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Resumo: Neste trabalho está sendo realizado um 

estudo da variação da tensão de limiar (threshold voltage) 

de um dispositivo eletrônico em função de diferentes 

doses de radiação ionizante acumuladas. Está sendo 

observado que nos Circuitos Integrados (CIs) estudados- 

CD 4007- existe uma diferença notável entre as estruturas 

tipo p e n, quando são expostas a Raios X. 

 

1. Introdução 
A tecnologia MOSFET (metal-oxide-semiconductor 

field-effect transistor) começa a ser desenvolvida a partir 

do anos 70 e até hoje é a tecnologia mais utilizada na 

eletrônica moderna, portanto é de extrema importância o 

conhecimento sobre os mecanismos que estão presentes 

e afetam de forma visível o óxido e a interface destes 

transistores. 

O dispositivo MOSFET fica sujeito a variações em 

sua tensão de limiar caso seja exposto a radiação 

ionizante, que ocorrem devido ao armadilhamento de 

cargas no óxido ou na interface deste [1,2]. 

Com a exposição cada vez mais frequente de 

dispositivos eletrônicos em ambiente espacial, a 

caracterização e qualificação destes em função da Dose 

Total de Ionização (TID) se tornam mais importante já 

que neste ambiente os efeitos da radiação são mais 

críticos. Desta forma, a caracterização e estudo em terra 

dos dispositivos que estarão em tais aplicações ganha 

importância para que assim efeitos indesejáveis sejam 

previsíveis ao máximo quando os dispositivos forem 

expostos a estes ambientes.  

 

2. Metodologia 
Este trabalho apresenta uma análise comparativa 

entre as diferentes doses totais aplicadas entre o estado 

cru do dispositivo e após as irradiações, e as diferenças 

entre o comportamento dos transistores tipo p- e n-

MOSFET. 

Para a realização dos testes foi utilizado o circuito CD 

4007, que possui 6 transistores, 3 do tipo n e 3 do tipo p. 

Para a irradiação foi utilizado um difratômetro de raio X, 

shimadzu xrd-7000 que está disponível nos laboratórios 

da FEI, com uma taxa de dose de 46 rad/s,  acumulando 

diferentes doses: 100 krad 150 krad. 

A caracterização foi feita através do Agilent HP 4156C 

Precision Semiconductor Parameter Analyser, aplicando 

nos dispositivos p e n um Vds de -0,1V e 0,1V, 

respectivamente. A tensão de porta foi variada, enquanto 

mantivemos uma tensão constante entre fonte e dreno. 

3. Resultados 
A fim de analisar a influência devido à radiação 

ionizante, foram extraídas curvas de Id versus Vg 

apresentadas na figura 1, enquanto os Vth obtidos através 

destas curvas estão apresentados na Tabela 1  

 

 
Figura 1 – Corrente entre fonte e dreno, Id, em função da 

tensão na porta,Vg. 

Tabela I – tensão de limiar, Vth, em função da dose 

acumulada. 

  Tensão de Limiar (V) 

Dose Acumulada (krad) Tipo n Tipo p 

Pre Rad 1,585 -1,436 

100 0,700 -2,815 

150 0,610 -3,050 

 

É possível observar que os transistores do tipo p são 

mais afetados pela dose acumulada em relação a sua 

tensão de threshold do que os transistores tipo n. Através 

da Figura 1 nota-se que, no tipo n, ocorreu uma 

modificação na inclinação da curva (slope), 

caracterizando mudança na mobilidade dos 

portadores[3]. 

 

4. Conclusões 
Neste estudo ficou claro que na tecnologia CMOS, o 

efeito da radiação modifica as características do 

dispositivo, e o mecanismo de armadilhamento apresenta 

grande diferença dependendo do tipo de 

transistor.Transistores do tipo p apresentam uma maior 

sensibilidade à radiação enquanto que os transistores do 

tipo n apresentam uma baixa sensibilidade em relação ao 

Vth,  e slope para o n é bem mais afetado que  o tipo p 
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