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Resumo: Este trabalho tem por objetivo realizar o 

estudo da distorção harmônica (linearidade) em 

transistores de Efeito de Campo Metal Óxido 

Semicondutor (MOSFETs) de geometria de porta 

elipsoidal, implementados com tecnologia Bulk de 0,35 

m da ON Semiconductor, que foi fabricado através do 

MOSIS Educational Program, por meio da 

caracterização elétrica experimental.  

 

1. Introdução 
Com o objetivo de melhorar a performance elétrica 

dos MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor Field 

Effect Transistor) muitos esforços têm sido feitos para 

reduzir as dimensões destes dispositivos. Diversos tipos 

de estruturas e leiautes inovadores, como MuGFET 

(Multiple Gate FET), Cynthia, Diamond, Octo, Wave, 

Delta, Fish têm sido investigados para verificar a 

viabilidade destas estruturas de transistores [2].  

 

O leiaute com geometria de porta elipsoidal (EM), 

como ilustrado na Figura 1 (leiaute), é uma evolução 

dos modelos Diamond e Octo MOSFET, pois não 

apresenta cantos na região de porta e consequentemente 

é capaz de melhorar a tensão de breakdown (BVDS) e a 

tolerância às descargas eletroestáticas (ESD) [2]. Além 

disso o EM preserva os efeitos de LCE e PAMDLE de 

seus predecessores Diamond e Octo MOSFETs, 

portanto, as características elétricas dessa inovadora 

estrutura tornam-se melhores [2].  

 

 
Figura 1 - Exemplo de um leiaute de um EM implementado com as 

regras de projeto do processo de fabricação Bulk CMOS da ON 

Semiconductor (via MOSIS). 

 

O estudo de distorção harmônica em transistores é 

de extrema importância para o projeto de circuitos 

integrados analógicos ou mistos, onde os transistores 

podem estar operando na região de tríodo, como 

resistores lineares em filtros e mixers, ou na região de 

saturação, como amplificadores de transcondutância [3].  

 

Qualquer deformação de um sinal, no sinal saída em 

relação ao de entrada, é chamada de distorção 

harmônica. A distorção harmônica depende do ponto de 

operação e da amplitude do sinal de entrada, conforme 

pode ser visto na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Exemplo da distorção harmônica na corrente de dreno, 

causada pela não linearidade da curva IDS-VGS. 

 

Observa-se na Figura 2 a curva da corrente de dreno 

(IDS) pela tenção de porta (VGS), considerando a tensão 

de dreno (VDS) constante. V0 e Va são respectivamente o 

ponto de operação e a amplitude do sinal de entrada. 

 

2. Metodologia 
Das diversas formas de medir a distorção harmônica, 

foi escolhido o método IFM (Método da função 

integral), por não necessitar de informações (medidas 

experimentais ou simulações) em regime alternado.  

 
Para medir a distorção em um transistor, é 

necessário aplicar um sinal variável na porta do 

transistor (VGS) e medir a corrente de dreno (IDS), para 

um determinado valor de tensão de dreno (VDS). 
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