [cv_compute "vecmax(<TransCond(@node|sdevice@)>)" A A A A ] 

set SS    [ExtractSS    SS    $curvename 2e-2] 

 

set meio [cv_compute "vecmax(<gmXids>)/2" A A A A ] 

set Vth2 [cv_compute "vecvalx(<gmXids>, $meio)" A A A A ] 

 

set Vth3 [cv_compute "vecvalx(<derivada>, vecmin(<derivada>))" A A A 

A ] 

 

#set Vtgm 0 

set Vtgm [ExtractVtgm Vtgm $curvename] 

 

# set Vtgmb [ExtractVtgmb Vtgmb $curvename] 

 

set Vti [ExtractVti Vti $curvename 1e-7] 

 

#set Vth 0 

ft_scalar Vth [format %.4f $Vth] 

ft_scalar gm0 [format %.4e $gm] 

 

#set Vth2 0 

ft_scalar Vth2 [format %.4f $Vth2] 
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#set Vth3 0 

ft_scalar Vth3 [format %.5f $Vth3] 

 

 

 

cv_write txt IdVg_Vd50mV_n@node|sdevice@_B@B@_b@b@.txt $curvename 

cv_write txt gm0_Vd50mV_n@node|sdevice@_B@B@_b@b@.txt 

TransCond(@node|sdevice@) 

cv_write txt gmXids_Vd50mV_n@node|sdevice@_B@B@_b@b@.txt gmXids 

 

 

 

A1.4 Arquivo de comandos do SDEVICE1 

    

 

#setdep @node|inspect@ 

 

File { 

   * input files: 

   Grid=   "@tdr@" 

   Doping= "@tdr@" 

   * output files: 

   Plot=   "@tdrdat@" 

   Current="@plot@" 

   Output= "@log@" 

   Parameter= "CMOS.par" 

} 

 

Electrode { 

   { Name="source"    Voltage= 0.0 } 

   { Name="drain"     Voltage= 0.0 } 

   { Name="gate"      Voltage= 0.0 workfunction= 4.7 } 

   { Name="substrate" Voltage= 0.0 workfunction= 4.95 } 

} 

 

Physics{ 

   EffectiveIntrinsicDensity( OldSlotboom )      

} 

 

Physics(Material="Silicon"){ 

   eQuantumPotential 

   Mobility( 

      PhuMob 

      HighFieldSaturation(EparallelToInterface) 

      Enormal(Lombardi) 

   ) 

   Recombination( 

      SRH( DopingDependence ) 

   )            

} 

 

Plot { 

   ElectricField/Vector 

   TotalCurrentDensity/Vector 

   eCurrentDensity/Vector 
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} 

 

Math {  

   Extrapolate 

   Iterations= 30 

   ExitOnFailure 

   method= ILS 

   number_of_threads= 4 

} 

 

Solve { 

*- Creating initial guess: 

   Coupled(Iterations= 100){ Poisson }  

   Coupled(Iterations= 100){ Poisson eQuantumPotential}  

   Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} 

    

*- Ramp to drain to Vg 

   Quasistationary(  

      InitialStep= 0.1  

      MinStep= 1e-5 MaxStep= 1  

      Goal { Name="gate" Voltage=@<@Vgt@+@Vtgm@>@ }  

   ){ Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} } 

 

*- Ramp to drain to Vd 

   Quasistationary(  

      InitialStep=3.125e-3 

      Increment=1.5 

      MinStep= 1e-5 MaxStep= 0.0333  

      Goal { Name="drain" Voltage=1.5} 

   ){ Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} 

      #Plot (Time= ( 0.2; 0.5; 1.0 ) NoOverwrite)  

    } 

    

}  

 

 

A1.5 Arquivos de comando do INSPECT1 

 

 

#setdep @node|sdevice1@ 

 

# INSPECT IdVg plotting 

# ------------------------------------------------------------------

---- 

# Plotting Id vs Vg curves 

set projname  n@node|sdevice1@ 

set curvename IdVd_Vgt@Vgt@_n@node@ 

 

proj_load ${projname}_des.plt $projname 

 

cv_createDS $curvename \ 

 "$projname drain OuterVoltage" "$projname drain TotalCurrent" y 

cv_abs $curvename y 
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gr_setTitleAttr "Idrain versus Vdrain" 

gr_setAxisAttr X  {Gate Voltage (V)}     16  {} {} black 1 14 0 5 0 

gr_setAxisAttr Y  {Drain Current (A/um)} 16  {} {} black 1 14 0 5 1 

gr_setLegendAttr 1 Helvetica 10 {} white black black 1 top 

 

cv_createWithFormula TransCondOut(@node|sdevice1@) 

"diff(<$curvename>)" A A 

cv_display TransCondOut(@node|sdevice1@) y2 

cv_setCurveAttr TransCondOut(@node|sdevice1@) 

"OutputTransconductance(@node|sdevice1@)" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {Transconductance (S/um)} 12 {} {} black 1 10 0 5 

0 

 

#PARAMETER EXTRACTION 

load_library EXTRACT 

 

set Ids [cv_compute "vecvaly(<$curvename>,@Vds@)" A A A A ] 

set gd [cv_compute "vecvaly(<TransCondOut(@node|sdevice1@)>,@Vds@)" 

A A A A ] 

set Ron [ExtractRon Ron $curvename @Vds@] 

 

ft_scalar Ids [format %.4e $Ids] 

ft_scalar gd [format %.4e $gd] 

 

 

cv_write txt IdVd_Vgt@Vgt@_n@node|sdevice1@_B@B@_b@b@.txt $curvename 

cv_write txt gd_Vgt@Vgt@_n@node|sdevice1@_B@B@_b@b@.txt 

TransCondOut(@node|sdevice1@) 

 

####################################### ExtraÃ§Ã£o Vdssat 

 

cv_createWithFormula 1/gd "1/<TransCondOut(@node|sdevice1@)>" A A 

cv_display 1/gd y2 

cv_setCurveAttr 1/gd "1/gd" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {1/gd} 12 {} {} black 1 10 0 5 0 

 

cv_createWithFormula diff(1/gd) "diff(<1/gd>)" A A 

cv_display diff(1/gd)  y2 

cv_setCurveAttr diff(1/gd)  "diff(1/gd)" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {diff(1/gd)} 12 {} {} black 1 10 0 5 0 

 

cv_createWithFormula Vdssat 

"<diff(1/gd)>*<TransCondOut(@node|sdevice1@)>" A A 

cv_display Vdssat  y2 

cv_setCurveAttr Vdssat  "Vdssat" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {Vdssat} 12 {} {} black 1 10 0 5 0 

 

set Vdsat [cv_compute "vecvalx(<Vdssat>,vecmax(<Vdssat>))" A A A A ] 

 

#set Vdsat 0 

ft_scalar Vdsat [format %.4f $Vdsat] 
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set Idssat [cv_compute "vecvaly(<$curvename>,@Vdsat@)" A A A A ] 

set gdsat [cv_compute 

"vecvaly(<TransCondOut(@node|sdevice1@)>,@Vdsat@)" A A A A ] 

set Rds [cv_compute "vecvaly(<1/gd>,0.02)" A A A A ] 

 

ft_scalar Rds [format %.4e $Rds] 

 

 

 

A1.6 Arquivo de comando do SDEVICE2 

 

 

#setdep @node|sdevice1@ 

File { 

   * input files: 

   Grid=   "@tdr@" 

   Doping= "@tdr@" 

   * output files: 

   Plot=   "@tdrdat@" 

   Current="@plot@" 

   Output= "@log@" 

   Parameter= "CMOS.par" 

} 

 

Electrode { 

   { Name="source"    Voltage= 0.0 } 

   { Name="drain"     Voltage= 0.0 } 

   { Name="gate"      Voltage= 0.0 workfunction= 4.7 } 

   { Name="substrate" Voltage= 0.0 workfunction= 4.95 } 

} 

 

Physics{ 

   EffectiveIntrinsicDensity( OldSlotboom )      

} 

 

Physics(Material="Silicon"){ 

   eQuantumPotential 

   Mobility( 

      PhuMob 

      HighFieldSaturation(EparallelToInterface) 

      Enormal(Lombardi) 

   ) 

   Recombination( 

      SRH( DopingDependence ) 

   )            

} 

 

Plot { 

   ElectricField/Vector 

   TotalCurrentDensity/Vector 

   eCurrentDensity/Vector 

} 
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Math {  

   Extrapolate 

   Iterations= 30 

   ExitOnFailure 

   method= ILS 

   number_of_threads= 4 

} 

 

Solve { 

*- Creating initial guess: 

   Coupled(Iterations= 100){ Poisson }  

   Coupled(Iterations= 100){ Poisson eQuantumPotential}  

   Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} 

 

*- Ramp to drain to Vd 

   Quasistationary(  

      InitialStep= 0.1  

      MinStep= 1e-5 MaxStep= 1  

      Goal { Name="drain" Voltage=@Vds@ }  

   ){ Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} } 

 

*- Ramp Vg 

 

   Quasistationary(  

      InitialStep=0.01 

      MinStep= 1e-5 MaxStep= 0.03  

      Goal { Name="gate" Voltage=@<1+@Vtgm@>@ }  

   ){ Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} } 

}  

 

 

A1.7 Arquivo de comando do INSPECT2 

 

 

#setdep @node|sdevice2@ 

 

# INSPECT IdVg plotting 

# ------------------------------------------------------------------

---- 

# Plotting Id vs Vg curves 

set projname  n@node|sdevice2@ 

set curvename IdVg_Vd@Vds@V_@node@ 

 

proj_load ${projname}_des.plt $projname 

  

cv_createDS $curvename \ 

 "$projname gate OuterVoltage" "$projname drain TotalCurrent" y 

cv_abs $curvename y 

 

gr_setTitleAttr "Idrain versus Vgate" 

gr_setAxisAttr X  {Gate Voltage (V)}     16  {} {} black 1 14 0 5 0 
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gr_setAxisAttr Y  {Drain Current (A/um)} 16  {} {} black 1 14 0 5 1 

gr_setLegendAttr 1 Helvetica 10 {} white black black 1 top 

 

cv_createWithFormula TransCond(@node|sdevice2@) "diff(<$curvename>)" 

A A 

cv_display TransCond(@node|sdevice2@) y2 

cv_setCurveAttr TransCond(@node|sdevice2@) 

"Transconductance(@node|sdevice2@)" blue solid 2 none \ 

  3 defcolor 1 defcolor 

gr_setAxisAttr Y2  {Transconductance (S/um)} 12 {} {} black 1 10 0 5 

0 

 

 

#PARAMETER EXTRACTION 

 

set gm [cv_compute 

"vecvaly(<TransCond(@node|sdevice2@)>,@<@Vgt@+@Vtgm@>@)" A A A A ] 

 

ft_scalar gm [format %.4e $gm] 

 

 

cv_write txt IdVg_Vd@Vds@V_n@node|sdevice2@_B@B@_b@b@.txt $curvename 

cv_write txt gm_Vd@Vds@V_n@node|sdevice2@_B@B@_b@b@.txt 

TransCond(@node|sdevice2@) 
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