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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de estudar os 

Efeitos de Evento Único em Transistores MOSFETs de 

Potência quando submetidos à radiação, como uma 

continuação de um primeiro estudo intitulado “Estudo 

da Tensão de Ruptura em Transistores MOSFET de 

Potência em Ambientes Extremos”. No presente 

trabalho investiga-se a influência da radiação de 

partículas na tensão de ruptura dos MOSFETs. Por meio 

da simulação da incidência de uma partícula na 

estrutura, causando a ionização do silício, surge um 

efeito transitório na corrente de dreno, que mostrou 

forte dependência com a temperatura, com a 

concentração de dopantes da região de deriva e com o 

tempo de vida dos portadores. Este efeito será analisado 

de acordo com a variação dos parâmetros citados acima, 

além da posição e do ângulo de incidência do feixe 

incidido na estrutura. 
1. Introdução 

Os dispositivos semicondutores que são utilizados 

em sistemas de elevada potência devem suportar altas 

correntes e tensões reversas durante seu chaveamento 

[1]. O comportamento destes dispositivos depende das 

condições ambientais em que os mesmos se encontram, 

como altas temperaturas e exposição à radiação. Podem 

ocorrer falhas nos dispositivos quando estes são 

expostos à radiação continuamente ou quando uma 

partícula de alta energia penetra na estrutura, causando 

um efeito transitório denominado SEU (Single Event 

Upset). O impacto desta partícula de alta energia numa 

junção PN polarizada reversamente transfere energia 

para o material, o que ocasiona a ionização do silício e a 

geração de pares elétron-lacuna. Esta geração, ocasiona 

uma deformidade na região de depleção [2]. A 

motivação para este trabalho é investigar a influência 

dos Single Event Upset (SEU) na estrutura MOSFET de 

potência. Esse estudo foi realizado através da análise do 

comportamento do transitório da corrente de dreno (IDS), 

considerando a variação da temperatura, da 

concentração de dopantes e do tempo de vida dos 

portadores, além da posição e do ângulo em que o feixe 

de partículas foi incidido.  

2. Resultados Simulados 
As simulações numéricas bidimensionais foram 

realizadas utilizando o simulador de dispositivos 

ATLAS [3], incluindo as estatísticas de Boltzmann e 

Fermi-Dirac, com o objetivo de tornar os resultados 

mais precisos. Em todas as análises deste trabalho foi 

considerado o valor máximo do transitório da corrente 

de dreno (IDS), como destacado na Fig. 1, que ilustra 

este transitório com a variação da temperatura durante a 

operação em modo de bloqueio (VGS=0V),  LET=0,02 

pC/m e o raio da partícula r =0,05 m. Será analisado 

o comportamento destes picos de corrente de acordo 

com a variação da temperatura, da concentração de 

dopantes, do tempo de vida dos portadores, da posição e 

do ângulo de incidência das partículas.    

 
Figura 1 – Transitório de IDS em função do tempo. 

A Fig. 2 mostra o comportamento do pico de 

corrente de dreno de acordo com a mudança de posição 

da partícula incidida na faixa de 1,0 m até 6,0 m, com 

a variação de temperatura entre 300K à 500K. O 

primeiro fato observado foi um decréscimo de cerca de 

0,008 A/m no pico de corrente transitória com o 

aumento da temperatura, isso ocorre devido ao aumento 

significativo da taxa de recombinação dos portadores 

com o aumento da temperatura, o que causa um menor 

número de portadores que são capturados pelo dreno, 

causando uma redução na corrente. O segundo fato 

observado foi o aumento dos valores máximos em 1,0 

m e em 3,0 m, que vão de 0,003 à 0,0034 A/m, isso 

pode ser explicado devido ao comportamento da 

componente paralela do campo elétrico nas regiões 

ativas do dispositivo, as junções PN ali existentes  ao 

serem atingidas pelo feixe radioativo, sofrem uma 

deformação em sua camada de depleção, aumentando 

sua dimensão, desta forma o campo comporta-se de 

maneira a acompanhar esta variação de tamanho, 

diminuindo seu valor. Este segundo fato sempre se 

repetirá ao mudarmos a posição do feixe radioativo. 

 
Figura 2 – Máximo valor de IDS em função da 

posição, com a variação da temperatura. 

Na Fig. 3 observamos o comportamento do pico de 

corrente de acordo com a mudança na posição do feixe, 

variando a concentração de dopantes na faixa de 2.1015 

cm-3 até 1.1016 cm-3, percebemos então que ao 

elevarmos a concentração na região de deriva, os picos 

de corrente caem cerca de 0,01 A/m; devido ao 

comportamento do campo elétrico da região, que 

diminui com o aumento da concentração, explicando 
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assim a diminuição de IDS. Além dos valores máximos 

em 1,0 e 3,0 m aumentarem de 0,05 à 0,06 m. 

 
Figura 3 – Máximo valor de IDS em função da 

posição, com a variação da concentração. 

Ao observarmos a Fig. 4, percebemos que ao 

elevarmos o tempo de vida desde 1.10-7s à 4.10-7s, o 

pico de corrente de dreno diminui cerca de 0,001 A/m, 

isso ocorre devido ao fato do campo elétrico diminuir 

com o aumento do tempo de vida, causando uma 

diminuição nos picos de corrente, além do fato de que 

na operação em modo bloqueio, é sabido que IDS é 

inversamente proporcional ao tempo de vida. Além de 

observar que os valores em 1,0 e 3,0 m se elevarem de 

0,030 à 0,034 A/m. 

 
Figura 4 – Máximo valor de IDS em função da 

posição, com a variação do tempo de vida. 

A Fig. 5 ilustra o comportamento do transitório da 

corrente IDS ao mudarmos o ângulo de incidência do 

feixe radioativo desde 30º até 135º em relação à normal 

(90º), com a variação da temperatura na faixa de 300K à 

500K. Nota-se que para ângulos pequenos a corrente é 

menor, em 90º a corrente atinge seu valor máximo de 

0,015 A/m e para ângulos maiores a corrente diminui. 

Isso pode ser explicado, pois para ângulos pequenos, 

poucos portadores são capturados pelo campo elétrico 

horizontal, resultando em valores menores. Para 90º o 

valor máximo é devido à pequena distância coberta pela 

partícula incidente. Finalmente para ângulos maiores a 

distância percorrida pela partícula é maior, assim o 

portador tem mais oportunidade de se recombinar antes 

de ser capturado pelo dreno. Este comportamento se 

repetirá sempre que variarmos o ângulo de incidência. 

 
Figura 5 – Máximo valor de IDS em função do 

ângulo, com a variação da temperatura. 

Na Fig. 6 observamos os valores máximos de IDS em 

função do ângulo de incidência, com a variação da 

concentração. 

 
Figura 6 – Máximo valor de IDS em função do 

ângulo, com a variação da concentração. 

A Fig. 7 ilustra o comportamento do transitório de 

IDS em função do ângulo, ao variar o tempo de vida dos 

portadores. 

 
Figura 7 – Máximo valor de IDS em função do ângulo, 

com a variação do tempo de vida. 

3. Conclusões 
Este trabalho estudou o comportamento do 

transitório da corrente de dreno, quando modificou-se 

alguns parâmetros, tais como temperatura, concentração 

de dopantes e o tempo de vida dos portadores. 

Constatou-se que ao aumentar a temperatura, o pico de 

corrente diminui de 0,008 A/m , devido uma queda no 

número de portadores capturados pelo dreno, reduzindo 

o pico. De acordo com a mudança da posição do feixe, 

foi observado uma variação do valor máximo do 

transitório em 1,0 m e 3,0 m que dependendo do 

parâmetro modificado obteve-se uma mudança 

diferente, devido a componente paralela do campo 

elétrico em regiões ativas da estrutura. Ao elevarmos a 

concentração de dopantes, os picos de corrente 

diminuem 0,01 A/m devido a diminuição do campo 

elétrico. Quando aumentamos o tempo de vida, e 

variamos o ângulo de incidência, há uma elevação na 

corrente transitória em 90º de cerca de 0,015 A/m pois 

o caminho que o portador pode percorrer é pequeno e 

assim há uma menor possibilidade dele se recombinar 

no canal. Para a variação dos outros parâmetros, em 

relação ao ângulo do feixe observamos os mesmos 

efeitos citados anteriormente.   
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