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Resumo: Este trabalho investigou, por meios 

experimentais, como os diferentes encapsulamentos de 

transistores usados em eletrônica de potência reagem a 

doses de radiação variadas. Parâmetros como tensão de 

limiar, tensão de ruptura e a capacitância do óxido 

foram observados antes e depois de absorverem doses 

de raios-X. 

1. Introdução 
O encapsulamento é parte importante de um 

transistor e altera muitas de suas características. Ele 

pode, por exemplo, aumentar a resistência do 

componente em ambientes extremos. Apesar dos 

grandes avanços nas pesquisas de layouts internos, em 

microeletrônica, os encapsulamentos comerciais acabam 

por limitar o desempenho dos transistores atuais. Os 

dois principais tipos disponíveis são o PTH (pin through 

hole) e o SMD (surface mounted device) [1]. 

Em semicondutores, a radiação de alta freqüência 

(raios-X) causa mudanças em parâmetros elétricos de 

MOSFETs em doses relativamente baixas, podendo 

gerar graves problemas e falhas em circuitos 

eletrônicos. Além disso, ambientes radiativos estão 

presentes em várias aplicações da engenharia, como 

hospitais, ambientes espaciais e militares [2]. 

2. Metodologia 
Os MOSFETs escolhidos foram o IRF540N, 

disponível no encapsulamento PTH e o IRF540Z, de 

encapsulamento SMD. Ambos os transistores são de 

mesma família e com características elétricas parecidas. 

Para a caracterização elétrica foi utilizado o Keithley 

4200 SCS e para as irradiações foi utilizado o 

difratômetro de raios-X Shimadzu XRD-7000. As 

medidas foram feitas uma semana após as irradiações. 

3. Resultados 
A figura 1 mostra a variação da tensão de limiar com 

as doses aplicadas nos dois encapsulamentos. Uma 

maior variação no SMD é observada. 

 
Figura 1 – Variação da tensão de limiar com as doses. 

 

A tabela I mostra a evolução da tensão de ruptura 

com a dose de radiação. A variação desse parâmetro no 

encapsulamento SMD foi aproximadamente dez vezes 

maior do que no PTH. 

 

Tabela I – Evolução da tensão de ruptura com a dose. 

Encaps. 0 krad 300 krad Variação 

PTH 115,4 V 117,0 V + 1,4 % 

SMD 112,4 V 123,7 V + 10,1 % 

 

 Já a figura 2 mostra a evolução da capacitância do 

óxido (Cox) em função da dose de radiação aplicada. 

Novamente um aumento maior no SMD é observado, 

sugerindo maior aprisionamento de cargas radioativas. 

 
Figura 2 – Variação de Cox com a dose aplicada. 

 

4. Conclusões 
Com os resultados observados, podemos inferir que 

o encapsulamento SMD tende a absorver mais radiação, 

pois as variações observadas nele são maiores do que no 

PTH. Isso pode ser explicado pela camada mais fina, 

que contém menos material e pela tecnologia do SMD 

que visa ocupar menos espaço. 
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