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Resumo: Nesse estudo buscamos, através de técnicas 

de análises de dados, amostragem e análise de espectro, 

definir métricas para a determinação de íons de 

radiação, com base nos efeitos de SEE’s (Single Event 

Effects), quando atingem um dispositivo 3N163, um 

transistor pMOS comercial de fácil acesso. 

 

1. Introdução 
Single Event Effects [1] (Efeitos de evento único) 

são causados quando uma partícula ionizante atinge um 

dispositivo eletrônico, depositando carga e causando 

tanto um efeito instantâneo quanto uma mudança nas 

características do dispositivo eletrônico ionizado. 

Mantendo o foco no evento inicial, onde um pico de 

corrente surge no emissor do transistor, esse por sua vez 

varia em largura a meia altura e amplitude do pico de 

corrente. 

Com base nesses dados, podemos então traçar uma 

curva com base na massa específica de cada íon, 

podemos então identificar a princípio, que íons 

diferentes criam picos diferentes de SEE, assim 

determinar uma métrica para a detecção de íons. 

 

2. Metodologia 
Em um primeiro momento, fazendo uso das 

instalações do Pelletron, acelerador de partículas, parte 

das instalações da USP de São Paulo. Nesses 

experimentos, o dispositivo foi colocado a 30º de um 

alvo de ouro, onde as partículas colidiam, emitindo a 

radiação ionizante por espalhamento. 

Concomitantemente, utilizamos um osciloscópio 

Rohde & Schwarz de alta frequência de amostragem, 

capaz de ser administrado a distância e obter os dados 

da placa, estando essa inserida num ambiente de baixa 

pressão. 

De posse dos dados para diferentes íons, passamos a 

análise das formas de ondas, com o auxílio da 

ferramenta MatLAB, para obtermos as figuras 

referentes aos diversos espectros[2] obtidos a partir das 

amostras. 

Primeiramente, realizando um janelamento para 

isolar cada evento em uma janela de análise, para então 

extrair os espectros de cada janela, assim vendo a 

influência no domínio da frequência de cada diferente 

íon. 

3. Resultados 
Com base nas bandas de energia em torno de 99% 

da energia total do espectro, extraímos então os 

parâmetros para os diferentes íons. 

4. Conclusão 
Podemos então concluir que a identificação dos íons de 

radiação por meio do 3N163 é possível, graças a 

diferença entre os espcetros para os diferentes íons, 

analisando uma quantidade de pulsos para uma mesma 

condição. 
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Figura 1: SEE capturado em uma janela 

 

Figura 2: Múltiplos SEE’s sobrepostos, referentes ao íon  de Silício 

 

Figura 3: Múltiplos espectros sobrepostos de potência dos mesmos 

eventos acima, indicando uma banda em torno de 2 GHz para o sinal. 


