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Resumo: O objetivo deste trabalho é caracterizar 

MOSFETs para analisar sua tensão de limiar após serem 

expostos á diferentes doses de radiação e tratamento 

térmico. O tratamento térmico acaba sendo eficaz em 

dispositivos do tipo N e deterioraram as características 

de dispositivos do tipo P. 

 

1. Introdução 
Com o desenvolvimento da indústria de 

microeletrônica, um estudo amplo é necessário sobre as 

limitações e confiabilidade dos dispositivos eletrônicos, ao 

serem expostos às interferências externas [1].  

Quando MOSFETs (Metal-Oxide-Silicon-Field-Effect-

Transistors) são expostos à radiação ionizante, ocorre a 

formação de pares elétrons-buracos, afetando diretamente a 

sua condutividade elétrica. As cargas, devido à Dose Total 

Ionizante (TID), são acumuladas nas camadas de óxido e 

nas interfaces dos semicondutores, gerando defeitos [2]. 

Quando a radiação é aplicada, os dispositivos sofrem a 

degradação de suas características originais, gerando 

incerteza sobre seus parâmetros. Técnicas são usadas para 

minimizar esses efeitos e recuperar alguns danos, tais como 

o tratamento térmico (annealing) [3], que envolve o 

aquecimento dos dispositivos em uma determinada 

temperatura e intervalo de tempo, resultando na 

recuperação das suas condições elétricas iniciais. 

 

2. Experimento 
      Neste experimento foi utilizado o dispositivo comercial 

CD4007, que tem 3 transistores n-MOS e 3 p-MOS. Os 

dispositivos foram desencapsulados para obter uma maior 

absorção de radiação dos dispositivos. Estes foram 

irradiados com raios-X de 10 keV, em uma taxa de dose de 

96 rad/s e doses acumuladas de 100, 250 e 500 krad. Além 

disso, foi utilizado o equipamento Agilent HP 4156C para 

caracterizações elétricas dos transistores. Os dispositivos 

foram aquecidos em estufa a 100°C durante um período de 

1 hora após acumular 100 krad, por 2 horas após 250 e 500 

krad de dose acumulada. 

3. Resultados 
Após a análise dos resultados experimentais, dois 

gráficos de curvas características IDSxVG dos transistores 

foram obtidos. Observa-se na Figura 1 a variação da tensão 

de limiar e da inclinação de sublimiar dos dispositivos nos 

procedimentos adotados. Os valores da variação de sua 

tensão de limiar antes e depois do processo de tratamento 

térmico são apresentados na Tabela 1. Os dados do 

dispositivo na temperatura ambiente são após o período de 

7 dias, sem o efeito do tratamento térmico. Ambos os 

transistores n- e p-MOS, sofreram alguma degradação na 

sua tensão de limiar, ao serem expostos à radiação. 

MOSFETs do tipo N mostraram uma recuperação de parte 

da sua tensão de limiar, enquanto a tensão de limiar do tipo 

P piorou. 

 
Figura 1 – Curvas IDSxVG. 

 

Tabela 1 – Tensão de Limiar em função da dose. 

  

Tensão de Limiar (V) 

N Mosfet 

Dose 

Acumulada 

(krad) 

Antes do 

Tratamento 

Depois do 

Tratamento 

Depois de 7 

Dias 

Temperatura 

Ambiente  

Pre-radiação 1,480 

100 0,415 1,085 1,105 0,780 

250 1,165 1,325 1,315 0,400 

500 0,650 1,155 1,200 0,980 

 

Tensão de Limiar (V) 

P Mosfet 

Dose 

Acumulada 

(krad) 

Antes do 

Tratamento 

Depois do 

Tratamento 

Depois de 7 

Dias 

Temperatura 

Ambiente  

Pre-radiação -1,310 

100 -3,005 -3,150 -3,035 -2,815 

250 -2,980 -3,970 -3,970 -3,690 

500 -3,800 -5,000 -5,025 -4,100 

 

4. Conclusões 
O tratamento térmico foi muito eficaz em 

transistores n-MOS. Os parâmetros elétricos foram quase 

restaurados para seus valores iniciais, o que significa que os 

buracos presos no óxido foram quase removidos ou pelo 

menos compensados. No entanto, o mesmo resultado não 

esteve presente para transistores p-MOS. O tratamento 

térmico piorou a degradação de seus parâmetros.  
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