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Resumo: Este artigo apresenta o estudo de MOSFETs 

do tipo Elipsoidal, que é uma alternativa para 

potencializar o desempenho elétrico e aumentar a 

capacidade de integração dos CIs. O objetivo principal 

desse estudo é investigar experimentalmente os efeitos 

de radiações ionizantes nesses dispositivos, afim de 

aplicar este leiaute inovador em aplicações 

aeroespaciais e médicas. 

 

1. Introdução 
Muitos esforços em pesquisas são conduzidos e altos 

investimentos são feitos atualmente com o intuito de 

criar MOSFETs cada vez menores e com melhores 

características elétricas analógicas e digitais [1]. São 

várias as maneiras para tentar alcançar estes objetivos, 

entre elas estão o uso de novos materiais para a 

fabricação dos dispositivos semicondutores, novas 

estruturas planares e tridimensionais de MOSFETs e 

novos processos de fabricação [1]. Uma outra 

alternativa inovadora e totalmente brasileira é o uso de 

novos e diferentes leiautes para a implementação destes 

dispositivos.  

Entre os diferentes leiautes propostos, temos o 

elipsoidal que é a evolução de outros leiautes, como o 

hexagonal e o octogonal [2]. Recentemente, estudos 

experimentais sobre as vantagens e desvantagens entre o 

MOSFET de leiaute elipsoidal e seu correspondente 

retangular foram realizados mostrando resultados 

promissores para este novo leiaute [2]. No entanto, 

focando a aplicação destes dispositivos em áreas 

médicas e aeroespaciais, o estudo dos principais efeitos 

da radiação nos MOSFETs e a influência da geometria 

proposta sobre estes mesmos efeitos se faz necessária. 

São os principais efeitos: a alteração da tensão de limiar, 

redução na mobilidade dos portadores, aumento da 

corrente de fuga e ativação de transistores parasitas [3]. 

 

2. Metodologia 
Para a fundamentação teórica e aprendizado, foi 

realizado um estudo bibliográfico fundamental 

principalmente através de artigos de periódicos com 

reconhecido peso tecnológico e teses de mestrado e 

doutorado. 

A caracterização dos dispositivos foi realizada com 

o Sistema de Caracterização Elétrica (Keithley) e os 

dados foram tratados com o software Origin. Através do 

Sistema de Caracterização Elétrica foram obtidas as 

curvas Id x Vd e Id x Vg antes da radiação, as curvas 

depois das radiações ionizantes nos dispositivos ainda 

serão obtidas. As radiações de raio X serão realizadas 

com pelo menos três doses diferentes utilizando o 

Difratômetro de Raios X Shimadzu XRD-7000. 

Com as curvas nas diferentes situações, serão 

realizados estudos comparativos dos efeitos da radiação 

por raio X entre os principais parâmetros digitais e 

analógicos para os diferentes tipos de MOSFETs. Desta 

forma, será possível verificar se esta alternativa é 

realmente melhor para as aplicações propostas. 

 

3. Resultados 
Abaixo são apresentados os gráficos obtidos para 

caracterização dos dispositivos e é demonstrado a 

comparação entre os leiautes Elipsoidal, Convencional e 

Diamante. 

Figura 1 – Gráficos de log(IDS)xVGT (a) e IDS x VDS (b) 

 

4. Conclusões 
Nesta primeira etapa, que consistiu principalmente 

em estudos bibliográficos, o leiaute elipsoidal que já se 

mostra com bons ganhos em comparação ao leiaute 

convencional, também parece realmente promissor para 

mitigar os efeitos da radiação neste tipo de dispositivo. 

Para as próximas etapas o projeto será quase todo 

experimental e focado na radiação dos chips já medidos, 

sendo necessário apenas estudos comparativos quando 

todas as curvas já tiverem sido obtidas. 
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