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Sistemas em hardware podem ser desenvolvidos sobre plataformas de microcontrolado-
res ou componentes programáveis (FPGAs e CPLDs) ou através do projeto de circuitos
integrados. As três abordagens citadas acima utilizam predominantemente a tecnologia
CMOS, ou seja, empregam transistores PMOS e NMOS na construção de portas lógicas,
blocos funcionais e registradores. No projeto de circuitos integrados de aplicação específica
(ASICs) o projetista tem acesso à definição (fabricação) de cada transistor utilizado no
circuito. No caso dos microcontroladores e componentes programáveis, os desafios
tecnológicos que envolvem a construção física dos transistores são transparentes para os
projetistas de hardware que utilizam (ou configuram) tais componentes já pré-fabricados
[1, 2, 3].

Os avanços tecnológicos na área de desenvolvimento de hardware têm por principal
foco a diminuição das dimensões físicas dos transistores, hoje na ordem de dezenas de
nanômetros. Esta redução tem impacto direto no aumento da capacidade de integração
de um circuito integrado (maior número de transistores em uma mesma área) e,
conseqüentemente, no aumento da capacidade de processamento computacional. A redução
física dos dispositivos integrados dentro de um chip apresenta também impacto positivo na
dissipação de potência de cada dispositivo e na velocidade de operação dos circuitos, devido
principalmente à redução de capacitâncias parasitas.
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Em relação à evolução da capacidade de integração e à velocidade dos circuitos, em
1965, George Moore observou que o número de componentes integrados por unidade de área
dobrava a cada ano [4]. Apesar dos constantes desafios tecnológicos em reduzir cada vez
mais o tamanho dos transistores, a observação de Moore sobre a duplicação da complexidade
dos circuitos e da freqüência de operação dos sistemas em hardware se confirmou, porém,
para um período de 2 anos (ao invés de um ano de intervalo), e ficou conhecida por Lei de
Moore (ver Figura 10.1).

Atualmente, os desafios presentes nos transistores MOS, cujas dimensões encontram-
se na ordem de nanômetros, vêm provocando discussões sobre o fim da Lei de Moore, ou
mesmo o fim da tecnologia MOS e o surgimento de novos dispositivos que mantenham
este ritmo de evolução [5]. Tais dispositivos ainda são promessas e a realidade da
quase totalidade dos circuitos integrados produzidos e utilizados mundialmente ainda está
associada à tecnologia MOS.

Dessa forma, a compreensão da tecnologia MOS, seu uso na construção de redes lógicas
e circuitos digitais, suas imperfeições como chaves lógicas, os efeitos físicos parasitas, entre
outros tópicos, são essenciais para o entendimento das limitações no desenvolvimento de
sistemas em hardware. Além disso, o desenvolvimento de técnicas de projeto que avancem
sobre os desafios nanométricos é de extrema importância para a continuidade da evolução
dos dispositivos integrados.

Este capítulo tem o objetivo de informar o leitor sobre os efeitos parasitas que estão
se manifestando nas reduzidas dimensões dos transistores MOS atuais. Para facilitar o
entendimento desses novos desafios, o funcionamento básico do transistor é inicialmente
apresentado de forma sucinta. A seguir, os efeitos parasitas que desafiam os projetistas
em tecnologias nanométricas são discutidos juntamente com abordagens para minimizar
seu impacto no desempenho dos circuitos. O capítulo é finalizado com uma seção sobre
os desafios computacionais relacionados com técnicas que reduzem a ação destes efeitos
indesejados.

10.1 Tecnologia CMOS

O termo CMOS tem mais de um significado e pode facilmente causar confusões de
comunicação e entendimento. Tecnologias ou processos de fabricação CMOS são aqueles
que dispõem ou fornecem os dois tipos de transistores: PMOS e NMOS. Uma porta
CMOS, por sua vez, corresponde a uma topologia clássica de porta lógica formada por duas
redes lógicas independentes e complementares: (a) uma formada por transistores PMOS,
responsável pela conexão do sinal de saída à linha de alimentação positiva ou VDD (‘1’),
também conhecida por rede ‘pull-up’; (b) outra formada por transistores NMOS, responsável
pela conexão do sinal de saída à linha de referência terra ou GND (‘0’), também conhecida
por rede ‘pull-down’.

Esta seção tem por objetivo apresentar de forma breve e simplificada os principais
conceitos associados aos transistores MOS e ao estilo lógico CMOS. Uma análise mais
detalhada pode ser obtida através de leituras complementares [1, 2, 3].



TECNOLOGIA CMOS 223

Figura 10.1: Evolução da quantidade de transistores nos processadores (Lei de Moore). [6]

10.1.1 Transistor MOS: Chave Ideal

Os transistores MOS podem ser vistos de forma simplória como dispositivos de três
terminais que se comportam como ‘chaves lógicas’, onde o valor lógico no terminal de
controle (gate) determina a existência ou não de uma conexão entre os outros dois terminais
(source e drain).

Como já mencionado anteriormente, processos CMOS possuem dois tipos de
transistores MOS. O transistor do tipo N (NMOS) conduz (ou liga) quando há o valor lógico
‘1’ em seu gate, enquanto o transistor do tipo P (PMOS) conduz quando há o valor lógico
‘0’ neste mesmo terminal. A Figura 10.2 apresenta a simbologia destes transistores e seu
comportamento como chave lógica de acordo com o sinal no terminal gate.

Figura 10.2: Simbologia para transistores NMOS e PMOS e sua equivalência para chaves
lógicas dependendo do seu sinal de gate.
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10.1.2 Portas Lógicas CMOS
Uma porta lógica é uma pequena porção de um sistema digital, capaz de disponibilizar

em sua saída um determinado nível lógico em função do(s) valor(es) de sua(s) entrada(s).
Conforme já mencionado, as portas lógicas CMOS são compostas por transistores MOS,

de forma que há uma rede de transistores PMOS responsável por formar caminhos que
liguem VDD à saída, e outra rede de transistores NMOS responsável por formar caminhos
que liguem GND à saída. Estas redes são chamadas plano pull-up e plano pull-down,
respectivamente. Um exemplo de porta lógica CMOS com função de inverter o nível lógico
do sinal de entrada teria topologia e funcionamento conforme ilustrado na Figura 10.3.

Um caminho ligando ao mesmo tempo VDD e GND à saída, através dos planos pull-
up e pull-down, respectivamente, geraria um curto-circuito entre as linhas de alimentação,
provocando um consumo de potência excessivo e uma incerteza lógica em relação ao
sinal de saída. Para evitar esta situação, os planos pull-up e pull-down são logicamente
complementares, ou seja, dada certa condição de entrada, somente um dos planos estará
conduzindo, conectando a saída a somente um dos terminais de alimentação. A Figura 10.4
ilustra uma porta lógica NAND, na qual esta situação ocorre.

Figura 10.3: Inversor: (a) símbolo, (b) tabela verdade, estado lógico com entrada (c) in =‘0’
e (d) in = ‘1’.

Figura 10.4: Porta lógica NAND de duas entradas: (a) símbolo, (b) tabela verdade, (c)
topologia CMOS.
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10.1.3 Transistor MOS: Chave Não-Ideal

Nas seções anteriores os transistores eram considerados chaves ideais que operavam
sobre sinais lógicos. Esta abstração foi importante para a compreensão da lógica CMOS. Na
realidade, os dois níveis lógicos são dois níveis de tensão elétrica e a transferência do valor
de tensão de um terminal a outro ocorre através de uma corrente elétrica. O transistor deixa
de ser uma chave ideal, e passa a apresentar características elétricas que serão apresentadas
nesta seção.

Estrutura Física do Transistor

Originalmente, o transistor MOS era composto por uma estrutura Metal-Óxido-
Semicondutor. Atualmente, existem algumas variações em sua estrutura que buscam evitar
efeitos nocivos ao seu funcionamento devido à sua miniaturização. Contudo, o fundamento
condutor-isolante-semicondutor persiste e será utilizado nesta seção para uma compreensão
inicial do comportamento do transistor.

A Figura 10.5 apresenta a estrutura básica de um transistor MOS. Esta estrutura física
possui quatro terminais: source (S), drain (D), gate (G) e bulk (B). O bulk, ou substrato,
é a camada de silício sobre a qual o transistor é construído, e em sistemas digitais assume
uma polaridade fixa (nível de tensão baixo em transistores NMOS e nível de tensão alto em
transistores PMOS).

Determinadas quantidades de certos elementos químicos (dopantes) podem ser inseridas
em um semicondutor a fim de elevar a sua condutividade. Estes dopantes rearranjam a
estrutura atômica no semicondutor e podem, dependendo do número de elétrons em sua
camada de valência, deixar livres cargas positivas ou negativas. A diferenciação entre os
tipos de transistores se dá justamente pela dopagem: no transistor NMOS, drain e source são
semicondutores dopados negativamente (N+), enquanto o bulk é um semicondutor dopado
positivamente (P+). O transistor PMOS apresenta dopagem complementar, conforme
ilustrado na Figura 10.6.

Figura 10.5: Estrutura básica de um transistor MOS.

Tensão de Threshold

Como mencionado anteriormente, o transistor MOS não é realmente uma chave ideal.
Existe um valor de tensão específico que, quando aplicado ao gate do transistor, causa a
troca em seu modo de operação, de condução (on) para corte (off ) e vice e versa. Este valor
de tensão é conhecido como ‘tensão de threshold’ (ou Vth).
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Figura 10.6: Estrutura física dos transistores NMOS e PMOS.

Esta troca não é instantânea, e funciona da seguinte forma no transistor NMOS: o
encontro de uma região dopada positivamente (tipo P) com uma dopada negativamente (tipo
N) é chamada junção PN, que por propriedades físicas age como um diodo. Idealmente,
o diodo permite passagem de corrente elétrica apenas em um sentido: da região P para
a N. Portanto, não existe corrente entre os terminais source e drain, quando o transistor
está desligado (ou cortado - cutoff ), conforme a Figura 10.7 (a). Ao ser aplicado um
potencial positivo, ainda menor que a tensão de threshold, no gate, as cargas positivas
provenientes deste potencial repelem suas idênticas no bulk, formando uma região de
depleção (inexistência de cargas) abaixo do óxido, conforme a Figura 10.7 (b). Se a tensão
no gate for maior que a tensão de threshold, cargas negativas são atraídas para a região
próxima ao óxido, formando um canal com cargas do mesmo tipo que source e drain. Este
canal liga ambos os terminais permitindo o fluxo de corrente entre eles. Nesta situação o
transistor está ligado, conforme a Figura 10.7 (c).

Para o transistor PMOS o funcionamento é similar, porém a polaridade das cargas é
invertida, ou seja, no transistor NMOS a tensão de threshold é positiva em relação ao nível
de tensão baixo, e no transistor PMOS é negativa em relação ao nível de tensão alto. O valor
da tensão de threshold depende de vários parâmetros, sendo o principal deles o nível das
dopagens do silício.

Figura 10.7: Mecanismo de funcionamento do transistor NMOS.

Resistência do Canal (Capacidade de Corrente)

Quando o transistor está desligado, a inexistência do canal abaixo do óxido gera
entre source e drain uma resistência tão grande que a corrente que flui nesta condição é
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comumente ignorada. Na situação em que o transistor está conduzindo, o canal apresenta
uma pequena resistência (Ron) que pode ser interpretada como a capacidade de corrente do
dispositivo, ou seja, a magnitude da corrente que pode fluir entre source e drain. Quanto
maior a resistência menor a capacidade de corrente.

A resistência do canal é proporcional à tensão de threshold (quando maior Vth, maior
é Ron), e inversamente proporcional à largura do transistor (quanto maior o W, ilustrado na
Figura 10.5, do transistor, menor o valor de Ron). Existem outros parâmetros dos quais
Ron é dependente, mas os dois citados acima são os mais explorados pelos projetistas de
circuitos integrados.

Posteriormente, será abordado o impacto desta resistência no atraso de propagação de
sinais e no consumo de energia das portas lógicas que compõem um circuito digital.

Capacitância de Gate

Toda estrutura de duas camadas condutoras que apresente um isolante entre elas forma
um capacitor. A estrutura Metal-Óxido-Semicondutor (Condutor-Isolante-Semicondutor)
do transistor MOS não foge a esta regra. O gate está isolado dos outros três
terminais do dispositivo pelo óxido, formando um capacitor. O valor deste capacitor
depende das dimensões físicas do transistor, principalmente da espessura do óxido
(inversamente proporcional), da largura e do comprimento do transistor (ambos diretamente
proporcionais).

Esta capacitância é denominada capacitância de entrada (Cin) de uma porta lógica, e deve
ser carregada ou descarregada para que a tensão no gate dos transistores seja considerada
como nível alto (VDD ou ‘1’) ou baixo (GND ou ‘0’), respectivamente. O impacto da carga
ou descarga destas capacitâncias no consumo e atraso de uma porta lógica é explorado a
seguir.

10.1.4 Atraso de Propagação de Sinais

Nos itens anteriores foram apresentados dois dos mais importantes elementos parasitas
de um transistor, a resistência de canal e a capacitância de gate. Estes elementos fazem
com que o transistor não possa ser considerado mais uma chave ideal e, dessa forma, tenha
influência direta no comportamento elétrico do circuito. Uma das métricas mais importantes
associadas aos circuitos digitais é o tempo que a saída de um circuito (ou porta lógica)
demora em responder a um estímulo na sua entrada, ou seja, depois de quanto tempo o sinal
de saída irá sofrer uma transição em virtude de uma transição do sinal de entrada. Esta
métrica é conhecida como tempo de propagação ou atraso.

Sendo um circuito digital composto por diversas portas lógicas interconectadas, pode-
se afirmar que a saída de uma porta está conectada a entrada de uma ou mais portas
lógicas. Considerando que a entrada de uma porta pode ser modelada por uma capacitância
(Cin) e o canal de um transistor por uma resistência (Ron), um circuito digital pode ser
representado por uma estrutura de resistores e capacitores (circuito RC). A Figura 10.8
ilustra a conexão entre três portas (inversores) e destaca a resistência de canal (Ron) dos
transistores conduzindo e o fluxo das correntes que carregam e descarregam os capacitores
de gate (Cin) das portas.
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Conforme exposto na Figura 10.9, o tempo de carga do capacitor em qualquer sistema
RC (ou equivalente) é proporcional ao valor da resistência e da capacitância envolvidas, e
reflete o atraso de propagação de um sinal. Isto significa que, para diminuir o atraso de
propagação dos sinais através da porta, é preciso empregar alguma técnica que diminua
o Ron dos transistores (por exemplo, aumentar W ou diminuir Vth destes transistores) ou
que diminua o Cin das portas (por exemplo diminuir o W dos transistores). Visivelmente
estas técnicas são conflitantes, principalmente em relação à largura do transistor (W).
Encontrar um equilíbrio para este conflito é um dos desafios associado ao projeto de circuitos
integrados.

Figura 10.8: Exemplo de seqüência de portas, onde a propagação dos sinais é feita por
correntes elétricas fluindo através de circuitos RC equivalentes.

Figura 10.9: (a) Circuito RC e (b) tensão no capacitor imediatamente após a transição de
subida na fonte, para diferentes valores de R e C.

A medida do atraso é obtida através da subtração do instante em que a transição de saída
atingiu 50% de sua excursão menos o instante em que transição de entrada (responsável pela
transição na saída) atingiu 50% de sua excursão. A Figura 10.10 ilustra alguns exemplos
desta medida.

Além do atraso de propagação, há outros parâmetros temporais, como tempo de subida
e tempo de descida, que podem ser de interesse de um projetista. Esses conceitos não são
explorados nesta seção e podem ser encontrados em leituras complementares [1, 2, 3].
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Figura 10.10: Exemplos de medida de atraso.

10.1.5 Consumo de Energia

O consumo de energia elétrica do circuito digital é divido em um componente dinâmico
e outro estático. Nos circuitos CMOS, o consumo estático é idealmente nulo, sendo isto
uma das principais vantagens dos circuitos projetados nesta tecnologia.

Consumo dinâmico é aquele associado às transições entre os níveis de tensão nas
entradas e saída das portas, sendo por sua vez dividido em consumo de carga e consumo
de curto-circuito. Consumo de carga é a energia necessária para carregar a capacitância de
saída das portas. Consumo de curto-circuito é a energia que flui entre VDD e GND nos
momentos intermediários das transições de entrada, nos quais a rede pull-up e a rede pull-
down apresentam caminhos simultaneamente ligados. Se o circuito foi bem projetado, a
corrente de curto é pequena e o principal responsável pelo consumo dinânico é a corrente de
carga. A Figura 10.11 ilustra as duas componentes do consumo dinâmico em um inversor
quando ocorre uma transição na entrada.

Figura 10.11: Correntes de carga e de curto-circuito em um inversor para uma transição na
entrada.

Consumo estático é aquele associado à energia que flui entre VDD e GND nos momentos
em que não há transição alguma nos sinais. As correntes de fuga (correntes elétricas que
fluem através de dois pontos entre os quais deveria haver idealmente uma resistência infinita)
são as responsáveis por este consumo. Estas correntes eram desconsideradas em tecnologias
micrométricas devido a sua insignificante magnitude. Em tecnologias nanométricas elas
passaram a ter um papel significativo no consumo total do circuito e serão abordadas na
próxima seção.
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10.2 Desafios em Tecnologias Nanométricas

Além das imperfeições que o transistor apresenta como chave não-ideal, a sua operação
acarreta efeitos físicos que alteram seu comportamento e dificultam o projeto de sistemas em
hardware. Diversos desses efeitos, como latch-up, efeito de corpo e modulação de canal já
eram considerados em tecnologias micrométricas [1, 2, 3]. Com o advento dos dispositivos
nanométricos, a miniaturização do transistor agravou determinados efeitos que no passado
eram desconsiderados em virtude da sua reduzida magnitude e insignificante influência nas
características do sistema. Esta seção irá dissertar sobre alguns destes “novos” efeitos que
são parâmetros importantes no projeto dos circuitos integrados atuais.

10.2.1 Variabilidade de Processo

O processo de fabricação, por questões relacionadas com o processo propriamente
dito e à física dos materiais, sempre possui um pequeno desvio quando consideradas as
dimensões especificadas para os dispositivos. Este pequeno desvio foi desconsiderado até o
momento em que as dimensões dos transistores, devido à miniaturização, atingiram ordem
de magnitude semelhante à da variação propriamente dita. Para melhor compreender a
sentença acima, a Figura 10.12 ilustra dois transistores com diferentes comprimentos de
canal: (a) 350nm e (b) 45nm. A variação presente em ambos os dispositivos pode ser
considerada a mesma, visto que o os procedimentos associados ao processo de fabricação
não sofreram grandes modificações. Contudo, a proporção de qualquer variação é mais
acentuada no menor dispositivo. Uma a variação de 5nm no comprimento do canal no
transistor de 350nm representa pouco mais de 1% do comprimento ideal. Considerando
o dispositivo de 45nm, a mesma variação de 5nm representa mais de 10% do comprimento
ideal. Análise semelhante pode ser aplicada a variações presentes em qualquer outra camada
do transistor MOS.

O principal problema associado à variabilidade existente nos dispositivos nanométricos
é a incerteza gerada quanto ao correto funcionamento do circuito em termos de desempenho
e potência. Isso significa que não existe garantia que um circuito projetado para operar
em determinada freqüência (ou próximo de uma) irá comportar-se como esperado após a
fabricação. A variabilidade tanto pode apresentar melhoras quanto pioras em relação à
especificação inicial. A Figura 10.13 ilustra a variação no desempenho e no consumo
estático de diversos microprocessadores idênticos produzidos em um mesmo lote. A
variação em freqüência ultrapassa os 30% e o consumo estático chega a variar cerca de
20 vezes.

As variações na tensão de alimentação e na temperatura de operação dos dispositivos
contribuem para aumentar a incerteza quanto ao comportamento do circuito. Para evitar que
o circuito tenha um desempenho inferior às especificações, os projetistas desenvolviam o
sistema considerando o pior caso. Essa abordagem garantia o funcionamento do circuito
dentro da especificação, contudo adicionava um custo relacionado com aumento da área e
da potência consumida. Atualmente, utiliza-se uma abordagem estatística, a qual garante
que somente poucos casos não irão atender as especificações do projeto e serão descartados.
[8]
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Figura 10.12: Variação em transistores de diferentes processos tecnológicos: (a) 350 nm e
(b) 45 nm.

Figura 10.13: Variação na freqüência e no consumo estático de microprocessadores
idênticos fabricados em um mesmo lote. [7]

10.2.2 Correntes de Fuga

Idealmente, um circuito digital CMOS não possui consumo estático de energia, ou
seja, quando seus sinais de entrada e saída estão estáveis, não existe corrente fluindo
entre os terminais de alimentação do circuito. Na prática, a afirmação acima não é
verdadeira visto que existem correntes de baixa magnitude gerando consumo estático. Estas
correntes são denominadas de correntes de fuga e sempre estiveram presentes nos circuitos
digitais. Entretanto, em tecnologias micrométricas elas não eram consideradas devido a
sua insignificante magnitude. O advento das tecnologias nanométricas elevou a magnitude
destas correntes e atualmente elas são parte significativa do consumo total dos sistemas
eletrônicos, como ilustrados na Figura 10.14.

A Figura 10.15 ilustra duas das mais importantes correntes de fuga dos circuitos
nanométricos. A mais importante é conhecida como corrente de subthreshold. Esta é uma
corrente entre os terminais de source e drain do transistor quando este não está conduzindo.
Ela teve sua magnitude elevada em virtude da redução da tensão de threshold dos transistores
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Figura 10.14: Consumo dinâmico e consumo estático em microprocessadores ao longo dos
anos.[5]

nanométricos. A redução na tensão de threshold foi necessária para manter o desempenho
dos dispositivos em baixas tensões de alimentação. Esta redução na tensão de alimentação é
explicada pelo alto índice de integração nas recentes tecnologias, gerando assim um elevado
consumo de potência.

Figura 10.15: Principais correntes de fuga em um transistor MOS.

Uma peculiaridade da corrente de fuga de subthreshold é o fato de ter sua magnitude
reduzida drasticamente quando dois ou mais transistores que não estão conduzindo são
ligados em série. Este fenômeno é conhecido como stack effect e é explorado pelos
projetistas para tentar reduzir esta corrente indesejada.

Outra importante corrente de fuga é a aquela através do óxido de gate do transistor,
também ilustrada na Figura 10.15. A redução na espessura do óxido para manter sobre
controle outros efeitos nocivos ao funcionamento do transistor, fez com que essa corrente
aumentasse drasticamente. Ao contrário da corrente de fuga de subthreshold, que só está
presente em dispositivos que não estão conduzindo, a corrente de fuga através do óxido
de gate está presente sempre que existir uma diferença de potencial através do óxido. Isto
significa que esta corrente está presente tanto quando o transistor está conduzindo como
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quando ele está cortado. Para tentar minimizar o efeito desta corrente, novos materiais estão
sendo utilizados como isolantes no lugar do óxido de silício.

Por terem uma dependência direta com o estado estático do transistor, a técnica que
explora a correta tensão que deve ser aplicada no vetor de entrada de um circuito para que
este tenha a menor corrente de fuga está entre as mais bem sucedidas técnicas de redução de
consumo estático. Esta técnica é conhecida como ‘minimum leakage vector’.[9]

Existem outras correntes de fuga nos transistores MOS. Contudo, suas magnitudes
e, conseqüentemente, sua importância são inferiores às discutidas previamente e não são
consideradas nos projetos digitais atuais.

10.2.3 Desgaste e Quebra do Óxido de Gate
O óxido de gate é o núcleo do transistor MOS. Idealmente, ele é um isolante perfeito.

O conceito de desgaste está associado ao surgimento de falhas em sua estrutura atômica.
As falhas estão presentes desde o crescimento do óxido no processo de fabricação, mas em
uma quantidade reduzida que praticamente não altera as propriedades isolantes do mesmo.
Novas falhas são criadas quando um campo elétrico está presente sobre o óxido. Este campo
elétrico arrasta íons que se recombinam com o material do isolante, gerando uma falha
na estrutura cristalina do mesmo. Quando a quantidade de falhas é muito grande, pode
formar-se um caminho condutivo entre o gate do transistor com um dos outros terminais,
provocando a quebra do óxido e comprometendo o funcionamento do dispositivo. A
Figura 10.16 apresenta um corte transversal do transistor ilustrando defeitos e um caminho
condutivo no óxido de gate.

Figura 10.16: Corte transversal de um transistor com defeitos e um caminho condutivo no
óxido de gate.

A quantidade de falhas no óxido necessárias para que o mesmo comece a perder suas
propriedades isolantes está diretamente ligada com o valor da sua espessura, ou seja, quanto
menos espesso menor a quantidade de falhas necessárias para que ele forme um caminho
condutivo provocando a ruptura do mesmo. Além disso, o surgimento de falhas está
diretamente relacionado com a magnitude do campo elétrico sobre o óxido. Em tecnologias
nanométricas a espessura do óxido está em constante redução e esta redução acarreta um
aumento no campo elétrico sobre o mesmo. Desta forma, aumentamos a geração de falhas
devido ao elevado campo elétrico e reduzimos a quantidade de falhas necessárias para que
um caminho condutivo seja formado, agravando a importância deste efeito nas tecnologias
atuais.

Em circuitos CMOS, o campo elétrico através do óxido de gate está presente quando o
transistor está conduzindo. Diversos trabalhos exploram a probabilidade de ocorrência dos
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sinais em um circuito digital para identificar os transistores que estão conduzindo a maior
parte do tempo. Estes transistores são os mais afetados pelo desgaste do óxido. Uma das
soluções encontradas é substituí-los por transistores com maior espessura de óxido, desde
que estes estejam disponíveis no processo tecnológico [10].

10.2.4 NBTI/PBTI
O efeito de NBTI (Negative Bias Temperature Instability) e PBTI (Positive Bias

Temperature Instability) está associado à geração de defeitos na interface entre o silício
do substrato com o óxido do gate do transistor. O principal responsável pela geração de
defeitos é o campo elétrico através do óxido. Como já mencionado anteriormente, este
campo elétrico tem sua magnitude mais elevada quando os transistores estão conduzindo.
Ao analisarmos as polaridades dos transistores quando estão conduzindo, concluímos
que o transistor PMOS está polarizado negativamente (Vgs < 0) e o transistor NMOS
positivamente (Vgs > 0). Esta polarização define que o efeito de NBTI ocorre nos
transistores PMOS e o de PBTI nos transistores NMOS. Além do campo elétrico, a geração
de defeitos na interface está relacionada à temperatura na qual o dispositivo se encontra.
Quanto mais alta a temperatura, maior a geração de defeitos. Estes defeitos provocam uma
degradação na tensão de threshold do dispositivo e, conseqüentemente, no desempenho do
circuito.

Como já mencionado, a espessura do óxido de silício é reduzida a cada novo processo
tecnológico para manter o desempenho do dispositivo e evitar outros efeitos nocivos ao
funcionamento do transistor. Esta redução aumenta o campo elétrico e propicia a geração de
defeitos pelo fenômeno NBTI/PBTI, agravando a degradação do desempenho do circuito.
Recentes tecnologias (45nm e menores) utilizam óxidos mais espessos, que não são à base
de silício, para reduzir a corrente de fuga através do terminal de gate do transistor. Por
serem mais espessos, o campo elétrico sobre estes novos óxidos é reduzido, beneficiando
o efeito de NBTI/PBTI. Contudo, pelo fato de não utilizarem silício na sua composição,
os novos óxidos possuem uma maior propensão para a geração de defeitos na interface
com o substrato, agravando novamente o efeito de NBTI/PBTI no desempenho dos sistemas
digitais.

Outra característica importante deste fenômeno é o fato de que quando não existe
um campo elétrico sobre o óxido, alguns dos defeitos que foram gerados são corrigidos.
Deste modo, o efeito é dividido em duas fases: a fase de stress (geração) e a fase de
recovery (recuperação) [11]. A Figura 10.17 ilustra a degradação da tensão de threshold
de um transistor PMOS que está parte do tempo na fase de stress e parte na fase de
recovery. Esta propriedade torna o efeito diretamente ligado aos vetores de entrada do
circuito e a probabilidade de ocorrência dos mesmos. As técnicas que tentam reduzir a
degradação exploram estas duas características tentando projetar circuitos mais robustos a
essa degradação [12].

10.2.5 Hot Carriers

O efeito denominado hot carriers está relacionado ao chaveamento do transistor.
Quando o transistor muda seu estado de não conduzindo para conduzindo, cargas com
grande energia fluem através do canal formado. Algumas dessas cargas acabam sendo
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Figura 10.17: Variação da tensão de threshold em um transistor PMOS devido ao efeito
NBTI. [11]

injetadas no óxido de gate do transistor ao invés de fluírem até o drain [13]. A Figura
10.18 ilustra este fenômeno. As cargas injetadas acabam gerando defeitos no óxido e
alterando as características do dispositivo. Efeitos distintos são provocados nos dois tipos de
transistores que compõem a lógica CMOS. No transistor do tipo NMOS os defeitos reduzem
a capacidade de corrente do dispositivo, enquanto que nos transistores do tipo PMOS a
capacidade de corrente é elevada.

Figura 10.18: Cargas injetadas no óxido de gate do transistor.

A energia das cargas quando estas estão fluindo através do canal está diretamente ligada
com as magnitudes dos campos elétricos entre os terminais dos transistores. Com a redução
das dimensões, os campos elétricos têm sua magnitude elevada, tornando este efeito cada
vez mais preocupante, principalmente em relação aos transistores NMOS, que têm sua
capacidade de corrente reduzida.

Quanto maior a corrente em um transistor, maior a quantidade de cargas fluindo pelo
canal e maior a probabilidade de ocorrer injeção de cargas no óxido. A magnitude da
corrente do transistor é diretamente proporcional a carga na saída e a velocidade de transição
do sinal de entrada. Por este motivo, uma das abordagens mais utilizadas para minimizar a
degradação oriunda deste fenômeno tenta evitar que células com grandes capacitâncias de
saída tenham uma rápida variação no sinal de entrada.
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10.2.6 Efeitos de Radiação
Efeitos de radiação estão relacionados à incidência de íons e/ou partículas no circuito

integrado [14]. A Figura 10.19 ilustra a incidência de uma partícula em um transistor MOS.
A alteração momentânea no valor das tensões e correntes do dispositivo é o principal efeito
causado por estas partículas. A magnitude e a duração da variação são proporcionais ao valor
da energia da partícula incidente e das cargas no transistor. Ainda existe o efeito cumulativo,
também conhecido como ‘total dose’, causado por partículas de baixa energia que degradam
as propriedades do transistor ao longo do tempo.

Figura 10.19: Incidência de uma partícula em um transistor MOS.

Com a redução das dimensões dos dispositivos, a cada nova geração tecnológica, a
quantidade de átomos das estruturas que formam os transistores é reduzida. Esta redução
torna o transistor mais suscetível aos efeitos das partículas de energia que incidem sobre
ele. Isso significa que variações, que em processos micrométricos eram causadas somente
por partículas de altíssima energia, agora, em circuitos nanométricos, são causadas por
partículas de energia mediana, aumentando significativamente a ocorrência de falhas devido
à radiação.

As variações na tensão nos terminais de um transistor, devido incidência de uma
partícula, propagam-se pela lógica do circuito. Normalmente elas são mascaradas devido
à propriedade de reconstrução do sinal da lógica CMOS. Contudo, quando esta variação
atinge um registrador, esta pode ficar armazenada e isso provocar um erro de computação.

As soluções para a construção de circuitos tolerantes a radiação abrangem desde técnicas
de construção dos transistores, como o acréscimo de um maior número de contatos para
a polarização do substrato (‘anel de guarda’), quanto técnicas arquiteturais que utilizam
redundância ao custo maior de área e consumo de potência do circuito integrado.

10.2.7 Eletromigração
Eletromigração é o efeito associado ao desgaste das interconexões metálicas de um

circuito digital. Uma alta densidade de corrente fluindo através de um fio causa uma
migração dos átomos metálicos ao longo do tempo, causando uma redução no desempenho
do circuito ou até mesmo uma ruptura no fio e, conseqüentemente, a falha na computação do
sistema [1, 2]. A Figura 10.20 ilustra um fio que foi rompido devido à eletromigração. Este
fenômeno é mais expressivo nas linhas de alimentação, devido à elevada corrente que flui
por elas, e é utilizado como um dos parâmetros para definir a largura mínima das mesmas.

As tecnologias nanométricas proporcionaram uma maior integração de dispositivos em
uma mesma área. Esta maior integração acarreta um aumento na corrente necessária para
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a operação dos mesmos. Além deste aumento na corrente, a largura dos fios de metal é
reduzida a cada novo nodo tecnológico. Esta redução pode ser interpretada como uma
redução na quantidade de átomos por uma mesma unidade de comprimento. Desta forma,
o efeito da eletromigração acentua-se em tecnologias nanométricas, visto que existe uma
corrente de maior magnitude para provocar a migração de uma quantidade menor de átomos.

A técnica mais explorada por projetistas é a utilização de fios com uma largura maior
que a mínima (aumento da quantidade de átomos para um dado comprimento de fio),
principalmente em fios de alimentação que são os mais afetados por terem toda a corrente
consumida pelo circuito fluindo por eles.

Figura 10.20: Rompimento de um fio devido à eletromigração. [15]

10.2.8 IR Drop

Todo fio metálico pode ser considerado uma resistência. Uma corrente fluindo através de
uma resistência gera uma diferença de potencial. O fenômeno associado ao termo IR Drop
é a queda de tensão ao longo de um fio.

A resistência de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente
proporcional a sua largura. Em circuitos nanométricos é comum observar uma maior
quantidade de transistores em uma mesma área de circuito devido à maior densidade de
integração. Esta maior quantidade de dispositivos acarreta uma quantidade de corrente
maior fluindo através dos fios. Além disso, pelo fato de existir uma quantidade maior
de dispositivos para serem interligados, o comprimento dos fios de roteamento também
aumenta. O incremento do comprimento, associado à redução da largura dos fios acarreta
um aumento significativo da resistência, que associado a uma maior corrente, resulta em
uma queda maior de tensão ao longo do fio.

Esta queda de tensão ocorre principalmente nos fios de alimentação. Desta forma, a
alimentação do circuito fica abaixo do seu valor nominal, comprometendo o desempenho e
consumo do mesmo.

Para tentar minimizar este efeito, são utilizados fios mais largos nas linhas de
alimentação e são inseridos buffers em fios de roteamento longos ou que possuem uma
corrente elevada fluindo. Esta solução acarreta uma pequena perda em relação à área, ao
consumo e ao desempenho do circuito.
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10.3 Minimizando os Efeitos Parasitas

Do ponto de vista computacional, o que se deseja é que os sistemas em hardware
executem os algoritmos propostos e possuam capacidade de memorização. As tecnologias
nanométricas aumentaram o desempenho do processamento e a quantidade de informação
que pode ser armazenada. A presença de efeitos e elementos parasitas que interferem no
comportamento desses componentes é inevitável, e se torna mais evidente com a redução
das dimensões físicas. A boa compreensão desses fenômenos e efeitos físicos auxilia o
projetista a encontrar técnicas que minimizem ou anulem os mesmos. Essas técnicas podem
ser desenvolvidas tanto no nível do processo quanto no nível do projeto ou até mesmo na
aplicação.

Técnicas no nível de processo estão relacionadas à utilização de diferentes materiais e
estruturas para minimizar estes efeitos e não são exploradas por projetistas. As técnicas
de projeto e aplicação, por estarem em um nível de abstração mais elevado, podem tanto
utilizar valores pré-caracterizados como abstrair a análise de parâmetros elétricos e se limitar
ao domínio lógico. Dessa forma, a construção de um circuito digital pode ser idealizada
através de análises puramente lógicas sobre arranjos de portas lógicas interconectadas ou
redes de chaves lógicas que definem tais portas. Esta forma simplista de análise permite a
automatização eficiente de técnicas que minimizam os efeitos discutidos na seção anterior.
Abaixo serão apresentados conceitos utilizados em algoritmos que propõe minimização
automática destes efeitos.

Após o circuito estar especificado, sua funcionalidade é normalmente descrita em uma
linguagem de descrição de hardware. Esta descrição é utilizada como entrada em uma
ferramenta síntese lógica. Uma das principais etapas da síntese lógica é o mapeamento
tecnológico, onde é aplicada programação dinâmica para fornecer um conjunto de portas
lógicas interconectadas que implementem a funcionalidade descrita no arquivo de entrada
[16]. Usualmente, estes mapeadores utilizam uma função custo relacionada com o atraso das
células para fornecer a descrição de um circuito que atenda a especificação de freqüência
de operação do sistema. Existe um grande esforço no desenvolvimento de mapeadores
que exploram diferentes funções custos, ou que consigam atender de forma eficiente um
conjunto de funções.

Existem diversas técnicas que exploram o fato das chaves lógicas (neste caso, os
transistores) sofrerem influência diferenciada de acordo com os valores ou tensões nos
terminais. Por este motivo, o valor estático na entrada de portas lógicas mantém as mesmas
sob maior ou menor efeito de alguns fenômenos mencionados anteriormente. Neste sentido,
definir o valor lógico de parada de blocos funcionais quando o sistema (ou parte dele) é
colocado em modo adormecido ou standby é um modo de evitar um desgaste desnecessário.
Devido à complexidade dos circuitos, não há uma situação lógica em que todas as portas
possam ser colocadas na sua melhor condição de entrada possível. Encontrar a condição
ótima de parada envolve uma análise exaustiva de todas as possibilidades, ou estatística e a
escolha daquela que oferece o melhor resultado. Algoritmos genéticos têm sido utilizados
para tal finalidade [17].

Outra técnica de minimização do impacto de efeitos físicos no desempenho dos sistemas
em hardware, principalmente os que degradam o circuito ao longo do tempo ou causam
efeitos destrutivos, é a criação de redundância lógica no circuito. Isso pode ser obtido
duplicando-se chaves lógicas em determinadas redes, portas lógicas em blocos, ou mesmo
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duplicando-se os blocos funcionais em determinadas arquiteturas. Neste nível arquitetural,
identificar as partes mais afetadas de um circuito para que estas sejam duplicadas são
desafios computacionais devido ao enorme número de dispositivos dos circuitos atuais.

Técnicas de monitoramento ou de auto-teste internos nos sistemas não eliminam a
influência de efeitos parasitas, mas permitem a identificação e previsão de problemas de
funcionamento mesmo antes de eles ocorrerem. Da mesma forma, o desenvolvimento de
algoritmos tolerantes a falhas é a forma de mais alto nível que mascara a manifestação
destes efeitos em sistemas de hardware.

Em suma, embora os efeitos físicos presentes nos dispositivos nanométricos envolvam
características elétricas (tensões e correntes), a sua compreensão e abstração permitem o
desenvolvimento de técnicas de mais alto nível para melhoria do desempenho de circuitos
integrados digitais.

10.4 Conclusão
O presente capítulo procurou apresentar ao leitor algumas questões associadas ao

comportamento não ideal de chaves lógicas que compõem os circuitos digitais. Tais
chaves são implementadas fisicamente através de dispositivos elétricos que tendem a ter seu
comportamento influenciado de forma negativa devidos à redução extrema das dimensões
de construção. Compreender o comportamento real destes dispositivos permite conhecer
os limites do sistema em desenvolvimento e investigar formas de minimização dos efeitos
e elementos parasitas, procurando aproximar o desempenho desses componentes com o de
chaves ideais. O entendimento da física que envolve o funcionamento dos circuitos aumenta
o grau de possibilidades para a otimização do desempenho de sistemas em hardware, mesmo
atuando apenas no domínio lógico, como geralmente é a realidade de profissionais da área
de computação.
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