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Resumo: O projeto consiste em implementar o 

modelo analítico proposto para transistores MOS sem 

junção no simulador de circuitos ELDO, visando sua 

aplicação em circuitos integrados. 

 

1. Introdução 
Em novembro de 1947, os cientistas do laboratório 

da Bell Telephone descobriram o transistor, apesar de 

suas pesquisas tentarem ir para outra direção. Eles 

verificaram que quando aplicada certa tensão a um dos 

terminais do componente, o sinal que saía no outro 

terminal era amplificado. Sendo assim, o transistor se 

tornou o responsável pela amplificação de sinal, além de 

servir como um controlador que interrompe ou libera a 

passagem de corrente elétrica. 

O transístor de junção bipolar (TJB) foi o primeiro tipo 

de transistor a ser produzido, e que valeu o Prémio 

Nobel, aos seus inventores. Com os avanços 

tecnologicos e com a possibilidade de se obter este 

dispositivo na versão de alta potência, surgiu o transistor 

MOSFET no qual foi a base do estudo para o projeto. 

Com a necessidade e a busca da miniaturização dos 

dispositivos para comprimentos menores, nasce o 

Transistor MOS Sem Junções, no qual o seu estudo 

consiste o projeto. 

 

2. Objetivos 
Implementar o modelo analítico proposto no 

Matlab, para posterior comparação com a 

implementação realizada no simulador ELDO;  

Comparar os resultados das implementações realizadas 

no simulador ELDO e no Matlab, para validação da 

implementação; 

Comparar os resultados da implementação realizada no 

simulador ELDO com simulações numéricas 

tridimensionais, para validação da implementação; 

Realizar a simulação de circuitos contendo transistores 

MOS sem junções. 

 

3. Metodologia 
Foram estudadas diversas bibliografias na área de 

dispositivos MOS tridimensionais, tais como FinFETs. 

Além disto, foi realizado um estudo sobre os 

transistores MOS sem junções, enfatizando o seu 

processo de fabricação e as suas propriedades elétricas e 

também houve o estudo do modelo analítico proposto 

pelo grupo do Centro Universitário da FEI para os 

transistores MOS sem junção.  

 

. 

 

4. Conclusões  
         Embora o projeto ainda não esteja no fim, todos os 

estudos sobre os tipos de transistores no quais, são 

necessários para o entendimento do trabalho foram 

realizados e já existem resultados, como por exemplo, a 

implementação no MatLab, na qual se foram obtidas 

curvas de corrente e tensão, que além de comprovarem 

o funcionamento do transistor MOS sem junção, irá 

ajudar futuramente na implementação no simulador de 

circuitos ELDO que é o principal na pesquisa. 

 

 
Figura1: Transistor MOS sem junção 
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