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Resumo: Este trabalho descreve uma metodologia de 

tratamento e análise de dados experimentais do SEE, 

obtidos no acelerador de partículas de íons pesados 

(Pelletron) do Laboratório Aberto de Física Nuclear da 

Universidade de São Paulo (LAFN/USP). As curvas de 

transiente de corrente do dreno, extraídas de um 

transistor pMOS comercial polarizado na região de 

tríodo foram usadas nessa análise. A metodologia do 

tratamento dos dados experimentais envolve: 

Identificação e detecção automática do SEE com a 

capacidade de separação das suas curvas; Análise 

estatística dos parâmetros dos transientes de corrente 

detectados nas curvas do evento. 

1.Introdução 
Estudos realizados pelo Laboratório Aberto de 

Física Nuclear da Universidade de São Paulo 

(LAFN/USP) mostram que o um dos problemas 

encontrado por dispositivos semicondutores expostos 

em ambiente de radiação é o efeito de evento único 

(single event effect SEE) [1]. Os problemas ocasionados 

pelo SEE podem ser perda de memória, travamento de 

microprocessadores, transientes indesejados na saída do 

circuito, e outros [2]. 

2. Detectando e avaliando o sinal do evento 
O dispositivo de testes de radiação foi um transistor 

comercial 3N163 pMOS, com alta impedância, tensão 

de ruptura e baixa corrente de fuga [3] 

O SEE indica mudanças em estados ou performance 

em componentes semicondutores digitais ou analógicos 

que é o resultado de uma colisão de uma partícula 

energizada, nem todo SEE que se propaga pelo sistema 

resulta em falha, dependerá do local onde a partícula 

atinge o sistema [4] 

. 

O software Matlab de tratamento matemático foi 

usado para criar uma metodologia de tratamento dos 

dados experimentais. A Figura 1 apresenta o vetor de 

dados originais com indicações de períodos de ruído que 

podem ser identificados facilmente por observação, e 

depois do tratamento pelo algoritmo em sequência na 

Figura 2 indica uma curva real separada pelo algoritmo 

desse trabalho e a Figura 3 um fluxograma que 

representa este algoritmo de implementação numérica. 

 
Figura 1 – Vetor original com indicação de ruído. 

 
Figura 2 – Curva de evento separada pelo algoritmo. 

 
Figura 3 – Fluxograma do tratamento do SEE. 

 

3. Conclusão 
Este trabalho teve como resultado até o momento 

três algoritmos que são capazes de separar ruídos e 

eventos do vetor original, alinhar as curvas de eventos e 

extrair parâmetros de interesse de estudo do SEE. 
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