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Resumo: Neste trabalho é feita a comparação de dois métodos 

de extração da resistência parasitária (RPAR): Terada e Muta e Hu et 

al. A análise é feita a partir de dados experimentais publicados para 

comprimentos de canal de 0,25, 1 e 10 m. Os resultados 

mostraram valores de RPAR distantes do esperado e uma grande 

variação com a tensão de porta. Então, foram realizadas simulações 

numéricas tridimensionais para dispositivos com comprimentos de 

canal mais próximos entre si e os valores de RPAR ficaram dentro do 

esperado, mostrando que os dois métodos são eficazes quando os 

comprimentos de canal utilizados têm valores mais próximos. 

1. Introdução 
Os FinFETs são uma alternativa para a continuidade do 

escalamento em dispositivos semicondutores devido à sua estrutura 

de múltiplas portas que permite um melhor controle eletrostático 

das cargas no canal [1]. Porém, a estrutura estreita utilizada impõe 

uma alta resistência das regiões de fonte e dreno (RPAR) [2]. A 

redução dessa resistência é um dos requisitos para a ampla 

utilização desses transistores pela indústria. Portanto, conhecer o 

valor de RPAR é muito importante para que as soluções possam ser 

modeladas e aplicadas de forma confiável. Não existem métodos de 

extração de RPAR consolidados para FinFETs. Em [3], verificou-se 

que os métodos de Terada e Muta [4] e de Hu [5] apresentaram 

resultados confiáveis quando utilizados para extração de RPAR em 

FinFETs simulados. Neste trabalho, o objetivo é analisar esses dois 

métodos ao utilizar dados experimentais publicados em [6]. 

2. Resultados e Discussão 
Para a extração de RPAR foram utilizadas as curvas ID x VG de 

FinFETs de porta tripla medidas para VD=50mV publicadas em [6]. 

As características dos dispositivos são apresentadas na Tabela I, 

onde L é o comprimento de canal, WFIN é a largura da aleta, HFIN é a 

altura da aleta, NA é a concentração de dopantes na região do canal, 

tOX é a espessura do óxido de porta e tBOX é a espessura do óxido 

enterrado. O valor de RPAR nesses dispositivos de acordo com [6] é 

de 170m. Logo, para WFIN=30nm, o valor esperado para RPAR é 

de aproximadamente 5,7k. 

Tabela I – Características dos dispositivos experimentais estudados. 

L (m) 0,25; 1 e 10 

WFIN (nm) 30 
HFIN (nm) 60 

NA (cm-3) 1015 

tOX (nm) 2 
tBOX (nm) 145 

A Figura 1 apresenta os valores de RPAR extraídos pelos dois 

métodos em função da tensão de porta (VG) utilizada na extração. 

Nota-se que, independentemente do método utilizado, os valores 

extraídos possuem grande dependência com VG, além de não 

apresentarem valores próximos dos 5,7k esperados. Ambos os 

métodos utilizam a extrapolação linear da resistência total em de L 

para determinar RPAR. Como os comprimentos de canal possuem 

valores muito distantes entre si, um erro muito grande é introduzido 

ao realizar a extrapolação, tornando os métodos não confiáveis. 
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Figura 1 – RPARxVG utilizando dados experimentais. 

Para analisar se o problema realmente estava na grande 

diferença entre os comprimentos de canal utilizados, foram 

realizadas simulações numéricas tridimensionais, no Atlas [7]. 

Primeiro, foram feitas as simulações para L=1e 10m para ajuste 

das curvas ID x VG com as experimentais. Depois, foram simulados 

os dispositivos com L de 0,5 e 1,5m e também comprimentos de 

canal maiores com L de 8 e 9m. As curvas simuladas foram 

utilizadas para extrair RPAR a partir dos dois métodos. A Figura 2 

apresenta RPAR x VG para os dados simulados, é possível observar 

que tanto os valores de RPAR obtidos para comprimentos de canal 

menores quanto os valores para comprimentos de canal maiores 

estão próximos do valor esperado, além de não possuírem grande 

variação com VG. Portanto, os resultados mostram que os métodos 

são confiáveis para a extração de RPAR em FinFETs desde que os 

comprimentos de canal utilizados não tenham valores muito 

distantes entre si. Como trabalho futuro, pretende-se pesquisar 

dados medidos com comprimentos de canal que permitam validar 

experimentalmente essa conclusão.  
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Figura 2 – RPARxVG utilizando dados simulados. 

3. Conclusões 
A análise dos resultados experimentais mostrou que os valores 

de RPAR tiveram valores distantes do esperado devido ao erro 

introduzido ao realizar a extrapolação linear entre valores de L 

muito distantes entre si, tornando os métodos não confiáveis.  Então, 

foram realizadas simulações para dispositivos com comprimentos 

de canal mais próximos e os valores de RPAR ficaram dentro do 

esperado, mostrando que os dois métodos são eficazes quando os 

comprimentos de canal utilizados têm valores mais próximos. 
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