
KELI FABIANA SEIDEL

Análise do Transporte de Portadores de
Carga em Transistores de Efeito de
Campo em Arquitetura Planar e

Desenvolvimento de Transistores em
Arquitetura Vertical

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em

F́ısica do Setor de Ciências Exatas da Universidade

Federal do Paraná, como requisito parcial para a

obtenção do grau de Doutor em Ciências.

Orientador: Prof. Dr. Ivo Alexandre Hümmelgen
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Resumo

Nesta tese são apresentados dois trabalhos distintos.

O primeiro, está relacionada ao trabalho experimental, no qual desenvolvemos (a)

transistores h́ıbridos em arquitetura vertical com base nanoestruturada por litografia

de esferas e também, (b) transistores de efeito de campo em arquitetura vertical. O

transistor (a) é baseado em dois trabalhos desenvolvidos no Grupo de Dispositivos

Optoeletrônicos Orgânicos - UFPR, cujas técnicas e arquitetura são utilizadas para

desenvolver um transistor de base-permeável com furos na grade metálica que pos-

suam tamanho controlado. A segunda classe de dispositivos desenvolvida, consiste

de transistores de efeito de campo em arquitetura vertical cujas camadas estão em-

pilhadas de modo a formar uma célula capacitiva na parte inferior e um dispositivo

a dois terminais na parte superior. Com esta arquitetura conseguimos obter um

dispositivo onde a corrente no canal é modulada pelo efeito de campo gerado pela

porta e que opera a baixas tensões.

Já na segunda parte, trata-se de um modelo teórico que descreve a influência dos es-

tados de armadilha de carga no transporte de portadores de carga em transistores de

efeito de campo. Neste caso, consideramos estados de armadilha discretos numa dis-

tribuição cont́ınua em energia descrita por uma distribuição exponencial. Junto aos

resultados numéricos apresentamos também uma aproximação anaĺıtica do modelo.

Através destes resultados é posśıvel observar que a espessura efetiva do canal condu-

tor, produzida pela tensão da porta, depende fortemente da desordem energética do

semicondutor. Assim, o transporte de cargas em materiais amorfos apresenta dois

diferentes regimes: (i) Regime tipo-“bulk”(TB), onde a mobilidade dos portadores de

carga decresce com a espessura do filme semicondutor e, (ii) o regime de transporte

de superf́ıcie (TS), onde a mobilidade de portadores de carga satura e não depende

da espessura do filme semicondutor.

1



Abstract

This thesis presents two distinct works.

The first part is related to experimental work, in which we develop (a) hybrid tran-

sistors in vertical architecture with a nano-structured base obtained by lithography

of spheres and also, (b) field effect transistor in vertical architecture. The transistor

(a) is based on two works developed in the Group of Organic Optoelectronic Devices

- UFPR, whose techniques and architecture are used to develop a permeable-base

transistor with holes in metal grid that have controlled size. In the second class of

devices developed, we have a field effect transistor in a vertical architecture whose

layers are stacked to form a capacitive cell at the bottom and a device with two

terminals on top. With this architecture we got a device where the channel current

is modulated by the field effect generated by the gate and operates at low voltages.

The second part it’s a theoretical model which describes the influence of trapped

charge states in the transport of charge carriers in field effect transistors. In this

case, we consider discrete trap states in a continuous energy distribution described

by an exponential distribution. Together with the numerical results we also present

an analytical approximation of the model. Through these results it can be seen that

the effective thickness of the condutor channel, produced by the gate voltage, de-

pends strongly on the disorder energy of the semiconductor. Thus, the transport of

charges in amorphous materials exhibit two different regimes: (i) Regime bulklike

(TB), where the mobility of charge carriers decreases with the thickness of the semi-

conductor film, and ( ii) the surface transport regime (TS), where the mobility of

charge carriers saturates and does not depend on the thickness of the semiconductor

film.
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Agradeço à todos aqueles que contribúıram de alguma forma para a realiza-

ção deste trabalho, em especial:
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Caṕıtulo 1

Introdução

A evolução histórica dos transistores tem seu ińıcio no ano de 1925, quando

J. E. Lilienfeld obteve a primeira patente de um transistor no Canadá [1], sendo que

ele acabou por não publicar em nenhum artigo no meio cient́ıfico o seu invento que

na época continuou desconhecido. Na sequência, no ano de 1930, Lilienfeld propôs

pela primeira vez o conceito de transistor de efeito de campo (do inglês, Field Effect

Transistor (FET)), o qual foi utilizado na prática a partir de 1960, trazendo grandes

avanços principalmente à microeletrônica [2].

Já no ano de 1948, J. Bardeen e W. Brattain inventaram um novo dispo-

sitivo de amplificação, no qual foi usado o germânio como semicondutor, o que foi

denominado transistor [3]. Junto a W. Shockley, eles visualizaram um grande poten-

cial neste dispositivo [4]. Mais tarde, no ano de 1956, Bardeen, Brattain e Shockley

receberam o Prêmio Nobel em F́ısica pelas suas pesquisas em semicondutores e o

desenvolvimento do transistor. Já o uso do siĺıcio na construção do transistor teve

ińıcio somente no ano de 1954 por G. Teal, também nos laboratórios Bell [5, 6].

Com o passar dos anos, varias evoluções foram acontecendo nessa área. Na

década de 60, foram constrúıdos os primeiros transistores de base metálica, o qual

foi proposto separadamente por Atalla e Kahng [38] e Geppert [?, 40]. Este dis-

positivos chamou muito a atenção devido ao seu potencial como dispositivo de re-

sposta rápida. Sua arquitetura é a mesma arquitetura vertical dos transistores bipo-

lares, sendo formado por duas junções Schottky na estrutura semicondutor inorgâ-

nico/metal/semicondutor inorgânico [6].

Quanto aos transistores de base permeável, estes possuem uma estrutura

similar aos transistores de base metálica. Neste caso, o eletrodo base do dispositivo é

uma grade metálica permeável ao campo elétrico, a qual forma uma barreira Schottky

4
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com os eletrodos emissor e coletor. O transporte de portadores de carga ocorre do

emissor para o coletor, predominantemente através dos furos dessa grade metálica

na base devido à redução de barreira de energia nesses locais. O fluxo de corrente

entre emissor e coletor é controlado através do potencial aplicado na base. [5]

Anos mais tarde, com a descoberta acidental da condutividade elétrica em

filmes de poliacetileno dopado, em 1977, inaugurou-se uma nova era na ciência e

tecnologia dos poĺımeros. Em 1987, Koezuka e co-autores reportaram o primeiro

transistor orgânico de efeito de campo usando como camada ativa o tiofeno [2, 10]. Já

o primeiro transistor orgânico que funcionava como um transistor de base permeável,

foi desenvolvido constrúıdo por Yang e Heeger em 1994, sendo denominado triodo

de grade polimérica em analogia aos triodos a vácuo [6]. Na sequência, durante esta

última década, vários materiais foram usados para desenvolver vários transistores em

arquitetura vertical tanto h́ıbridos orgânico/inorgânico, quanto totalmente orgânicos

[11, 12, 13, 14].

Recentemente, em 2004, foi relatado na literatura o primeiro transistor de

efeito de campo em arquitetura vertical [16]. Sua estrutura é composta por um em-

pilhamento das camadas de modo a formar uma célula capacitiva na parte inferior

e um dispositivo a dois terminais na parte superior. Com esta nova estrutura é

posśıvel construir transistores de efeito de campo com canais mais curtos do que na

arquitetura planar o que, em prinćıpio, nos fornece um dispositivo com menor tempo

de resposta e operando com tensões menores.

Os trabalhos a serem apresentados nesta tese possuem focos diferentes, sendo

um experimental e outro teórico, e por não estarem diretamente conectados encontram-

se divididos nos caṕıtulos 3 e 4, respectivamente.

No caṕıtulo 3, desenvolvemos dois diferentes dispositivos em arquitetura ver-

tical, sendo estes, (i) o transistor de base permeável e (ii) o transistor vertical de

efeito de campo. No transistor de base permeável (i), os furos da grade foram feitos

através de litografia de microesferas de poliestireno. Neste caso, a idéia foi utilizar

como base uma arquitetura de transistor de base metálica já desenvolvida no Grupo

de Dispositivos Optoeletrônicos Orgânicos - UFPR [15], o qual era formado por: um

semicondutor inorgânico dopado tipo n no coletor, um condutor orgânico na base,

e um semicondutor orgânico junto a contatos metálicos formando o emissor. Para

transformá-lo em transistor de base-permeável, a idéia foi então reduzir a espes-

sura do condutor orgânico e adicionar mais uma camada metálica inorgânica com

litografia por esferas junto à base. O processo de litografia na base, que é feito

através da deposição seguidas da remoção das microesferas de acordo com a técnica
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utilizada no trabalho [5], nos fornece um transistor de base permeável, cuja grade

metálica possui furos com diâmetro controlado. Já para a construção do transistor

vertical de efeito de campo (ii), a estrutura utilizada foi: um semicondutor inorgânico

dopado tipo p na porta, um óxido inorgânico como isolante da porta, uma camada

de condutor orgânico junto a uma fina camada de condutor inorgânico para formar

o eletrodo intermediário (fonte), um semicondutor orgânico para formar o canal do

dispositivo e, por fim, um condutor inorgânico como eletrodo de topo (dreno). Por

se tratar de uma arquitetura nova de dispositivo, sendo que o primeiro foi reportado

na literatura apenas em 2004 [16], a caracterização elétrica utilizada e a descrição

do modo de operação do dispositivo foram, em certos aspectos, desenvolvidos neste

trabalho. Para este dispositivo, conseguimos resultados satisfatórios mostrando que

é posśıvel controlar a corrente entre fonte e dreno através do efeito de campo gerado

pela tensão aplicada na porta que, por sua vez, permeia o eletrodo intermediário

atingindo a área ativa.

No caṕıtulo 4, buscamos estudar através de simulações numéricas o compor-

tamento do transporte de portadores de carga em transistores de efeito de campo na

presença de estados de armadilhas com uma distribuição exponencial em energia no

semicondutor. Com isso, temos o objetivo de descrever o transporte de portadores

em materiais desordenados que é o caso, por exemplo, da maioria dos semicondu-

tores orgânicos. Isso nos forneceria uma melhor compreensão da influência destes

estados de armadilhas sobre o transporte de portadores em FETs que é ainda uma

área pouco estudada.

Assim, os trabalhos aqui desenvolvidos encontram-se organizados na seguinte

forma: no caṕıtulo 2, há a fundamentação teórica necessária para a compreensão

do trabalho; no caṕıtulo 3, encontra-se descritos os trabalhos referentes aos tran-

sistores em arquitetura vertical e também, os procedimentos experimentais usados

e desenvolvidos, assim como os resultados obtidos até o momento; no caṕıtulo 4,

é apresentado o modelo teórico e os resultados das simulações numéricas sobre a

influência do preenchimento de estados de armadilha com distribuição exponencial

sobre o transporte de portadores de carga em transistores de efeito de campo em

arquitetura planar; no caṕıtulo 5 são apresentadas as conclusões destes trabalhos e;

no caṕıtulo 6 há a apresentação de alguns trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Materiais Orgânicos Conjugados

O termo material orgânico conjugado designa uma classe de materiais que

consiste principalmente em átomos de carbono e hidrogênio podendo conter tam-

bém, alguns heteroátomos tais como o enxofre, oxigênio, nitrogênio, etc, inclúıdos

[17]. Eles são formados por ligações conjugadas que podem apresentar cadeias longas

(lineares ou ramificadas), sendo estes denominados poĺımeros, ou então, podem apre-

sentar cadeias curtas (oligômeros, com baixo peso molecular), que inclui compostos

com anéis aromáticos. No caso dos poĺımeros, ainda pode haver duas diferentes desig-

nações: (i) quando há um conjunto de milhares de repetições de unidades qúımicas do

mesmo tipo, denominamos como homopoĺımeros, ou ainda, (ii) quando há a repetição

de diferentes unidades qúımicas, sendo estas denominadas como copoĺımeros [5, 21].

Uma importante caracteŕıstica a ser ressaltada nos poĺımeros conjugados é a al-

ternância entre ligações duplas e simples, ou triplas e simples, que acabam por dar

as caracteŕısticas elétricas desses materiais [2].

Para compreender melhor a estrutura eletrônica desses materiais, vamos

analisar a figura 2.1, a qual descreve alguns ńıveis de energia de uma molécula π

conjugada. Nesta figura, os quatro ńıveis energéticos representam: σ (estado ligan-

te), σ∗ (anti-ligante), π (ligante) e π∗ (anti-ligante). As ligações do tipo π apresentam

uma diferença de energia menor entre os orbitais moleculares (na ordem de energia de

excitação óptica) do que as do tipo σ, e são essas ligações que fornecem as caracteŕıs-

ticas principais a estes materiais tais como o caráter semicondutor e a flexibilidade

desse tipo de material [2, 21, 24].

A maior parte dos poĺımeros conjugados apresentam desordem estrutural.
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2.1 Materiais Orgânicos Conjugados 8

Figura 2.1: Nı́veis de energia de uma molécula π-conjugada. A menor excitação

eletrônica ocorre entre o orbital-π ligante e o orbital-π∗ antiligante. Figura adaptada

da referência [22].

Assim, devido ao grande número de moléculas que formam esses poĺımeros, temos

como consequência uma sobreposição dos orbitais moleculares que acabam formando

uma densidade de estados localizados. Os orbitais de fronteira são denominados da

seguinte forma: HOMO (do inglês, highest occupied molecular orbital) e LUMO (do

inglês, lowest unoccupied molecular orbital). Se fizermos uma comparação com ma-

teriais inorgânicos cristalinos, estes orbitais de fronteira corresponderiam, respectiva-

mente, à banda de valência e à banda de condução. Aqui, os ńıveis HOMO/LUMO

são representados por uma distribuição de ńıveis discretos de energia εi, que podem

ser degenerados, e formam uma densidade de estados localizados com distribuição de

energia N(εi). Esta distribuição de estados, por sua vez, é bem representada por uma

distribuição gaussiana de orbitais moleculares localizados das moléculas individuais,

como pode ser visto na figura 2.2. [22]

O transporte dos portadores de carga em poĺımeros ocorre entre os estados

localizados por um processo denominado hopping, cujo transporte se dá por ativação

térmica entre os orbitais moleculares. Assim, o elétron que se encontra em um

determinado orbital molecular localizado pode absorver ou emitir energia vibracional

(fônon) e saltar para um orbital molecular vizinho com energia diferente daquele

encontrado no estado inicial [2, 23, 25].

Entretanto, não são todos os estados localizados que contribuem para o

transporte, sendo que alguns podem atuar como estados de armadilha de carga.

Esta distinção se dá porque no centro da distribuição gaussiana existe a grande

concentração dos estados localizados, uns próximos dos outros, tanto em distância

energética quanto em distância espacial, favorecendo assim o processo de hopping,

como pode ser visto na figura 2.3. Já nas extremidades da distribuição gaussiana,
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Figura 2.2: Gráfico da Energia versus densidade de estados. Distribuição dos ńıveis

HOMO e LUMO em sistemas orgânicos desordenados. Figura adaptada da referência

[22].

Figura 2.3: Gráfico da energia versus a densidade de estados. Representação es-

quemática dos estados localizados na cauda de uma distribuição gaussiana. Em

laranja, os estados localizados que contribuem para o transporte de portadores de

carga devido à proximidade espacial e energética entre eles e; em azul a densidade de

estados localizados que atuam como armadilhas de carga devido à grande distância

entre eles. Uc é a borda de condutividade elétrica, definida qualitativamente, sendo

esta a energia que separa os estados de transporte dos estados de armadilhas de carga.

existem poucos estados com energias próximas o que dificulta o transporte entre os

estados, tornando-os assim em estados de armadilhas de cargas. Desta forma, é pos-
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śıvel denominar, qualitativamente, uma borda de condutividade (Uc), como sendo a

energia que separa esses estados de transporte dos estados de armadilhas de carga.

[2, 22]

Na literatura já existem alguns modelos propostos para descrever transporte

de carga tanto em materiais inorgânicos entre dois eletrodos com contatos ôhmicos

[26, 27, 28], os quais são adaptados para os casos amorfos, assim como modelos espećı-

ficos para transporte em materiais orgânicos. Um modelo muito conhecido nessa área

é o de corrente limitada por carga espacial (do inglês, space charge limited current -

SCLC) [29, 30]. Através deste modelo é posśıvel descrever de forma fenomenológica,

sem se preocupar com uma descrição microscópica, o comportamento das curvas de

corrente versus voltagem em dispositivos tipo sandúıche. Na versão mais simples do

modelo, considera-se a injeção de cargas através de contatos ôhmicos, em materiais

sem ou com estados de armadilhas de carga. De modo geral o modelo baseia-se

na equação da continuidade no estado estacionário, e na equação de Poisson que

relaciona a densidade de carga com o campo elétrico local. Os regimes observados

através deste modelo, são:

Regime ôhmico ⇒ Apresenta uma dependência linear da densidade de corrente (J)

com a tensão aplicada (V ) e é descrito pela equação J = en0µ(V/L), onde, e é a carga

elementar, n0 os portadores de cargas livres intŕınsecos no material, µ a mobilidade

dos portadores de carga do material e L o comprimento da amostra. Este regime

é observado em situações onde a tensão aplicada é muito baixa, havendo somente a

condução dos portadores de carga intŕınsecos (n0) do material. [29, 30]

Regime quadrático livre de armadilhas ⇒ Também conhecida como lei de Mott-

Gurney, neste regime não há a presença de armadilhas de cargas interferindo no

transporte, sendo que, a corrente apresenta uma dependência quadrática com a ten-

são aplicada. É posśıvel observar esse tipo de comportamento, dado pela equação

J = (9/8)εµ(V 2/L3), em materiais onde as armadilhas de cargas já foram preenchidas

(quando o ńıvel de quase-Fermi encontra-se acima do ńıvel de energia das armadilhas)

ou também é usado para descrever situações idealizadas de materiais sem a presença

de armadilhas de cargas (ε é a permissividade do material). [29, 30]

Regime quadrático limitado por armadilhas com um ńıvel de energia discreto⇒ Neste

caso é posśıvel observar a dependência quadrática da corrente em relação à tensão,

porém, com uma intensidade da corrente mais baixa do que no caso livre de arma-

dilhas. A diminuição da intensidade é devido a presença destas armadilhas. Neste

regime é observado que as tensões aplicadas ainda são baixas o suficiente para que

o ńıvel de quase-Fermi não tenha ultrapassado o ńıvel de energia das armadilhas.

Abaixo, a equação J = (9/8) θµε(V 2/L3) descreve este tipo de comportamento
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quando há a presença de armadilhas em ńıveis discretos de energia, onde θ é a razão

entre a densidade de portadores de carga livres (nf ) sobre a densidade de porta-

dores de carga aprisionados nas armadilhas (nt). Já a equação J ∝ µ(V γ+1/L2γ+1),

descreve este regime para o caso onde as armadilhas possuem uma distribuição expo-

nencial em energia, sendo que, γ é a razão entre a temperatura caracteŕıstica ((Tc),

que está relacionada à profundidade energética da distribuição exponencial) e a tem-

peratura ambiente (T ). [29, 30]

Regime de preenchimento de armadilhas ⇒ Nesta região, a corrente depende forte-

mente da tensão aplicada. Este regime ocorre enquanto o ńıvel de Fermi está

passando através dos ńıveis de energia das armadilhas, sendo que durante este

processo as armadilhas são rapidamente preenchidas fazendo com que a corrente

tenha um rápido aumento de intensidade com uma pequena variação na tensão apli-

cada. [29, 30]

Os diferentes comportamentos da curva caracteŕıstica descritos pelos regimes

descritos acima, na teoria da corrente limitada por carga espacial, podem ser obser-

vados na figura 2.4.

2.2 Transistores

2.2.1 Transistor Orgânico de Efeito de Campo em Arquite-

tura Planar

Transistores de efeito de campo são dispositivos que possuem três terminais,

sendo estes, a fonte, o dreno e a porta, como pode ser visto na figura 2.5. O fun-

cionamento do FET é caracterizado da seguinte maneira: sendo a fonte o eletrodo

comum, ao aplicar-se uma tensão entre a fonte e a porta, esta vai induzir portadores

de carga no semicondutor formando um canal condutor sendo que sua espessura efe-

tiva é modulada pela variação da tensão na porta [31, 33]. Já o fluxo de corrente no

semicondutor resulta da tensão aplicada entre os eletrodos fonte e dreno e é modulado

pela tensão aplicada na porta .

A idéia de desenvolver FETs h́ıbridos utilizando como camada ativa materi-

ais orgânicos, denominados como transistores orgânicos de efeito de campo (do inglês,

organic field effect transistor - OFET ), surgiu devido às várias vantagens de apli-

cações apresentadas por este tipo de material em dispositivos eletrônicos tais como,

baixo custo, facilidade de produção e flexibilidade, sendo que esta última vantagem

depende de todo o conjunto de camadas. [2, 10, 36]
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Figura 2.4: (a) Esquema para curva caracteŕıstica de SCLC (um-portador) para um

isolante com apenas um ńıvel de armadilha: (1) região ôhmica, (2) Lei de Mott-

Gurney na presença de armadilhas rasas, (3) “trap-filled limit” (TFL), marcando o

preenchimento de todas as armadilhas que ficam abaixo do quasi-ńıvel de Fermi (4)

Lei de Mott-Gurney na ausência de armadilhas, sendo que esta é a corrente máxima

posśıvel para SCLC. (b) curva caracteŕıstica de SCLC (um portador) para dois ńıveis

discretos de armadilha: (1) região ôhmica, (2) e (4) Lei de Mott-Gurney na presença

de armadilhas rasas, (3) e (5) são limites de preenchimento de armadilhas (TFL) e

(6) Lei de Mott-Gurney na ausência de armadilhas. Adaptada da referência [29].

Figura 2.5: Representação esquemática do transistor de filme fino com contato de

topo.
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O FET (OFET) opera sob o modo de acumulação, ou seja, aplicada uma

tensão entre a porta e a fonte, esta induz portadores majoritários no semicondutor

orgânico na interface semicondutor/isolante, formando o que chamamos de canal

condutor entre a fonte e o dreno. Sob este modo de operação é posśıvel observar dois

regimes [36]:

i) Regime Linear, ocorre quando VDS < (Vg − VT ), onde VDS é a tensão aplicada

entre a fonte e o dreno, Vg é a tensão aplicada entre a porta e a fonte e VT é a

tensão limiar (do inglês, threshold voltage) que é a tensão mı́nima a ser aplicada

ao sistema para que comece a haver o acúmulo de portadores de cargas no canal

condutor. Neste caso, como a densidade de portadores induzidos no canal condutor

é proporcional à (Vg − VT ), sempre que aplicada uma variação ∆VDS no dispositivo

a corrente apresentará uma variação linearmente proporcional à tensão aplicada no

dreno para o regime de acumulação. Este regime pode ser observado nas curvas da

figura 2.6 na região onde VDS < (Vg−VT ), e é descrito pela equação abaixo [31, 37]:

IDS =
W

L
µCi[(Vg − VT )VDS] (2.1)

onde W é a largura do canal condutor, L o comprimento do canal, µ a mobilidade

elétrica dos portadores no semicondutor e Ci a capacitância por unidade de área do

isolante.

ii) Regime de Saturação, ocorre quando VDS ≥ (Vg − VT ). Neste caso quando for

Figura 2.6: Análise do comportamento de uma curva caracteŕıstica Ids× Vds (a) e,

curva de transferência Ids× Vg (b), para um transistor de efeito de campo ideal, ou

seja, para VT=0. Figura retirada da referência [32].

aplicada uma variação de voltagem entre a fonte e o dreno ∆VDS, esta não conseguirá

drenar mais portadores de carga do que está sendo induzido pela porta ocasionando,

portanto, numa saturação da corrente. Este regime pode ser observado nas curvas
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da figura 2.6 na região onde VDS ≥ (Vg−VT ) e neste caso, a equação abaixo é usada

para descrever este comportamento [37]:

Isat =
W

2L
µCi(Vg − VT )2 (2.2)

2.2.2 Transistor Hı́brido em Arquitetura Vertical

Transistores em arquitetura vertical oferecem uma grande vantagem poten-

cial, em relação aos transistores em arquitetura planar, por apresentarem canal mais

curto, da ordem da espessura do filme. Em transistores h́ıbridos, o canal é consti-

túıdo por semicondutores orgânicos que normalmente apresentam menor mobilidade

dos portadores de carga do que seus similares inorgânicos. Porém, por mais que a

mobilidade dos portadores seja baixa nestes materiais, um canal mais curto diminui

o caminho para os portadores de carga atravessarem o semicondutor, tornando o

dispositivo mais rápido e ainda mais atrativo para aplicações que exigem rápido

tempo de resposta [45, 48]. Tal arquitetura pode ser explorada em vários tipos de

transistores como o transistor orgânico vertical de efeito de campo (do inglês, Verti-

cal Organic Field Effect Transistor - VOFET ) [16, 19, 20], figura 2.7(a); transistor

de base-metálica (do inglês, metal base transistor - MBT ) [38, 39, 40] e transistor

de base-permeável (do inglês, permeable base transistor - PBT ) [41, 42, 43], figura

2.7(b).

Figura 2.7: Representação esquemática de um transistor orgânico vertical de efeito

de campo (a), e de um transistor de base-metálica ou base-permeável (b).

Nesta parte do trabalho, faremos uma descrição suscinta do funcionamento

e modos de operação de transistores verticais de efeito de campo, assim como os

transistores de base-metálica e de base-permeável, cujas descrições serão vistas nos

três sub́ıtens seguintes.
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2.2.2.1 Transistor Orgânico de Efeito de Campo em Arquitetura Vertical

No transistor orgânico vertical de efeito de campo (VOFET), as camadas

depositadas encontram-se empilhadas de modo a formar uma célula capacitiva na

parte inferior e um dispositivo a dois terminais na parte superior, como foi visto

na figura 2.7(a). Nesta estrutura, o eletrodo intermediário deve ser fino o suficiente,

sendo que a grandeza desta espessura dependerá da morfologia do material, para que

o eletrodo seja permeável ao campo elétrico na direção perpendicular à interface do

filme de modo que este atinja o canal do dispositivo. Porém, esta espessura também

não pode ser muito fina para que não haja uma resistência elétrica muito alta do filme

para o transporte dos portadores de carga que ocorre na direção paralela à interface

do filme que ocorre devido à posição lateral do contato no eletrodo intermediário.

No VOFET, podemos afirmar que o comprimento do canal é muito menor,

apenas da ordem da espessura do filme, quando comparado ao FET em arquitetura

planar. Assim, o caminho a ser percorrido pelos portadores de carga é muito menor,

tornando este dispositivo mais atrativo comercialmente em aplicações que exigem

rápido tempo de resposta e baixas tensões de operação.

O modo de operação deste dispositivo pode ser feito sob duas diferentes

configurações. Considerando que o eletrodo fonte sempre é o eletrodo em comum,

podemos dizer que: (i) o eletrodo intermediário é a fonte e o eletrodo de topo o

dreno, como ilustrado na figura 2.7(a), ou então, (ii) o eletrodo intermediário é o

dreno e o eletrodo de topo é a fonte. Assim, o funcionamento do VOFET se resume

a um dispositivo de dois terminais na parte superior sendo modulado pelo efeito de

campo gerado pela célula capacitiva na parte inferior.

Outro diferencial do VOFET em relação ao FET em arquitetura planar, é

que há condução de portadores no canal mesmo para pequenas tensões aplicadas.

Devido ao curto comprimento da camada ativa, não há a necessidade de aplicar

uma tensão na porta para formar o canal condutor no VOFET, ao contrário do que

acontece no FET em arquitetura planar. Como consequência disso, também não

observamos o regime de saturação em VOFETs, como foi visto na equação 2.2 para

o caso do FET planar.

2.2.2.2 Transistor de Base-Metálica

O transistor de base metálica é constitúıdo por três terminais (veja na figura

2.7(b)): emissor, base e coletor. A base é constitúıda por uma fina camada de metal

e encontra-se entre dois semicondutores, o emissor (representado pelo semicondutor
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orgânico da figura 2.7(b)) e o coletor. Assim, sua estrutura é do tipo semicondutor-

metal-semicondutor (SMS). Este tipo de transistor, quando possui dois semicondu-

tores inorgânicos, é formado por duas junções Schottky. A junção base-emissor desse

dispositivo é polarizada diretamente enquanto que a junção base-coletor é polarizada

reversamente. Neste caso entende-se por polarização direta o fato de aplicar uma ten-

são negativa num semicondutor tipo-n e tensão positiva num semicondutor tipo-p, e

vice-versa para o que chamamos de tensão reversa [5, 6].

Como o dispositivo possui arquitetura vertical, a injeção de portadores acaba

ocorrendo na direção perpendicular à camada, através da interface semicondutor/metal.

A corrente gerada é devida à emissão termiônica dos portadores majoritários, sendo

que a energia desses portadores, ao entrar na base, é determinada pela altura da

barreira Schottky entre o emissor e a base. [5, 6]

O ganho destes dispositivos, no chamado modo base-comum, é dado pela

razão entre a corrente drenada pelo coletor e a corrente emitida pelo emissor. Em

transistores essa eficiência é o que chamamos de ganho de corrente, e quando este

estiver operando em modo base-comum, é denominado pela letra grega α. Assim, α

pode assumir valores entre 0, onde nenhum portador de carga estaria sendo drenado

no coletor, até o valor máximo de 1, que seria o caso ideal indicando que todos os

portadores de carga injetados no emissor são drenados pelo coletor. [6]

Supondo que o transporte através da base seja de elétrons, a corrente obtida

no coletor é [5]:

JnC = αT JnE = αBαBCαCJnE, (2.3)

onde JnE é a densidade de corrente do emissor, JnC é a densidade de corrente do

coletor e αT é o fator de transporte através da base. Quanto aos fatores α’s da

equação (2.3), estes serão descritos nos parágrafos seguintes. [5, 45]

Analisando primeiramente o fator αB, o qual representa o fator de espalha-

mento eletrônico, este apresenta o seguinte comportamento [45, 46],

αB = exp(−d/lB), (2.4)

onde d é a espessura da base e lB é o livre caminho médio dos portadores de carga

na base.

Já o fator αBC representa a reflexão quanto-mecânica na interface base-

coletor, e é dado por [5, 45]:

αBC ≈ 1−
[

1−
√

1− (qφBC/E)

1 +
√

1− (qφBC/E)

]2

, (2.5)
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onde q é a carga elementar, qφBC é a altura de barreira entre a base-coletor e E

é a energia do elétron em relação ao ńıvel de Fermi do metal em primeira aproxi-

mação. Num dispositivo simétrico temos que E ≈ qφBE ≈ qφBC , e neste caso αBC

é aproximadamente igual a zero. É através desta relação que podemos observar a

necessidade de uma assimetria na configuração das alturas de barreira do sistema

para obter, então, um alto valor de ganho na corrente. [5, 45]

O terceiro fator a ser analisado na equação 2.3 é αC . Este fator está rela-

cionado com o efeito de carga imagem na interface base-coletor e pode ser expresso

por (ver figura 2.8):

αC = exp(−xm/lC), (2.6)

onde xm é uma distância da interface para dentro do coletor resultado do retro-

espalhamento de um portador de carga e lC é o livre caminho médio dos portadores

no coletor.

Figura 2.8: Diminuição da barreira de carga imagem da junção base-coletor. ξx:

intensidade do campo elétrico na camada de depleção do coletor; Vr: tensão reversa

entre base e coletor. Figura adaptada da Ref. [45].

Para afirmarmos que um transistor possui caráter de base-metálica, espera-

se que a tensão entre emissor-base (VBE), para uma determinada corrente de emis-

sor (IE) constante, seja independente da tensão aplicada entre base-coletor (VCB).

Este fenômeno ocorre devido ao efeito de blindagem do campo elétrico pela camada

metálica [5, 45]. O comportamento pode ser descrito através da expressão abaixo [6]

e, observado no gráfico 2.9
∂VBE

∂VCB

∣∣∣∣
IE=cte

= 0. (2.7)
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Figura 2.9: Gráfico de demonstração do caráter de base-metálica do transistor. Ten-

são VBE necessária para manter a corrente IE constante quanto variamos VCB para

diferentes valores de IE entre 0 e 17 mA. Figura retirada da referência [44].

2.2.2.3 Transistor de Base-Permeável

O transistor de base permeável possui uma arquitetura similar ao transistor

de base metálica, mas neste caso a sua base é mais fina e atua como uma grade

de metal que acaba formando uma barreira Schottky tanto com o emissor quanto

com o coletor. Estas aberturas na grade, também conhecidas como pinholes, fazem

com que haja uma redução local da altura de barreira nas interfaces emissor-base e

base-coletor como pode ser visto na figura 2.10. O tamanho e a distribuição destas

aberturas na base dependem apenas da morfologia do material da base. [5, 6]

A detecção destes orif́ıcios na base pode ser feita através de medidas elétricas.

Ao contrário do transistor de base-metálica, no transistor de base-permeável, a altura

de barreira entre emissor-base é modulada pelo potencial aplicado entre base-coletor.

Desta forma, para que a corrente de emissor (IE) seja mantida constante enquanto

variamos VCB, é necessário que haja uma correção na tensão aplicada entre base-

emissor (VBE), como pode ser observado na figura 2.11. Assim [6],

∂VBE

∂VCB

∣∣∣∣
IE=cte

≈ 1. (2.8)



2.2 Transistores 19

Figura 2.10: (a) Diagrama de energia de bandas de um transistor de base metálica

(linhas cheias) e de um transistor de base permeável (linhas tracejadas). Onde EF é

o ńıvel de Fermi, ∆0 é a diminuição da altura de barreira de transferência do elétron

do emissor para o coletor para a comparação de um transistor de base metálica para

um transistor de base permeável na região dos furos na grade, q é a carga elementar,

EV e EC é a energia da banda de valência e condução, respectivamente e, qφBE e

qφBC são as alturas de barreira entre base-emissor e base-coletor, respectivamente.

Figura adaptada da referência [45]. (b) Representação esquemática do transistor de

base permeável. Na figura, o semicondutor orgânico é o emissor do dispositivo.

Figura 2.11: Gráfico de demonstração do caráter de base permeável do transistor.

Variação da tensão VBE necessária para manter a corrente IE constante quanto

variamos VCB para diferentes valores de IE entre 0 e 100 µA. Figura retirada da

referência [45].

Na sequência vamos descrever os modos de operação utilizados por nós para

caracterizar este tipo de dispositivo, que são o modo emissor-comum e base-comum.
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i) Modo emissor-comum: o terminal emissor é comum aos terminais de entrada e

sáıda do dispositivo. Assim, a corrente de entrada é a corrente de base (IB), e a

corrente de sáıda é a corrente de coletor (IC). Desta forma o ganho de corrente é

dado pela equação [45, 6]

β =
∂IC

∂IB

∣∣∣∣
VCE=cte

. (2.9)

Já o comportamento esperado de uma curva caracteŕıstica I(V) de um tran-

sistor bipolar n-p-n operando em modo emissor-comum, pode ser observado na figura

2.12.

Figura 2.12: Exemplo de uma curva caracteŕıstica I(V) de um transistor bipolar

n-p-n operando em modo emissor-comum. Figura retirada da referência [18].

ii) Modo base-comum: o terminal base é comum aos terminais de entrada e sáıda do

dispositivo. Desta forma, a corrente de entrada é a corrente de emissor (IE), e a cor-

rente de sáıda é a corrente de coletor (IC). Nesta configuração a junção emissor-base

é diretamente polarizada enquanto a junção base-coletor é reversamente polarizada.

O comportamento esperado de uma curva caracteŕıstica I(V) de um transistor bipolar

n-p-n operando em modo base-comum, pode ser observado na figura 2.13.

Quanto ao ganho de corrente em modo base-comum, este é dado por [6],

α =
∂IC

∂IE

∣∣∣∣
VBC=cte

. (2.10)

As correntes no transistor estão relacionadas pela equação IE = IC + IB,

enquanto os ganhos de corrente em um transistor ideal, podem ser relacionados da

seguinte maneira [6]:

β =
α

1− α
, α =

β

1 + β
. (2.11)
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Figura 2.13: Exemplo de uma curva caracteŕıstica I(V) de um transistor bipolar

n-p-n operando em modo base-comum. Figura retirada da referência [18].

Assim, podemos observar que, para se obter um alto ganho de corrente em modo

emissor-comum, é necessário que o ganho de corrente no modo base-comum seja

próximo de 1.



Caṕıtulo 3

Desenvolvimento de Transistores

em Arquitetura Vertical

Este trabalho tem como intuito otimizar o funcionamento de um tipo de tran-

sistor com arquitetura vertical já desenvolvido no Grupo de Dispositivos Orgânicos

Optoeletrônicos - UFPR no qual foi utilizado como estrutura: um semicondutor inor-

gânico dopado tipo n no coletor, um condutor orgânico na base, e um semicondutor

orgânico junto a contatos metálicos formando o emissor. Este dispositivo funcionou

como transistor de base metálica e demonstrou bons resultados, fornecendo um ganho

de corrente em modo emissor comum de até 8 [15]. Junto a esta idéia vamos utilizar

uma técnica de litografia por microesferas no eletrodo base, a fim de construir um

transistor de base permeável, cujos furos na base possuam um tamanho controlado.

Esta técnica de litografia já foi utilizada neste mesmo grupo [5, 48] na cons-

trução de transistores de base permeável. Neste caso, as esferas de poliestireno eram

depositadas diretamente sobre uma lâmina de Si, onde posteriormente era feita a

deposição de uma camada de Al sobre as esferas. Na sequência, com a ajuda de

uma fita adesiva, as esferas eram então removidas deixando a litografia de esferas na

camada de Al, sendo que nesta situação esta técnica foi muito bem sucedida.

A técnica de litografia por esferas já foi explorada também por outros gru-

pos [60, 61] na produção de SIT’s (Static Induction Transistor) [58] e transistores

limitados por carga espacial (space-charge-limited transistor) [59], trazendo embasa-

mento para utilização desta técnica neste trabalho. A arquitetura do dispositivo a

ser constrúıdo pode ser observada na figura 3.1. Vale ressaltar que esta arquitetura

de transistor composto por uma grade metálica com furos controlados, tem sido re-

centemente explorada e pode ser encontrada na literatura também com o nome de

transistor limitado por carga espacial (do inglês, Space Charge Limited Transistor -

22
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SCLT ) [64, 65, 66].

Figura 3.1: Estrutura esquemática do transistor de base permeável: semicondutor

inorgânico no coletor, uma camada de condutor orgânico mais uma camada de con-

dutor inorgânico com litografia por esferas na base e semicondutor orgânico e contatos

metálicos para formar o emissor.

Como já foi comentado, a idéia de utilizar litografia de microesferas na base

tem como intuito construir um transistor de base permeável cuja grade metálica

possua furos de tamanho controlado. A importância destes furos na base pode ser

compreendida analisando dois fatores relacionados ao transporte de portadores em

transistor com arquitetura vertical. Primeiro, devemos analisar a equação (2.3), que

é a equação da corrente no coletor, e a equação (2.4), que nos fornece o fator de

espalhamento eletrônico (αB), do qual a corrente no coletor depende diretamente,

como já foi visto na seção 2.2.2. Este fator αB apresenta um decrescimento expo-

nencial com a espessura da base. Desta forma, a prinćıpio a idéia é obter um filme

extremamente fino para aumentar o ganho de corrente no coletor.

Porém, como veremos existe um valor limiar de espessura para que esse

prinćıpio continue sendo verdade, sendo este o segundo ponto a ser analisado. Para

compreender melhor este valor limiar de espessura é necessário analisar a direção

com que ocorre o transporte de portadores de carga na base. Devido à posição

do contato da base estar na lateral do dispositivo, como é posśıvel ver na figura

3.1, o transporte na base também ocorre na direção do plano da interface, ou seja,

na direção horizontal. Desta forma, caso a espessura do filme seja muito fina a

consequência é que a resistência elétrica do filme se torna muito alta. Portanto, é

necessário que se construa um filme cuja espessura seja fina o suficiente para diminuir
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o fator αB, porém, não tão fina de modo que não aumente muito a resistência elétrica

do filme.

Desta forma surgiu a idéia de construir um transistor de base permeável for-

mado por duas camadas na base. Uma primeira camada utilizando o mesmo poĺımero

condutor da referência [15] que foi a polianilina sulfonada (SPAN), porém, com uma

espessura mais fina para que esta camada seja permeável ao campo elétrico (figura

3.2(a)). Porém, apenas este filme muito fino teria uma resistência elétrica muito alta

o que dificultaria o transporte na direção horizontal, como foi explicado no parágrafo

anterior. Desta forma, vamos então depositar uma segunda camada na base, agora

utilizando um metal, para solucionar o problema da alta resistência elétrica do filme.

Porém, as duas camadas juntas podem se tornar muito espessas, diminuindo o fator

αB, do qual a corrente no coletor depende diretamente (figura 3.2(b)). Para isto en-

tão é feita a litografia por esferas na camada metálica de modo que fiquem furos com

tamanhos controlados na base por onde os elétrons irão atravessar preferencialmente.

Figura 3.2: Distribuição esquemática de energia de banda em um dispositivo: (a) com

base formada por uma camada de SPAN e, (b) com a base formada por uma camada

de SPAN mais uma camada metálica. Neste caso, d é a espessura da base, lB é o

livre caminho médio dos portadores de carga na base e αB é o fator de espalhamento

eletrônico.

O dispositivo aqui proposto foi desenvolvido utilizando a seguinte estrutura.

Como coletor usaremos uma lâmina de siĺıcio tipo n (n-Si). Após ter limpado devi-

damente as lâminas de n-Si, a próxima etapa é crescer um filme de SPAN que irá

formar a primeira camada da base. A escolha destes materiais é devido ao fato de

que há uma grande altura de barreira na interface entre o n-Si/SPAN de aproxima-

damente 1 eV, que por sua vez já é uma interface bem conhecida e estudada em

outros trabalhos [44, 72]. Esse filme de SPAN comporta-se como uma grade metálica

cujos furos possuem tamanhos diversificados dependendo da morfologia do material.
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Como consequência, na região destes furos há a diminuição da altura de barreira

sendo que, esta diminuição poderá ser maior ou menor dependendo do tamanho dos

furos, como pode ser visto na figura 3.3. Na sequência, antes de fazer a deposição

da segunda camada da base, vamos fazer a deposição de esferas de poliestireno e

só depois depositar mais uma camada metálica de Al. O próximo passo é fazer a

remoção das esferas com a ajuda de uma fita adesiva. Para formar o emissor faremos

a deposição do semicondutor orgânico, fulereno C60 e, na sequência a deposição dos

contatos do emissor que foram feitos de Ag.

Figura 3.3: Distribuição esquemática da energia do fundo da banda de condução em

um dispositivo tipo semicondutor/metal/semicondutor, que contém furos na base B.

A base com uma espessura d, forma duas barreiras Schottky com os semicondutores

S1 e S2. Essas barreiras podem ter diferentes alturas levando ∆E a um favoreci-

mento do potencial aplicado. Os portadores de carga que fluem de um semicondutor

para o outro através da base apresentam diferentes caminhos para atravessá-la: (1)

balisticamente, quando a perda de energia dentro da base é menor do que ∆E ou;

(2) através dos canais de energia mais baixos nas aberturas da base localizados na

direção das coordenadas r no plano base. As profundidades dos canais dependem

do diâmetro, como exemplificados pelas duas aberturas. EF é a energia de Fermi.

Figura retirada da referência [48].

3.1 Métodos Experimentais e Materiais Utiliza-

dos

Nesta seção faremos uma rápida explanação dos materiais utilizados na cons-

trução do dispositivo, assim como algumas propriedades destes materiais.
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3.1.1 Siĺıcio

Nos trabalhos que serão desenvolvidos na sequência, serão utilizados os seguintes

tipos de Si.

Para desenvolver o transistor de base-permeável, lâminas de n-Si serão uti-

lizadas. Como já foi citado anteriormente, a escolha do n-Si foi pelo fato de que junto

à camada de polianilina sulfonada, ele produz uma altura de barreira de aproximada-

mente 1 eV na interface, que é um valor bastante alto e adequado para este disposi-

tivo. Portanto, usaremos o siĺıcio tipo n (n-Si), dopado com fósforo, com orientação

de superf́ıcie (100) e resistividade 8-12 Ω.cm. As bandas de valência e condução no

siĺıcio têm energia de, respectivamente, −5, 2 eV e −4, 1 eV, em relação ao ńıvel de

vácuo.

Já para construir os transistores de efeito de campo em arquitetura vertical,

foram utilizadas lâminas de siĺıcio tipo p (p-Si), dopado com Boro, com orientação

de superf́ıcie (100) e resistividade 5-30 Ω.cm. Estas lâminas são adquiridas comer-

cialmente com uma camada de dióxido de Siĺıcio (SiO2) de aproximadamente 250

nm de espessura.

3.1.2 Polianilina Sulfonada

A Polianilina Sulfonada (SPAN) é obtida através da auto-dopagem da po-

lianilina (PANI), que é um poĺımero condutor, usando o ácido sulfúrico como agente

dopante. Esta śıntese da SPAN foi relatada pela primeira vez em 1990, por A. J.

Epstein et al, como primeiro poĺımero condutor auto-dopado com ácido sulfúrico

[15, 62].

Foi em 1994 que Karyakin et al [75] constataram dentre os ácidos estudados,

sendo estes o ácido antrańılico, ácido m-aminobenzóico e ácido metańılico, que o

ácido metańılico (veja Figura 3.4) era o melhor ácido para reagir com a anilina e

produzir uma PANI auto-dopada mais estável eletroquimicamente, em termos da

extensão das propriedades eletroqúımicas a altos valores de pH.

Nosso interesse para a utilização da SPAN é devido a facilidade e seu baixo

custo de fabricação, alta condutividade elétrica e boa estabilidade em condições am-

biente. Estas vantagens fazem com que este poĺımero condutor apresente grande

potencial na produção de dispositivos tais como sensores de gás [67], diodos Schottky

[68], transistores de efeito de campo [69], diodos emissores de luz [70], etc [71]. A

representação molecular da SPAN em sua forma condutora pode ser vista na figura
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Figura 3.4: Estrutura eletrônica do ácido metańılico. Figura adaptada da Ref. [63].

3.5 [15, 63].

Figura 3.5: Representação molecular da SPAN em sua forma condutora. Figura

retirada da Ref. [63].

Neste trabalho o método utilizado para obter a SPAN é o processo por de-

posição qúımica, através da copolimerização entre anilina e o ácido metańılico (ácido

maminobenzenossulfônico) [63].

3.1.3 Microesferas de Poliestireno

Utilizamos neste trabalho dois tipos diferentes de microesferas. (i) microes-

feras com superf́ıcie modificada (carregadas eletricamente) em suspensão aquosa com

concentração sólida de 10%, as quais foram adquiridas comercialmente da Merck. Já

a introdução dos grupos qúımicos ionizáveis ou altamente polares fazem com que

aumente a estabilidade coloidal da suspensão, sendo que esta funcionalidade tem sua

superf́ıcie modificada com Amônia Quaternari [(-CH3)3N+] (Funcionalized Estapor

Microspheres - K6 100 ). O diâmetro das esferas é de 1,130 µm [5]. (ii) microesferas

neutras em suspensão aquosa com concentração sólida de 2% adquiridas comercial-

mente da Sigma-Aldrich (Código: 1288182 51606P03). O diâmetro destas microes-

feras é de 0,5µm.
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3.1.4 Fulereno C60

O fulereno C60, com sessenta carbonos, é a terceira forma mais estável entre

os carbonos e possui alta simetria. Sua estrutura tridimensional é similar a uma bola

de futebol, como pode ser visto na figura 3.6. Já no estado sólido as moléculas se

arranjam numa estrutura cúbica de face centrada. Estas moléculas são adquiridas

comercialmente da Sigma-Aldrich (Código: 379646), cujo grau de pureza é de 99.5%.

Figura 3.6: Desenho esquemático de uma molécula de fulereno C60. Figura adaptada

da Ref. [5]

A deposição do filme de C60 é feita através de evaporação térmica no vácuo,

que nos fornece filmes uniformes com alto grau de pureza. Quanto ao caráter semi-

condutor destas moléculas, isso ocorre devido à energia de ionização da molécula ser

de 7,6 eV e sua afinidade eletrônica de 2,65 eV. [5]

3.1.5 Polimetacrilato de Metila - PMMA

O material isolante utilizado para fazer o isolamento entre os eletrodos base

e emissor ou, eletrodos fonte e dreno, é o PMMA (Polimetacrilato de Metila, [-

CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n), adquirido comercialmente da Aldrich, sendo que sua de-

posição é feita manualmente por deposição simples com espátula na região desejada.

Para o preparo do isolante utilizamos o produto dilúıdo em acetona. A sua espes-

sura não é controlada já que esta camada isolante tem como intuito apenas isolar os

contatos na região fora da área ativa do dispositivo. Após a evaporação do solvente,

o que ocorre rapidamente, o filme está seco e pronto para a deposição da próxima

camada.
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3.2 Preparo das Amostras

Antes de desenvolver o transistor vertical com base nanoestruturada por

litografia de microesferas, vários testes sobre o crescimento da SPAN e sobre a de-

posição das microesferas foram feitos. Assim, na sequência serão primeiramente

descritos alguns resultados sobre estas etapas, para na sequência mostrar a aplicação

destas em dispositivos.

3.2.1 Limpeza de Substratos

A primeira parte a ser preparada são as lâminas de n-Si, sendo que estas

são cortadas num tamanho de aproximadamente 1 cm × 1,5 cm. Na sequência, as

amostras são colocadas em acetona em banho de ultra-som por 10 minutos para a

remoção de gorduras sobre a amostra. O passo seguinte é introduzir a amostra em

isopropanol, também em banho de ultra-som por 10 minutos para remover reśıduos

da acetona. Todas as etapas citadas acima são intercaladas por um banho de ultra-

som de 10 minutos na água. A última etapa é feita com o intuito de remover a camada

de óxido de siĺıcio (SiO2) que se forma na superf́ıcie das lâminas de siĺıcio quando

exposta ao ar. A remoção desta camada é feita colocando as amostras submersas

por 20 segundos numa solução de ácido fluoŕıdrico (HF ) dilúıdo em água destilada

numa concentração de 5%. Ao remover a lâmina da solução na posição vertical, esta

deve sair sem nenhum gota da solução sobre a superf́ıcie, o que indica que toda a

camada de óxido de siĺıcio foi removida. Na sequência secamos a lâmina com um

jato de ar seco comprimido e usamos imediatamente antes que a camada de óxido

volte a se formar.

3.2.2 Śıntese da Polianilina Sulfonada

Após feitos os procedimentos de limpeza do substrato, as lâminas de siĺıcio

são colocadas na solução de SPAN, de modo que estas lâminas ficam boiando sobre

a solução, sendo que a face onde a SPAN deve ser depositada fica diretamente em

contato com a solução.

Para o preparo da solução de polianilina sulfonada foi usada a técnica desen-

volvida nas referências [72, 74]. Na primeira etapa, a solução começa a ser preparada

em dois béqueres diferentes.

No primeiro béquer, com capacidade de 500 mL, são pesados numa balança

de precisão 0,245 g de ácido metańılico. Na sequência, são adicionados 200 mL de
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água purificada pelo sistema mili-Q e o béquer é levado para um banho de ultra-som

por seis minutos. Em seguida são colocados mais 200 mL de água e o béquer é levado

para mais um banho de ultra-som por mais seis minutos. Após este procedimento,

esta parte da solução é colocada num balão volumétrico com capacidade de 500 mL.

Depois disso, são adicionados 65,0 µL de anilina neste balão junto a mais 100 mL de

água purificada pelo sistema mili-Q. Após estas etapas, o balão é tampado e levado à

geladeira por, pelo menos, uma hora numa temperatura de aproximadamente 10 oC.

Já no outro béquer, com capacidade volumétrica de 80 mL, são colocados

2,85 g de persulfato de amônia pesado numa balança de precisão. O passo seguinte

é colocar 62 mL de água purificada do sistema mili-Q, levando ao ultra-som por seis

minutos. Depois é só tampar o béquer com plástico parafilme e levar à geladeira por

uma hora.

Após deixar as soluções por uma hora na geladeira, elas são misturadas

num béquer de 600 mL, despejando primeiramente a solução contendo monômeros e

anilina, e na sequência a solução com o persulfato de amônia (oxidante). Misturadas

as soluções, é necessário ainda agitar o béquer manualmente por um minuto, apro-

ximadamente. Finalmente, a solução está pronta para ser dividida entre os béqueres

para a deposição.

3.2.3 Deposição Qúımica da Polianilina Sulfonada

O volume total da solução preparada é de aproximadamente 562 mL. Assim,

dividimos este volume em cinco béqueres com capacidade volumétrica de 250 mL

cada, o que resulta numa quantidade de, aproximadamente, 110 mL de solução em

cada. As lâminas de siĺıcio são colocadas de modo que estas fiquem boiando sobre

a solução. A face na qual irá crescer o filme fica diretamente em contato com a

solução. O tempo de deposição dependerá da espessura de filme desejada, o qual

pode ser consultada na curva de crescimento na referência [15].

3.2.4 Caracterização dos filmes de Polianilina Sulfonada

Apesar de o método de śıntese e deposição de SPAN mostrado nas seções

3.2.2 e 3.2.3 ser um método já estudado e que demonstra um bom controle de cresci-

mento do filme, este ainda possui o problema de ser um método de crescimento de

filmes muito demorado. Por exemplo, um filme de SPAN de ∼ 200 nm demora

aproximadamente duas semanas para ser crescido em temperatura ambiente.
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Assim, a primeira etapa do trabalho foi testar novas concentrações para

crescer filmes de SPAN mais rápido, sem que haja uma diferença significativa de pro-

priedades elétricas. Para isso, foram testadas três diferentes concentrações. Primeiro,

usamos como base a solução descrita na seção 3.2.2, a qual chamamos de solução C1,

sendo que para esta concentração foram mudadas somente as proporções do ácido

metańılico e da anilina, mantendo todos os outros componentes sem mudanças na

massa ou volume. Assim, nas novas concentrações foram aumentadas as porções

do ácido metańılico e da anilina em três vezes, cinco vezes e sete vezes, sendo de-

nominadas como, concentração C3, C5 e C7, respectivamente. Esses novos valores

de concentração utilizados foram valores aleatórios escolhidos para os testes iniciais.

Nenhuma concentração maior foi testada já que com a concentração C7 nós con-

seguimos alcançar os objetivos esperados sobre o crescimento mais rápido dos filmes

concluindo que se aumentássemos ainda mais a concentração haveria um desperd́ıcio

de material, que neste caso seria desnecessário.

O crescimento dos filmes com as novas concentrações foram testadas em

temperatura ambiente, como já era feito anteriormente e fizemos testes, também, de

deposição de SPAN com temperatura controlada de aproximadamente 10 oC dentro

de uma geladeira. Os resultados obtidos serão mostrados na sequência. Na figura

3.7 é posśıvel ver as imagens dos filmes de SPAN depositados sobre a lâmina de

n-Si, p-Si/SiO2 (∼ 250 nm) e vidro. As diferentes cores das amostras são devido à

diferença de espessura entre elas, sendo que o peŕıodo de crescimento dos filmes foi

de 2 à 10 dias. Na sequência, são mostrado os gráficos com as curvas de crescimento

que foram feitas para os filmes de SPAN depositados sobre o n-Si. Assim, a espessura

dos filmes de SPAN depositados sobre os substratos de p-Si/SiO2 é estimada pela

curva de crescimento das amostras com substrato de n-Si.

Nos gráficos seguintes, são apresentadas as curvas da espessura da SPAN

versus tempo e rugosidade da SPAN versus tempo para os filmes crescidos sobre

substrato de n-Si. Para isto, foi utilizado o perfilômetro Dektak-3 da Vecco Instru-

ments, sendo que a ponta que percorre a superf́ıcie é de diamante e possui um raio

de 12,5 µm. Para realizar a medida de espessura é feito um risco com uma ponta fina

na amostra de forma que o filme seja removido podendo-se ver o substrato. Na se-

quência é feita então a medida, onde a ponta do perfilômetro percorre esta superf́ıcie

e a espessura medida é o resultado da diferença de altura entre o fundo do risco e a

linha média da superf́ıcie da SPAN. Já para a medida de rugosidade a ponta percorre

a superf́ıcie do filme de SPAN medindo o perfil desta amostra. Assim, a rugosidade
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Figura 3.7: Imagem dos filmes de SPAN com concentração C7 crescidos à tempera-

tura de ∼ 10 oC para diferentes espessuras que vão de aproximadamente 30 nm até

600 nm, equivalente ao peŕıodo de crescimento de 2 à 10 dias.

da amostra é dada pela média aritmética (Ra), conforme a equação [15, 73].

Ra =
1

L

∫ L

0

|m− z|dx, (3.1)

onde

m =
1

L

∫ L

0

zdx (3.2)

onde L é a distância percorrida pela ponta do perfilômetro, m é a linha média e z

é a posição vertical do perfilômetro em relação à superf́ıcie do filme. Em ambos os

casos, nas medidas da espessura e rugosidade, a distância percorrida pela ponta do

perfilômetro foi de 1500 µm em um tempo médio de 25 s.

Nos gráficos da figura 3.8 é posśıvel observar as curvas de crescimento da

SPAN (espessura versus tempo) assim como a rugosidade do filme de SPAN (rugosi-

dade versus tempo), usando a concentração C3. Observando os gráficos é posśıvel

ver que no gráfico 3.8(a), a temperatura ambiente, o crescimento do filme é bem

mais rápido do que no caso com a concentração C1, no qual para atingir um filme

de ≈ 200 nm o tempo necessário era de aproximadamente 288 horas. Além disso, a

rugosidade tem se mostrado baixa. Já no gráfico 3.8(b), com temperatura contro-

lada de ∼ 10 oC, o crescimento do filme é bem mais lento, porém, ele apresenta a

vantagem de uma rugosidade ainda mais baixa do que a observada no gráfico 3.8(a).

Esta situação é extremamente útil para situações onde se deseja um filme muito fino

e com baixa rugosidade. A barra de erro mostrada nos gráficos é referente à três

medidas feitas em três diferentes amostras.
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Figura 3.8: Gráficos de análise da SPAN com concentração C3, sendo que, os filmes

foram crescidos: (a) a temperatura ambiente e, (b) a temperatura controlada à aprox-

imadamente 10 oC. Os quadrados demonstram o comportamento da curva de es-

pessura versus tempo enquanto ćırculos descrevem o comportamento da curva de

rugosidade versus tempo.

Já nos gráficos da figura 3.9 foi usada a concentração C5 , crescidos também,

a temperatura ambiente e a temperatura controlada de ∼ 10oC. O comportamento

observado nas curvas é similar ao da figura 3.8, porém, com um crescimento mais

rápido do que na concentração C3.

Figura 3.9: Gráficos de análise da SPAN com concentração C5 onde os filmes foram

crescidos: (a) a temperatura ambiente e, (b) a temperatura controlada à aproxima-

damente 10 oC. O quadrados demonstram o comportamento da curva de espessura

versus tempo enquanto os ćırculos demonstram o comportamento da curva de rugosi-

dade versus tempo.
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Figura 3.10: Gráficos de análise da SPAN com concentração C7, sendo que, os

filmes foram crescidos: (a) a temperatura ambiente e, (b) a temperatura controlada

à aproximadamente 10 oC. O quadrados demonstram o comportamento da curva de

espessura versus tempo enquanto os ćırculos demonstram o comportamento da curva

de rugosidade versus tempo.

Na figura 3.10 foi usada a concentração C7 , com filmes crescidos, a tempera-

tura ambiente e a temperatura controlada de ∼ 10 oC. O comportamento observado

nas curvas é similar ao das figuras 3.8 e 3.9, e novamente, devido ao aumento nas

porções do ácido metańılico e da anilina o crescimento do filme é ainda mais rápido

do que nas duas situações anteriores. Novamente, a rugosidade medida é bastante

baixa.

É posśıvel analisar a dependência da rugosidade com a espessura dos filmes

crescidos à temperatura ambiente na figura 3.11(a) e com temperatura de ∼ 10oC na

figura 3.11(b). Os valores de rugosidade observados são de aproximadamente 10% do

valor da espessura para as três diferentes concentrações C3, C5 e C7. Em especial,

para os filmes crescidos com temperatura controlada de ∼ 10oC, processo através do

qual conseguimos obter filmes bem finos e uniformes, este valor se torna muito baixo

fazendo com que obtenhamos bons filmes para serem aplicados à dispositivos.

A SPAN exibe um comportamento retificador em interfaces de n-Si/polianilina

[72]. Para confirmar este comportamento em nossas amostras, fizemos medidas a dois

terminais e calculamos o valor da altura de barreira entre o n-Si/SPAN, através da

fórmula (veja mais detalhes no apêndice A):

φB =
kT

q
(26, 15− ln J0), (3.3)

onde k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura ambiente na qual consi-

deramos 300 K, q é a carga elementar do elétron e J0 é a densidade de corrente
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Figura 3.11: Gráficos de análise da espessura versus a rugosidade da SPAN para

as três concentrações, sendo que, os filmes foram crescidos: (a) em temperatura

ambiente e, (b) em temperatura controlada à aproximadamente 10 oC. O quadrados

demonstram o comportamento da concentração C3, os ćırculos da concentração C5

e os triângulos da concentração C7.

medida quanto a tensão vale zero.

Figura 3.12: Gráfico para a análise do caráter retificador (a) e da altura de barreira

(b) entre n-Si / SPAN. Estrutura do dispositivo: n-Si / SPAN / Al. Os quadrados

pretos representam o dispositivo com espessura de SPAN de ∼ 90 nm e os triângulos

azuis com espessura de ∼ 135 nm.

Para fazer esta análise, foram feitas medidas a dois terminais para a seguinte

estrutura, n-Si / SPAN / Al, como pode ser visto na figura 3.12. Foram utilizadas

duas diferentes espessuras de SPAN de aproximadamente 90 nm e 135 nm para

observarmos também a dependência da condutividade elétrica com a espessura do

filme de SPAN. De acordo com a configuração utilizada, a tensão foi aplicada no
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contato de alumı́nio que possui uma área de 2 mm × 3 mm. O valor de altura

de barreira calculado através da fórmula 3.3, para as duas diferentes espessuras de

SPAN, foi de aproximadamente 1,02 eV, o qual é coerente com o encontrado na

literatura [72], entre 0,9 e 1,3 eV.

É de nosso interesse também, analisar a morfologia da SPAN. Para isto,

fizemos algumas imagens de microscópio de força atômica (AFM) obtidas no Depar-

tamento de F́ısica-UFPR.

Na figura 3.13 temos as imagens de AFM de duas diferentes amostras com

um filme de SPAN depositado sobre o substrato de n-Si, cujas concentrações são,

respectivamente, de C3 e C7. É posśıvel observar, analisando a morfologia dos dois

filmes, que há uma grande similaridade entre eles, sendo que na primeira imagem a

distribuição dos grânulos formados pela SPAN é mais uniforme. Este comportamento

se repetiu em todas as outras amostras analisadas.

Figura 3.13: Imagem de microscopia de força atômica (AFM) das amostras com um

filme de SPAN com concentração de C3 e C7, respectivamente, depositadas sobre um

substrato de siĺıcio tipo n.

Sob as análises feitas sobre as curvas de crescimento e imagens dos filmes

de SPAN, conclúımos que os filmes crescidos à temperatura controlada de ∼10oC

possuem um perfil adequado para o que precisamos para nosso trabalho, isto porque

através dessa técnica obtemos filmes muito finos, com baixa rugosidade e com um

padrão de uniformidade por toda a superf́ıcie da amostra desde o primeiro dia de

crescimento. Assim, as análises feitas nas seções seguintes, utilizamos somente os

filmes crescidos com esta técnica e com a concentração C7 que nos fornece filmes

com uma taxa de crescimento maior.
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3.3 Deposição das Microesferas de Poliestireno

A etapa seguinte foi fazer o estudo sobre a deposição das esferas de polies-

tireno. Para a deposição das esferas utilizamos duas diferentes técnicas. Deposição

por eletrospray [48] e, deposição por imersão do substrato na solução de microesferas

[59]. Em ambos os casos a solução utilizada para a deposição é uma solução de

microesferas com etanol, cuja proporção pode ser variada dependendo da densidade

de microesferas depositadas que se deseja.

A deposição por eletrospray é feita no LITS - Laboratório de Inovação Tec-

nológica em Sensores da UFPR. A montagem do experimento é descrita na sequência

e pode ser vista na figura 3.14. A solução com microesferas é colocada numa seringa

que é posicionada horizontalmente e fixada no equipamento. À sua frente, a uma

certa distância, existe um anteparo metálico onde é fixada a amostra. Assim, aplica-

se uma diferença de potencial entre a ponta da seringa e o anteparo fazendo com que

as esferas que estão em suspensão na solução fiquem imersas num campo elétrico.

Esse campo elétrico, irá carregar esta solução fazendo com que gotas da solução

movam-se na direção do anteparo, sendo que o solvente evapora durante o arraste

fazendo com que, a prinćıpio, somente as microesferas cheguem até a amostra. Assim,

as esferas são depositadas através de força eletrostática. O controle da densidade de

esferas sobre a amostra é feito através de variação do tempo de exposição.

Figura 3.14: Desenho esquemático da montagem experimental para o processo de de-

posição das microesferas de poliestireno por eletrospray. Figura retirada da Ref. [5].

A outra maneira de fazer a deposição é através da imersão das amostras
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dentro de uma solução com microesferas. Neste processo, que pode ser visto na

figura 3.15, é necessário um primeiro béquer (béquer-1) onde é colocada a solução

de microesferas em etanol e um segundo béquer (béquer-2) onde é colocado álcool

isoproṕılico. Este segundo é levado até uma placa aquecedora, o qual será aquecido

até ferver (até começar a borbulhar). O procedimento de deposição é o seguinte.

Pegamos uma amostra na posição vertical, como pode ser vista na figura 3.15, e

imergimos por dez segundos na solução do béquer-1 removendo-a na sequência ainda

na posição vertical. Em seguida, a amostra é imersa no isopropanol em ebulição por

mais dez segundos, sendo removida na sequência. Após este procedimento é passado

um fraco jato de ar para evaporar o solvente, caso ainda haja algo sobre a amostra.

Figura 3.15: Desenho esquemático da montagem experimental usada para deposição

das microesferas sobre a lâmina de siĺıcio com SPAN. (a) béquer com solução de

microesferas em etanol, (b) imersão do substrato na solução, (c) lavagem da amostra

no isopropanol fervente. Figura retirada da Ref. [5].

O passo seguinte é realizar a remoção das microesferas com o aux́ılio de uma

fita adesiva. Este procedimento é realizado depois da deposição da camada metálica

sobre as microesferas, lembrando que esta camada metálica junto com a SPAN for-

mam o eletrodo base do dispositivo. Para remover as esferas usamos uma fita adesiva

dupla face colada sobre uma lâmina de vidro. Assim, colocamos a lâmina de vidro

com a fita adesiva voltada sobre a amostra com esferas e apertamos levemente sobre

a amostra. Em seguida, puxamos a lâmina de vidro para arrancar as esferas ten-

tando minimizar ao máximo qualquer movimento lateral que possa danificar o filme
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de alumı́nio e SPAN.

3.3.1 Imagens de filmes de SPAN com microesferas

Para analisar a distribuição das microesferas depositadas sobre os filmes de

SPAN, foram feitas imagens de microscópio eletrônico de varredura (MEV) no Centro

de Microscopia Eletrônica - UFPR. Para isto utilizamos filmes de SPAN com concen-

tração C7 nos quais foram depositados dois diferentes tipos de esferas com a técnica

de imersão: (i) as esferas com superf́ıcie modificada (carregadas eletricamente) com

diâmetro de 1,13µm, (ii) e as esferas com superf́ıcie não modificada (eletricamente

neutras) com o diâmetro de 0,5µm. Ambas as soluções são de 40µL de microesferas

em suspensão em 14 mL de etanol. Em todas as amostras nós tentamos remover as

microesferas com fita dupla face Adere.

As imagens da figura 3.16 são de amostras de microesferas de poliestireno

com superf́ıcie modificada depositadas por imersão sobre o filme de SPAN com con-

centração C7. As esferas possuem 1,130 µm de diâmetro. A magnificação das ima-

Figura 3.16: Imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostra das

microesferas de poliestireno com superf́ıcie modificada depositadas por imersão sobre

a camada de SPAN (concentração C7). O diâmetro médio das esferas é de 1,130

µm. A camada metálica depositada sobre as microesferas é de ouro (Au).

gens é de 3000 vezes e 6500 vezes, respectivamente. Por estas esferas possúırem uma

superf́ıcie modificada (carregada eletricamente), esperávamos que elas estivessem dis-

tribúıdas aleatoriamente, umas longe das outras, devido à repulsão elétrica entre elas.

Porém, o que foi observado, foram alguns aglomerados de esferas em alguns locais da

amostra. Uma explicação para a formação destes aglomerados é que hajam alguns
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portadores de carga presentes na camada de SPAN que ao entrarem em contato com

as esferas carregadas fazem com que estas se neutralizem e formem aglomerados.

Na figura 3.17 foram usados os mesmos procedimentos da amostra da figura

3.16. Neste caso, podemos observar algumas regiões onde as esferas foram removidas.

Porém, todo o aglomerado de esferas foi removido deixando, ao invés de furos com um

tamanho igual ao diâmetro das microesferas, grandes buracos na camada metálica

da base.

Figura 3.17: Imagem de microscópio eletrônico de varredura (MEV). Amostra de

SPAN (concentração C7) com microesferas de poliestireno eletricamente carregadas

depositadas por imersão. O diâmetro médio das esferas é de 1,130 µm. A camada

metálica depositada sobre as microesferas é de ouro (Au).

Na figura 3.18, as imagens são de amostras de microesferas de poliestireno

eletricamente neutras depositadas através do processo de imersão sobre o filme de

SPAN com concentração C7. As esferas possuem 0,5 µm de diâmetro. A magnifi-

cação das imagens é de 3000 vezes e 6500 vezes, respectivamente. Aqui, novamente

podemos observar que formaram-se alguns aglomerados de esferas. Desta vez, os

aglomerados formados são diferentes daqueles formados com as esferas carregadas

eletricamente, sendo que neste caso os aglomerados são mais planos e ordenados, for-

mados por apenas poucas camadas de esferas. Nesta situação as esferas não foram

removidas em nenhuma das amostras testadas, o que nos indica que também pre-

cisamos melhorar a técnica de remoção das microesferas.

Até este momento, não hav́ıamos feito deposição por eletrospray e por isso

não mostramos nenhuma imagem a respeito desta técnica. Porém, nos resultados

sobre as medidas elétricas dos dispositivos, serão mostrados resultados com o uso

desta técnica.
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Figura 3.18: Imagem de microscópio eletrônico de varredura (MEV). Amostra de

SPAN (concentração C7) com microesferas de poliestireno eletricamente neutras de-

positadas por imersão. O diâmetro médio das esferas é de 0,5 µm. A camada

metálica depositada sobre as microesferas é de ouro (Au).

Quanto aos estudos realizados até este momento, a deposição das microes-

feras sobre a camada de SPAN e a sua remoção após a deposição da camada metálica

não demonstraram-se tão bons quanto aos mostrados em outros trabalhos onde as

esferas eram depositadas diretamente sobre o substrato de Si [48, 59]. As esferas que

deveriam estar distribúıdas de forma homogênea, não se encontraram desta forma,

encontrando-se em aglomerados. As posśıveis explicações para este fenômeno são: (i)

há uma demora na evaporação do solvente para este caso onde também temos uma

camada de SPAN, fazendo com que as esferas se unam onde formam algumas gotas

do solvente; (ii) as esferas deveriam se repelir devido a sua carga estática, porém não

ocorre por esta carga estática ser compensada por portadores de carga presentes na

SPAN.

Em relação à remoção da esferas, observamos que para as amostras com

deposição de esferas eletricamente carregadas a remoção era mais fácil, sendo que

acreditamos que seja devido à formação dos aglomerados que por sua vez eram mais

altos. O mesmo não aconteceu com as amostras com esferas eletricamente neutras

por seus aglomerados serem mais planares, dificultando sua remoção. Outro prob-

lema observado quando aplicávamos um pouco mais de pressão sobre a fita adesiva

para remover essas esferas, é que o filme de SPAN não apresenta uma grande aderên-

cia ao substrato de n-Si. Assim, ao tentar remover as esferas, facilmente todos os

filmes depositados eram removidos (SPAN/esferas/Al). Isto nos indica que possa ser

posśıvel termos que mudar o material utilizado para compor a base do dispositivo.
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3.4 Descrição da Montagem do Transistor de Base-

Permeável em Arquitetura Vertical com Li-

tografia de Microesferas na Base

Para o desenvolvimento deste transistor vertical faremos os seguintes pro-

cedimentos, na respectiva ordem, como pode ser visto na figura 3.19: (i) limpeza

de substrato e deposição do filme de SPAN sobre a lâmina de Siĺıcio, (ii) deposição

das microesferas de poliestireno sobre o filme de SPAN, (iii) evaporação do filme

metálico sobre as esferas, (iv) remoção das esferas com o aux́ılio de uma fita adesiva,

(v) deposição da camada isolante de PMMA, (vi) evaporação do filme de C60, (vii)

evaporação da camada metálica para fazer os contatos do emissor utilizando uma

máscara de sombreamento, (viii) formação do contato ôhmico entre o siĺıcio e o fio

de ouro, usando uma liga eutética de Ga:In, (ix) os contatos externos de fio de ouro

são colados com cola carbono.

Figura 3.19: Desenho esquemático das etapas de construção do transistor h́ıbrido

vertical. (a) Perfil lateral das etapas de construção, e (b) perfil lateral e frontal do

dispositivo.
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3.5 Construção e Medidas Elétricas de Transis-

tores Hı́bridos Verticais

3.5.1 Convenção das Medidas Elétricas

A caracterização elétrica dos dispositivos foi feita utilizando um Analisador

de Parâmetros Semicondutores 4155C da Agilent Technologies. Para a caracterização

foram feitas medidas a dois e três terminais. Nas medidas a dois terminais (emis-

sor/base(EB), base/coletor (BC) e emissor/coletor (EC)), é aplicada uma rampa

de tensão entre dois eletrodos para medir a corrente que passa entre eles. Já nas

medidas a três terminais, uma rampa de tensão ou corrente é aplicada entre dois

terminais, mantendo o outro terminal aterrado. A três terminais, duas diferentes

medidas foram realizadas: (i) modo base-comum, onde a base é mantida comum e

aplica-se uma rampa de tensão entre base e coletor, medindo a corrente do coletor

para diferentes valores de corrente de emissor constantes; (ii) modo emissor-comum,

mantém-se o emissor comum, aplicando uma rampa de tensão entre emissor e coletor

medindo, então, a corrente de coletor para diferentes valores constantes de corrente de

base. A convenção de sinais utilizados para a caracterização elétrica dos transistores

pode ser vista na figura 3.20.

Figura 3.20: Figura ilustrativa da convenção de sinais utilizada na caracterização

elétrica dos dispositivos tipo n (a) modo base comum (b) modo emissor comum.

As setas indicam o sentido positivo das correntes. Enquanto operando diretamente

polarizado as correntes do transistor são todas positivas. Figura retirada da ref. [5]
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3.5.2 Deposição dos Materiais

Como já citado anteriormente, ver figura 3.19, os procedimentos para a cons-

trução do dispositivo inicia-se pela limpeza do substrato de n-Si, deposição da camada

de SPAN sobre o n-Si, deposição das microesferas sobre a SPAN, evaporação da

camada de Al e remoção das esferas com fita adesiva.

A partir destas etapas, já descritas na seção anterior, partimos para a de-

posição das camadas subsequentes do dispositivo. O material isolante utilizado para

fazer o isolamento entre o eletrodo base e o eletrodo emissor é o PMMA, sendo que

esta deposição é feita manualmente, sem controle de espessura, já que esta camada

não participa da área ativa do dispositivo.

A deposição das camadas metálicas assim como a deposição da camada

orgânica de C60, são feitas através de evaporação térmica à vácuo. Para isto, colo-

camos o material num cadinho de Tântalo (Ta), Tungstênio (W) ou Molibdênio (Mo)

dentro da câmara evaporadora à vácuo onde é aquecido para a evaporação. A pressão

de base da câmara é em torno de 10−6 torr. Já a espessura do material é controlada

através da quantidade de material colocado para evaporar no cadinho, assim como

através da distância que posicionamos a amostra em relação ao cadinho.

3.5.3 Resultados: Transistores de Base-Permeável com Li-

tografia de Microesferas de Poliestireno na Base

Nesta seção são apresentados alguns resultados das medidas elétricas obtidas

em transistores de base-permeável utilizando a técnica de estrutura por litografia de

microesferas de poliestireno na base. Para isto, foram testados diferentes valores de

espessura dos filmes, assim como diferentes materiais afim de otimizar a arquitetura

do dispositivo.

Nosso primeiro teste foi construir um transistor sem microesferas de poliesti-

reno para comparar esses resultados com os próximos nos quais foram depositadas as

esferas. A arquitetura utilizada foi a seguinte: n-Si/SPAN/Al/C60/Ag, como pode

ser visto na figura 3.21. Para isto, utilizamos uma lâmina de n-Si com uma camada

de SPAN de ∼ 100 nm. Na sequência foi evaporado Al sobre a amostra com uma

espessura estimada de ∼ 30 nm. A próxima etapa foi fazer a deposição do PMMA

para formar o isolamento entre a base e o emissor. Depois disso, foi feita a evaporação

do fulereno C60 com uma espessura estimada de ∼ 40 nm. Por último foi evaporada

uma camada de Ag usando uma máscara de sombreamento para fazer os contatos
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metálicos do emissor. Já para fazer o contato ôhmico com o Si é utilizado uma liga

de Ga:In e para os contatos externos foram utilizados fios de Au colados com cola

carbono (CCC - Conductive Carbon Cement after Göcke).

Figura 3.21: Representação esquemática do transistor de base permeável com a

seguinte estrutura: n-Si/SPAN/Al/C60/Ag.

Na figura 3.22, é apresentada a medida a três terminais em modo emissor-

comum, onde VCE = VC−VE, sendo VC a tensão no coletor e VE a tensão no emissor,

IC é a corrente no coletor e IB é a corrente de base. No gráfico 3.22(a) é posśıvel

observar que a corrente de fuga é muito alta, ou seja, não há a saturação da corrente

no coletor (IC), e a consequência é um pequeno ganho de corrente. Já no gráfico

3.22(b) é feita a análise do ganho de corrente em modo emissor-comum, sendo que

ainda não foram obtidos resultados satisfatórios. O esperado seriam valores mais

altos de ganho de corrente, assim como um valor estável de modo que o ganho

de corrente não tenha dependência com a variação de tensão, pelo menos, numa

determinada faixa de tensão.

Na figura 3.23, são mostradas as medidas feitas a três terminais em modo

base-comum, onde VBC = VB−VC e IE é a corrente no emissor. Através deste gráfico

podemos analisar as caracteŕısticas do transistor para diferentes valores constantes

de IE. O comportamento esperado é que haja uma modulação de IC à medida que

variamos a corrente IE, o que não é observado neste caso. Uma posśıvel explicação

para não termos observado este comportamento é o fato de a base estar muito espessa,

sendo necessário então, testar novas espessuras afim de tentar otimizar o dispositivo.

Outra explicação posśıvel, é a escolha da faixa de corrente utilizada que pode não ter

sido suficiente para que houvesse a modulação, já que estes foram nossos primeiros

dispositivos.

Os resultados que serão apresentados na sequência, são de transistores nos

quais as microesferas de poliestireno eletricamente carregadas e com diâmetro de

1,13µm foram depositadas por imersão e depois removidas afim de construir tran-
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Figura 3.22: Amostra-1 sem microesferas. (a) Medidas elétricas corrente versus ten-

são a três terminais em modo emissor-comum. (b) Medida de ganho de corrente em

modo emissor-comum, onde IL=IC(IB=0). O transistor possui a seguinte estrutura:

Ga:In/n-Si/SPAN/Al/C60/Ag.

sistores de base-permeável com furos de tamanho controlados. A concentração de

microesferas utilizada foi de 20 µL de microesferas/ 14 mL de etanol.

Primeiramente constrúımos um transistor com a seguinte estrutura: Ga:In/n-

Si/Span/Al/C60/Ag, como já ilustrado na figura 3.21, mas agora ainda foi feito o uso

das microesferas. A quantidade de material utilizada e o modo de deposição foram

os mesmos da amostra-1 demonstrado no gráfico 3.22.
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Figura 3.23: Amostra-1 sem microesferas. Medidas elétricas corrente versus tensão

a três terminais em modo base-comum para um transistor com a seguinte estrutura:

Ga:In/n-Si/SPAN/Al/C60/Ag sem o uso das microesferas.

Na figura 3.24, temos as medidas a três terminais em modo emissor-comum.

No gráfico 3.24(a), assim como no gráfico 3.22, há uma corrente de fuga muito alta,

ou seja, não há a saturação da corrente no coletor (IC). Já no gráfico 3.24(b) é

feita a análise do ganho de corrente em modo emissor-comum, no qual foram obtidos

valores de ganho mais altos do que no caso das amostras sem microesferas, como

observado no gráfico 3.22(b). Como foi visto nas imagens de AFM, ao tentar remover

as microesferas estamos removendo aglomerados de esferas deixando grandes furos

no filme metálico da base, o que não era esperado. Assim, uma posśıvel explicação

para o aumento no ganho de corrente em modo emissor-comum é que estamos usando

um filme de SPAN ainda muito espesso, na ordem de ∼100 nm, o que nos fornece

um fator αB alto. Desta forma, podemos concluir que com estes parâmetros não é

posśıvel observar o funcionamento esperado para este dispositivo, sendo necessário

fazer a variação das espessuras das camadas de SPAN ou Al na base.

Na figura 3.25, são apresentadas medidas a três terminais em modo base-

comum. Novamente, a intenção deste gráfico é analisar as caracteŕısticas do transistor

para diferentes valores constantes de IE. Da mesma forma que foi observado no

gráfico 3.23, não foi posśıvel observar as curvas serem moduladas à medida que

variamos a corrente IE. Novos testes variando a espessura da base devem ser testados

para tentar solucionar este problema.
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Figura 3.24: Amostra-2 com microesferas. (a) Medidas elétricas da corrente versus

tensão a três terminais em modo emissor-comum. (b) Medida de ganho de cor-

rente em modo emissor-comum. O transistor possui a seguinte estrutura: Ga:In/n-

Si/SPAN/Al/C60/Ag com o uso das microesferas.

Na sequência foram constrúıdos transistores com a seguinte estrutura: Ga:In/n-

Si/Span/Al/C60/Ag, com o uso das microesferas. Os materiais e espessuras utilizados

foram os mesmos da amostra 3.24, modificando-se somente a concentração da solução

de microesferas depositadas para 40 µL de microesferas/ 14 mL de etanol.

Na figura 3.26, temos novamente as medidas a três terminais em modo

emissor-comum. No gráfico 3.26(a) assim como no gráfico 3.24(a) há uma corrente
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Figura 3.25: Amostra-2 com microesferas. Medidas elétricas corrente versus tensão

a três terminais em modo base-comum para um transistor com a seguinte estrutura:

Ga:In/n-Si/SPAN/Al/C60/Ag com o uso das microesferas.

de fuga grande. Já no gráfico 3.26 (b) é feita a análise do ganho de corrente em modo

emissor-comum no qual observamos novamente, assim como no gráfico 3.24(b), que

houve um aumento no ganho de corrente em relação à amostra-1 sem microesferas.

Porém, ao comparar as amostras com microesferas que possuem diferentes concen-

trações, nenhuma mudança significativa é observada não nos fornecendo nenhuma

conclusão neste sentido.

Por último, analisaremos o gráfico 3.27 com medidas de modo base-comum.

Neste gráfico, observamos pela primeira vez uma pequena modulação da corrente do

coletor (IC) em função da variação da corrente de emissor (IE). Esta modulação

ocorre apenas para os primeiros valores de IE, sendo que para os outros valores esta

modulação já não é mais vista. A explicação para o dispositivo não ter apresentado

mais a modulação pode ser o fato dele ter degradado, não respondendo mais aos

sinais elétricos aplicados.

Na sequência, a idéia foi construir um dispositivo similar utilizando a téc-

nica de deposição das microesferas por eletrospray. A arquitetura utilizada foi a

seguinte: Ga:In/n-Si/SPAN+Al/C60/Al com microesferas de poliestireno. Para isto,

utilizamos uma lâmina de n-Si com uma camada de SPAN de ∼ 100 nm. Na se-

quência foi evaporado Al sobre a amostra com uma espessura estimada de ∼ 30 nm.

A próxima etapa foi depositar a microesferas por eletrospray. As esferas utilizadas
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Figura 3.26: Amostra-5 com microesferas. (a) Medidas elétricas corrente versus

tensão a três terminais em modo emissor-comum. (b) Medida de ganho de cor-

rente em modo emissor-comum. O transistor possui a seguinte estrutura: Ga:In/n-

Si/Span/Al/C60/Ag com o uso das microesferas.

foram as de 0,5 µm de diâmetro e eletricamente neutras, as quais foram utilizadas

numa concentração de 40 µL de microesferas/14 mL de etanol. O anteparo foi colo-

cado aproximadamente a 12 cm da seringa e a diferença de potencial aplicada foi de 6

kV, entre a seringa e o anteparo. Um motor cont́ınuo alimentado por uma fonte onde

é aplicada uma tensão de 1,5 V empurra o êmbolo da seringa para a deposição das

microesferas a uma taxa de 7 µL por minuto. Após esta etapa, foi feita a deposição
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Figura 3.27: Amostra-5 com microesferas. Medidas elétricas corrente versus tensão

a três terminais em modo base-comum para um transistor com a seguinte estrutura:

Ga:In/n-Si/SPAN/Al/C60/Ag com o uso das microesferas.

do PMMA para fazer o isolamento entre a base e o emissor. Depois disso, foi feita

a evaporação do fulereno C60 com uma espessura estimada de ∼ 40 nm. Por último

foi evaporada uma camada de Al usando uma máscara de sombreamento para fazer

os contatos metálicos do emissor.

Os resultados obtidos podem ser vistos na figura 3.28. No gráfico 3.28(a),

temos a curva de medida a três terminais em modo base-comum onde, apesar de

haver a modulação, esta modulação decresce à medida que aumenta a corrente do

emissor, o que não é esperado. Já no gráfico 3.28(b) temos a medida de emissor-

comum, onde o esperado era que a corrente aumentasse a medida que a corrente da

base é aumentada, porém, este comportamento não foi observado neste dispositivo.

Outros dispositivos usando esta técnica de eletrospray foram constrúıdos, porém, em

nenhum deles foi obtido algum êxito. Uma posśıvel explicação para este fenômeno é

que a espessura da base seja muito espessa. Talvez, assim como no caso onde foram

depositadas as esferas eletricamente neutras as quais não conseguimos remover por

terem formado aglomerados muito planos, possa ter ocorrido nesta situação. Como

consequência, por não existirem os furos na camada metálica, os portadores de carga

não conseguem atravessar a base do dispositivo.

Estes resultados preliminares nos mostraram que este dispositivo com litografia

de esferas na base tem potencial para ser explorado, porém, ainda deve ser apri-
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Figura 3.28: Amostra-5 com microesferas. (a) Medidas elétricas corrente versus

tensão a três terminais em modo emissor-comum. (b) Medida de ganho de cor-

rente em modo emissor-comum. O transistor possui a seguinte estrutura: Ga:In/n-

Si/Span/Al/C60/Ag com o uso das microesferas.

morado. O primeiro passo para solucionar o problema é trabalhar com um material

diferente na base, já que a SPAN não apresenta uma alta aderência ao substrato de

n-Si, de modo que no momento em que as esferas forem removidas os filmes de SPAN

e Al não sejam removidos também. Outra possibilidade é investigar um substrato o

qual a SPAN tenha uma maior aderência, para então, poder utilizar esta técnica.

Assim, devido aos problemas encontrados na construção do dispositivo, tais
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como a dificuldade de remoção das microesferas e a facilidade de remover partes do

filme que não desejamos, este trabalho com litografia de microesferas de poliestireno

foi descontinuado. Novas idéias, a fim de contornar estes problemas surgiram e serão

apresentadas nas duas subseções seguintes.

3.5.4 Resultados: Transistores de Base-Permeável com Tri-

lhos Metálicas de Alumı́nio na Base

Devido a dificuldade encontrada para a deposição das microesferas com uma

distribuição homogênea e também para a remoção das microesferas de poliestireno,

buscamos novas idéias que pudessem substituir estas esferas de modo a obter um

resultado final similar, sendo que para isto utilizamos uma grade metálica junto

à camada de SPAN. Para isto constrúımos uma máscara de sombreamento para a

camada de alumı́nio em forma de trilhos paralelos que ajudam na condução dos

portadores na direção horizontal do dispositivo, sendo que entende-se por direção

horizontal a direção paralela à interface dos filmes como pode ser visto na imagem

da figura 3.29. Neste caso, os portadores de carga irão atravessar a base preferen-

cialmente na região onde não há a camada de Al, que foi a região sombreada pela

máscara e que possui largura de aproximadamente 0,1 mm.

Figura 3.29: Imagem do dispositivo com grade metálica de alumı́nio na base, ainda

sem o contato adicional da base e o contato de topo.

A estrutura utilizada neste dispositivo foi Ga:In/n-Si/SPAN/Al(grade)/ C60

/Pd. Para isto, utilizamos uma lâmina de n-Si com uma camada de SPAN de ∼ 130

nm. Na sequência foi depositada uma camada de ∼ 20 nm de Al usando a máscara
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de sombreamento com os trilhos e mais a deposição de uma camada adicional, fora

da área ativa, somente com o intuito de unir estes trilhos. A próxima etapa foi fazer

a deposição do PMMA para fazer o isolamento entre a base e o emissor. Depois disso,

foi feita a evaporação do fulereno C60 com uma espessura estimada de ∼ 50 nm. Por

último, foi evaporada uma camada de Pd usando uma máscara de sombreamento

para fazer os contatos metálicos do emissor. Já para fazer o contato ôhmico com o

n-Si é utilizada uma liga de Ga:In e para os contatos externos foram utilizados fios

de Au colados com cola carbono (CCC - Conductive Carbon Cement after Göcke).

As medidas de caracterização elétrica do dispositivo podem ser vistas na

figura 3.30. Na medida a três terminais em modo base-comum 3.30(a), foi posśıvel

observar a modulação da corrente de coletor IC para as diferentes correntes de emis-

sor IE aplicadas. Porém, para o modo emissor-comum 3.30(b) o comportamento

observado na curva é o oposto do comportamento esperado, já que a modulação

das curvas deveriam subir à medida que a corrente de base IB é aumentada. Uma

posśıvel explicação para este fenômeno é a espessura muito grande da base, fazendo

com que os portadores não cheguem até o coletor. Desta forma, ao invés de o coletor

estar coletando os elétrons, ele está injetando elétrons no dispositivo.

Outros dispositivos com esta mesma estrutura e utilizando esta grade metálica,

e inclusive mudando o material do contato de topo para Ag, foram constrúıdos.

Porém, todos demonstraram o mesmo comportamento dos gráficos da figura 3.30.
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Figura 3.30: Medidas elétricas corrente versus tensão a três terminais em modo base-

comum (a) e modo emissor-comum (b) o qual está demonstrando um comportamento

contrário do esperado. A estrutura do transistor é: Ga:In/n-Si/SPAN/grade de

Al/C60/Pd.

3.6 Transistores de Efeito de Campo com Arquite-

tura Vertical - VFETs

Devido à similaridade na construção do VFET com o PBT, optamos também

por desenvolver e estudar o VFET. A estrutura utilizada para este dispositivo foi p-

Si/SiO2/SPAN/Al/C60/Ag, como pode ser visto na figura 3.31. A troca do Si dopado

tipo n para o Si dopado tipo p foi feita por possuirmos somente lâminas de p-Si com

uma camada de dióxido de siĺıcio dispońıveis no momento. Neste dispositivo o Si



3.6 Transistores de Efeito de Campo com Arquitetura Vertical - VFETs 56

tipo p é a porta, o SiO2 é o isolante da porta, a camada de SPAN junto à camada

de Al atuam como fonte, a camada de C60 é a camada ativa e os dedos de Ag são os

eletrodos superiores, que neste caso é o dreno. O PMMA neste caso tem apenas o

papel de isolar o eletrodo intermediário do eletrodo superior, e não participa da área

ativa do dispositivo.

Figura 3.31: Representação esquemática do VFET com a seguinte estrutura: Ga:In

/ p-Si / SiO2 / SPAN / Al / C60 / Ag. (a) Perfil lateral e (b) perfil frontal do

dispositivo. A área pontilhada delimita a área ativa do dispositivo.

Após feitos alguns testes neste tipo de dispositivo, percebemos que devido

ao eletrodo intermediário ser bastante fino, havia uma resistência elétrica alta na

direção horizontal, dificultando o transporte de portadores. Isso ocorre devido a

posição lateral do contato no eletrodo intermediário como pode ser visto na figura

3.31. Para contornar este problema, fizemos a deposição de uma camada adicional

de alumı́nio no contato intermediário para ajudar no transporte de portadores na

direção horizontal, sendo que esta camada não atua diretamente na área ativa do

dispositivo. Também foram utilizadas diferentes espessuras na camada de SPAN e

de C60, cujos resultados serão mostrado na sequência.

3.6.1 Resultados - Transistores de Efeito de Campo com Ar-

quitetura Vertical - VFETs

O primeiro teste realizado foi variar a espessura da camada de SPAN sobre as

lâminas de p-Si/SiO2. Como as laterais das lâminas não contém SiO2, utilizamos uma

solução de hidróxido de amônia [76] para remover eventuais reśıduos de SPAN nas
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bordas da amostra e na sequência colamos fita adesiva Durex ao redor da amostra,

aproximadamente numa largura de 2mm a partir das bordas, para evitar que algum

material seja evaporado nessa região. Depois, depositamos uma camada de Al com

espessura estimada de ∼ 20 nm usando máscara de sombreamento, e na sequência

mais uma camada adicional de Al de ∼ 100 nm (ver figura 3.31), sendo que esta

camada adicional não faz parte da área ativa do dispositivo, ajudando somente na

injeção de portadores na direção paralela a camada. A próxima etapa foi fazer a

deposição do PMMA para fazer o isolamento entre a fonte e o dreno. Depois disso,

foi feita a evaporação do fulereno C60 com uma espessura estimada de ∼ 50 nm.

Por último foi evaporada uma camada de Ag usando uma máscara de sombreamento

para fazer os contatos metálicos do dreno. Para fazer o contato ôhmico com o n-Si é

utilizada uma liga de Ga:In e para os contatos externos foram utilizados fios de Au

colados com cola carbono.

A primeira espessura de SPAN utilizada foi de aproximadamente ∼ 90 nm,

cujos resultados podem ser vistos na figura 3.32. No gráfico 3.32(a) temos a com-

paração entre a corrente de fuga Ig e a corrente entre fonte e dreno Ids. A ordem

de grandeza dessa corrente fuga deve ser menor que a modulação de Ids para que a

corrente no canal seja realmente modulada pelo efeito de campo, que é o que ocorre

em nosso dispositivo. No gráfico 3.32(b) temos a curva caracteŕıstica Ids versus Vds

para vários valores de Vg. Nestas curvas, é posśıvel ver a modulação produzida por

Vg, tanto para valores positivos quanto para valores negativos de tensão. Nota-se que

à medida que Vg fica mais negativo, a corrente Ids cresce, enquanto que a corrente

decresce à medida que Vg fica mais positivo.

Este comportamento, pode ser explicado analisando o diagrama de energia

da figura 3.33 onde temos os ńıveis de energia dos materiais da estrutura, antes de

eles entrarem em contato uns com os outros. A explicação será apenas qualitativa,

já que não temos um estudo aprofundado para saber em detalhes o que ocorre com

os ńıveis de energia dos materiais após eles entrarem em contato.

Analisando primeiramente só os ńıveis de energia dos materiais que formam a

parte do topo do VFET, ou seja, a estrutura SPAN/Al/C60/Ag, vemos que os ńıveis

de energia entre o Al e Ag estão quase em equiĺıbrio. Porém, lembrando que a SPAN

conduz majoritariamente buracos, vamos considerar que o HOMO do material entre

em equiĺıbrio com a função trabalho do Al e da Ag. Devido ao grande desnivelamento

destes ńıveis dos materiais, este deslocamento irá gerar uma inclinação nas bandas

do C60 de modo que ela fique mais baixa (mais longe do ńıvel de vácuo) próxima

à interface com Ag e mais alta (mais perto do ńıvel de vácuo) próxima à interface



3.6 Transistores de Efeito de Campo com Arquitetura Vertical - VFETs 58

Figura 3.32: No gráfico (a) são plotados tanto a corrente entre fonte e dreno Ids

versus Vds quanto a corrente entre fonte e porta (Ig) versus Vds, para comparação da

ordem de grandeza entre elas e no gráfico (b) temos a curva caracteŕıstica Ids versus

Vds. A estrutura utilizada foi: p-Si / SiO2 / SPAN / Al / C60 / Ag. As espessuras

dos materiais usados são de aproximadamente: SiO2 ∼ 250 nm; SPAN ∼ 90 nm; Al

∼ 20 nm e; C60 ∼ 50 nm.

com Al. Além destes materiais, existe a parte da base do VFET, formada pelo p-

Si/SiO2. Neste caso, o ńıvel de Fermi do p-Si, que se encontra mais próximo da banda

de valência, irá entrar em equiĺıbrio com o resto do dispositivo causando também,

um grande deslocamento no ńıvel de energia, fazendo com que as bandas do C60

curvem-se ainda mais.

Ao aplicar-se uma tensão negativa na porta, as bandas no C60 irão diminuir a

inclinação, facilitando a condução no canal, enquanto ao aplicar-se uma tensão posi-
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Figura 3.33: Diagrama de energia dos materiais utilizados na estrutura do VFET,

antes de entrarem em contato uns com os outros.

tiva em Vg estas bandas irão inclinar-se mais, dificultando a condução de portadores

no canal.

Na figura 3.34 temos a curva de Ids - I0, onde I0=Ids(Vg=0), versus Vds,

referente aos dados do gráfico 3.32(b). Através desta análise é posśıvel observar a

modulação efetiva da corrente Ids provocada pela tensão aplicada na porta.

Figura 3.34: Curva da modulação efetiva da corrente, Ids - I0 versus Vds, sendo

I0=Ids(Vg=0). Os resultados são referentes ao gráfico 3.32(b).

O próximo passo foi construir este dispositivo utilizando a mesma estrutura,

modificando somente a espessura da camada de SPAN para 135 nm. Os resultados

podem ser vistos na figura 3.35, onde o comportamento observado na curva é o mesmo



3.6 Transistores de Efeito de Campo com Arquitetura Vertical - VFETs 60

Figura 3.35: No gráfico (a) temos a curva caracteŕıstica Ids versus Vds para diferentes

valores de Vg e no gráfico (b) a curva da modulação efetiva da corrente, Ids - I0 versus

Vds. A estrutura utilizada foi: p-Si / SiO2 / SPAN / Al / C60 / Ag. As espessuras

dos materiais usados são de aproximadamente: SiO2 ∼ 250 nm, SPAN ∼ 135 nm,

Al ∼ 20 nm e C60 ∼ 50 nm.

dos dispositivos com SPAN de ∼90 nm, porém, com magnitude de corrente Ids maior

(figura 3.35(a)). Ao analisar a figura 3.35(b), é posśıvel ver que a modulação da

corrente Ids causada pela tensão Vg também é maior se comparada ao gráfico 3.34.

Em prinćıpio, o que observamos nos gráficos 3.32(b) e 3.35(a) é que a cor-

rente entre fonte e dreno possui uma dependência com a espessura da camada de

SPAN. Para ver o quanto essa camada de SPAN pode influenciar neste dispositivo,

foi constrúıdo outro dispositivo com a mesma estrutura e espessuras dos materi-

ais utilizados nas figuras 3.32 e 3.35, removendo somente a camada de SPAN. Os
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resultados obtidos podem ser vistos na figura 3.36.

No gráfico 3.36(a), temos a corrente entre fonte e dreno Ids versus Vds e

a corrente de fuga (Ig) versus Vds, para comparação da ordem de grandeza entre

elas. Comparando com os resultados dos dispositivos com a camada de SPAN, é

posśıvel ver que a corrente Ids tem uma diminuição de pelo menos uma ordem de

grandeza enquanto a corrente Ig aumenta a sua magnitude significativamente. No

gráfico 3.36(b) temos a curva de sáıda para diferentes tensões Vg, onde podemos

confirmar que a ordem de grandeza da corrente é menor que no caso das amostras

com a camada de SPAN.

Na figura 3.37, temos a curva da modulação efetiva da corrente, Ids - I0(Vg=0)

versus Vds, a qual demonstra um valor bastante baixo, comparado aos gráficos 3.32

e 3.34.

Com as medidas apresentadas até este momento, é posśıvel concluir que

a camada de SPAN, assim como sua espessura, tem um papel importante neste

dispositivo fazendo com que a corrente Ids tenha uma aumento em sua magnitude e,

por outro lado, a corrente de fuga tenha uma diminuição em seu valor.

Outro ponto interessante destes dispositivos é que eles apresentam uma boa

modulação das curvas Ids para diferentes tensões de porta. Porém, esta modulação

tem acontecido somente para tensões maiores, a partir de aproximadamente 1V, não

ocorrendo para os valores de tensão menores. Outro fator a ser considerado é que

mesmo as curvas para Vg = 0 não apresentam regimes conhecidos para dispositivos

a dois terminais, tais como, regime ôhmico (I ∝ V ) ou regime tipo carga espacial

(I ∝ V 2). Por acreditar que este dispositivo possa funcionar melhor num regime

de carga espacial, onde a curva tem uma inclinação menor das mostradas até este

momento, podendo nos fornecer um valor de modulação efetiva maior, o próximo

passo foi construir um dispositivo com uma camada ativa mais espessa para tentar

obter o regime de carga espacial. Outra vantagem de se obter um regime de carga

espacial, é que seria posśıvel observar também o regime de saturação. Em prinćıpio,

isso nos traria mais aplicações tecnológicas aos dispositivos.

Para ver esta dependência da espessura do canal nas curvas de sáıda do

VFET, constrúımos o dispositivo utilizando a mesma estrutura e espessuras dos

materiais usados no gráfico 3.35, variando somente a espessura da camada de C60

que neste caso foi estimada em aproximadamente 65 nm. Os resultados podem ser

vistos na figura 3.38.

Na figura 3.38(a) podemos ver que o regime de transporte de carga ainda

não é do tipo carga espacial, porém, já possui uma inclinação menor, que conse-
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Figura 3.36: No gráfico (a) são plotados tanto a corrente entre fonte e dreno Ids

versus Vds quanto a corrente entre fonte e porta (Ig) versus Vds, para comparação

da ordem de grandeza entre elas e no gráfico (b) temos a curva caracteŕıstica Ids

versus Vds. A estrutura utilizada foi: p-Si / SiO2 / Al / C60 / Ag. As espessuras

dos materiais usados são de aproximadamente: SiO2 ≈ 250 nm, Al ≈ 20 nm e C60

≈ 50 nm.

quentemente nos fornece uma corrente com magnitude menor quando comparada ao

gráfico 3.35(a). Esta comparação pode ser melhor visualizada na figura 3.39, onde a

varredura de tensão Vds é a mesma para os dois gráficos, mudando apenas a tensão

Vg. Porém, mesmo com a tensão de porta sendo maior para o caso onde a espessura

do C60 é de ∼ 65 nm (3.39(b)), a magnitude de corrente é menor do que do gráfico

3.39(a).

No gráfico 3.38(b) a curva da modulação efetiva da corrente, Ids - I0(Vg=0)
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Figura 3.37: Curva da modulação efetiva da corrente, Ids - I0 versus Vds. Os resul-

tados são referentes ao gráfico 3.36(b).

versus Vds ainda apresenta baixa modulação efetiva, mesmo com o aumento da es-

pessura do canal. Assim, para maiores conclusões sobre a dependência do compor-

tamento do transporte de portadores de carga neste dispositivo com a espessura do

canal, mais estudos ainda devem ser feitos. Porém, de acordo com os resultados

mostrados já temos ind́ıcios de que o comportamento da corrente também apresenta

uma dependência com a espessura do canal.

Com os estudos desenvolvidos até este momento podemos afirmar que para

esta estrutura utilizada no VFET, a camada de SPAN é de fundamental importância

para que o dispositivo apresente uma eficiência maior. Isso porque na presença da

camada de SPAN, este dispositivo nos fornece um aumento na corrente Ids e uma

diminuição da corrente Ig, o que é esperado em VFETs. Além disso, ainda foi

demonstrado que há uma dependência da corrente Ids com a espessura da camada

de SPAN, de modo que quanto maior é a espessura desta camada de SPAN, maior é

a magnitude da corrente entre fonte e dreno, dentro das espessuras estudadas até o

momento.
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Figura 3.38: No gráfico (a) temos a curva caracteŕıstica Ids versus Vds para dife-

rentes valores de Vg e no gráfico (b) a curva da modulação efetiva da corrente, Ids

- I0 versus Vds para diferentes Vg. A estrutura utilizada foi: p-Si / SiO2 / SPAN /

Al / C60 / Ag. As espessuras dos materiais usados são de aproximadamente: SiO2

∼ 250 nm, SPAN ∼ 135 nm, Al ∼ 20 nm e C60 ∼ 65 nm.
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Figura 3.39: Comparação do comportamento do transporte de portadores de carga

nos dispositivos. No gráfico (a) temos a curva log Ids versus log Vds para Vg= -0.75

V e, no gráfico (b) a curva log Ids versus log Vds para Vg= -1 V. A estrutura utilizada

foi: p-Si / SiO2 / SPAN / Al / C60 / Ag. As espessuras dos materiais usados são

de aproximadamente: SiO2 ∼ 250 nm, SPAN ∼ 135 nm, Al ∼ 20 nm e, gráfico (a)

C60 ∼ 50 nm e gráfico (b) C60 ∼ 65 nm.



Caṕıtulo 4

Análise de Transistores de Efeito

de Campo em Arquitetura Planar

Vários modelos têm sido propostos nos últimos anos para descrever o trans-

porte de portadores de cargas em OFETs [49, 50, 51]. No entanto, eles não exploram

as semelhanças dos efeitos de preenchimento de armadilha de portadores observada

em OFETs comparado ao efeito de preenchimento de armadilhas observados em dis-

positivos de dois terminais.

Recentemente, um modelo desenvolvido por M. Koehler e K.F. Seidel [52]

foi proposto na literatura, o qual descreve o transporte de cargas na presença de

estados de armadilhas distribúıdas em ńıveis discretos em energia para um transistor

de efeito de campo baseado na injeção de superf́ıcie (do inglês, injection-based sur-

face field effect transistor - IFETs). Este modelo utilizou tanto cálculos numéricos

quanto anaĺıticos. Os IFETs tem como caracteŕıstica o fato da camada ativa ser

um filme semicondutor com alta resistividade entre os eletrodos fonte e dreno. Da

mesma maneira como ocorre nos FETs, como já foi explicado na seção 2.2.1, a op-

eração dos IFETs depende da injeção de portadores de cargas induzidos pela tensão

aplicada entre os eletrodos porta e a fonte [56]. Para o caso em que a camada ativa

destes IFETs possua estados de armadilhas, o resultado é que muitas das cargas

injetadas pela tensão na porta podem ficar imobilizadas nessas armadilhas, havendo

uma diminuição significativa na magnitude da corrente e na forma com que a cor-

rente que flui entre os eletrodos fonte e dreno depende de Vds. Outro ponto descrito

neste modelo é a variação da espessura do canal condutor na camada ativa deste

dispositivo, que é obtida através do equiĺıbrio entre as equações de arrasto e difusão

na direção perpendicular à interface semicondutor/isolante [52].

O modelo da referência [52] é uma boa aproximação para materiais com alta

66
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ordem estrutural e pureza qúımica, porém, para materiais com uma certa desordem

estrutural, este modelo pode deixar de ser uma boa aproximação. Desta forma,

nós estendemos a teoria desenvolvida na referência [52] para a situação onde há

uma distribuição exponencial em energia de estados de armadilhas na camada ativa

do IFET, afim de descrever o transporte de cargas em FETs que possuam como

camada ativa materiais amorfos. Este é o caso dos semicondutores orgânicos que,

quando depositados sobre o isolante, acabam formando um filme fino policristalino

que possui um alto grau de desordem estrutural.

O modelo desenvolvido a seguir tem como intuito descrever a influência de

estados de armadilhas no transporte de cargas em FETs que possuam como camada

ativa materiais policristalinos ou amorfos. Quando falamos em materiais amorfos

temos que lembrar que estes possuem os ńıveis energéticos HOMO e LUMO dados

por uma distribuição gaussiana, como foi visto na seção 2.1. Como na cauda dessa

gaussiana há poucos estados localizados próximos uns dos outros, tanto em energia

quanto em distância espacial, temos que estes estados acabam atuando como estados

de armadilhas de carga. Desta forma, vamos fazer uma consideração de que esta

distribuição da cauda gaussiana se comporte como uma distribuição exponencial.

Considerando esta aproximação conceitual, é feita então, uma descrição fenome-

nológica onde é considerado que a densidade de estados de armadilhas possuem uma

distribuição exponencial cont́ınua, a ser descrita na seção seguinte.

O trabalho aqui apresentado já está publicado no periódico Physical Review

B, (81), (2010), intitulado como Transition from bulk transport to surface transport

in organic field effect transistors e encontra-se em anexo no apêndice B [53].

Antes de entrar na discussão sobre transporte de cargas em IFETs com

armadilhas que possuam distribuição exponencial em energia, é necessário fazer uma

revisão do trabalho desenvolvido na referência [52] descrevendo alguns dos pontos

principais, os quais serão utilizados na descrição deste modelo da referência [53].

4.1 Revisão

Este trabalho tem como intuito examinar o transporte de portadores de carga

na presença de estados de armadilhas distribúıdas em ńıveis discretos de energia em

transistores de efeito de campo em arquitetura planar. Esta estudo foi feito através

da análise do comportamento de curvas caracteŕısticas (Ids×Vds, onde Ids é a corrente

entre a fonte e o dreno e Vds é a tensão aplicada entre a fonte e o dreno) e de curvas

de transferência (Ids × Vg, onde Vg é a tensão aplicada na porta).
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4.1.1 Transporte dos portadores de carga na presença de

estados de armadilhas distribúıdas em ńıveis discretos

de energia

Para desenvolver este modelo, em prinćıpio, a análise é feita somente levando

em consideração a corrente de arrasto, já que vamos considerar que o comprimento

(L) do canal do dispositivo seja longo o suficiente para que possamos desprezar a

corrente de difusão na direção x (direção que mede o comprimento do semicondutor

da fonte até o dreno, como pode ser visto na figura 4.1). Aqui é usado ainda o

formalismo de carga superficial, ou seja, consideramos uma densidade superficial de

portadores de cargas por unidade de área (Qi(x) = ni(x)el), onde i descreve o estado

em que a carga se encontra (por exemplo: livre ou aprisionada), ni(x) é a densidade

de portadores de carga no estado i, e é a carga elementar e l é a espessura do canal

condutor que depende, indiretamente, da posição x dentro do canal e será analisada

mais a frente [2, 52, 54, 55]. Assim, temos que a equação da corrente entre fonte e

dreno é dada por [52]:

Ids = µ
W

L

∫ Vds

0

|Qf (x)| dV, (4.1)

onde µ é a mobilidade dos portadores de carga no material, W é a largura do canal,

Qf (x) é a densidade superficial de portadores de cargas livres por unidade de área.

Os limites de integração em 4.1 vão de V (0) = 0 na fonte, a qual está aterrada, até

a tensão no dreno onde V (L) = Vds.

Para analisar a influência das armadilhas de carga no transporte, vamos

assumir uma densidade de estados de armadilha Nt,j, onde j é a profundidade energé-

tica caracteŕıstica das armadilhas, já que estamos considerando armadilhas com uma

distribuição discreta em energia. A partir desta consideração podemos relacionar

a densidade de portadores de cargas livres (nf ) com a densidade de portadores de

cargas aprisionados nas armadilhas (nt), através da equação de balanço:

∂nt,j

∂t
= λjnf (Nt,j − nt,j)− βjnt,j, (4.2)

onde λj(βj) é o parâmetro de taxa de captura (emissão) para o j-ésimo ńıvel de

energia. Como a análise é feita para o estado estacionário, temos:

nt,j(x) =
Nt,j

[1 + δj/nf (x)]
, (4.3)

onde δj = βj/λj, sendo que δ é um parâmetro de profundidade energética da ar-

madilha e tem unidade de uma densidade [2, 52].
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Figura 4.1: Representação esquemática do OFET em relação aos eixos de orientação.

D é a espessura do canal do dispositivo (filme semicondutor), di é a espessura do

isolante da porta, L é o comprimento do canal e W é a largura do canal. Figura

adaptada da referência [2].

A outra equação necessária relaciona a densidade de portadores de cargas

injetados no canal com a densidade de portadores induzidos pela porta. Como já

foi citado anteriormente, assumimos que L >> D, onde D é a espessura do semi-

condutor. Desta forma, a densidade de portadores de carga injetada pelo campo na

direção x, pode ser desprezada perante a densidade de portadores de carga injetada

pelo campo na direção y. Devido à presença de armadilhas de cargas no semicondu-

tor, a densidade de portadores injetados no canal está dividida entre cargas livres e

cargas aprisionadas nas armadilhas, ou seja:

ng(x) = nf (x) +
∑

j

nt,j(x). (4.4)

Transformando as densidades de portadores de carga volumétrica em densi-

dade de carga superficial, a equação 4.4 torna-se:

Qg(x) = Qf (x) +
∑

j

Qt,j. (4.5)

Como Qg representa a densidade de portadores de carga induzida no canal por

unidade de área, a relação entre Qg e Vg vem da equação do capacitor da eletrostática

elementar e é dada pela expressão abaixo [2]:

Qg(x) = Ci(Vg − V (x)), (4.6)
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onde V (x) é a tensão entre a fonte e uma determinada posição x ao longo do canal

e Ci é a capacitância por unidade de área. Desta forma, a equação 4.5 torna-se:

Qf (x) +
∑

j

(
Qf (x)(Nt,jel)

Qf (x) + δj

)
− Ci(Vg − V (x)) = 0. (4.7)

Assim, conhecida a espessura efetiva do canal condutor (l), para obter o fluxo

de corrente no canal é necessário resolver primeiramente o polinômio da equação

(4.7) e determinar a densidade de cargas livres por unidade de área (Qf (x)), para

posteriormente substitúı-la na equação (4.1) e efetuar a integração, afim de obter a

curva caracteŕıstica (Ids × Vds) e a curva de transferência (Ids × Vg).

Para determinar a espessura efetiva do canal condutor é necessário analisar a

corrente de difusão na direção y (ver orientação de eixos na figura 4.1). Esta variação

da espessura ocorre devido a presença do campo elétrico na direção y (Ey), gerado

pela tensão aplicada na porta, que tende a manter os portadores com polaridade

contrária à Vg próximos à vizinhança da interface semicondutor/isolante da porta.

Assim, a espessura do canal condutor é resultado do equiĺıbrio entre as forças de

arrasto e difusão no canal na direção y. Ey resulta, essencialmente, da diferença

de potencial aplicada na porta menos a tensão na direção x que varia a cada ponto

dentro do canal, ou seja, (Ey ∝ Vg−V (x)). Assim, a força eletrostática que mantém

os portadores presos a interface do isolante varia ao longo da direção x, fazendo com

que a espessura l do canal condutor não seja constante entre a fonte e o dreno como

pode ser visto na figura 4.2 [2, 52, 56].

Figura 4.2: Figura esquemática de um transistor de efeito de campo e a variação da

espessura do canal condutor que ocorre na área ativa ao longo da direção x.

Esta análise da espessura do canal condutor é baseada no formalismo de-

senvolvido por Wright [56], o qual analisa o mecanismo do canal de condução para
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um triodo (dispositivo de três terminais). A densidade de elétrons acumulada na

interface que resulta da dinâmica de equiĺıbrio entre a força de difusão e a força

de arrasto, pode ser descrita pela equação y2
0(x) = 2εkT/eρ0(x), onde y0(x) é a es-

pessura caracteŕıstica que representa aproximadamente a metade da espessura da

camada de cargas elétricas livres acumuladas junto à interface, devido à ação do

campo elétrico na direção y [56], ε é a constante dielétrica do material do canal e

ρ0(x) é a densidade de carga local, dada pela equação ρ0(x) = eε2
i Ey(x)2/2εkT , onde

εi é a constante dielétrica do isolante da porta. Substituindo a equação da densidade

de carga local (ρ0) na equação de equiĺıbrio entre a força de difusão e a força de

arrasto (y0), obtemos [56]:

y0(x) =
2εkT

eCi(Vg − V (x))
. (4.8)

Através destas considerações, nós definimos uma tensão V (x) = V ′ a partir

da qual a espessura do canal condutor l, onde l ≈ 2y0, é da ordem de D, a espessura

do filme semicondutor. Como resultado desta análise temos as seguintes relações

[2, 52]:

Para V (x) < V ′ ⇒ l =
4εkT

eCi(Vg − V (x))
; (4.9)

Para V (x) ≥ V ′ ⇒ l = D; (4.10)

onde, V ′ = Vg − 4εkT/eCiD. Portanto, essa espessura efetiva do canal é mais fina

na fonte onde V (0) = 0 e é dada por l0 = 4εkT/eCiVg. Este resultado será útil para

determinar as expressões anaĺıticas a seguir.

4.2 Transporte de portadores de carga em IFETs

na presença de estados de armadilhas com dis-

tribuição exponencial em energia

Semicondutores amorfos tem como caracteŕıstica um alto grau de desordem

estrutural, o que resulta na criação de uma larga distribuição de estados de arma-

dilhas. Assim, para tentar descrever um IFET que possua como canal condutor um

material amorfo, precisamos considerar uma distribuição com variação cont́ınua em

energia das armadilhas. Desta forma, vamos reescrever a equação (4.3) para uma

equação que possua uma distribuição correspondente. Para isto, trocamos Nt,j para

g(E), que é a densidade de estados localizados por unidade de energia. Já a profun-

didade energética δj é reescrita como δ(E) = N exp(−E/kT ), onde N representa a
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densidade de estados de condução, E = 0 corresponde à energia do mais baixo estado

de condução não ocupado [55]. Assim, a densidade total de elétrons armadilhados

nt(x) é calculada pela integral

nt(x) =

∫

0

dE g(E)

1 + exp[−(E − EF )/kT ]
, (4.11)

onde EF é determinado pela densidade de elétrons livres, ou seja, EF (x) = kT ln[N/

nf (x)] [53]. Uma boa aproximação para descrever este caso é uma densidade de

estados de armadilhas com distribuição exponencial da seguinte forma, g(E) =

(Nt/kTc)exp(−E/kTc), onde Tc é a temperatura que caracteriza a profundidade

energética da distribuição das armadilhas. Com esta aproximação, estamos con-

siderando que a cauda da distribuição gaussiana, onde os estados localizados atuam

como estados de armadilhas (descrito na seção 2.1, figura 2.3), sejam aproximados

para uma densidade com distribuição exponencial. Assim, substituindo esta equação

na equação (4.11) e resolvendo a integração, obtemos:

nt(x) = Nt

[
nf (x)

N
]1/γ

(4.12)

onde γ = Tc/T . Na equação (4.12) nós aproximamos a função de ocupação de Fermi-

Dirac para uma função degrau de valor 0, para E < EF , e 1, para E > EF , o que é

uma boa aproximação quando γ > 1.

Substituindo a equação (4.12) na equação (4.4) é posśıvel obter a densidade

de portadores de cargas livres como uma função dos portadores de carga injetados

e armadilhados. Usando a notação de densidade superficial de cargas, e assumindo

que nt(x) À nf (x), podemos escrever:

Qf (x) ≈ QN

{
Ci[Vg − V (x)]

QT

}γ

, (4.13)

onde QN = eN l. Esta equação nos fornece a variação de Qf em função de V (x).

Assim, substituindo esta equação na equação (4.1) e realizando a integração é posśıvel

obter a curva caracteŕıstica Ids × Vds. Já para determinar a corrente de saturação

Isat é necessário fazer Vds = Vg no limite superior de integração na equação (4.1).

Quanto à análise da espessura efetiva l do canal condutor vamos proceder da

mesma maneira feita anteriormente na qual analisamos o equiĺıbrio entre as correntes

de arrasto e de difusão na direção y do sistema. A densidade de corrente ao longo

desta direção é

j = µρEy −Ddρ

dy
, (4.14)
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onde ρ é a densidade de portadores livres acumulados na interface do semicondu-

tor/isolante e D é o coeficiente de difusão que está relacionado à mobilidade de

portadores de carga e é dado pela relação de Einstein D = µkT/e. A partir das

considerações feitas acima, vamos considerar nt(x) À nf e a equação de Poisson

somente em relação à direção y do sistema, dada por:

dEy

dy
=

e

ε
nt(x) = −aρ1/γ, (4.15)

onde a = (e/ε)(Nt/N 1/γ).

A mesma análise não é feita na direção x do sistema por causa da consid-

eração inicial do modelo, de que L >> D, podendo então desprezar a difusão nesta

direção perante a direção y. Substituindo a equação (4.15) na equação (4.14) e

usando a relação de Einstein, nós obtemos:

kT

e

d

dy

[(
dEy

dy

)γ]
−

(
dEy

dy

)γ

Ey = 0 (4.16)

Fazendo a derivação da equação (4.16), obtem-se:

(
kTc

e

)
d2Ey

dy2
− Ey

dEy

dy
= 0. (4.17)

A solução da equação (4.17) é Ey(x) = 2kTc/e[y + y0(x)], onde y0 é uma

espessura caracteŕıstica que representa aproximadamente a metade da espessura da

camada de cargas elétricas acumuladas junto à interface devido à ação do campo

elétrico da direção y(Ey(x)), e é dada por y0 = 2εkTc/eCi[Vg − V (x)] [2, 56]. As-

sumindo novamente uma tensão V ′ ao longo da direção x, da mesma forma que foi

feita na seção anterior, a espessura efetiva do canal condutor na presença de uma

distribuição exponencial das armadilhas é dada por:

l =





4εkTc

eCi(Vg−V (x))
, para V (x) < V ′,

D, para V (x) ≥ V ′;

(4.18)

Se compararmos as equações (4.18) às equações (4.9) e (4.10) podemos ob-

servar que os termos são quase idênticos, exceto a temperatura que muda de T , no

caso de armadilhas distribúıdas em ńıveis discretos de energia, para Tc, no caso aqui

estudado com uma distribuição exponencial em energia.

Podemos ainda definir uma tensão de transição Vtr = 4εkTc/eCiD, a partir

da qual a espessura da camada de acumulação l é da ordem de D. Assim, sempre

que Vg < Vtr, o transporte passa a ser uma condução tipo bulk entre dois eletrodos
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ôhmicos como descrito pela teoria da SCLC. Esse tipo de transporte foi denominado

como regime com transporte tipo-bulk (TB) (ou do inglês, bulk-like regime (BL)).

Já quando Vg > Vtr, temos que l < D, o que ocorre próximo à fonte e, portanto,

o transporte de cargas ocorre somente próximo à interface semicontutor/isolante.

Nós denominamos este tipo de transporte como regime de transporte de superf́ıcie

(TS) (ou do inglês, surface transport (TS) regime). Se analisarmos ainda a espessura

efetiva do canal no eletrodo fonte no regime TS, esta é dada por lc = 4εkTc/eCiVg =

γl0.

4.2.1 Aproximação anaĺıtica para transporte em IFETs na

presença de armadilhas distribúıdas exponencialmente

em energia

Para determinar uma expressão anaĺıtica para a corrente na presença de ar-

madilhas de carga distribúıdas exponencialmente em energia, partimos da equação

(4.13) considerando a espessura efetiva da camada de acumulação dada pelo valor da

espessura na fonte, ou seja, l = lc. Desta forma, para obter as densidade superficiais

de carga é necessário multiplicar a densidade de portadores ni pelo fator eD quando

Vg < Vtr, ou então, pelo fator elc se Vg > Vtr. A partir destas considerações, inserimos

a equação (4.13) na equação (4.1) e realizamos a integração para obter:

Ids =





W
L

µ N
Nt

f(Vds, Vg)
[

CiVg

eDNt

]γ−1

, para Vg < Vtr,

W
L

µ N
Nt

f(Vds, Vg)
[

(CiVg)2

4εkTcNt

]γ−1

, para Vg > Vtr;

(4.19)

onde f(Vds, Vg) ≡ CiV
2
g (γ + 1)−1(1− [1− (Vds/Vg)]

γ+1).

No limite onde Vds ¿ Vg, a equação 4.19 nos mostra que a corrente Ids

apresenta uma dependência linear com Vds

Ids =





W
L

µ N
Nt

CiVg

[
CiVg

eDNt

]γ−1

Vds, para Vg < Vtr,

W
L

µ N
Nt

CiVg

[
(CiVg)2

(4εkTcNt)

]γ−1

Vds, para Vg > Vtr;

(4.20)

onde foi aplicado a relação (1 + x)γ ≈ 1 + γx para x ¿ 1. Desta forma, a corrente

de saturação é obtida fazendo Vds = Vg na equação 4.19

Isat =





W
L

µ
(γ+1)

N
Nt

CiV
2
g

[
CiVg

eDNt

]γ−1

, para Vg < Vtr,

W
L

µ
(γ+1)

N
Nt

CiV
2
g

[
(CiVg)2

4εkTcNt

]γ−1

, para Vg > Vtr;

(4.21)
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Outra quantidade a ser calculada, que pode ser de grande importância para

a caracterização de transporte de cargas, é a mobilidade efetiva dos portadores nos

IFETs. Uma das maneiras de determinar essa mobilidade efetiva em FETs é anali-

sando a região linear da curva caracteŕıstica, através da equação da transcondutância

µeff =
L

CiWVds

∂Ids

∂Vg

. (4.22)

Desta forma, através das equações 4.20 e 4.22 temos:

µeff =





γµ N
Nt

(
CiVg

eDNt

)γ−1

, para Vg < Vtr,

(2γ − 1)µ N
Nt

(
(CiVg)2

4εkTcNt

)γ−1

, para Vg > Vtr.

(4.23)

Já a mobilidade efetiva no regime de saturação é dada pela expressão:

µsat
eff =

2L

WCi

(
∂I

1/2
ds

∂Vg

)2

. (4.24)

Assim temos que a mobilidade efetiva no regime de saturação neste tipo de

dispositivo na presença de armadilhas com distribuição exponencial em energia é

dada por:

µsat
eff =





(γ+1)2

2
µ N

Nt

(
CiVg

eDNt

)γ−1

, para Vg < Vtr,

2γ2µ N
Nt

(
(CiVg)2

4εkTcNt

)γ−1

, para Vg > Vtr.

(4.25)

Comparando as equações 4.25, percebe-se uma variação de 2 no expoente da

lei de potência de µeff (Vg), que ocorre quando Vg aumenta e atinge Vtr (transição

TB/TS). É importante apontar também os dois diferentes comportamentos apresen-

tados na equação 4.23. Na primeira situação, onde Vg < Vtr, vemos que a mobilidade

efetiva apresenta um comportamento similar à expressão de µ para OFETs do mode-

lo de múltipla captura e emissão (ou do inglês, Multiple trapping and release (MTR)

model) [37]. Em ambos os modelos (nosso modelo e o modelo MTR) a mobilidade

apresenta um crescimento com o aumento de Vg que é devido ao preenchimento dos

ńıveis mais baixos de armadilhas de uma distribuição exponencial. Já na equação

4.23, para Vg > Vtr, o comportamento é similar ao regime apresentado pela mobil-

idade para o modelo de transporte por hopping com alcance variável (ou do inglês,

variable-range hopping (VRH) transport) [51], para uma densidade exponencial de

estados localizados. Assim, nosso modelo reproduz a mesma dependência de µeff

com Vg derivada da teoria VRH, o que é uma consequência da grande população de
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estados de condução para altas energia em uma distribuição exponencial da densi-

dade de estados localizados. Sempre que há uma grande população destes estados,

estes comportam-se como estados de transporte, ao passo que, quando há uma baixa

densidade de estados localizados, estes atuam como estados de armadilhas de carga.

Desta forma, o modelo aqui apresentado para transporte de carga é equi-

valente ao modelo de hopping na presença de uma densidade de estados com dis-

tribuição exponencial desde que possamos descrever a energia de ativação térmica

em termos da diferença entre a energia de Fermi e uma energia espećıfica de trans-

porte, como é discutido no trabalho [53].

4.3 Resultados e Discussões

Nesta seção são apresentados os resultados fornecidos pelo modelo descrito

na seção 4.2. Estes resultados são obtidos através de simulações numéricas, utilizando

como programa computacional o Mathematica [57], para obter as curvas caracteŕıs-

ticas (Ids × Vds) e de transferência (Ids × Vg).

A prinćıpio, nosso intuito é investigar as curvas de transferência no regime

de saturação, através das quais é posśıvel observar a interferência dos estados de

armadilha no transporte de portadores de carga no FET. Para isto, partimos das

equações (4.13) e (4.18) as quais nos fornecem, respectivamente, a densidade de

portadores livres no semicondutor e a espessura efetiva do canal condutor. A partir

destas equações é posśıvel, então, determinar a corrente entre a fonte e o dreno

através da equação (4.1). Finalmente, fazendo Vds = Vg é posśıvel determinar a

corrente em função da tensão aplicada para o regime de saturação.

Na figura 4.3 é posśıvel observar o comportamento das curvas de transferência

no regime de saturação para vários valores diferentes de temperatura caracteŕıstica

(Tc). Estas curvas foram calculadas numericamente através das equações (4.1), (4.13)

e (4.18). Os parâmetros utilizados na simulação foram: Ci = 1, 2 × 10−4F/m2,

ε = 3ε0, L = 25µm, W = 1, 5× 10−3m, µ = 10−4m2/V.s, D = 20nm, Nc = 1027m−3

e Nt = 1026m−3. Como Vtr aumenta com o crescimento de Tc, só é posśıvel observar

o regime com transporte tipo-bulk quando a desordem energética é alta, ou seja, para

altos valores de Tc. Já quando a desordem energética é baixa, baixo Tc, a tensão de

transição Vtr é muito baixa e o regime de transporte de superf́ıcie predomina.

Já a figura 4.4 mostra as curvas de transferência anaĺıticas. Através deste

gráfico é posśıvel observar três regimes: o regime com transporte “tipo-bulk” (TB),
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Figura 4.3: Curva de transferência no regime de saturação (Vg = Vds). Corrente de

saturação versus tensão na porta para diferentes temperaturas Tc . As curvas foram

calculadas numericamente através das equações (4.1), (4.13) e (4.18).Os parâmetros

utilizados na simulação foram: Ci = 1, 2 × 10−4F/m2, ε = 3ε0, L = 25µm, W =

1, 5× 10−3m, µ = 10−4m2/V.s, D = 20nm, Nc = 1027m−3 e Nt = 1026m−3.

quando Vg < Vtr; o regime de transporte de superf́ıcie (TS), quando Vg > Vtr; e o

regime livre de armadilhas (ou, do inglês, trap-free regime). Já para tensões da porta

maiores do que VTF =
√

4εNtkTc/Ci[(γ+1)(Nt/2N )][
1

2(γ−1) ] os estados de armadilhas

estão quase todos preenchidos, ou seja, este é o ponto de transição entre o regime

TS e o regime livre de armadilhas.

Na figura 4.5 é posśıvel observar a dependência da espessura cŕıtica (lc)

como uma função da temperatura caracteŕıstica (Tc) e é obtida através da equação

lc = 4εkTc/eCiVg = γl0. Este gráfico nos mostra o quanto a desordem energética

influencia na transição entre os regimes de condução TB e TS.

Ainda em relação à espessura do semicondutor, é importante analisar a de-

pendência da mobilidade efetiva com a espessura da camada ativa D nas equações

4.23. Se mantivermos Vg constante, µeff decresce com o aumento da espessura

do filme (regime TB) seguindo a lei de potência, descrita pela equação 4.23 para

Vg < Vtr, até a espessura cŕıtica ser alcançada. Para filmes mais espessos, quando

D > lc, µeff não depende da espessura D (regime TS) e a mobilidade satura no valor

dado pela equação 4.23 para Vg > Vtr. Esta transição apresenta uma variação 2 no

expoente da lei de potência de µeff (Vg), que ocorre quando Vg aumenta e atinge Vtr
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Figura 4.4: Curvas de transferência anaĺıticas no regime de saturação (Vg = Vds) para

uma distribuição exponencial de armadilhas. A curva cheia foi calculada usando as

equações (4.1), (4.13) e (4.18); a curva tracejada foi calculada através da equação

4.21 para Vg < Vds enquanto a curva pontilhada foi calculada através da equação 4.21

para Vg > Vds; já a linha duplo ponto-traço é o regime livre de armadilhas calculado

através da equação Isat = (W/2L)µCiV
2
g [52]. Os parâmetros utilizados na simulação

foram: Tc = 700K, Ci = 1, 2 × 10−4F/m2, ε = 3ε0, L = 25µm, W = 1, 5 × 10−3m,

µ = 10−4m2/V.s, D = 20nm, Nc = 1027m−3 e Nt = 1026m−3.

(transição TB/TS).

Quando analisamos dados experimentais relacionados à mobilidade dos por-

tadores de carga em transistores de efeito de campo, em alguns casos é posśıvel ob-

servar que a dependência apresentada pela mobilidade dos portadores é crescente a

medida que aumentamos a espessura do semicondutor, mantendo a tensão da porta

constante. Assim, a prinćıpio estes dados contradizem nossos resultados. Porém,

uma explicação plauśıvel para este regime pode ser apreciada na última seção do

trabalho da Referência [53], sendo que esta parte do trabalho foi desenvolvido por

M. Koehler, e encontra-se em anexo no apêndice. Qualitativamente, a idéia é que

existem dois domı́nios que descrevem diferentes comportamentos da mobilidade de

portadores em função da espessura do canal condutor. No primeiro domı́nio a espes-

sura do semicondutor é extremamente fina, ou seja, ainda não há um filme cobrindo

toda a superf́ıcie, mas sim, algumas ilhas com poucos canais que percolaram for-

mando os canais de condução. Desta forma, a medida que a espessura do filme vai
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Figura 4.5: Variação da espessura cŕıtica (lc) como uma função de Tc para diferentes

tensões aplicadas na porta. Os parâmetros utilizados foram os mesmos da figura 4.4.

aumentando, mais ilhas vão percolando e como consequência a mobilidade aumenta

também. Já no segundo domı́nio, descrito pelo nosso modelo, partimos do pressu-

posto que temos um filme cobrindo toda a superf́ıcie, e não mais, apenas algumas

ilhas formadas. Desta forma, a medida que a espessura vai aumentando, o valor

da mobilidade vai diminuindo até alcançar o valor limiar (quando a espessura do

semicondutor é igual a espessura cŕıtica - lc), onde a mobilidade de portadores não

apresenta mais dependência com a espessura do semicondutor.

Já em relação à transição BL/ST, uma forte evidência experimental foi en-

contrada em OFETs com α− ωdihexylquaterthiophene (DH4T) como camada ativa

[79]. A Figura 4.6 mostra a variação de µeff medida à Vds = 0,2 V nos dispositivos

com DH4T da Ref. [79] para D > 4,5 nm. Pode-se ver que a mobilidade efetiva

diminui com o aumento da espessura seguindo uma lei de potência com expoente

−2, 36 até D∼ 6,5 nm. Este comportamento corresponde a γ = 3,36 na equação

4.23(a) e | Vtr |∼ 5 V para um Ci que corresponde a uma camada de óxido de siĺıcio

de 100 nm a qual atua como camada isolante da porta.
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Figura 4.6: Variação da mobilidade efetiva com a espessura da camada ativa medida

em dispositivos com DH4T na faixa D > 4,5 nm [79]. A linha reta é um ajuste com

lei de potência dos dados experimentais com expoente -2,36. Figura retirada da Ref.

[53].



Caṕıtulo 5

Conclusões

I) No trabalho experimental desenvolvido no caṕıtulo 3:

(a) em relação ao estudo sobre a polianilina sulfonada - SPAN, podemos

concluir que:

A técnica de crescer os filmes com as amostras boiando sobre a solução trouxe

uma grande vantagem de evitar a contaminação das amostras devido ao suporte com

fita adesiva que era utilizado para este tipo de crescimento de filme;

Com as novas concentrações da solução de SPAN, obtemos filmes com uma

taxa de crescimento maior e bastante homogêneos.

O crescimento dos filmes em temperatura controlada de ∼ 10 oC, foi o mais

indicado para o uso em nossos dispositivos, já que com essa técnica conseguimos

obter filmes bastante uniformes já a partir do primeiro dia e com baixa rugosidade.

(b) em relação aos transistores h́ıbridos em arquitetura vertical com base

nanoestruturada por litografia de esferas, foram obtidas as seguintes conclusões:

Quanto às novas concentrações da solução de SPAN testadas, foi posśıvel

observar que a concentração denominada C7 crescido a temperatura de aproximada-

mente 10o C é a mais adequada para este trabalho, já que a taxa de crescimento é

muito maior e, mesmo assim nos fornece filmes uniformes e com baixa rugosidade;
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As imagens de microscópio eletrônico de varredura nos forneceram as infor-

mações necessárias sobre a distribuição espacial das microesferas sobre o filme de

SPAN. Através desta foi posśıvel concluir que o método de deposição de microesferas

por imersão em solução não trouxe bons resultados ao nosso trabalho, já que estas

esferas acabam formando aglomerados;

Quanto à remoção das microesferas, esta demonstrou-se ineficiente e deve

ser melhorada, já que em alguns casos as esferas não foram arrancadas e em outros

todo o aglomerado de esferas foi arrancado;

Ainda em relação a remoção das esferas, devido a baixa aderência do filme

de SPAN sobre os substratos (n-Si ou p-Si/SiO2), facilmente todas as camadas são

removidas (SPAN/esferas/Al), mostrando que para a utilização desta técnica deve-

mos fazer a substituição de alguns materiais;

Quanto aos transistores de base-permeável testados, alguns mostraram-se

promissores. Porém, para o seu melhoramento técnicas similares ou mudanças de

alguns materiais devem ser explorados.

(c) em relação aos transistores de efeito de campo em arquitetura vertical,

foram obtidas as seguintes conclusões:

A estrutura utilizada nestes dispositivos tem se mostrado eficiente, nos forne-

cendo corrente entre fonte e dreno Ids maiores que a corrente de fuga Ig, pelo menos

em três ordens de grandeza;

A espessura da camada de SPAN tem grande influência sobre a intensidade

de corrente Ids, sendo que quanto maior a espessura de SPAN maior é a magnitude

da corrente, dentro dos limites investigados;

Os dispositivos sem a camada de SPAN, mostraram-se menos eficientes, já

que a corrente Ids demonstrou uma magnitude menor e a corrente de fuga Ig uma

magnitude maior, quando comparados aos dispositivos com a camada de SPAN. Isto

comprova a importância da camada de SPAN nestes dispositivos;
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II) No trabalho teórico desenvolvido no caṕıtulo 4, relacionado ao transporte

de portadores de carga na presença de estados de armadilhas com uma distribuição

exponencial na camada ativa de transistores de efeito de campo, foram obtidas as

seguintes conclusões:

O transporte de portadores de carga na presença de uma distribuição expo-

nencial de armadilhas pode apresentar dois diferentes regimes: transporte tipo-bulk

(TB) e transporte de superf́ıcie (TS).

Como já era esperado, o transporte de portadores apresenta uma forte de-

pendência com o grau de desordem energética do semicondutor. Além disso, essa

desordem energética influencia fortemente na espessura da camada de acumulação

criada pela tensão aplicada pela porta, próximo à interface do isolante da porta.

Como consequência disso, o transporte de portadores de carga pode apresentar dois

regimes: (i) quando a camada de acumulação se estende por toda a espessura D do

canal próxima a fonte observamos o regime tipo-bulk (TB). O transporte TB aqui

observado é similar ao transporte tipo-bulk em isolantes com uma distribuição ex-

ponencial em armadilhas entre dois contatos ôhmicos (arquitetura sandúıche) e; (ii)

quando a espessura do canal condutor é mais fina do que a espessura do semicondu-

tor, ou seja, o transporte de portadores entre a fonte e o dreno ocorre, principalmente,

numa fina camada próxima a interface isolante semicondutor. Este regime foi de-

nominado como transporte de superf́ıcie (TS), o qual é caracterizado pela mobilidade

efetiva que não depende da espessura D.

A transição entre os regimes TB/TS produz uma variação de fator 2 no

expoente da lei de potência da equação da corrente de saturação (Isat) (ou da mo-

bilidade efetiva µeff ) em função da tensão aplicada pela porta (Vg).



Trabalhos Futuros

Em relação ao trabalho do caṕıtulo 3, as perspectivas de trabalhos futuros

são.

Em relação ao transistor de base permeável:

X Utilizar a técnica de litografia por esferas na base do dispositivo utilizando outros

materiais em sua estrutura;

X Otimizar as espessuras das camadas depositadas, já que as respostas esperadas

para este tipo de transistor ainda não foram satisfatórias. Com isso, esperamos que

a modulação da corrente IC nas medidas de base-comum e emissor-comum, sejam

solucionadas.

Em relação ao transistor vertical orgânico de efeito de campo:

X Fazer um estudo mais aprofundado da dependência do comportamento de trans-

porte de carga com a espessura do canal;

X Otimizar o dispositivo para que este trabalhe num regime de carga espacial, o que

nos forneceria um regime de saturação ao dispositivo;

X Desenvolver um modelo para descrever o transporte de portadores de carga em

VFETs.

Em relação ao trabalho apresentado no caṕıtulo 4, temos como perspectivas

de trabalhos futuros:

X Fazer um estudo de transporte de portadores de carga em transistores de efeito

de campo na presença de estados de armadilhas que possuam uma distribuição gaus-

siana;

X Fazer uma análise microscópica, e não apenas fenomenológica, sobre o dependência

da mobilidade de portadores de carga em função da espessura do filme semicondutor.
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Apêndice

Apêndice A: Cálculo da altura de barreira entre o

n-Si/SPAN

Para esta análise, partimos da equação da densidade de corrente de um

semicondutor para um metal [77, 78]:

JS→M = A∗T 2exp
(qV − qφB)

kT
, (1)

onde A∗ é a constante de Richardson, T é a temperatura ambiente, q é a carga

elementar, V a tensão aplicada na amostra e φB a altura de barreira. Sendo a

constante de Richardson dada por:

A∗ = 4πqm∗k2/h3, (2)

onde vamos considerar que m∗ = m, para o elétron livre.

Aplicando o logaritmo natural à equação 1:

ln(JS→M) = ln(A∗T 2) +
(qV − qφB)

kT
, (3)

Se compararmos a equação 3 à equação da reta y(x) = B +C(x), temos que:

B = ln(A∗T 2)− (qφB)

kT
, (4)

Fazendo V → 0, temos que JS→M(0) = J0, e portanto,

ln(J0) = ln(A∗T 2)− (qφB)

kT
, (5)

Considerando T = 300K, e lembrando que para o n − Si<100> A∗/A = 2, 1

e A = 120A/cm2 −K2 [77], obtemos que A∗ = 252A/cm2 −K2. Assim temos que

ln(A∗T 2) = 26, 15, e portanto,

φB =
kT

q
(26, 15− ln(J0)), para o n− Si<100> (6)
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