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Resumo: Este trabalho descreve a análise da 

variação da tensão de limiar em MOSFETs tipo N. 

Os dispositivos sob teste foram analisados após 

receberem a Dose Total Ionizante (TID) de raios-X 

de 10 keV de energia efetiva. Os resultados mostram 

a influência do bias aplicado durante o processo de 

caracterização do dispositivo. 

1. Introdução 
A radiação pode gerar danos em dispositivos 

eletrônicos através de efeitos que podem ser 

observados, basicamente, por três mecanismos 

diferentes: Dose Total Ionizante (TID), Efeito de 

Evento Único (SEE) e Dano por Deslocamento 

(DD). Estes efeitos podem ser transitórios ou 

permanentes. A geração de cargas elétricas 

acumuladas em óxido de porta ou na interface entre 

óxido e semicondutor provocam danos na 

funcionalidade do dispositivo, como exemplo a 

mudança da tensão de limiar, sendo este um dos 

principais danos permanentes devido a efeitos TID 

[1]. Este trabalho mostra a importância na 

metodologia de análise das alterações na tensão de 

limiar em dispositivo sob teste (DUT- Device Under 

Test). 

2. Metodologia 
Usando um difratômetro de raios-X da Shimadzu 

XRD-7000 , dois circuitos integrados comerciais 

(CI) CD4007 foram irradiados com taxas de dose 

diferentes: 2.95 krad⁄ s para o CI-17 e 96 rad ⁄ s  para 

o CI-18. A dose total acumulada no CI-17 foi 3 

Mrad, e no CI-18 foi 250 krad. A energia média do 

raios-X foi 10 keV. Os CIs foram mantidos a 10 cm 

da fonte de raios-X, garantindo a homogeneidade do 

feixe e foram analisados com um PXI-National [2]. 

3. Resultados 
As figuras 1 e 2 mostram curvas características  

∂gm ∂VGS⁄  𝑋 VGS obtidas para cada CI analisado, 

permitindo a determinação da tensão de limiar 

através do método da segunda derivada. 

Inicialmente, ambos os CIs apresentavam VTH de 

1.16 (1) V. 

 

Table I - Tabela de variações no VTH 
 Threshold Voltage (V) 

IC-17 IC-18 

Imediatamente após a 

irradiação 

1.65 ±0.01 1.67 ±0.01 

Após 7 dias de annealing 

 (1ª medida) 

1.76 ±0.01 1.61 ±0.01 

Após 7 dias de annealing (2ª) 1.76 ±0.01 1.40 ±0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.  ∂gm ∂VGS 𝑥 VGS⁄  Curva do CI-17 de um nMOS  
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 IC-18 nMOS - Post Rad (immediately after rad)

 IC-18 nMOS - pos-rad (after 7 days) First Measure

 IC-18 nMOS - pos-rad (after 7 days) Second Measure

Fig.2.  ∂gm ∂VGS⁄  x VGS  Curva do CI-18 de um nMOS 

 

4. Conclusões 
As variações de VTH observadas ao longo das 

medições consecutivas ocorreram porque as cargas 

que foram presas por TID, especialmente aquelas 

próximas da interface óxido/silício podem ser 

liberadas pela ação do campo elétrico que polariza o 

dispositivo, deslocando a curva do VTH. Após várias 

medidas, o dispositivo estabelece o equilíbrio, com a 

estabilidade das cargas aprisionadas, de acordo com 

o bias aplicado em sua caracterização.  
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 IC-17 nMOS - Post Rad (immediately after rad)

 IC-17 nMOS - pos-rad (after 7 days) First Measure

 IC-17 nMOS - pos-rad (after 7 days) Second Measure
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