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Resumo: Este trabalho tem por objetivo realizar o 

estudo da distorção harmônica (linearidade) em 

MOSFETs de geometria de porta elipsoidal, 

implementados com tecnologia Bulk de 0,35 m da ON 

Semiconductor, que foi fabricado através do MOSIS 

Education Program, por meio da caracterização elétrica 

experimental, operando como amplificador. 

1. Introdução 
Com o objetivo de melhorar a performance elétrica 

dos MOSFETs muitos esforços têm sido feitos para 

diminuir a dimensão desses dispositivos. A maioria dos 

desenvolvimentos se focam em novos processos 

produtivos (ex. Bulk), novas estruturas (ex. MugFET) 

ou novos materiais, porém é pouco estudada a 

possibilidade de alterar o leiaute das estruturas já 

conhecidas. 

Ao alterar o leiaute convencional (CM) da região de 

porta dos mosfets, para uma geometria elipsoidal (EM), 

vários efeitos novos surgem. O EM é considerado uma 

evolução dos modelos Diamond e Octo MOSFET, pois 

não apresenta cantos na região de porta e 

consequentemente é mais resistente a tensão de 

breakdown (BVDS) e às descargas eletroestáticas (ESD), 

como ilustrado na Figura 1. Além disso o EM preserva 

os efeitos de LCE e PAMDLE de seus predecessores, 

portanto as características elétricas dessa estrutura 

inovadora tornam-se melhores.  

 

 
Figura 1 – Exemplo de leiaute de um EM implementado com processo 

de fabricação Bulk CMOS da ON Semiconductor (via MOSIS). 

 

Qualquer deformação de um sinal de saída em 

relação à forma do sinal de entrada, exceto do ganho de 

tensão, é chamada de distorção.  

 

 
Figura 2 - exemplo de distorção na corrente de dreno, causada pela 

não linearidade da curva IDS-VGS 

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.  

 

3. Resultados 
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Figura 3 - Gráfico comparativo da distorção harmônica total (THD), 

em decibéis, da estrutura convencional (CM) e elipsoidal (EM). 

 

4.   Conclusões 
O EM apresenta uma melhor linearidade na região 

de saturação para maiores valores de amplitude de sinal 

de entrada e de comprimento de canal efetivo e nos 

demais casos apresenta valores equivalentes ao CM. É 

sugerido levantar curvas de distorção harmônica total 

para os MOSFETs elipsoidais e convencionais em um 

mesmo nível de tensão de saturação, de forma que seja 

possível compará-los fixando o ganho de corrente. 

 

5.   Referências 
[1] Silva, Cristina R. . Estudo do SOI MOSFET Elipsoidal por 

Caracterização Elétrica Experimental, Centro universitário 

da FEI (), Iniciação científica. 

[2] Gimenez, S. P. ; Correia, M. M. ; Silva C. R., 

Experimental Comparative Study Between The Ellipsoidal 

MOSFET and The Conventional Counterpart, Seminatec 

(2014) 

[3] Gimenez, S. P. ; Correia, M. M. ; Neto, E. D.; Silva C. R., 

An innovative Ellipsoidal layout style to further boost the 

electrical performance of MOSFETs, IEEE Electron 

Device Letters (Print), 2015 (aceito para publicação e está 

em fase de edição na IEEE). 

 [5] Dantas, L. P., Estudo da Distorção Harmônica em 

Transistores de Porta Circular Usando Tecnologia SOI 

CMOS Sub-Micrométrica de 0,13 μm, Centro 

universitário da Fei (2008), Mestrado. 

 

Agradecimentos 
Ao meu orientador por me oferecer a oportunidade 

de participar deste projeto e a minha namorada, 

familiares e amigos que sempre me apoiaram. 

PORTA 

DRENO FONTE 

SUBSTRATO 


