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Resumo: Neste artigo será apresentado a importância 

do conhecimento da resistência série nos transistores 

MOSFET, assim como o novo método de extração 

proposto pelo professor Renan Trevisoli e a sua 

implementação no software Mathcad, que é, por sua 

vez, o principal objetivo deste projeto de Iniciação 

Científica. 

 

 

1. Introdução 
Com a crescente diminuição nas dimensões do 

transistor MOSFET, a influência da resistência série 

(resistência parasitária da fonte e do dreno) se torna 

cada vez mais proeminente, afetando todo o 

comportamento do dispositivo. Uma análise do 

esquemático abaixo ajudará a explanar como a 

resistência série interfere no funcionamento do 

transistor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Representação esquemática da resistência série. 

 

Na figura, os resistores R são as componentes da 

resistência série (no presente estudo adota-se que são de 

igual magnitude), Ids é a corrente que flui entre o dreno 

e a fonte, VGS e VDS são as tensões externas aplicadas 

ao dispositivo, Vgs e Vds são as tensões que 

efetivamente caem nas junções do transistor e que de 

fato determinam o comportamento deste. Equacionando 

o circuito acima, temos que: 
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Sendo Rs a resistência série. 

 

Dessa forma, percebemos que parte da tensão que 

aplicamos caí nesses elementos parasitas, não 

influenciando na resposta elétrica que buscamos. 

Por isso é necessário a existência de um método 

capaz de extrair essa resistência de maneira precisa, pois 

conhecê-la é essencial para que possamos determinar o 

correto comportamento do MOSFET em dado circuito.  

O novo método proposto pelo professor Renan 

Trevisoli [1] é capaz de extrair a resistência série a 

partir de uma única curva Ids x Vgs, se sobressaindo no 

quesito praticidade em relação aos demais métodos 

existentes. Com a sua implementação em um programa 

de computador, a extração de Rs será automática, 

facilitando toda a comunidade científica incumbida de 

estudar estes dispositivos. 

 

 

2. Metodologia 
A técnica consiste em fazer uso da função Y, que 

tem como principal característica sua independência em 

relação a resistência série. Considerando uma baixa 

tensão de dreno, pode ser calculada da seguinte forma 

[2]: 
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Sendo Ids a corrente no dreno, Gm a transcondutância, 

Vds a tensão entre dreno e fonte, μn a mobilidade dos 

elétrons, εox a permissividade do óxido de porta, W a 

largura do canal, L o comprimento do canal, xox a 

espessura do óxido de porta, Vgs a tensão na porta e Vth 

a tensão de limiar.  

       Negligenciando a influência de Rs no modelo de 

primeira ordem do MOSFET, a resistência de canal é 

dada por: 

 

                                                                                      (7) 

 
 

Sendo θ o fator de degradação de mobilidade. 

       Considerando que a resistência total é a soma de 

Rch com Rs, isolando (Vgs-Vth) em (4) e substituindo 

em (7), obtemos:  

 
                                                                                      (8) 
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Com isso, podemos plotar Rt em função de (1/Y) e 

realizar uma extrapolação linear para extrair o valor da 

resistência na intersecção com o eixo y. Podemos notar 

que essa resistência não apresenta apenas o termo Rs 

como também o valor de θ/β, porém para transistores de 

canal curto, este valor é negligenciável e podemos 

adotar que a resistência extraida é substancialmente 

igual a resistencia série. 

O novo método proposto foi implementado com o 

uso do software Mathcad utilizando o seguinte 

fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 2 – Fluxograma do método. 

 

3. Resultados 
Até agora apenas a fase de estudo bibliográfico e de 

implementação do método no software foram efetuadas. 

Falta, ainda, a parte experimental para corroborar os 

resultados obtidos no programa.  

Com dados fornecidos por Thales Augusto Ribeiro 

[3], pudemos fazer uma simulação no software: 

 
 

Figura 3 – Curva Ids x Vgs, imagem extraída da simulação no 

software. 

          
Figura 4 – Curva Rt x 1/Y e extração de Rs, imagem obtida a 

partir da simulação no software. 

 

Características da simulação: 

-Transistor utilizado: FinFet nMOS  com L=1µm e 

Wfin=20nm.  

-Vds=50mV. 

 

4. Conclusões 
      O método pôde ser implementado graças à 

praticidade e às diversas funcionalidades oferecidas pelo 

software Mathcad e poderá poupar muito tempo e 

trabalho dos profissionais engajados no estudo destes 

transistores. 

 

5. Referências 
[1] TREVISOLI, Renan et al. A New Method for 

Series Resistance Extraction of Nanometer 
MOSFETs. Ieee Transactions On Electron 
Devices, Piscataway, Nova Jersey, Eua, v. 64, n. 
7, p.2797-2803, jul. 2017. Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). 
http://dx.doi.org/10.1109/ted.2017.2704928 
 

[2] FLEURY, Dominique. New Y-function-based 

methodology for accurate extraction of electrical 
parameters on nano-scaled MOSFETs. In: IEEE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MICROELECTRONIC TEST STRUCTURES, 1., 
2008, Edinburgh, Uk. Papers. Edinburgh, Uk: 
Ieee, 2008. p. 160 – 165 
 
[3] T.A. Ribeiro et al., “Analysis of Carrier Mobility in 
Triple Gate SOI nFINFET Combining Rotated 

Substrate and Strain”, 31th Symposium on 
Microelectronics Technology and Devices (SBMicro). 
pp. 1-4. 2016. 
 

Agradecimentos 
Ao Thales Augusto Ribeiro pelo fornecimento dos 

dados experimentais e por me auxiliar no 

desenvolvimento do programa. 
1 Aluno de IC do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 03/17 a 02/18. 


