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Resumo: Neste trabalho foi realizado um estudo de 

parâmetros característicos de um dispositivo eletrônico 

em função de efeitos da dose ionizante total de raios-X 

de 10 keV acumulada (TID: Total Ionizing Dose). Os 

resultados obtidos mostraram que, nos Circuitos 

Integrados (CIs) CD 4007, existe uma diferença de 

comportamento notável entre as estruturas tipo p e n, em 

função das diferentes doses de radiação 

 

1. Introdução 
A tecnologia MOSFET (Metal-Oxide-

Semiconductor Field-Effect Transistor) começou a ser 

desenvolvida a partir dos anos 70 e até hoje é a 

tecnologia mais utilizada na eletrônica moderna. O 

dispositivo MOSFET fica sujeito a variações de seus 

parâmetros característicos caso ele seja exposto à 

radiação ionizante, devido ao armadilhamento de cargas 

no óxido e/ou na interface entre óxido e semicondutor 
[1,2]. Com a exposição cada vez mais frequente de 

dispositivos eletrônicos em ambiente espacial, a 

caracterização e qualificação destes dispositivos, em 

função da Dose Total de Ionização (TID), se tornam 

mais importantes já que neste ambiente os efeitos da 

radiação são mais críticos. Desta forma, a caracterização 

e estudo em terra dos dispositivos se torna indispensável 

para que efeitos indesejáveis, provenientes da exposição 

à radiação, sejam previstos, e não atrapalhe o 

funcionamento comum dos dispositivos [2]. 

 

2. Metodologia 
      Para a realização dos testes foi utilizado o circuito 

CD 4007, o qual 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, disponível nos laboratórios 

da FEI. Foi utilizada uma taxa de dose de 46 rad/s, 

acumulando diferentes doses: 100 krad 150 krad, 250 
krad, 500 krad e 700 krad. A caracterização foi feita 

através do Agilent HP 4156C, aplicando nos 

dispositivos p e n uma tensão entre fonte e dreno de 

Vds= -0,1 V. Os dispositivos não foram polarizados 

durante as irradiações. Para caracterizar os dispositivos 

testados (DUTs – Device Under Test) foram analisadas 

as curvas de corrente de dreno (ID) em função da tensão 

aplicada na porta (VG) mantendo uma tensão constante 

entre fonte e dreno. Foram utilizadas diversas técnicas 

na análise dos dados, obtendo os parâmetros de tensão 

de limiar (VTH), corrente de estado ligado (ION) e 

desligado (IOFF), transcondutância (gm) e inclinação de 
sublimiar (S). 

 

3. Resultados 
Os resultados foram obtidos utilizando como base as 

curvas IDxVGS do DUT antes e após cada irradiação. 

Para extração do valor de transcondutância e de VTH 

foram utilizados os métodos da primeira e segunda 

derivada, enquanto para a determinação de S foi 

analisada a curva na escala logarítmica [1,2]. Utilizando 

as curvas de IDxVGS, é possível observar o desvio de 

VTH tanto para o n quanto para o p–MOSFET, 
mostrando claramente a diferença de seu 

comportamento e a alteração da inclinação das curvas 

indicando a variação de S que podem ser vistas na 

tabela 1, são apresentados 5 doses acumuladas com 

todos os parâmetros obtidos para demonstrar a evolução 

dos parâmetros devido ao efeito de TID. 
Tabela I – Parâmetros do transistor com o aumento 

da TID. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

     É possível observar que os transistores do tipo p são 

mais afetados pelos efeitos de TID que o tipo n. Isso 

pode ser devido ao tipo de portador indicando que ao 

utilizar um transistor em ambientes radioativos, o 

projeto deve considerar a utilização do tipo de dopagem 

que implique em minimizar danos de radiação, 

dependendo do parâmetro relevante à sua aplicação. 
 

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. Os parâmetros característicos devem ser 
considerados em um projeto para uso em aplicações que 

possam expor o dispositivo à radiações ionizantes. 
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6. 

Dose acumulada (krad) Tipo N Tipo P Tipo N Tipo P Tipo N Tipo P

Pré - Rad 1,465 -1,355 2,00E-04 2,53E-04 1,56E-12 1,03E-10

100 0,7 -2,875 1,94E-04 1,44E-04 2,02E-09 8,01E-12

150 0,61 -3,2 1,86E-04 1,01E-04 7,23E-09 3,18E-10

250 0,73 -3,78 1,64E-04 5,66E-05 2,50E-08 2,16E-11

500 0,89 -4,39 1,32E-04 2,92E-05 1,62E-08 9,31E-11

700 1,07 -5,33 1,12E-04 1,74E-06 1,01E-08 1,63E-12

Ioff (A)tensão de limiar (V) Ion (A)

Dose acumulada (krad) Tipo N Tipo P Tipo N Tipo P

Pré - Rad 1,46E-04 9,84E-05 150 130

100 9,61E-05 6,66E-05 195 130

150 8,87E-05 6,45E-05 215 145

250 7,70E-05 5,43E-05 285 160

500 6,80E-05 --- 340 200

700 6,15E-05 4,66E-05 340 200

gm(S) S(mV/dec)
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