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Resumo: Esse trabalho apresenta o estudo de métodos 

de extração de parâmetros elétricos de transistores 
MOS. Esses parâmetros foram extraídos a partir de 

curvas de corrente obtidas através de simulações 

numéricas bidimensionais de transistores SOI 

nMOSFET com diferentes comprimentos de canal. 

 

1. Introdução 
Os transistores foram inventados em 1947 e vem 

sendo utilizados cada vez mais. Uma tecnologia presente 

em muitos dispositivos eletrônicos, seja analógico ou 

digital, são os transistores por efeito de campo, construídos 

segundo a tecnologia Metal-Óxido-Semicondutor 

(MOSFET) [1]. Uma nova tecnologia que se demonstra 

grande potencial é a silício sobre isolante (SOI). Essa 
consiste em colocar uma camada de isolante, abaixo da 

região de dopagem do transistor MOS, conforme 

representado esquematicamente na figura 1, e propicia 

diversas vantagens para a implementação de transistores 

MOS avançados [2]. Nesta figura, L é o comprimento de 

canal, tSi, toxf e toxb são as espessuras da camada de silício, 

óxido de porta e óxido enterrado, respectivamente. 

 

 
Figura 1 – Representação transistor SOI MOSFET 

 

2. Metodologia 
Foi realizado um estudo bibliográfico [1], focando 

nos conceitos fundamentais dos transistores MOS, suas 

principais características elétricas, bem como métodos 

de extração de parâmetros elétricos. Em seguida, foi 

utilizado o simulador Atlas [3], da empresa Silvaco. Tal 
software encontra-se no laboratório no Centro 

Universitário da FEI. Foram utilizadas características de 

fabricação disponível no Laboratório de Microeletrônica 

da Universidade Católica de Louvain, Bélgica, na qual 

tSi=80nm, toxf= 31nm e toxb= 390 nm. Foram obtidas 

curvas de corrente (ID) em função da tensão de porta 

(VG), a partir das quais foram extraídos os valores de 

tensão de limiar, inclinação de sublimiar, mobilidade de 

baixo campo e fator de degradação de mobilidade pelo 

campo elétrico transversal. 
 

3. Resultados 
Foram realizadas simulações considerando a largura 

de canal de 1m, e L variando de 0,5 a 4m. 
 

Na figura 2 são apresentados os gráficos da corrente 

de dreno e da transcondutância (gm) em função da 

tensão de porta. Com o gráfico de ID podemos extrair a 

tensão de limiar, e para os outros parâmetros se utiliza o 

gráfico de gm. Os métodos de extração destes 

parâmetros são descritos na ref. [1]. 
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Figura 2 – Gráfico de ID e gm e função de VG com 

VD=50mV. 

 

A tabela II apresenta os parâmetros extraídos dos 

transistores. Nota-se que os parâmetros possuem 

dependência com o tamanho do canal, ao reduzirmos o 

L, nota-se que uma degradação da tensão de limiar, 

devido a efeitos de canal curto. Este também faz com 

que S reduza com o aumento do canal. A mobilidade é 
praticamente constante com L, mas a sua degradação 

aumenta à medida que o canal se torna mais curto.  

 

Tabela I – Parâmetros extraídos. 

L [m] 0,5 1 2 3 4 

VT (V) 0,36 0,41 0,43 0,43 0,43 

0 (cm2/V.s) 239,7 237,1 235,1 234,3 233,9 

 (V-1) 0,190 0,164 0,153 0,140 0,139 

S (mV/dec) 81,27 67,32 65,2 64,92 64,96 
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