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RESUMO 

 
Aplicações em ambientes com elevados níveis de radiação ionizante têm até 

agora imposto um grande desafio ao desenvolvimento de equipamentos projetados 
para estas aplicações. Um dos principais problemas é o efeito degradante que a 
radiação ionizante tem sobre circuitos integrados CMOS desenvolvidos para 
aplicações convencionais utilizando processos comercialmente disponíveis. 
Processos especiais ou equipamentos de blindagem oferecem custos adicionais e 
limitações de peso e tamanho que podem tornar tais soluções economicamente 
inviáveis, dependendo da aplicação. O objetivo da presente dissertação é apresentar 
sucintamente os mecanismos pelos quais estes danos ocorrem, seguidos pela 
apresentação de estruturas que se proponham à mitigação ou eliminação destes 
efeitos. Em particular, será apresentado um novo modelo de transistor N-MOS 
integrado resistente à radiação ionizante que pode ser largamente empregado em 
outros circuitos, tanto digitais quanto analógicos, oferecendo desempenho similar 
aos transistores retangulares convencionais. Será apresentada também uma série 
de circuitos desenvolvidos utilizando-se este novo transistor, seguida por resultados 
experimentais que comprovam a efetividade do transistor desenvolvido como 
dispositivo resistente à radiação e confirmam a semelhança entre seu 
funcionamento e o de um transistor convencional. 
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ABSTRACT 

 

High-energy applications have until now posed a big challenge to the 
development of electronic equipment designed for them. One of the main issues is 
the degrading effect that ionizing radiation has over CMOS integrated circuits witch 
were designed for common applications using commercial off-the-shelf CMOS 
fabrication processes. Special radiation-hard processes or shielding can increase 
costs, size and weight, rendering some solutions economically unfeasible depending 
on the considered application. The main objective of the present work is to make a 
brief introduction on how these ionizing effects occur and present some structures 
whose purpose is the reduction or elimination of these effects. It shall be presented a 
new radiation-hard N-MOS transistor suited for use in analog and digital applications, 
and offering similar working characteristics to conventional rectangular transistors. A 
set of integrated circuits designed with this new proposed transistor will be presented 
also, along with experimental results that confirm the devised transistor’s 
effectiveness against radiation influence and reappoint its near-conventional 
behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início dos anos 80, várias instituições de pesquisa e empresas privadas 

ao redor do mundo vêm investindo recursos em atividades de desenvolvimento de 

circuitos de imageamento baseados em tecnologias CMOS convencionais. Várias 

arquiteturas (layouts) foram propostas, numa busca pela otimização dos parâmetros 

e características desejadas para um circuito de imageamento de precisão. A 

expectativa é de que, no curto ao médio prazo, os circuitos de imageamento 

baseados em tecnologias CMOS substituam os circuitos CCD (Charged Coupled 

Device) atualmente utilizados em aplicações científicas, industriais e comerciais 

(CHAPMAN e AUDET, 1999). Neste sentido, já foram apresentados circuitos com 

desempenho comparável a CCDs comercialmente utilizados em aplicações de alto 

desempenho (CHI, 1998; KRYMSKI, VAN BLERKOM et al., 1999). 

Os imageadores CMOS, apesar de atualmente possuírem desempenho 

insatisfatório para aplicações mais críticas, estão se desenvolvendo rapidamente, e 

podem incorporar várias vantagens proporcionadas pela tecnologia CMOS 

atualmente desenvolvida (OGIERS, 1997). Dentre estas vantagens, destaca-se a 

possibilidade de integração dos elementos sensores e da lógica de processamento 

do sinal em um único circuito integrado (CI ou chip), maximizando a velocidade e a 

flexibilidade, ao mesmo tempo em que permite o desenvolvimento de sistemas 

completos de imageamento em um único chip (LOELIGER, 2001). Tais sistemas 

seriam capazes de adquirir a imagem, digitalizar, processar e disponibilizar o sinal 

da maneira mais apropriada; um stream MPEG-4, por exemplo. 

Ao contrário, as tecnologias CCD utilizadas são exclusivas e não permitem a 

inclusão de circuitos eletrônicos no mesmo chip. Uma câmera CCD necessita de 

vários circuitos externos de apoio para controle do chip e tratamento do sinal 

analógico de saída. 

Em tecnologias CMOS, dentre as várias alternativas de arquitetura propostas 

destacam-se os sensores APS (Active Pixel Sensor). Nos sensores APS, cada 

elemento sensor individual (pixel) é composto pelo dispositivo sensor e por uma 

eletrônica de apoio. Esta, por sua vez, é compreendida pelo circuito de inicialização 

do sinal (Reset) e pelos amplificadores de saída. Estes dispositivos permitem o 

controle de exposição e o endereçamento para a leitura de pixels individuais de uma 
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matriz. O uso de pixels separados resulta na diminuição das capacitâncias 

envolvidas e no conseqüente aumento da velocidade e da sensibilidade do 

dispositivo. A existência de um circuito de leitura interno ao pixel permite ainda a 

realização de várias leituras do mesmo sinal. Técnicas como a leitura com dupla 

amostragem correlacionada (CDS - Correlated Double Sampling) permitem a 

eliminação do ruído de padrão fixo (FPN - Fixed-Pattern Noise) aumentando o 

alcance dinâmico do dispositivo. 

Entretanto, algumas aplicações específicas exigem, dos circuitos desenvolvidos, 

características especiais que não são prontamente atendidas utilizando-se as 

tecnologias e layouts convencionais. É o caso dos circuitos destinados ao uso na 

indústria espacial, como em foguetes orbitais e satélites (KERNS e SHAFER, 1988). 

Tais dispositivos, operando no limiar da atmosfera terrestre, estão sujeitos a 

incidência de radiação que normalmente não alcançam a superfície do planeta. Esta 

radiação, com destaque para a do tipo ionizante, é capaz de danificar diretamente os 

circuitos integrados expostos, degradando progressivamente seu funcionamento. 

Outro ambiente crítico para circuitos eletrônicos são os reatores de energia 

nuclear. A inspeção visual permanente dos componentes do núcleo do reator é feita 

através de câmeras CCDs que devem ser periodicamente substituídas, contribuindo 

para elevados custos de manutenção. Aplicações semelhantes são encontradas em 

pesquisas na área de física de alta energia (ANELLI, ANGHINOLFI et al., 2000). 

A solução do problema passa pela criação de estratégias que confiram 

resistência aos dispositivos eletrônicos expostos a essas condições, permitindo seu 

funcionamento confiável e preciso durante a vida útil prevista para o equipamento. 

Foi com este objetivo que o projeto “Microssistemas de Imageamento para 

Utilização Espacial” foi criado a partir de um convênio realizado entre a Agência 

Espacial Brasileira, a Fundação Ricardo Franco e o Ministério de Ciência e 

Tecnologia, com o apoio operacional do Instituto Militar de Engenharia (IME), do 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército (IPD) e da Coordenação dos 

Programas de Pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (COPPE-UFRJ). 

Tal projeto focalizou o desenvolvimento de uma matriz de elementos sensores 

integrados em tecnologia CMOS convencional capaz de operar no limiar da 

atmosfera terrestre, a bordo de satélites de baixa órbita. O primeiro obstáculo 
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enfrentado pelo projeto foi desenvolver e testar diferentes concepções para os 

elementos sensores (pixels) que atendessem aos requisitos de projeto. O segundo 

foi o desenvolvimento de toda a eletrônica de apoio capaz de possibilitar o 

funcionamento coordenado dos elementos sensores e a disponibilização do sinal de 

saída, sob as condições restritivas de radiação já citadas. 

Nenhum destes dois objetivos poderia ter sido alcançado sem a utilização de 

algumas das estratégias de proteção descritas neste trabalho, com especial 

destaque para uma nova concepção de transistor N-MOS capaz de operar sob 

elevados níveis de radiação. Tal transistor possibilita o desenvolvimento de circuitos 

integrados de extrema complexidade com elevados níveis de resistência à radiação 

ionizante, sem que para isto seja necessária a utilização de processos especiais de 

fabricação. 

A confirmação das propriedades de resistência à radiação deste transistor e dos 

circuitos que o utilizam abre caminho para o desenvolvimento de versões resistentes 

à radiação de quaisquer outros circuitos integrados já existentes. O resultado é a 

redução de custos, otimização de recursos, aumento de confiabilidade e maior 

variedade de equipamentos disponíveis para estas aplicações. 

 

 

 

 

 



20 

2 TRANSISTORES CMOS 

2.1 CONSTRUÇÃO 

Explicações mais detalhadas, fórmulas e demonstrações mais rigorosas a 

respeito do funcionamento de um transistor MOS podem ser encontradas em 

diversos textos disponíveis (TSIVIDIS, 1999; YTTERDAL, CHENG et al., 2003). O 

objetivo desta seção é apresentar um panorama geral do assunto para nivelamento 

de informação, como base para o entendimento do estudo apresentado a seguir. 

Assume-se que o leitor já possui um fundamento dos materiais semicondutores 

intrínsecos e dopados. 

Um transistor MOS é um dispositivo de quatro terminais formado a partir de um 

substrato semicondutor dopado (tipicamente silício com fraca dopagem do tipo p, o 

que corresponde a uma concentração de dopantes de aproximadamente 106 a 108 

átomos por cm3). A parte central da estrutura é coberta com uma fina camada de 

material isolante (normalmente dióxido de silício – SiO2 - ou simplesmente óxido 

fino). Sobre esta camada de óxido fino é então criado um eletrodo de baixa 

resistividade, chamado Porta (ou Gate em inglês, normalmente formado por silício 

policristalino altamente dopado – aproximadamente 1020 átomos por cm3). Até aqui 

temos o que chamamos de estrutura MOS de dois terminais, ou capacitor MOS, já 

que é exatamente este o comportamento da estrutura até aqui descrita: duas 

camadas condutoras separadas por uma fina camada de material isolante, como 

mostrado na FIG. 2.1: 

 

 
FIG. 2.1  Dispositivo MOS de dois terminais 



21 

Torna-se então possível perceber uma das propriedades básicas da estrutura: 

ao aplicar-se uma tensão positiva no terminal de Porta, a conservação de cargas no 

sistema anteriormente neutro implica que haja uma atração de cargas negativas 

para o terminal do substrato. Estas cargas negativas ocupam os espaços dos 

portadores majoritários (buracos disponíveis devido aos átomos de dopante 

implantados), formando uma região de depleção (menor concentração, ou depleção 

de portadores majoritários). Assume-se por simplificação, que esta região é bem 

definida, mas em verdade ela possui uma fronteira gradual dentro do semicondutor. 

Eventualmente, o potencial positivo aplicado à Porta pode ser tão alto que torne a 

concentração de elétrons no substrato maior do que a concentração inicial de 

lacunas (como forma de definição mais geral, a concentração de portadores 

minoritários excede a concentração de portadores majoritários). Neste momento 

temos a chamada inversão do substrato; cria-se então uma “camada de inversão” 

onde o comportamento elétrico do substrato é invertido e cuja espessura é mínima. 

Esta situação pode ser visualizada na FIG. 2.2. 

 
FIG. 2.2  Camada de inversão sob ação de uma tensão suficientemente positiva na Porta 

Para realizar um transistor adiciona-se às laterais do dispositivo, através de 

implantação iônica, duas regiões fortemente dopadas de forma inversa do substrato. 

Estas regiões são a princípio simétricas, chamadas de Fonte e Dreno (em inglês 

Source e Drain, respectivamente) e encontram-se evidenciadas na FIG. 2.3: 

 
FIG. 2.3  Dispositivo MOS de quatro terminais 
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Para funcionamento normal do dispositivo, estas duas regiões devem estar 

reversamente polarizadas em relação ao substrato, aumentando a camada de 

depleção ao redor de cada uma, conforme mostrado na FIG. 2.4: 

 

 

FIG. 2.4  Camada de depleção ao redor de cada região de implante reversamente polarizada. 

Sob uma tensão de Porta neutra ou negativa, os terminais de Fonte e Dreno 

(que em nosso exemplo possuem dopagem n e, portanto, têm elétrons como 

portadores majoritários) permanecem separados entre si através de duas regiões de 

depleção e uma região com excesso de lacunas que no seu conjunto, portanto, não 

oferecem continuidade elétrica. 

Entretanto, a elevação do potencial de Porta, como vimos, tende a criar uma 

camada de inversão onde o excesso de elétrons pode criar um caminho de 

condução entre as duas regiões, como está mostrado na FIG. 2.5: 

 

 
FIG. 2.5  Camada de inversão possibilitando o contato elétrico entre os terminais do transistor 

Neste momento diz-se que o transistor está “Ligado” (isto é, está conduzindo) e 

uma corrente pode fluir livremente entre os terminais de Fonte e Dreno (IDS) através 

de um canal de condução. No nosso caso, o canal possui portadores de cargas 
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negativas (elétrons) e, portanto, sua dopagem efetiva é do tipo n. A estrutura 

indicada denomina-se transistor MOS de canal n, ou simplesmente, N-MOS. O canal 

de condução e conseqüentemente a corrente que o atravessa podem ser 

controlados a partir da tensão VGB (diferença de potencial entre Porta e Substrato) 

aplicada no terminal de Porta. Uma vez que o canal esteja criado, a corrente IDS 

também passa a ser função da tensão entre Fonte e Dreno (VDS) 

Generalizando nossa premissa original, o substrato pode ser formado por silício 

com dopagem n. Isto pode ser conseguido de duas formas: utilizando-se uma 

pastilha de silício (Wafer) inteiramente dopada n ou realizando uma implantação 

profunda de impurezas n em uma pastilha inicialmente do tipo p, criando um poço 

onde o substrato comporta-se como dopado tipo n. Esta última opção é a que se 

encontra apresentada na FIG. 2.6(b). Qualquer que seja a implementação utilizada, 

a Fonte e o Dreno são formados por silício dopado tipo p, e a camada de inversão 

deve possuir excesso de portadores de carga positivos. Temos assim o transistor 

MOS de canal p, ou P-MOS, que para “ligar” precisa de uma tensão de Porta 

negativa capaz de acumular portadores minoritários (buracos) no substrato para a 

criação da camada de inversão. Nas FIG. 2.6(a) e FIG. 2.6(b) estão apresentados os 

descritivos das duas construções possíveis: 

(a) 

 

(b) 

 

 

 

FIG. 2.6  Estrutura de um transistor (a) N-MOS e (b) P-MOS implementado em silício 
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Transistores N-MOS e P-MOS são complementares na construção e no 

funcionamento. Os circuitos eletrônicos que utilizam estes dois tipos de transistores 

para executar suas funções são chamados circuitos CMOS (Complementary MOS). 

São o tipo de dispositivo preferido para circuitos microeletrônicos, pois são de 

construção simples, tamanho reduzido e de baixo consumo de energia, além de 

outras características desejáveis dependendo da aplicação. 

 

2.2 REGIMES DE OPERAÇÃO DE UM MOSFET 

2.2.1 ACUMULAÇÃO 

Assumindo-se um N-MOS como exemplo, quando a tensão de Porta (VGB) é 

suficientemente negativa, temos um acúmulo de cargas positivas no substrato. 

Como o substrato já possui portadores majoritários positivos (apesar de 

eletricamente neutro), o que temos é um aumento da concentração destes 

portadores, e o dispositivo permanece desligado. Este efeito ocorre para tensões 

VGB menores do que a tensão de banda-plana VFB (em inglês, Flat-band Voltage, 

explicada mais adiante) e diz-se que o transistor está em acumulação. 

 

2.2.2 DEPLEÇÃO 

Quando a tensão VGB gradualmente se eleva acima de VFB, cargas negativas 

são atraídas para próximo da interface, o que tende a anular a carga positiva dos 

portadores majoritários (fornecida pelos átomos de dopante) presentes no substrato, 

eliminando portadores livres.  A concentração de portadores positivos livres será tão 

menor quanto maior for a tensão VGB. Na ausência de portadores livres está formada 

uma região neutra, a região de depleção. O dispositivo ainda permanece desligado, 

mas apenas enquanto durar o regime de depleção. 

 

2.2.3 INVERSÃO 

Eventualmente, a tensão VGB atinge um valor para o qual a superfície do 

substrato adquire uma concentração de portadores negativos capazes de sustentar 

a condução elétrica. Neste momento, diz-se que o transistor está operando em 

inversão. 
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Deve-se ter em mente, entretanto, que a passagem do regime de depleção para 

a inversão do substrato e conseqüente condução não é instantânea. O gradual 

aumento da concentração de elétrons, mesmo antes de igualar os níveis de 

dopagem do material, ao poucos possibilita a condução no canal. Mais à frente, 

quando esta concentração for muito maior do que a densidade de impurezas 

oriundas do processo de dopagem, teremos o que chamamos de inversão forte. 

Antes, porém, temos os regimes de inversão fraca e moderada. Os três serão 

discutidos a seguir. Resumindo, as três regiões estão esquematizadas na FIG. 2.7: 

 

 

  

(a) (b) 
FIG. 2.7  Níveis de inversão nas curvas de (a) corrente e (b) concentração de portadores na superfície do substrato 

 

2.2.3.1 INVERSÃO FRACA 

Durante o regime de inversão fraca, a tensão no terminal de Porta é suficiente 

para criar uma camada de depleção que se estende entre o Dreno e Fonte, 

juntamente com uma pequena camada de inversão, extremamente pequena, 

próxima à interface do óxido fino com o substrato. Nesta fase, a condução entre 

Fonte e Dreno já ocorre, mas as cargas concentram-se na camada de depleção, 

onde ocorre praticamente toda a queda de potencial.  

 

2.2.3.2 INVERSÃO MODERADA 

Com o aumento da tensão, aumenta a concentração de portadores livres na 

camada de inversão, que começa a atingir valores comparáveis ou levemente 
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maiores dos que a região de depleção. Assim, a queda de potencial atinge valores 

semelhantes nas duas regiões e ambas contribuem para a condução do dispositivo. 

Nesta região, ocorre uma mudança no mecanismo de condução de corrente. A 

concentração de portadores na região de depleção tende a assumir um valor limite. 

Ao mesmo tempo, a concentração na camada de inversão cresce 

exponencialmente. Enquanto a região de depleção domina o comportamento do 

dispositivo em inversão fraca, à medida que vai se elevando o nível de inversão, o 

comportamento exponencial da região de inversão tende a predominar. A região de 

inversão moderada é exatamente a fronteira durante a qual estes dois mecanismos 

trocam de papel. Por não existir mudanças bruscas, a definição de valores exatos de 

transição torna-se difícil. 

 

2.2.3.3 INVERSÃO FORTE 

Na inversão forte, a concentração de portadores na camada de inversão assume 

valores muito maiores do que na região de depleção, tornando-se então a principal 

responsável pelo mecanismo de condução no transistor. A queda de potencial e a 

espessura da região de depleção atingem um valor máximo, e qualquer variação de 

VGB é absorvida pela camada de inversão. 

 

2.3 PARÂMETROS RELEVANTES DE DESEMPENHO 

2.3.1 TENSÃO DE BANDA PLANA (VFB – FLAT-BAND VOLTAGE) 

Apesar de termos suposto o substrato eletricamente neutro a princípio, não é 

isto que ocorre na prática. Durante o processo de fabricação, pode-se ter um 

acúmulo de cargas positivas no óxido e na interface com o substrato devido aos 

variados procedimentos químicos por que passam as pastilhas de silício durante a 

fabricação do circuito integrado. Portanto, ao término da fabricação, tem-se uma 

carga positiva resultante no dispositivo que permite a acumulação de cargas 

negativas no substrato. 
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FIG. 2.8  Cargas aprisionadas em um transistor sem tensões aplicadas  

Para re-equilibrar a distribuição de cargas no substrato, torna-se necessária a 

aplicação de um potencial negativo na Porta que promova o equilíbrio com as cargas 

positivas aprisionadas no dispositivo. Esta tensão é chamada de tensão de banda 

plana, onde o substrato permanece eletricamente neutro e com uma distribuição 

uniforme de portadores em toda a sua extensão. 

 

 

FIG. 2.9  Transistor com tensão VFB aplicada 

Uma abordagem mais formal da questão leva à necessidade de se considerar os 

diagramas de níveis de energia dos materiais envolvidos, e pode ser encontrada em 

outros textos (YTTERDAL, CHENG et al., 2003; ZEGHBROECK, 2004). 

 

2.3.2 TENSÃO DE LIMIAR (VTH – THRESHOLD VOLTAGE) 

Entre os regimes de depleção e inversão, existe um ponto onde a concentração 

de portadores atraídos pela tensão no terminal de Porta iguala-se à concentração de 

impurezas definida pelo nível de dopagem do semicondutor. Neste ponto o substrato 

comporta-se como sendo formado por um semicondutor intrínseco, com a mesma 

concentração de portadores positivos e negativos. A tensão em que isto ocorre é a 
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chamada tensão de limiar (VTH). A partir desta tensão, a quantidade de portadores 

supera as impurezas com que o material foi dopado, e a camada de inversão 

começa a se formar na superfície do material. 

Eventualmente, para uma tensão muito superior, o transistor entra em inversão 

forte, e o comportamento da curva IDSxVGS nesta região aproxima-se de uma 

assíntota cujo prolongamento da curva intercepta o eixo VGS no valor de VTH. 

É importante notar, entretanto, que na tensão VGS=VTH o transistor não está em 

inversão forte, mas em inversão moderada. A FIG. 2.10 evidencia um método de 

obtenção gráfica do valor de VTH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.10  Gráfico típico da curva IDSxVGS de um transistor 

 

2.3.3 TENSÃO DE ESTRANGULAMENTO (VP – PINCH-OFF VOLTAGE) 

Durante o regime de condução em um transistor em inversão forte, a aplicação 

de VDS provoca uma variação gradual de tensão ao longo do canal, maior do lado do 

Dreno, que em cada ponto se soma à tensão VGB aplicada para definir uma tensão 

local entre a Porta e o substrato. Esta tensão local efetiva controla em cada ponto a 

intensidade do nível de inversão do substrato. Quando a tensão VDS é 

suficientemente pequena, o canal é largo o suficiente e a corrente flui por ele de 

forma proporcional à tensão aplicada. Diz-se que o transistor está operando na 

região linear, e tal situação encontra-se na FIG. 2.11: 

Curva IDS x VGS típica 

VGS 

IDS 

VTH 
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FIG. 2.11  Transistor operando na região linear 

Eventualmente o aumento de VDS faz com que, próximo ao Dreno, a diferença 

de potencial entre a Porta e o canal diminua, diminuindo a condutância do canal 

através do estreitamento da camada de inversão. 

Quando a tensão VGB local atinge o valor de VTH, o canal fica estrangulado, 

como aparece na FIG. 2.12. Neste momento a camada de inversão desaparece 

próximo ao Dreno, e o canal passa a ser formado pela porção próxima à Fonte que 

permanece em regime de inversão. A tensão VDS em que isto ocorre para cada VGB 

é chamada tensão de estrangulamento (Pinch-off - VP). O campo elétrico na porção 

estrangulada permanece elevado, transportando os elétrons para o terminal de 

Dreno, mas o valor da corrente no dispositivo atinge um valor limite. O transistor 

entra na região de saturação. 

 

 
FIG. 2.12  Transistor operando na região de saturação. 
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2.3.4 CURVA IDS X VDS 

A FIG. 2.13 apresenta uma curva IDS x VDS típica para um transistor MOS 

convencional. Trata-se da principal curva de caracterização do transistor. Relaciona 

a corrente IDS que atravessa o dispositivo de acordo com a tensão aplicada a seus 

terminais para cada VGB individual. Nela fica bem aparente a região de saturação do 

dispositivo, quando a corrente atinge um valor máximo que independe da tensão VDS 

aplicada. 

 
FIG. 2.13  Gráfico típico da curva IDSxVDS de um transistor 

Cada ponto do gráfico da FIG. 2.13 dentro da região de operação corresponde a 

um ponto de operação do transistor, onde os valores de VDS e VGB definem uma 

corrente de Dreno correspondente e outras características do dispositivo, como 

impedância de saída, transcondutância de Porta e Figura de ruído, para citar 

algumas. 

 

2.4 MODELAGEM 

A partir dos anos 90, as exigências de baixo custo, baixo consumo e alta 

velocidade motivaram os projetistas de circuitos a perseguir maiores níveis de 

integração dos sistemas eletrônicos. Estes objetivos foram sendo alcançados 

através de várias medidas, como o aumento da resolução das tecnologias de 

fabricação, diminuição do tamanho dos dispositivos, integração em um mesmo 

circuito de funções analógicas e digitais, e através da utilização de fontes de 

alimentação de menor valor de tensão, o que obriga a polarização dos transistores 

Curva IDS x VDS típica IDS 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5  
VDS 

VGB2 

VGB1 

VGB4 

VGB5 

VGB3 
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muitas vezes nas regiões de inversão fraca e moderada. Os modelos mais simples, 

derivados das condições de contorno encontradas na região de inversão forte não 

são muito precisos nestas condições. 

Ao mesmo tempo, um número cada vez maior de empresas que não dispunham 

de instalações para fabricação e teste de seus chips, e a elevada complexidade dos 

circuitos envolvidos forçou uma busca por melhores ferramentas de simulação que 

permitissem o aumento da produtividade e precisão dos circuitos desenvolvidos.  

Vem daí a busca por um modelo padronizado e geral de transistor MOS, e as 

iniciativas para criação de métricas e testes que pudessem avaliar a qualidade 

destes modelos. 

Um modelo de transistor adequado ao projeto e simulação de circuitos 

integrados deve possuir algumas características particulares (GOUVEIA FILHO, 

1999): 

• Possuir expressões únicas e contínuas para todas as características do 

dispositivo e válidas em todas as regiões de operação 

• Respeitar a simetria estrutural entre Fonte e Dreno 

• Conservar as tensões e cargas nos terminais do dispositivo 

• Possuir um reduzido número de parâmetros 

• Permitir a análise da variação de desempenho com a temperatura e a 

dispersão estatística do processo de fabricação 

• Ser escalonável, permitindo desde cálculos simples e menos precisos 

até cálculos complexos e mais exatos para as simulações feitas em 

computador. 

• Minimizar o número de parâmetros estritamente matemáticos sem 

significado físico. 

 

Além disso, é necessária uma estruturação de procedimentos que permitam a 

extração dos parâmetros de entrada necessários ao modelo, de forma que os 

circuitos por ele simulados apresentem uma exatidão suficiente com os circuitos 

efetivamente fabricados. Somente assim ele pode ser adotado de forma sistemática 

e consistente para permitir o aumento da produtividade e eficiência no processo de 

desenvolvimento de novos circuitos. 
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2.4.1 MODELO ACM 

O modelo ACM (Advanced Compact MOSFET Model) satisfaz as propriedades 

acima mencionadas. Sua formulação é baseada na análise de cargas do dispositivo, 

levando a um modelo adequado à simulação de circuitos a capacitores chaveados e 

análise de transientes. Suas equações contínuas são capazes de descrever 

simultaneamente a operação do transistor em qualquer uma das regiões de 

inversão. 

O modelo ACM guarda grande semelhança com o modelo EKV proposto por 

Enz, Krummenacher e Vittoz (ENZ, KRUMMENACHER et al., 1995; BUCHER, 

LALLEMENT et al., 1999; SALLESE e PORRET, 2000) que parte de uma 

formulação baseada nas equações de carga do dispositivo. Possui  um conjunto de 

14 parâmetros. Desses, 10 parâmetros são ditos fundamentais (dependem apenas 

de fenômenos físicos e relacionam-se com o processo de fabricação) e quatro são 

ditos geométricos, por estarem relacionados à geometria e construção do transistor. 

Comparando-se esses 14 parâmetros com os mais de 100 apresentados por 

algumas versões da família BSIM (TERRY, ROCHELLE et al., 2003), pode-se 

perceber o valor de um modelo deste tipo na simplificação da análise e simulação.  

Uma característica particularmente interessante do modelo ACM é a utilização 

de uma corrente de normalização, que permite a descrição do funcionamento do 

dispositivo em função desta corrente de normalização, e não mais diretamente a 

partir de suas dimensões, facilitando a tarefa de extração dos parâmetros. 

Atualmente, o modelo ACM encontra-se implementado e disponível na versão 

comercial atual do simulador SMASH, produzido e distribuído pela empresa Dolphin 

Integration (http://www.dolphin.fr).  

 

2.4.2 PARÂMETROS 

Os parâmetros do modelo ACM são apresentados na TAB.2.1, descritos tal qual 

o necessário para a simulação de acordo com as equações apresentadas na seção 

2.4.3: 
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TAB. 2.1  Parâmetros do modelo ACM 

Nome Descrição Extração Unidade 

µ0 (U0) Mobilidade 
Canal 
Longo 

Cm2/V.s 

C’OX (COX) 
Capacitância por unidade de área do óxido 
sob a Porta 

Processo F/m2 

VTO (VTO) Tensão de limiar para VDB=VSB=0 V 
Canal 
Longo 

V 

γ (GAMMA) Coeficiente de efeito de corpo 
Canal 
Longo V  

ϕ (PHI) Potencial de superfície 
Canal 
Longo 

V 

λ (LAMBDA) 
Coeficiente para CLM (Channel Length 
Modulation)1 

Canal 
Curto 

- 

ηW (WETA) Coeficiente de efeito de canal estreito 
Canal 
Curto 

- 

ηL (LETA) Coeficiente de efeito de canal curto 
Canal 
Curto 

- 

DW (DW) Coeficiente de estreitamento do canal Processo m 

DL (DL) Coeficiente de encurtamento do canal Processo m 

µCRIT 
(UCRIT) 

Campo elétrico longitudinal crítico para 
degradação da mobilidade 

Canal 
Curto 

V/m 

θ (THETA) 
Coeficiente de redução da mobilidade devido 
ao campo elétrico transversal 

Canal 
Longo 

1/V 

XJ (XJ) Profundidade da junção Processo m 

σ (SIGMA) 
Coeficiente para DIBL (Drain Induced Barrier 
Lowering) 1 

Canal 
Curto 

m2 

 

Os parâmetros de modelagem são normalmente fornecidos pelos fabricantes de 

circuitos (foundries) na documentação sobre o processo. Entretanto, como o ACM é 

um modelo avançado e recente, muitas foundries ainda não oferecem os parâmetros 

correspondentes. Neste caso, é possível estimar alguns parâmetros do modelo ACM 

utilizando parâmetros de outros modelos similares, como C’OX e XJ.  Outros precisam 

ser extraídos de dispositivos já fabricados, para serem utilizados posteriormente no 

                                            
1 Consultar (Zeghbroeck, 2004), (Tsividis, 1999) e (Ytterdal, Cheng et al., 2003) 

para uma discussão mais detalhada. 
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projeto de novos dispositivos. O processo de extração será abordado na seção 

2.4.5. 

 

2.4.3 COMPRIMENTO E LARGURA EFETIVOS 

Durante o procedimento de simulação e extração, é necessário o conhecimento 

dos parâmetros de largura e comprimento efetivos do transistor (Weff e Leff 

respectivamente). Tais parâmetros podem ser estimados a partir de aproximações 

específicas, utilizando-se os parâmetros de outros modelos para os processos 

publicados, ou calculados com maior exatidão a partir de uma extração baseada nos 

dados obtidos a partir de medidas experimentais. 

O maior fator de influência no problema de definição de Weff e Leff é a redução no 

comprimento e largura do transistor. O principal fator que afeta a largura é a 

imprecisão óptica e física inerente à resolução do processo de fabricação, que faz 

com que as faixas de polissilício não tenham superfícies perfeitamente lisas, mas 

rugosidades que podem influenciar o dispositivo. 

O comprimento, além de sofrer as conseqüências deste mecanismo, está sujeito 

ao aumento da extensão da camada de difusão sob a camada de polissilício que 

forma a Porta. Durante o processo de cozimento que facilita a difusão dos íons 

implantados no wafer de silício, estes íons depositados nas regiões de Fonte e 

Dreno difundem-se lateralmente ao redor da região do implante, criando assim uma 

região de intersecção conforme pode ser visto na FIG. 2.14: 

 

 
FIG. 2.14  Efeito de encurtamento do canal por difusão dos íons implantados. 
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Normalmente, tais processos são quantificados em valores mínimos, típicos e 

máximos apresentados nos documentos de caracterização do processo fornecidos 

pela empresas de fabricação. Possuem distribuição gaussiana e incidência 

independente dentro do mesmo chip, significando que dois transistores próximos 

podem diferir no comprimento ou largura do canal de acordo com a variação 

apontada pela documentação. A FIG. 2.15 ilustra como as diferentes dimensões do 

transistor estão sujeitas à imprecisão durante o processo de fabricação: 

 

 
FIG. 2.15  Variação das dimensões de um transistor convencional 

 A união destes processos pode alterar significativamente o comprimento e a 

largura do dispositivo, sendo mais ou menos influente dependendo do tamanho do 

dispositivo implementado. Transistores longos sofrem pequena influência do 

encurtamento do canal, uma vez que uma variação máxima de 0,3 µm (para uma 

tecnologia de 0,6 µm) em um transistor de 10 µm de comprimento significa uma 

variação de apenas 3%. Já em um transistor estreito, 0,2 µm em cada lado de um 

transistor mínimo com largura de 0,8 µm (extremamente comum em vários circuitos 

na tecnologia 0,6µm) representa uma variação de 50% na largura de canal do 

transistor projetado. 

Assim sendo, torna-se bastante proveitoso um método de extração dos valores 

de largura e comprimento efetivos a partir das medidas experimentais de um 

transistor, para que os valores corretos possam ser obtidos para o transistor em 
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questão, independentemente de outras medidas, auxiliando a modelagem do 

mesmo. 

 A base teórica do procedimento é descrita por (CUNHA, SCHNEIDER et al., 

2004a) e compreende os seguintes passos: 

 

• Obter as curvas características do transistor sob a polarização descrita na 

seção 2.4.5 (fonte comum, com Fonte aterrado, VGB variando e VDB fixo.) 

com VDS de pequeno valor (por exemplo, 
2

t
DSV

φ
= 2) para evitar a influência 

de elevados valores de campos elétricos longitudinais no dispositivo. 

• A partir das medidas, obter os valores para a curva de transcondutância de 

Porta sobre corrente de Dreno (gm/ID) para um VDS escolhido, sabendo que 

G

D
m

V

I
g

∂
∂

=  e usando a fórmula da derivada discreta. 

• Plotar em um mesmo gráfico as curvas ID x VGB e gm/ID x VGB, semelhantes 

à FIG. 2.16:  

 
FIG. 2.16  Aparência das curvas IDxVGB e gm/ID x VGB 

• Determinar o valor máximo de gm/ID. 

• Para 
2

t
DSV

φ
= , determinar, a partir do gráfico, o ponto em que gm/ID seja 

0,5310 vezes o seu valor máximo (marcado com um círculo na FIG. 2.17). 

                                            

2 Φt (Potencial térmico) = 
q

KT
 : K = Constante de Boltzmann, T = Temperatura 

absoluta (em Kelvin) e q = carga do elétron 

VGB 

gm/ID ID gm/ID ID 
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A partir daí, encontrar o valor de ID‘ correspondente (marcado com um 

quadrado na FIG. 2.17): 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.17  Determinação de ID de referência para o cálculo da corrente específica. 

• Calcular o valor da corrente específica: IS=1,135* ID’. 

• Repetir o cálculo feito até aqui para vários dispositivos largos de diferentes 

comprimentos. Assinalar em um gráfico os valores de W/IS versus o 

comprimento de máscara dos transistores medidos (Lm). W é a largura dos 

dispositivos usados3. 

• Aproximar os pontos obtidos através de uma regressão linear de melhor 

ajuste (W/IS = a*Lm+b). 

• Obter 
a

b
L −=∆  do ajuste ou diretamente do gráfico, já que para W/IS = 0 

temos Lm = ∆L. 

• Calcular Leff = Lm-∆L. 

• Repetir as medidas para dispositivos de diferentes larguras, obtendo a 

curva Leff*IS versus Wm. 

• Ajustar uma linha reta aos pontos obtidos. Analogamente, ∆W é o valor de 

Wm para Leff*IS = 0. 

• Calcular Weff = Wm-∆W. 

 

                                            
3 Neste ponto, considera-se para os cálculos o valor de largura da máscara. 

Para dispositivos largos, o efeito de estreitamento do canal se torna 

progressivamente menos relevante (Wm>>∆W). 

VGB 

gm/ID ID gm/ID ID 
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Caso não seja utilizado um valor de 
2

t
DSV

φ
= , um novo fator de escala para 

obtenção do ponto correspondente nos gráficos de gm/ID pode ser calculado através 

da solução numérica da EQ. 2.1, utilizando-se os valores conhecidos de VDS e tφ , 

tendo-se em mente que If e ir são, respectivamente, as componentes direta e reversa 

da corrente ID. 





























−+

−+
++−+=

11

11
ln11

r

f

rftDS
i

i
iiV φ

 

EQ. 2.1 

 

Note que If e Ir ainda possuem um grau de liberdade, mas basta arbitrar um valor 

de If para ter-se o valor correspondente de Ir. Isto corresponde a um ponto de 

operação específico do transistor na curva da tensão VDS constante. 

A seguir, de posse de If e Ir, determina-se o ponto na curva gm/ID através da EQ. 

2.2: 

( ) rfD

m

rftD

m

iiI

g

iinI

g

+++







=

+++
≅

11

2

11

2

max
φ

 
EQ. 2.2 

 

e o fator de multiplicação da corrente de Dreno correspondente através da EQ. 

2.3: 

( ) D

rf

S I
ii

I
−

=
1

 
EQ. 2.3 

 
Se utilizarmos, por exemplo, o valor de If = 3, que corresponde ao ponto de 

pinch-off do transistor (GOUVEIA FILHO, 1999), e 
2

t
DSV

φ
=  teremos, por 

conseqüência, Ir = 2,119669. Calculando EQ. 2.1, EQ. 2.2 e EQ. 2.3, obtemos: 

max

531,0 







⋅≅

D

m

D

m

I

g

I

g
   e    DS II ⋅= 135,1  

que foram os valores utilizados neste trabalho. 

Para a solução numérica das equações apresentadas, pode-se utilizar um 

algoritmo do tipo Newton-Raphson, como o disponibilizado pela função Solver do 

Microsoft Excel. 
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2.4.4 EQUAÇÕES PARA SIMULAÇÃO 

A seqüência de equações apresentadas nesta seção foi obtida tomando como 

base o trabalho de (GOUVEIA FILHO, 1999). Na seqüência em que estão, elas 

constituem um algoritmo para o cálculo da corrente de Dreno de um transistor a 

partir dos parâmetros de entrada (explicitados na seção 2.4.3) e das tensões nos 

terminais do dispositivo.  

 

Dados de entrada: (Constantes físicas e parâmetros matemáticos) 

K = 1,3807.10-23 [JK-1] (Constante de Boltzmann) 

εsi = 104,5.10
-12 [F/m] (Permissividade elétrica do silício) 

q = 1,602.10-19 [C] (Carga do elétron) 

T = Temperatura absoluta [K] 

S = Coeficiente de ajuste da suavidade da transição entre inversão fraca e forte. 

Valores próximos a 2 e 3 são recomendados. 

 

Cálculo das grandezas efetivas (podem ser substituídas pelos dados obtidos a 

partir da seção 2.4.3): 

DLLLeff +=
 EQ. 2.4 

DWWWeff +=
 EQ. 2.5 

 

Potencial térmico: 

q

TK
t

⋅
=φ

 
EQ. 2.6 

 

Ajuste do valor de γ levando-se em consideração os efeitos para canal curto e 

estreito: 

032
'

' s

eff

W

eff

L

ox

si

WLC
ϕ

ηηε
γγ ⋅










−−=

 
EQ. 2.7 

 



40 

Cálculo da tensão de pinch-off para VDS = 0 (V’PO): 

00

' ' ssTOGBGB VVV ϕγϕ ++−=
 

EQ. 2.8 







 ++= 22''' 4

2

1
tGBGBGB VVV φ
 

EQ. 2.9 

0

2
2

''

0
2

'

4

'
sGBP VV ϕ

γγ
−














−+=

 

EQ. 2.10 

 

Coeficiente de rampa (n): 

002

'
1

Ps V
n

+
+=

ϕ
γ

 
EQ. 2.11 

 

Tensão de pinch-off no ponto de operação (VP): 

( )DBSBPP VV
n

VV ++=
σ

0

 
EQ. 2.12 

 

Cálculo da densidade de cargas em sentido direto (Q’F): 

2+
−

=
t

SBP

F

VV
U

φ  
EQ. 2.13 

( )
8640,150

4839,841
2 +
−

=
F

U
U

K
F

 
EQ. 2.14 

 
Se 100>FU  

( ) ( )[ ]11ln −⋅+−= FUFF UKUQ
F  EQ. 2.15 

 

senão se 100−<FU   

1=FQ  EQ. 2.16 

 
senão 

( )

( )
( )( )









+++
++= −

−

1

1
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F

F

F

U

U

U

F
eK

e
Q

 

EQ. 2.17 
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t
nC

F
Q

F
Q oxφ

'' −=
 

EQ. 2.18 

 

Densidade da carga de inversão no terminal de Fonte (Q’IS): 

( )
F

Q
t

nC
IS

Q ox −= 1' ' φ
 

EQ. 2.19 

 

Ajuste da mobilidade efetiva dos portadores (µeff): 

00

0

'1 SP

eff
V ϕθγ
µ

µ
++

=
 

EQ. 2.20 

 

Cálculo da tensão de saturação mínima do Dreno (VDSSATmin): 

CRITeffoxnLCQ µ''

0 =
 EQ. 2.21 

'

0

'

0
Q

nC
k toxφ=

 
EQ. 2.22 
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EQ. 2.23 
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EQ. 2.24 

 

Tensão de Dreno-Fonte corrigida (V’DS): 
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DSSAT

SBDB
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V
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EQ. 2.25 

 

Cálculo do comprimento de canal equivalente (Leq): 

'

ox

jSI

C
C

X
L

ε
=

 
EQ. 2.26 
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EQ. 2.27 

LLL effeq ∆−=
 EQ. 2.28 

 

Cálculo da densidade de carga de inversão no Dreno na condição de saturação 

(Q´IDSAT): 

CRITeqoxA nLCQ µ'' =
 EQ. 2.29 

'

'

A

tox
A

Q

nC
k

φ
=

 
EQ. 2.30 
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EQ. 2.31 

 

Tensão VDS na condição de saturação (VDSSAT): 
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EQ. 2.32 

 

Cálculo da densidade de carga reversa no canal (Q´R): 
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EQ. 2.33 
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EQ. 2.34 
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EQ. 2.35 
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Se 100>RU  

( ) ( )[ ]11ln −⋅+−= RURR UKUQ
R  EQ. 2.36 

 

senão se 100−<RU  

1=RQ  EQ. 2.37 

 

senão 
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EQ. 2.38 
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EQ. 2.39 

 

Cálculo da corrente de Dreno (ID): 
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EQ. 2.40 

 

As EQ. 2.15, EQ. 2.16, EQ. 2.17, EQ. 2.36, EQ. 2.37 e EQ. 2.38 são a 

implementação analítica aproximada da solução da EQ. 2.41. 

 

)1ln( −+= QQU  EQ. 2.41 

 

A partir da qual não é possível explicitar Q analiticamente. É por este motivo que 

se utiliza uma função analítica aproximada e suas assíntotas para o cálculo do valor 

de Q. Esta aproximação leva a erros percentuais máximos de 0,5% no valor da 

carga e 0,1 tφ no valor da tensão correspondente (GOUVEIA FILHO, 1999). 
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2.4.5 METODOLOGIA DE EXTRAÇÃO DOS PARÂMETROS 

O procedimento de extração dos parâmetros fica extremamente facilitado devido 

ao reduzido número de parâmetros do modelo ACM. 

Alguns destes parâmetros referem-se a efeitos relevantes em transistores de 

canal longo ou curto (exemplo de λ, coeficiente para CLM4). Nestes casos, a 

extração de tais parâmetros deve ser feita especificamente a partir de transistores 

longos ou curtos conforme o caso, de forma a obter-se maior exatidão no valor 

obtido. Tais restrições estarão indicadas quando necessário. 

A primeira parte da extração dos parâmetros é feita a partir das curvas de 

operação do transistor obtidas do arranjo mostrado na FIG. 2.18: 

 

+ 

- VS+∆V 

+ 

- VS 

VGB 

+ 

- 

 
FIG. 2.18  Esquemático da polarização do transistor para extração dos parâmetros 

Nesta configuração, o transistor é polarizado com VGB fixo e com VDB = VSB + ∆V, 

com ∆V = 60 mV, de forma a mantê-lo na região linear. Realiza-se então uma 

varredura em VSB para vários valores de VGB e mede-se ID. 

Alguns parâmetros necessitam de medidas realizadas na região de saturação. Para 

isto, é usado o circuito da FIG. 2.19: 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.19  Esquemático da polarização do transistor na região de saturação 

                                            
4 Modulação de comprimento de canal (do inglês, Channel Length Modulation) 

+ 

- VGB 
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Os parâmetros são obtidos então a partir do seguinte roteiro: 

 

• Calcula-se a derivada logarítmica (derivada do logaritmo natural de ID) 

em relação a VSB com VDS constante (igual a 60 mV por exemplo) e para 

cada VGB, utilizando-se a familiar fórmula da derivada discreta 

( ) ( )

x

YY

dx

dy xxx

∆

−
= ∆+ .  

• Os valores de VP são obtidos a partir da VSB dos pontos em que o valor 

da curva anterior atinge 0,62 do seu valor máximo, para cada curva de 

VGB constante. 

• Colocam-se os valores de VP em um gráfico VP x VGB. O valor de VT0 é o 

valor de VGB para o qual a curva formada cruza o valor VP = 0. 

• Calcula-se a transformação que leva VP(VGB) para VP(V) onde V=VGB-

VT0-VP. Constrói-se o gráfico dos valores de VP encontrados 

anteriormente segundo a nova variável. 

• Ajusta-se a curva encontrada VP (V) a um polinômio de segundo grau na 

forma: VCVCVP 1

2

2 += , onde C2 e C1 são calculados utilizando-se 

algum critério de ajuste da curva (mínimos quadrados, por exemplo). 

Calculam-se então as expressões 
2

1

C
=γ  e 10

2
CS

γ
ϕ =  para obterγ  e 

0Sϕ . A extração de γ  deve ser feita a partir das curvas obtidas por um 

transistor de canal longo. 

• Para cada ponto definido no segundo passo (determinação de VP para 

cada VGB), IS, a corrente de normalização, é calculada através da 

equação 
52,2

D
S

I
I = . 

• Calcula-se o coeficiente de rampa 
02

1

SPV
n

ϕ

γ

+
+=  e a partir deste, 

( )
S

t

GB
I

n
VF

2

φ
=  para cada VGB. A seguir, faz-se a transformação de 

variável da função F segundo 0SPGB VV ϕ+=  e realiza-se o ajuste linear 
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da função F obtida segundo a equação 201 CVCF SP ++= ϕ  . A partir 

daí calculam-se os valores 

eff

eff

OX
L

W
CC '

2

0

1

⋅

=µ   e   
eff

effOX

L

W

C

C

γ
µ

θ
1

'

0= . 

• Novamente tomam-se os pontos obtidos no segundo passo e obtém-se 

os valores de σ para cada VGB, usando a equação 

( )









∂

∂
−=

DS

Dt

V

In ln

62,0
1

2

φ
σ . Repare que 

( )
DS

D

V

I

∂

∂ ln
 não é nada mais do que a 

ordenada dos pontos marcados no gráfico já utilizado, e n foi calculado 

para cada VGB em um passo anterior deste algoritmo. O valor final de σ é 

a média dos valores obtidos. 

• Para a extração de µCRIT, polariza-se um transistor curto na região de 

saturação, e a partir das medidas feitas, calcula-se a derivada 

logarítmica de ID em relação a VGB, usando o procedimento descrito 

anteriormente. Ao mesmo tempo, utiliza-se o modelo com os parâmetros 

extraídos até aqui para obter as curvas para um transistor longo. 

Colocam-se as duas curvas em um mesmo gráfico e obtém-se o ponto 

onde a corrente medida no transistor curto cai à metade do valor 

previsto para o transistor longo. A FIG. 2.20 exemplifica: 

 

 

Canal Longo 

Canal curto 

gm/ID 

Y

Y/2

VGB  
FIG. 2.20  Obtenção do ponto para a extração de µCRIT. 

•  Neste ponto, obtém-se o valor de ID correspondente e calcula-se 

S

D

d
I

I
i = , utilizando-se o valor de IS já extraído. Também neste ponto são 

válidas as relações 
2

1

ε
=di  e tdCRITeq iL φµ =  
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• No início da saturação pode-se fazer a aproximação Leq ≅ Leff e então 

µCRIT pode ser estimado através da equação  
eff

dt

CRIT
L

iφ
µ = . 

• Para a extração de λ, primeiro calcula-se a curva referente à tensão de 

Early devido ao efeito DIBL5, através da EQ. 2.34, sabendo-se que 

S

D

d
I

I
i =  e 1<<ε : 
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EQ. 2.42 

 

• A seguir, sabendo que 
ADIBLACLMA VVV

111
+= , calcula-se a componente 

devido ao efeito CLM. A partir daí, utilizando as EQ. 2.43 e EQ. 2.44: 
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EQ. 2.43 
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EQ. 2.44 

 

traça-se a curva de VACLM em função de VDS - VDSSAT e ajusta-se uma 

reta aos pontos calculados. Extrai-se λ do coeficiente linear da reta a 

partir da equação: ( )11 ++= d

CRITeq
i

L
ε

β

µ
λ , onde LeqµCRIT, ε e id já foram 

obtidos. 

                                            
5 Diminuição da barreira de potencial induzida no Dreno (do inglês, Drain 

Induced Barrier Lowering) 
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2.5 OBTENÇÃO DE CURVAS GERAIS DE CARACTERIZAÇÃO 

No decorrer deste trabalho, deparamo-nos com a necessidade de realizar as 

medidas corretas que permitissem a extração dos parâmetros de acordo com 

determinado modelo e metodologia. Posteriormente, vislumbrou-se que uma forma 

eficiente de medir as características de um transistor é variar em passos discretos as 

tensões nos três terminais do dispositivo, de forma a construir um bloco de dados 

que depois pode fornecer as medidas que se deseja, de acordo com a metodologia 

utilizada, bastando para isso realizar a conformação e seqüenciamento dos dados 

obtidos a partir de algum software de tabulação como, por exemplo, o Microsoft 

Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.21  Esquema de polarização para a medida das curvas características de um transistor 

O procedimento consiste simplesmente em variar cada uma das tensões 

envolvidas de forma independente. Estipula-se um passo de variação e realiza-se a 

modificação seqüencial das tensões aplicadas, medindo-se ID para cada ponto de 

operação. 

Um padrão de variação interessante é em dois níveis. No primeiro, a tensão 

excursiona de 50 mV até 500 mV em passos de 50 mV. Daí em diante segue de 

0.5V até 5 V em passos de 0,5 V. O propósito é que durante a série de medidas, o 

transistor seja polarizado em regiões de sub-limiar (operação em inversão fraca e 

moderada), que são interessantes para a caracterização do transistor. 

Este padrão de variação então é designado para os três terminais principais de 

forma hierárquica, ou seja, a primeira tensão varia com as outras duas fixas, então a 

segunda tensão se move um passo acima e a primeira tensão excursiona 

novamente, e assim segue até que a terceira tensão tenha terminado a excursão. 

+ 

- 
VDB 

+ 

- 
VSB 

+ 

- 
VGB 
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Pode-se começar variando VSB de 50 mV a 5 V em passos de 50 mV até 500 

mV, e daí em passos de 0,5 V até 5 V, para VGB e VDB iguais a 50 mV. A seguir, Faz-

se VGB = 0,1V e repete-se o procedimento, para VDB ainda igual a 50 mV. Varia-se 

VGB da mesma forma, de 50 mV até 0,5V e então de 0,5 V até 5V. Uma vez 

realizadas as medidas até VGB = 5 V, varia-se VD para 0,1 V e repete-se o conjunto 

de medidas feitas até então. Continua-se para todos os valores de VD até 5 V. 

Utilizando o passo indicado para cada uma das três tensões, iniciando em 50 mV e 

terminando em 5 V inclusive, temos um total de 19 x 19 x 19 = 6859 medidas 

individuais. 

Pode parecer um número excessivo, mas os arranjos de medidas controlados 

por computador, comuns hoje em dia, podem diminuir bastante a carga de trabalho 

do experimentador. Além disso, deixa-se a bancada com a certeza de que os 

resultados obtidos poderão ser utilizados em várias metodologias e análise 

possíveis, diminuindo o risco de que, sob uma mudança de abordagem posterior, o 

conjunto de medidas possa então se mostrar inútil aos fins que foram propostos, 

exigindo novas medidas. 

A princípio, apenas um pequeno conjunto das medidas será necessário para a 

efetiva extração dos parâmetros. Entretanto, o conjunto completo de curvas será útil 

para a verificação do funcionamento do modelo perante o dispositivo real 

efetivamente medido, e não calculado. 

A necessidade de utilização de um passo menor de 50 mV até 500 mV deve-se 

ao interesse da região de sub-limiar e linear para a caracterização detalhada do 

transistor. 
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3 MECANISMOS DE DANOS CAUSADOS PELA RADIAÇÃO 

Vários autores se dedicaram ao entendimento e caracterização dos processos 

de degradação causados por incidência de radiação ionizante nos circuitos 

microeletrônicos (BÖTTCHER, 1996; BOGAERTS e DIERICKX, 1998). O processo 

fundamental que ocorre no silício devido à radiação ionizante é a criação de pares 

elétron-buraco no caminho atravessado pela partícula ou fóton. Estes pares 

carregados criados na trajetória são responsáveis tanto pelos chamados efeitos de 

dose total (total ionizing dose effects) quanto efeitos de dose instantânea (near-

instantaneous effects) que ocorrem durante a exposição à radiação e são de 

natureza transitória, também conhecidos como efeitos de evento único (Single-event 

effects). 

Um bom exemplo deste último é o chamado “Latchup”, condição causada 

quando uma a radiação atravessa o circuito e em sua trajetória provoca a circulação 

de cargas entre dois transistores próximos, provocando sua condução de forma 

auto-sustentável (SEDRA e SMITH, 1998). Este trabalho focaliza apenas os efeitos 

de dose total, que são o efeito motivante do desenvolvimento dos dispositivos 

apresentados aqui. 

 

3.1 EFEITOS DE DOSE TOTAL 

Os efeitos ionizantes de dose total já foram extensamente estudados e vários 

trabalhos já foram publicados focalizando este tópico (BOGAERTS e DIERICKX, 

1998).  

Para uma ordem de grandeza, podemos citar que cada par criado consome em 

torno de 18 eV. Desta forma, o número de pares criados por dose de radiação 

recebida é de 8,18x1012 cm-3rad-1 no dióxido de silício (GIRALDO, 1998). 

Tipicamente, os elétrons possuem uma mobilidade muito maior que as lacunas, 

de forma que sob presença de um campo elétrico, tendem a se separar e a taxa de 

recombinação é menor. A temperatura também influencia na taxa de recombinação 

dos pares, e as duas principais conseqüências são o aprisionamento de cargas no 

meio do óxido e nas suas interfaces. Os efeitos dos mecanismos apresentados aqui 

serão discutidos na sessão 3.2. 
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Deve-se ter em mente que alguns processos de fabricação avançados de 

dispositivos como o bombardeio por feixe de elétrons, a litografia por Raios X, os 

processos que utilizam plasma, a pulverização catódica (Sputtering) e deposição por 

feixe de elétrons podem induzir danos durante a fabricação. Tais danos podem ser 

amenizados através de mecanismos discutidos na seção 3.4. 

 

3.1.1 APRISIONAMENTO DE CARGAS NO DIÓXIDO DE SILÍCIO 

Nos circuitos CMOS, as regiões condutoras dos dispositivos são geralmente 

finas e confinadas em uma região rasa junto à superfície da pastilha de silício. A 

integração de circuitos CMOS em modernas tecnologias sub-micrônicas baseia-se 

em duas condições: a realização de vários dispositivos eletrônicos no mesmo 

substrato através de processos de implante e deposição planares, e o isolamento 

elétrico de cada dispositivo de todos os outros presentes no mesmo substrato. 

Quanto maior o nível de integração, maior a dificuldade para atender aos requisitos 

devido aos limites físicos da tecnologia de processamento de silício. 

Nas tecnologias atuais, os elementos condutores existentes acima da superfície 

da pastilha são isolados dos dispositivos elétricos através de uma camada de 

dióxido de silício (SiO2) depositado entre eles. Entretanto, sob efeito da radiação 

ionizante, pares elétron-buraco são formados na camada de dióxido de silício. Sob 

efeito da temperatura e de campo elétrico positivo (VG>VB), os elétrons que não se 

recombinam, dotados de maior mobilidade, são atraídos para a Porta e outras 

camadas condutoras e drenados. Os buracos, por possuírem uma mobilidade muito 

menor que a dos elétrons, tendem a ficar aprisionadas no óxido. Eventualmente, sob 

efeito de um campo elétrico, podem ou não migrar para a interface do óxido com o 

substrato. Apesar de haver um certo índice de recombinação, o cenário final 

apresenta o óxido com excesso de cargas positivas, aprisionadas na estrutura. 

 

3.1.2 CAPTURA DE PORTADORES NA INTERFACE (INTERFACE TRAPS) 

Trata-se de um fenômeno de efeito menor do que o aprisionamento de cargas, 

onde são criados níveis de energia discretos dentro da região proibida entre a banda 

de valência e condução do semicondutor. Estas armadilhas estão dispersas ao 

longo e muito próximas à interface Si / SiO2. A carga total aprisionada pode ser 
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positiva, neutra ou negativa, e o mecanismo geral segundo o qual ocorre esta 

captura de portadores apenas recentemente começou a ser compreendido 

(BOESCH JR., 1983; HANCKOCK e SOLI, 1997). 

 

3.2 EFEITOS DA RADIAÇÃO EM TRANSISTORES CMOS 

Apesar de não serem os mais simples dispositivos semicondutores, os 

transistores são de suma importância, visto que são blocos fundamentais de 

qualquer circuito integrado, seja ele analógico ou digital. Torna-se, portanto, 

importante analisar e entender os efeitos da radiação sobre eles. Nesta seção, 

apresentar-se-ão os principais efeitos a que transistores integrados CMOS 

convencionais estão sujeitos quando submetidos a bombardeio por radiação 

ionizante (BÖTTCHER, 1996): 

 

3.2.1 ALTERAÇÃO DA TENSÃO DE LIMIAR 

Trata-se do efeito mais importante, já que a tensão de limiar é a tensão de Porta 

necessária para criar uma camada de inversão e ligar o transistor. Uma alteração 

desta tensão tem por efeito modificar as características de operação do circuito, e 

dependendo da dose, impedir completamente seu funcionamento. 

O acúmulo de cargas positivas aprisionadas no óxido cria um campo elétrico 

vertical na superfície do substrato, atraindo elétrons para a interface Si / SiO2. As 

cargas negativas atraídas diminuem a concentração líquida de cargas positivas 

próximo à superfície do substrato, na medida em que alteram o balanço entre os 

portadores de carga no silício dopado.  

A diminuição da carga positiva na superfície do substrato torna mais fácil atingir 

o limiar de inversão do substrato, e o efeito visível é a diminuição da tensão de limiar 

do transistor N-MOS. Em dispositivos P-MOS, o efeito é contrário, e a tensão a ser 

aplicada deve ser mais negativa de forma a compensar a quantidade maior de 

portadores negativos no canal. Em níveis extremos de radiação, torna-se impossível 

ligar transistores P-MOS com as tensões entregues pela alimentação do circuito, e 

transistores N-MOS não podem mais ser desligados.  

Conforme as tecnologias de fabricação atingem resoluções menores, os 

transistores fabricados tornam-se menos susceptíveis à radiação. A razão é que a 
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espessura da camada de óxido sob a Porta é reduzida com a resolução e o óxido 

depositado conseqüentemente deve ter melhores características de isolamento 

devido às maiores intensidades de campo elétrico que a camada deve suportar. A 

melhoria do isolamento é conseguida através da maior pureza do óxido, o que inibe 

naturalmente alguns mecanismos de degradação sob radiação, como a criação de 

armadilhas na interface. A conjunção destes dois fatores reduz a probabilidade de 

acúmulo de cargas e os valores totais que este acúmulo pode atingir por unidade de 

volume. Sendo assim, tecnologias de maior resolução são naturalmente mais 

resistentes à radiação do que as tecnologias mais antigas. 

 

3.2.2 REDUÇÃO NA MOBILIDADE DE PORTADORES 

As armadilhas induzidas na interface degradam a mobilidade dos portadores no 

canal do transistor MOS, ocasionando a redução na condutância do canal e na 

transcondutância do transistor, levando à redução do ganho. A degradação pode ser 

diretamente parametrizada pela variação da mobilidade dos portadores devido à 

influência da radiação (GIRALDO, 1998): 

( )itN∆+
=

α
µ

µ
1

0

 
EQ. 3.1 

 

onde µ0 é o valor da mobilidade antes da irradiação, α = (8±2) x 10
-13 cm2 e ∆Nit 

é o incremento no número de armadilhas na interface por unidade de área. 

A redução na mobilidade dos portadores, por aumentar o tempo de trânsito, 

leva à redução direta da velocidade do dispositivo. 

 

3.2.3 AUMENTO DO RUÍDO 

As características de ruído dos transistores utilizados determinam as menores 

características de ruído que podem ser alcançadas pelo circuito. Após a irradiação, 

observa-se um aumento do ruído branco (independente de freqüência), e do ruído 

flicker (inversamente proporcional à freqüência). O resultado é um aumento na 

freqüência de equalização da densidade espectral de potência dos ruídos 

(freqüência em que as duas componentes de ruído citadas são iguais). 
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Este efeito está relacionado ao aumento da concentração de armadilhas na 

interface e das cargas aprisionadas próxima a ela. 

 

3.2.4 AUMENTO DA CORRENTE DE FUGA E CRIAÇÃO DE TRANSISTORES 

PARASITAS 

O acúmulo de cargas no óxido não ocorre apenas sobre o canal do transistor, 

mas em toda superfície do circuito. Particularmente, nos espaços entre os 

transistores, o substrato é recoberto por uma camada de óxido muito mais espessa 

(Óxido espesso ou FOX – Field Oxide – de aproximadamente 400 nm para uma 

tecnologia de 0,6 µm) do que a existente sobre o canal de inversão 

(aproximadamente 12,5 nm na mesma tecnologia). Nestes locais, por não haver 

campos elétricos intensos, o problema do aprisionamento de cargas torna-se muito 

mais grave. Os elétrons deslocam-se facilmente para locais onde são drenados, mas 

os buracos, com pouca mobilidade, permanecem aprisionados no óxido espesso e 

com maior dificuldade de se recombinar do que os buracos aprisionados sob a 

Porta. Devido à espessura do óxido nestas regiões, o volume de cargas 

aprisionadas é muito mais significativo. 

O resultado é que o aprisionamento de cargas no óxido espesso pode muito 

mais facilmente provocar a inversão do substrato sob ele, dando origem a 

transistores parasitas que podem formar caminhos de condução fora de controle 

entre o Dreno e Fonte do mesmo transistor ou mesmo entre transistores diferentes. 

O propósito da FIG. 3.1 é propiciar um melhor entendimento deste fenômeno: 

 

 

FIG. 3.1  Corrente parasita em um transistor linear convencional 
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Nas regiões de óxido espesso, a inversão do substrato tende a iniciar-se sob as 

regiões sombreadas pelas trilhas condutoras do circuito. A razão é simples: estas 

muitas vezes carregam tensões positivas (caso das linhas de alimentação, com Vdd) 

e assim criam um campo elétrico vertical que apesar de menor devido à distância 

envolvida para o substrato, soma-se à contribuição das cargas aprisionadas no 

óxido, criando um acúmulo de elétrons que pode efetivamente promover a inversão 

do substrato na região afetada. A FIG. 3.2 ilustra a criação da camada de inversão 

sob o óxido espesso: 

 

FIG. 3.2  Camada de inversão criada sob o óxido espesso sob influência de uma trilha condutora em tensão positiva 

Além disso, as correntes de fuga presentes nos dispositivos desligados 

aumentam devido à variação da tensão de limiar e também na inclinação das curvas 

de sub-limiar. A captura de portadores na interface tende a alargar a curva 

característica na região de sub-limiar, de forma que variações de tensão maiores 

são necessárias para atingir as mesmas variações de corrente da situação pré-

irradiação (BÖTTCHER, 1996). 

Obviamente, as alterações das características dos dispositivos presentes no 

circuito podem levar a sérias alterações no funcionamento do circuito. Algumas 

destas alterações podem ser muito difíceis de prever sem a realização de extensas 

simulações. Em alguns casos, as mudanças podem ser tão severas que o circuito ou 

partes dele podem parar de funcionar ou fazê-lo apenas em freqüências de 

operação mais baixa. 

A forma como cada circuito responde a uma determinada condição de radiação 

depende do projeto do circuito e do comportamento intrínseco dos dispositivos 

fabricados na tecnologia correspondente. 
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3.3 INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DO TRANSISTOR 

Em um transistor linear retangular, visto em perspectiva na FIG. 3.3, a 

construção do dispositivo cria naturalmente uma área de transição entre a região 

ativa do dispositivo e o restante do substrato, que pode ser especialmente 

importante quando o circuito sofre os efeitos da radiação.  

 
FIG. 3.3  Cargas aprisionadas em um transistor facilitando o aparecimento de correntes parasitas 

Observando a FIG. 3.3, percebe-se que do óxido espesso para a região ativa do 

transistor temos a redução abrupta da espessura do óxido. Olhando o perfil da 

figura, vemos que na fronteira o óxido assume uma forma angulosa, chamada 

comumente de bico-de-pássaro (Bird’s beak). A solução das equações de potencial 

nesta região da estrutura implica que o campo elétrico exercido pelas cargas 

aprisionadas no óxido espesso atinge um máximo muito mais elevado no canto 

agudo do bico. 

O resultado é que assim aumentam ainda mais as chances de que nesta região 

ocorra a inversão na superfície do substrato e seja criada uma corrente parasita 

entre o Fonte e Dreno capaz de degradar ou impedir o correto funcionamento do 

transistor afetado. 

 

3.4 RECOZIMENTO (ANNEALING) 

Após a exposição à radiação, alguns dos efeitos da radiação ionizante sobre o 

circuito elétrico podem ser atenuados através do recozimento, quando o dispositivo 

é exposto a temperaturas elevadas durante um período de tempo variável. Este 

recozimento promove o movimento das cargas aprisionadas no óxido e a 
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recuperação dos danos, sendo a extensão desta recuperação dependente do tipo de 

dano sofrido e do período de recozimento. Entretanto, um revés deste processo é o 

comportamento do dispositivo semicondutor sob este tratamento térmico. O calor 

pode permitir a difusão de portadores e dopantes implantados no silício, alterando as 

junções fabricadas e conseqüentemente as características elétricas do dispositivo. 

Foram reportadas, entretanto, situações onde alguns efeitos foram acentuados 

após o recozimento (BOGAERTS e DIERICKX, 1998). Neste caso, fala-se em 

“Reverse-annealing”, e normalmente ocorre quando um dispositivo sofre dois tipos 

de danos com efeitos eletricamente contrários. 

Como exemplo, suponha a seguinte situação: o aprisionamento de cargas no 

óxido provoca a diminuição de VTH. Em paralelo, as armadilhas na interface óxido-

substrato aprisionam portadores negativos, elevando o VTH. À primeira vista o efeito 

da radiação pode não ser muito acentuado, já que os dois efeitos tendem a 

cancelar-se, e apenas a sobra de carga líquida afeta o dispositivo. Entretanto, basta 

que durante o recozimento, os portadores presos nas armadilhas sejam recuperados 

mais rapidamente. Então a diminuição do VTH devido aos portadores aprisionados no 

óxido passa a ser mais relevante, e o efeito para um observador externo é o 

agravamento dos efeitos da radiação. 

 Particularmente no caso das cargas positivas aprisionadas no dióxido de silício 

à pequena distância do substrato (aproximadamente 4 a 5 nm) estas podem sofrer 

recombinação com elétrons provenientes do substrato através de efeito túnel. Neste 

caso fala-se em “Tunnel annealing”, e ocorre mais freqüentemente no canal dos 

transistores MOS. 
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4 ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO PARA CIRCUITOS CMOS 

Os mecanismos de danos e seus efeitos descritos nas seções anteriores não 

podem em geral ser eliminados. Entretanto, pode-se empregar diversas técnicas 

para reduzir o impacto no comportamento dos circuitos. Dispositivos projetados sob 

estas considerações são ditos resistentes à radiação (Radiation-Hardened). 

Uma primeira alternativa é aprimorar o processo de purificação e crescimento 

dos óxidos sobre a pastilha de silício. O objetivo neste caso é diminuir a 

susceptibilidade do material à interação com a radiação ionizante, minimizando seus 

efeitos. Um circuito construído sob esta plataforma melhorada poderia receber doses 

maiores antes de apresentar alteração substancial no seu funcionamento. 

Pode-se ainda desenvolver ou selecionar processos de fabricação imunes ou 

menos susceptíveis a tais fenômenos, como os processos SOI (Silicon-on-insulator) 

imune a vários mecanismos de dose-instantânea. Entretanto, é um processo ainda 

susceptível a efeitos de dose-total e custa mais do que os principais processos 

CMOS comercialmente disponíveis. 

Processos sub-micrônicos possuem uma camada de óxido já muito fina sobre 

os transistores e com melhor isolamento. Isto já provê uma resistência natural maior 

ao acúmulo de cargas e conseqüente efeito no funcionamento do transistor, 

conferindo maior resistência intrínseca do processo de fabricação. 

Técnicas de layout procuram combater o problema através do 

desenvolvimento de estruturas geometricamente desenhadas que naturalmente 

dificultem os processos físicos correspondentes aos efeitos da radiação. Esta 

abordagem é a utilizada nesta dissertação, pois possui a vantagem de poder ser 

replicada em diferentes resoluções e ser independente de um processo específico 

ou de um circuito em especial. O resultado é que a utilização de um processo 

comercial disponível (Off-the-shelf) permite a redução brutal dos custos envolvidos e 

diminui o ciclo desenvolvimento-implementação-teste-melhoria, acelerando a 

obtenção de tecnologia. 

Ao nível de circuito ou sistema pode-se desenhar redundâncias ou 

dispositivos de controle capazes de reverter níveis de degradação previstos. Tais 

dispositivos e sistemas não serão objetos da nossa discussão. 
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4.1 PROJETOS UTILIZANDO TRANSISTORES P-MOS 

Uma das estratégias utilizadas para conferir resistência à radiação é a realização 

de circuitos que favoreçam o uso de transistores P-MOS em sua estrutura 

(BOGAERTS e DIERICKX, 1998). A razão é que o substrato em um transistor P-

MOS, por ser formado por silício com dopagem do tipo n, não está sujeito à inversão 

devido ao acúmulo de cargas positivas na área de óxido espesso ao redor do 

transistor. Assim, apesar de a tensão de limiar ser afetada, ela ocorre no sentido 

oposto, dificultando a inversão do transistor e, portanto, não permite a formação de 

transistores parasitas ou regiões que possibilitem a fuga de corrente. 

Uma das desvantagens é que transistores P-MOS ocupam mais espaço de 

layout em processos que utilizam pastilhas de substrato do tipo p, por necessitarem 

de uma região de dopagem n profunda (Poço n) ao seu redor (vide FIG. 2.6(b)). 

Além disso, um circuito majoritariamente formado por transistores P-MOS pode 

trazer algumas restrições importantes ao projeto, no que diz respeito aos níveis 

lógicos e tensões a serem utilizadas. 

 

4.2 ANÉIS DE GUARDA 

Outra estratégia possível é criar blindagens entre os dispositivos que minimizem 

os efeitos da radiação ou impeçam que eles comprometam demais o funcionamento 

do circuito, restringindo as áreas afetadas. Um exemplo são os anéis de guarda que 

podem ser projetados para envolver regiões críticas do circuito. Pode-se, por 

exemplo, circundar um transistor com um anel de guarda, impedindo assim que 

possa ser criado um caminho de condução entre ele e um transistor adjacente. 

Anéis de guarda devem normalmente ser utilizados para cercar uma região mais 

extensa ou um bloco de circuito específico, já que ocupam muita área útil. 

Basicamente funcionam de duas formas: podem funcionar como isolantes, 

impedindo um contato elétrico mesmo após efeito de radiação severa, ou como 

terminal de drenagem, proporcionando um caminho de baixa impedância para 

cargas livres produzidas durante a exposição à radiação. 
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4.2.1 ANÉIS DE GUARDA DO TIPO ISOLANTE 

Como foi dito, a finalidade deste primeiro tipo de anel é isolar eletricamente 

regiões do substrato, impedindo que correntes parasitas o atravessem e afetem 

outras áreas do circuito. 

Continuando a admitir que o substrato possui dopagem p, começamos a 

construir uma região de difusão com dopagem p forte. Teremos assim um contato de 

baixa impedância para o substrato. A seguir, esta região de difusão é cortada por 

uma faixa de polissilício, à semelhança do terminal de Porta. Sua finalidade é que, 

estando sempre aterrada e situando-se acima de uma camada de óxido fino e não 

de óxido espesso, a faixa de polissilício dificulta o aparecimento de uma camada de 

inversão por baixo, impedindo desta forma, o contato elétrico das duas regiões ao 

seu redor. Adicionalmente, as faixas de difusão p de ambos os lados aumentam a 

concentração de buracos na região adjacente à faixa de polissilício, aumentando a 

tensão de limiar e conseqüentemente dificultando a inversão do substrato nesta 

área. A FIG. 4.1 descreve a construção desta estrutura: 

 

 

 

FIG. 4.1  Esquema das camadas do anel de guarda resistente à radiação 
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4.2.2 ANÉIS DE GUARDA DO TIPO TERMINAL DE DRENAGEM 

Anéis de guarda capazes de drenar cargas são particularmente úteis para isolar 

os dispositivos das influências de cargas livres no substrato. 

O anel de guarda apresentado na FIG. 4.2 é construído a partir de um canal de 

implante n profundo (poço n). A seguir é criada uma região de difusão interna a este 

poço, com dopagem n forte. Estabelecemos assim um contato de baixa impedância 

que permite controlar a tensão do poço n. Para permitir o controle direto, uma tira de 

metal estabelece uma fileira regular de contatos metálicos para a região. 

Podemos agora controlar a tensão da região. Caso esta tensão seja positiva, 

elétrons livres no substrato, ao se aproximarem do anel de guarda serão coletados e 

retirados do sistema. Um caso onde este tipo de anel é importante é no 

desenvolvimento de circuitos fotossensíveis. A incidência de luz, por efeito 

fotoelétrico, pode gerar pares de cargas em todo o substrato. Estes cargas, por sua 

vez, podem encaminhar-se para as regiões sensíveis dos dispositivos e interferir 

com as medidas. 

 
FIG. 4.2  Diagrama do anel de proteção contra portadores fotogerados 

Entretanto, analisando a estrutura, percebe-se que sob efeito da radiação o 

substrato ao redor pode inverter-se devido ao acúmulo de cargas positivas no óxido 

espesso. Caso esta inversão crie um caminho de condução, outra estrutura do 

circuito pode ser curto-circuitada para VDD. Portanto, quando esta estrutura for 

utilizada em circuitos que estarão sob efeito de radiação ionizante, é imperativo que 

ela seja ladeada por dois anéis do primeiro tipo mostrado, um de cada lado, para 

impedir que a inversão do substrato ultrapasse a fronteira da área dedicada aos 

anéis de guarda. 
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4.3 TRANSISTORES CONCÊNTRICOS 

Outra proposta para imprimir resistência à radiação aos transistores é a 

mudança do layout retangular normalmente utilizado, criando um transistor 

concêntrico. Neste tipo de transistor, um dos terminais deve ser completamente 

envolto pelo polissilício, como mostrado na FIG. 4.3. Isto garante que a condução 

entre os terminais sempre se dará sob comando do terminal de Porta, não havendo 

caminho para uma eventual corrente parasita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
FIG. 4.3  Exemplos de Transistores concêntricos (a) sem e (b) com chanframento 

Foram realizados estudos para tentar modelar a operação destes transistores 

(GIRALDO, 1998). Entretanto trata-se de tarefa complexa, pois a modelagem destes 

dispositivos depende da solução das equações de potencial nos pontos ao redor do 

anel de polissilício. Além desta dificuldade, um transistor construído desta forma 

ocupa um espaço considerável. 

Finalmente, as características elétricas e dinâmicas do transistor são 

intrinsecamente assimétricas. Mais importante, é impossível realizar dispositivos 

com razão W/L inferior a 2, aproximadamente. Além disso, estes transistores ainda 

necessitam de anéis de guarda em torno do Dreno, pois o problema da inversão do 

substrato ao redor permanece. 
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4.4 O TRANSISTOR DOGBONE 

Devido às desvantagens do conceito anterior, buscou-se um novo paradigma 

para realizar um transistor resistente à radiação (Rad-Hard) compacto, simétrico e 

mais simples de modelar eletricamente. O resultado é a construção de um outro 

formato de transistor, apresentado na FIG. 4.4 e que, devido à sua forma, foi 

apelidado de Dogbone:  

 

FIG. 4.4  Transistor Dogbone mínimo implementado em layout 

Trata-se de um transistor onde os dois terminais são completamente envoltos 

por polissilício, utilizando-se a mínima distância permitida pela tecnologia 

empregada. As regiões ao redor dos contatos recebem dopagem do tipo n enquanto 

a área retangular externa ao transistor recebe dopagem do tipo p. Com este arranjo, 

vários dos principais problemas encontrados em N-MOS convencionais e 

concêntricos são endereçados: 

• A fronteira do óxido fino com a região de óxido espesso forma um circuito 

fechado equipotencial ao redor dos terminais, não havendo condução de 

corrente através dos “Bird’s beaks”. 

• Não há caminho possível de condução entre os terminais que não seja 

controlado pela Porta. 

• A dopagem p externa ao transistor eleva o VTH de tal forma que a inversão 

do substrato nesta região fica dificultada, inibindo a formação do caminho de 

condução entre dois transistores distintos. 

• O formato e o tamanho não se afastam muito de um transistor convencional, 

minimizando o impacto na área utilizada. 

• A estrutura de condução e as distâncias envolvidas não são muito diferentes 

de um transistor convencional, simplificando a modelagem. 
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• Possui estrutura perfeitamente simétrica, levando a características elétricas 

também simétricas sob regimes de corrente alternada e contínua. 

 

De fato, como é um dos objetivos desta dissertação, veremos que estes 

transistores efetivamente possuem resistência à radiação apreciável, e curvas 

características próximas do modelo do N-MOS retangular. 

 

4.4.1 RELAÇÃO W/L EM UM DOGBONE 

A rigor, transistores Dogbone são diferentes, por construção, de transistores 

retangulares convencionais, o que pode dificultar sua caracterização e modelagem 

por modelos desenvolvidos para estes transistores. Têm, além disso, a peculiaridade 

de estarem cercados por uma região de implante p, criada justamente para dificultar 

a inversão do substrato nas regiões ao seu redor. 

Por outro lado, deve-se considerar também que modelos elétricos propõem-se a 

aproximar o comportamento dos transistores buscando não a exatidão, mas uma 

aproximação aceitável entre valores calculados e medidos. As variações estatísticas 

de parâmetros entre dois chips de diferentes rodadas de fabricação (Run) e mesmo 

entre dois chips fabricados simultaneamente contribuem para que o modelo 

represente um compromisso prático entre a previsão teórica e o dispositivo ou 

circuito efetivamente fabricado. 

Conseqüentemente, pela sua construção similar, pode-se esperar que o 

funcionamento do Dogbone seja bastante semelhante a um transistor retangular. 

Descontando-se os efeitos de incerteza fotográfica das dimensões das máscaras de 

fabricação e a interferência lateral entre a dopagem p forte e o substrato p sujeito à 

inversão sob o terminal de Porta, o canal de condução do Dogbone é 

essencialmente retangular, exceto nas extremidades próximas aos terminais. Em 

transistores mais longos esta diferença torna-se progressivamente menos relevante. 

A FIG. 4.5 evidencia as diferenças construtivas entre um transistor Dogbone e 

um transistor retangular.  
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FIG. 4.5  Comparação do canal de condução entre um Dogbone e um transistor retangular 

No Dogbone, sua construção circunscrita por uma região de difusão p elimina a 

influência do óxido espesso na largura do dispositivo. Por outro lado, o implante p 

pode difundir-se sob o terminal de Porta, alterando a largura efetiva do transistor. 

Estas influências estão destacadas na FIG. 4.6. 

 

 
FIG. 4.6  Variação das dimensões de um Dogbone  
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5 PROJETOS DE ESTRUTURAS RESISTENTES À RADIAÇÃO 

O projeto que motivou o desenvolvimento desta dissertação previa o 

desenvolvimento de um circuito de acordo com os seguintes requisitos: 

• Sensor de imageamento com resolução de 512x512 pixels 

• Período de funcionamento de 5 anos em ambiente espacial, em órbita 

terrestre baixa 

 

De acordo com estes requisitos, as soluções de projeto adotadas foram: 

• Estudar e desenhar os vários layouts possíveis, fabricando um circuito 

de teste 

• Testar o comportamento dos layouts sob os efeitos da radiação 

• Escolher o melhor layout 

• Desenvolver um protótipo simplificado para testar o funcionamento geral 

do circuito (matriz de 64x64 elementos) 

• Corrigir os problemas identificados e fabricar um circuito definitivo 

 

Os circuitos apresentados nesta dissertação foram projetados pelos seguintes 

pesquisadores: 

• Professor Antônio Carneiro de Mesquita Filho 

• Major Pedro Paulo Levi Mateus Canazio 

• Pesquisador Filipe Vinci dos Santos 

• Tenente Vitor Cesar Dias da Silva 

• Tenente Leandro Teixeira Dornelles 

• Tenente Renato Henrique Guimarães Dias 

 

Esta dissertação foi feita durante e imediatamente após o recebimento do chip 

de protótipo fabricado. O objetivo deste capítulo é descrever as estruturas e circuitos 

que foram desenvolvidos para estes dois chips e como o requisito particular de 

resistência à radiação foi alcançado para cada um deles. 
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5.1 ARQUITETURA DO CHIP DE TESTE 

O primeiro chip fabricado possuía uma série de estruturas de teste, para permitir 

a caracterização e a comparação de desempenho entre vários layouts conhecidos 

que pudessem ser utilizados para a fabricação da matriz de pixels. Os pixels 

efetivamente implementados encontram-se descriminados na seção 5.6, e várias 

das estruturas implementadas foram estudadas em maiores detalhes em 

(DORNELLES, DIAS et al., 2001). A FIG. 5.1 apresenta a arquitetura funcional que 

foi utilizada para o projeto do primeiro circuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.1  Arquitetura geral do chip de teste 

 

5.2 ARQUITETURA DO CHIP DE PROTÓTIPO 

O objetivo tido em vista durante o projeto do segundo chip, como vimos no início 

da seção 5.1, foi o de constituir um protótipo operacional que, apesar de possuir 

menor resolução do que a requerida pelo projeto, fosse capaz de demonstrar o 

funcionamento prático da arquitetura e do circuito desenvolvido para atender aos 

requisitos propostos. 

Além disso, tal protótipo permitiria a realização de testes preliminares que 

levariam ao diagnóstico de possíveis problemas e as conseqüentes melhorias de 

projeto. A arquitetura escolhida está descrita na FIG. 5.2 (YANG, MIN et al., 1996): 

 

Chip de teste 

X 

. . .  

9 Matrizes de teste 

 com 4x34 pixels 

. . . 

9 Matrizes de teste 

 com 3x3 pixels 

X 

Banco de transistores 

convencionais e concêntricos 

Banco de transistores Dogbone 
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FIG. 5.2  Arquitetura do Protótipo APS #1 

A matriz é o núcleo do chip, sendo constituída por 64 linhas e 64 colunas de 

pixels que irão compor a imagem adquirida. Para endereçar cada pixel, são 

necessários dois decodificadores de endereços de 6 bits cada um (26 = 64 

endereços) cuja função é ativar os sinais de seleção do pixel definido pelo endereço 

fornecido. Na FIG. 5.2 fica clara a existência de um bloco de amplificadores de 

corrente (drivers) localizado à esquerda da matriz. Uma vez que todos os 64 pixels 

da matriz possuem os sinais de seleção (Select) curto-circuitados entre si, os valores 

de corrente necessários para alimentar a capacitância de todos estes dispositivos 

em paralelo não poderiam ser supridos diretamente pelo decodificador, 

comprometendo o nível de tensão e a velocidade requerida pelo circuito. Esta é a 

função dos circuitos drivers, que isolam o decodificador da matriz ao mesmo tempo 

em que são capazes de suprir a corrente necessária para ativar todos os 

dispositivos da linha. 

Do lado direito da FIG. 5.2 está o decodificador de coluna e os circuitos que 

atuando em conjunto  com este, permitindo a seleção da coluna endereçada e a 

transmissão do sinal do pixel para a linha de saída do chip. 

 

Decodificador Drivers 
Ft Corrente 

Decodificador Chaves Matriz de pixels 

Saída 

Protótipo 
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5.3 BANCO DE TRANSISTORES CONVENCIONAIS 

A função de um banco de transistores convencionais é dupla: permite a 

caracterização do processo utilizando-se parâmetros largamente aceitos e oferece 

um grupo de controle para permitir a comparação dos efeitos da radiação nos dois 

tipos de transistores propostos.  

Alguns dos transistores seguem a geometria linear ou convencional, 

normalmente empregada em circuitos desenvolvidos comercialmente por ser o 

layout mais simples e que consome o menor espaço possível. O banco de 

transistores convencionais apresentado na FIG. 5.3 faz parte do circuito 

implementado no chip de teste, e as medidas físicas de seus 10 transistores 

encontram-se enumeradas na TAB. 5.1. Para os transistores concêntricos são 

informadas as duas dimensões existentes para definir a largura do dispositivo, e a 

razão W/L não pode ser diretamente calculada devido à geometria não convencional 

do dispositivo.  

TAB. 5.1  Dimensões dos transistores convencionais e concêntricos implementados 

Transistor Tipo Largura (W) 
Comprimento 

(L) 
Razão de aspecto 

(W/L) 

T1 P-MOS Linear 0,8 µm 0,6 µm 1,33 

T2 P-MOS Linear 40 µm 0,6 µm 66,67 

T3 P-MOS Linear 40 µm 40 µm 1 

T4 N-MOS Linear 8 µm 0,6 µm 13,33 

T5 N-MOS Linear 6,8 µm 0,6 µm 11,33 

T6 N-MOS Linear 20 µm 20 µm 1 

T7 N-MOS Concêntrico 2,8 µm x 2,8 µm 0,6 µm ? 

T8 N-MOS Concêntrico 2,8 µm x 2,8 µm 0,6 µm ? 

T9 N-MOS Concêntrico 8,4 µm x 5,6 µm 0,6 µm ? 

T10 N-MOS Concêntrico 2,8 µm x 2,8 µm 3 µm ? 

 

Na FIG. 5.3 é apresentado o layout do banco de transistores convencionais tal 

qual implementado no chip de teste. A estrutura mais complexa abaixo da linhas dos 

transistores é um banco de diodos de proteção, cuja função é proteger os 

transistores de descargas espúrias de eletricidade estática acumulada durante o 

processo de fabricação (DORNELLES, DIAS et al., 2001). Maiores detalhes acerca 
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dos transistores, tais como layout e pinagem estão disponíveis nos APÊNDICES 1 e 

4. 

Pode-se notar ainda na FIG. 5.3 que os transistores retangulares (T1 a T6) estão 

circundados por anéis de guarda (anéis verdes na figura citada), para impedir que 

sejam afetados por uma possível inversão do substrato após a irradiação.  

 

 

FIG. 5.3  Banco de transistores convencionais 

5.4 BANCO DE TRANSISTORES DOGBONE 

O banco de transistores Dogbone foi implementado no primeiro circuito de teste, 

tal qual é apresentado na FIG. 5.4, composto também por 10 transistores de 

diferentes comprimentos e larguras: 

DB1 

 
DB2 

 
DB3 

 
DB4 

 
DB5 

 
 

DB6 

DB7 

 
DB8 

 
DB9 

 
DB10 

 

FIG. 5.4  Banco de transistores Dogbone 

T10 
T9 

T8 T7 
T6 

T5 T4 

T3 

T2 T1 
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É de se esperar que o Dogbone, por possuir uma geometria singular, possua 

algumas peculiaridades no que se refere às dimensões físicas e elétricas que 

influenciam o seu funcionamento. Por ainda não haver um estudo conclusivo com a 

finalidade de caracterizar esta relação, as medidas consideradas durante o decorrer 

deste texto e que seguem a convenção explicitada na FIG. 5.5 são as seguintes: 

• WP é a largura da faixa de polissilício que conecta os dois terminais do 

Dogbone, tal qual aparece no software de projeto de layout. 

• WC é a largura do canal existente dentro da difusão p que circunda o 

transistor. 

• L é o comprimento do transistor entre as extremidades do polissilício 

 

 

FIG. 5.5  Convenção das medidas dos Dogbones – Largura do canal e da faixa de polissilício (WC, WP) e comprimento (L) 

O comprimento do trecho retangular entre as faixas de polissilício concêntrico 

pode ser obtido subtraindo-se 0,6 µm do valor de L. Mais à frente, no decorrer do 

texto, chamaremos de LP ao comprimento entre as extremidades (L na FIG. 5.5), e 

LC ao comprimento do canal retangular. A razão para esta distinção se tornará mais 

clara quando analisarmos o comportamento do Dogbone em relação a estas 

medidas.  

A TAB. 5.2 resume as dimensões físicas dos transistores Dogbones 

implementados. O layout e a pinagem detalhada dos transistores também estão 

disponíveis nos APÊNDICES 1 e 4. 
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TAB. 5.2  Dimensões dos transistores Dogbones implementados 

Transistor Tipo WC (µµµµm) WP (µµµµm) L = LP (µµµµm) 

DB1 Dogbone 0,9  0,6 80,15 

DB2 Dogbone 0,9 1,2 80,15 

DB3 Dogbone 0,9 2,8 80,15 

DB4 Dogbone 3,7 5,1 80,15 

DB5 Dogbone 0,9 1,2 80,15 

DB6 Dogbone 0 1,2 80,15 

DB7 Dogbone 0,9 0,6 2 

DB8 Dogbone 0,9 1,2 2 

DB9 Dogbone 0,9 2,8 2 

DB10 Dogbone 3,7 5,1 2 

 

5.5 DOGBONES SUPLEMENTARES DE TESTE 

Após o recebimento do primeiro chip de teste fabricado, surgiu o questionamento 

sobre qual seria a real dimensão elétrica dos transistores Dogbones implementados, 

e se o implante p ao redor do canal, que não existe normalmente em transistores 

convencionais poderia ter alguma influência nestas dimensões. 

Como forma de possibilitar o estudo desta questão, foram incluídos no segundo 

chip dois transistores Dogbones (FIG. 5.6), com e sem implante ao redor do canal, 

para permitir a realização de medidas que trouxessem alguma luz experimental 

sobre a questão. 

 

 

 

 
FIG. 5.6  Dogbones suplementares incluídos no Protótipo APS #1 

Estes transistores foram implementados no chip de protótipo e fabricados, porém 

no momento de formulação desta dissertação suas medidas ainda não estavam 

disponíveis. 

As medidas físicas destes transistores estão documentadas na TAB. 5.3: 
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TAB. 5.3  Dimensões dos transistores Dogbone suplementares implementados 

Possui implante p? WC (µµµµm) WP (µµµµm) L (µµµµm) Razão de aspecto (WP/L) 

Sim 0,9 0,9 11,2 0,080 

Não N/A 0,9 11,2 0,080 

 

5.6 PIXELS RESISTENTES À RADIAÇÃO 

Todos os pixels desenvolvidos no decorrer do trabalho partiram de um mesmo 

conjunto de restrições básicas, motivadas por definições iniciais de projeto: 

• Tamanho de pixel de 25µm por 25µm; 

• Maior fator de preenchimento (Fill-factor) possível; 

• Modularidade compatível com a construção de uma matriz quadrada de 

pixels de qualquer tamanho necessário; 

Estas definições, somadas ao requisito de resistência à radiação levaram à 

decisão de se desenvolver o primeiro chip como veículo de testes para permitir a 

análise de comportamento de estruturas convencionais e resistentes à radiação, 

além de praticar as técnicas de layout e testar diferentes soluções de 

implementação. Uma vez que o funcionamento e as características de resistência à 

radiação fossem verificados, as estruturas mais adequadas seriam utilizadas no 

projeto do segundo chip de protótipo. 

Os pixels do tipo 1, 2, 3 e 4 aqui citados baseiam-se nos circuitos propostos por 

(YANG, MIN et al., 1996; LOELIGER, 2001), e já foram apresentados com maiores 

detalhes em (DORNELLES, DIAS et al., 2001) e (SILVA, DORNELLES et al., 2004), 

mas são replicados aqui por razões de completude do trabalho apresentado. 

Serviram de base para as estruturas do chip de teste com o propósito de escolher 

aquele que tivesse melhor desempenho. 

Os pixels do tipo 5 e 6 foram implementados no chip de protótipo, fruto das 

discussões surgidas após a fabricação do primeiro chip, e são derivados do pixel do 

tipo 1. 

O esquemático do circuito implementado e o princípio eletrônico de 

funcionamento são essencialmente os mesmos para todos os pixels, diferindo se 

são ou não resistentes à radiação.  

O layout dos pixels resistentes à radiação de tipo 1, 2 e 4 possui um transistor a 

mais, controlado pelo sinal TX, que permite a passagem da carga armazenada no 
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diodo. Este transistor a mais ocupa um espaço extra nos pixels não resistentes à 

radiação, motivando sua eliminação. Entretanto, o layout característico dos pixels 

resistentes à radiação faz com que não exista ganho significativo de fill-factor ao 

retirar-se o transistor do circuito. Além disso, sua presença no circuito permite que se 

possa controlar o momento de leitura da carga no diodo, para a realização de uma 

dupla amostragem correlacionada (LOELIGER, 2001). 

O elemento sensor é essencialmente o mesmo para todos os pixels, e o 

esquemático dos circuitos implementados estão descritos na FIG. 5.7. Um diodo 

reversamente polarizado (ou o terminal de Porta de um transistor no caso específico 

do pixel do tipo 3) acumula uma carga após a aplicação da tensão de VDD através de 

um pulso no sinal de reset juntamente com um pulso em TX. Durante o tempo de 

integração, a energia luminosa que incide na superfície do chip, por efeito 

fotoelétrico, provoca a criação de pares elétron-lacuna, na superfície do diodo que 

está exposto, promovendo a recombinação das cargas armazenadas no diodo, que 

funciona neste momento como um capacitor cuja carga está sendo depletada. 

A medida da tensão no diodo permite identificar a quantidade de luz que incidiu 

na superfície do pixel, e é feita através do transistor M configurado como seguidor de 

fonte, que isola o diodo da capacitância do roteamento de saída. A ativação do sinal 

Select e TX simultaneamente permite a leitura da tensão no terminal de saída do 

pixel. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
FIG. 5.7  Layout dos pixels (a) convencionais e (b) resistentes à radiação 
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5.6.1 PIXEL TIPO 1 

O primeiro tipo de pixel, que está mostrado na FIG. 5.8, caracteriza-se por 

possuir a área sensível formada por um diodo de junção rasa, onde uma região de 

implante do tipo n forma uma junção p-n com o substrato p ao seu redor: 

(a) 

 

(b) 

 
FIG. 5.8  Layout do pixel tipo 1 (a) Convencional e (b) Resistente à radiação 

Este foi o layout escolhido para construção da matriz completa no circuito de 

prototipagem. 
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5.6.2 PIXEL TIPO 2 

O segundo pixel, que encontra-se ilustrado na FIG. 5.9, utiliza a junção existente 

entre uma área de implante n profunda, normalmente utilizada na construção de 

transistores P-MOS, e o substrato do chip. 

(a) 

 

(b) 

 
FIG. 5.9  Layout do pixel tipo 2 (a) Convencional e (b) Resistente à radiação 
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5.6.3 PIXEL TIPO 3 

O terceiro tipo de pixel é apresentado na FIG. 5.10 e implementa o chamado 

Fotogate. Neste pixel, o elemento sensor não é a junção reversamente polarizada de 

um diodo, mas a capacitância MOS que existe entre o terminal de Porta e o 

substrato do transistor. 

 

(a) 

 

(b) 

 
FIG. 5.10  Layout do pixel tipo 3 (a) Convencional e (b) Resistente à radiação 
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5.6.4 PIXEL TIPO 4 

O pixel do tipo 4, apresentado na FIG. 5.11, foi proposto e desenvolvido pelo 

laboratório IMEC (Interuniversity Micro-Electronics Center), localizado na Bélgica 

(MEYNANTS, DIERICKX et al., 1998). Diferencia-se dos outros por utilizar o 

substrato como coletor de cargas, minimizando a área de difusão utilizada para a 

coleta da tensão. Estudos sustentam que o Fill-factor deste pixel pode atingir valores 

próximos a 100% (DIERICKX, MEYNANTS et al.). 

 

(a) 

 

(b) 

 
FIG. 5.11  Layout do pixel tipo 4 (a) Convencional e (b) Resistente à radiação 
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5.6.5 PIXEL TIPO 5 

Trata-se do mesmo princípio de detecção dos pixels tipo 1, um diodo de junção 

rasa reversamente polarizado. Entretanto, busca-se aqui a otimização do layout 

utilizando-se Dogbones na construção do pixel. Por este motivo, foi eliminado o 

transistor de passagem (terminal TX nos layouts que o possuem), já que isto 

economizaria uma área considerável do pixel. 

Outra finalidade deste pixel é investigar o efeito da moldura externa de 

resistência à radiação no desempenho do pixel, verificando se algum efeito de 

polarização que possa ocorrer na área coberta por polissilício pode alterar as 

características de sensibilidade da estrutura. Espera-se que a variação da tensão na 

moldura, normalmente em zero, possa alterar a eficiência da fotoconversão, criando 

um pixel com características de ganho controlado por tensão. 

Para isto, a moldura do pixel (linha de polissilício ao redor da área sensível) é 

conectada eletricamente a algum pino externo do chip. Desta forma, consegue-se 

variar a tensão da moldura, enquanto monitora-se o efeito desta variação no 

funcionamento do pixel. Todos estes detalhes encontram-se nas FIG. 5.12(a) e FIG. 

5.12(b). 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
FIG. 5.12  (a) Layout e (b) esquemático do pixel tipo 5 

 

Moldura 



80 

5.6.6 PIXEL TIPO 6 

O objetivo do pixel tipo 6 é dar um passo além no desenvolvimento de um pixel 

resistente à radiação integrando o transistor de Reset à moldura da área sensível. A 

razão que explica a hipótese é que o prolongamento da moldura até que circunde 

uma área de difusão conectada a VDD acaba por criar um novo transistor Dogbone. 

Observando-se a FIG. 5.13(a), o Dreno do novo transistor Dogbone citado é o 

terminal no canto superior esquerdo do pixel. 

Outra modificação realizada foi a conexão do terminal do fotodiodo a uma trilha 

de metal extra. Esta trilha prolonga-se para fora do chip, para possibilitar a leitura 

externa direta do fotodiodo. O terminal de conexão do fotodiodo pode ser observado 

no canto inferior esquerdo do layout apresentado na FIG. 5.13(a): 

 

 

 

 

(a) (b) 
FIG. 5.13  (a) Layout e (b) esquemático do pixel tipo 6 

A vantagem deste novo terminal é permitir, ainda na fase de testes, que se 

conecte diretamente o diodo a algum circuito externo que possa ler a tensão no 

mesmo. Pode-se assim caracterizar em maiores detalhes o fotodiodo ou comparar o 

sinal obtido com o sinal de saída fornecido pelo chip. 
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5.7 MATRIZ DE PIXELS 

O requisito inicial para a criação de uma matriz de pixels permitiu que desde o 

início do projeto, o layout dos pixels fosse otimizado para esta construção. A matriz 

de 64x64 pixels (totalizando 1024 elementos sensores) foi construída pelo simples 

emparelhamento do pixel escolhido utilizando uma separação espacial (dot pitch) de 

25 µm. 

Após isso, a matriz de pixels foi circundada por anéis de guarda, e conectada 

aos outros elementos do circuito, situados fora do anel. A FIG. 5.14 mostra o detalhe 

da borda inferior esquerda da matriz, conectada aos outros circuitos de apoio. 

 

 
FIG. 5.14  Detalhe da borda da matriz de pixels mostrando os anéis de guarda e o acoplamento às estruturas adjacentes. 

 

5.8 AMPLIFICADORES DAS LINHAS DE SELEÇÃO 

Como foi dito, a capacitância das 64 portas dos transistores de Select dos pixels 

pertencentes a uma mesma linha pode ser bastante significativa, de tal forma que a 

saída do decodificador pode não ser suficiente para ligar de forma rápida todos os 

transistores. Para resolver este problema, faz-se necessária a inclusão de drivers, 

para isolar o estágio de saída do decodificador. 
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Ao mesmo tempo, a saída de ativação do decodificador é em nível baixo, devido 

à utilização de portas NAND na lógica, o que obriga a colocação de um inversor no 

meio do caminho. 

Optou-se então por resolver estas duas condições simultaneamente, criando um 

inversor de capacidade suficiente para fornecer tensão à linha dos transistores e ao 

mesmo tempo não sobrecarregar a saída do decodificador. Como o Layout precisa 

ser resistente à radiação, foram utilizados transistores Dogbone duplos, que 

possuem elevada capacidade de corrente. Um P-MOS suficientemente grande e 

dois N-MOS em paralelo são então responsáveis por levantar e abaixar o sinal na 

linha de Select. Na FIG. 5.15, a linha de metal à esquerda vai ligada à saída do 

decodificador de linha. Observe o Anel de Guarda resistente à radiação circundando 

o transistor P-MOS, e outro anel fazendo a fronteira de isolamento entre os drivers e 

a matriz de pixels. 

 

  

(a) (b) 
FIG. 5.15  Drivers para o sinal de Reset dos pixels (a) isolado e (b) conectado 

 

5.9 BANCO DE CHAVES ANALÓGICAS 

Para multiplexar as 64 colunas de saída em apenas uma linha, é necessária 

uma configuração de, normalmente, 64 chaves em paralelo, com um dos terminais 

curto-circuitado entre todas as chaves. Entretanto, este arranjo faria com que, além 
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dos outros 63 pixels pendurados na mesma coluna, o amplificador de saída do pixel 

ativo enxergasse também a capacitância em paralelo das difusões das 63 outras 

chaves abertas, o que poderia carregar demasiadamente o estágio de saída do 

pixel. 

Como forma de atenuar este problema aproveitou-se o arranjo cascateado 

utilizado na implementação do decodificador. O que se fez foi cascatear também as 

chaves analógicas em três estágios. O primeiro estágio é formado por quatro chaves 

em paralelo, consecutivas, que têm suas saídas curto-circuitadas entre si. Todas as 

colunas da matriz então estão conectadas em grupos de quatro através das chaves 

analógicas. Um segundo estágio conecta quatro destas saídas de primeiro estágio à 

saída do segundo estágio, através de outras quatro chaves em paralelo. O terceiro 

estágio se encarrega de conectar estas quatro saídas restantes à última saída em 

comum, que é encaminhada para o exterior do chip. 

O esquema da FIG. 5.16 ajuda a entender as ligações efetuadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.16  Esquema de ligações entre as chaves analógicas do multiplexador 

O problema de habilitação do segundo e do terceiro estágio é resolvido  

utilizando-se dos sinais de habilitação de estágios presentes no decodificador. Eles 

são diretamente conectados às chaves correspondentes, de forma que a cada 

momento, os três transistores ligados em série formam um caminho único para o 

sinal de saída. A capacitância vista pelo estágio de saída do pixel, agora, reduz-se 

aos estágios de saída dos outros 63 pixels da mesma coluna acrescidos de três 

transistores em série e 9 difusões em paralelo, valor menor que o anterior. 

saída 
Transistores 

Colunas de pixels 

Segundo estágio 

Terceiro estágio 
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5.9.1 CHAVE COMPLEMENTAR X N-MOS 

Durante a fase de estudo a respeito da fonte de corrente usada para polarizar os 

pixels, verificou-se que a configuração de seguidor de fonte utilizada por si só já não 

era capaz de transferir tensões próximas de VDD para a saída do pixel. A tensão no 

terminal OUT era de, no máximo, 4,0 V. Desta forma, viu-se que não seria 

necessária uma chave complementar na saída dos pixels, pois a tensão nunca 

chegaria a um limiar que justificasse o uso da chave complementar. Decidiu-se, 

então, poupar espaço e complexidade, usando apenas um N-MOS para implementar 

as chaves de passagem do sinal de leitura, como apresentado na FIG. 5.17. 

O uso da chave complementar só se justifica para transferir tensões maiores que 

4,3 V, pois nessa região, a tensão VGS do transistor N fica menor que VTH, abrindo o 

circuito. O transistor P-MOS permaneceria fechado, possibilitando a transferência da 

tensão através da chave. 

 
FIG. 5.17  Layout da chave Analógica implementada com o inversor acoplado 

Note-se que o transistor de chave tem acoplado a si um inversor. Isto acontece 

porque, como vimos, a construção do multiplexador com portas NAND implica que 

as saídas selecionadas vão para nível baixo enquanto todas as outras estão em 

nível alto. Devido a esta inversão de funcionamento, torna-se necessária a 

colocação de um inversor para ativar o N-MOS de passagem. 

 



85 

5.10 FONTES DE CORRENTE 

O propósito das fontes de corrente existentes do Chip é polarizar corretamente o 

seguidor de fonte existente dentro de cada pixel. Isto é feito para cada coluna da 

matriz, de forma que, em um determinado instante, as tensões correspondentes a 

todos os pixels de uma determinada linha estão disponíveis para a saída do chip. 

Cabe ao multiplexador selecionar qual a coluna ativa naquele momento. 

As características da fonte de corrente utilizada influenciam diretamente o 

comportamento do seguidor de fonte, afetando sua linearidade e seu tempo de 

resposta. A razão de aspecto do transistor implementado foi escolhida com base em 

simulações do comportamento do circuito, e seu layout está na FIG. 5.19(a). 

Para controle das fontes de corrente, foi implementado um arranjo do tipo 

espelho de corrente, para que a corrente fornecida pelo seguidor pudesse ser 

facilmente controlada externamente. A conexão destes espelhos de corrente às 

linhas de saída das diversas colunas são apresentadas nas FIG. 5.18 e FIG. 5.19(b): 

 

Corrente de controle 

... 

Coluna 2 Coluna 1 Coluna 64 

 
FIG. 5.18  Esquemático da ligação dos espelhos de corrente 

  

(a) (b) 
FIG. 5.19  Layout das (a) fontes de corrente implementadas e (b) do conjunto entre a matriz e as chaves analógicas 
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5.11  DECODIFICADOR RESISTENTE À RADIAÇÃO 

A ativação e o endereçamento da matriz de 64x64 pixels desenvolvida exigiu a 

concepção de um circuito de decodificação que permitisse a seleção de um pixel 

específico dentro da matriz, de forma que a varredura da imagem pudesse ser feita 

e assim o circuito cumprisse a função designada. As restrições iniciais ao 

desenvolvimento da estrutura eram: 

• 64 saídas, utilizando para isto 6 bits de controle; 

• Lógica complementar, para assegurar o mínimo consumo de potência e 

estados lógicos fortes (“1 lógico” = VDD); 

• Pequena razão de aspecto (comprimento muito maior que a largura), 

para maximizar o uso do espaço disponível ao lado da matriz; 

• Lógica resistente à radiação, com o uso de transistores Dogbone; 

• Baixa susceptibilidade a falhas. 

 

Funcionalmente, o objetivo foi conseguido através da utilização de uma célula 

básica de decodificação 2x4 cascateável que através de três níveis pode endereçar 

64 dispositivos. O esquemático do circuito está na FIG. 5.20: 

 
FIG. 5.20  Cascateamento dos decodificadores para a montagem do decodificador de 6x64 bits 
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Cada estágio de decodificação é formado por um inversor e quatro conjuntos de 

portas NAND, conectadas às quatro saídas existentes (bits de controle iguais a 00, 

01, 10, 11). Cada conjunto possui dois transistores ligados ao sinal de habilitação 

que uma vez ativados levam o sinal de saída para nível alto, conforme indica o 

esquemático apresentado na FIG. 5.21. Observe que a utilização de portas NAND 

faz com que a linha ativa tanto dos estágios de decodificação quanto do 

decodificador como um todo está em nível baixo, enquanto as outras estão em nível 

alto. É por este motivo que todos os estágios de decodificação possuem um inversor 

na entrada para inverter o sinal de habilitação do estágio anterior. 
Vdd

Out 3 Out 2 Out 1 Out 0

A0

 A1

A0*

 A1

A0

 A1*

A0*

 A1*

ENB*
ENB

GND

A1         A0
A1*         A0 A1*         A0*A1         A0*

 
FIG. 5.21  Esquemático do decodificador 2x4 

Assim como o restante da eletrônica que pretende endereçar, tal decodificador 

deve também ser resistente à radiação. Isto foi conseguido através da utilização dos 

transistores Dogbone. O layout do circuito final está na FIG. 5.22: 

 
FIG. 5.22  Layout da célula decodificadora 2x4 (sem as camadas de metal 2 e 3) 
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A conexão entre os estágios de cascateamento é feita através de células de 

roteamento. Estas permitem que os sinais de endereçamento, que percorrem o 

decodificador no sentido longitudinal, sejam encaminhados corretamente aos 

estágios de decodificação correspondente. Os sinais de saída para a habilitação dos 

circuitos ou estágios posteriores são encaminhados lateralmente. Note que as trilhas 

de metal longitudinais para encaminhamento do endereçamento encontram-se 

superpostas aos circuitos do multiplexador, com dois objetivos: aumentar a 

blindagem extra contra a radiação, proporcionada por camadas de metal sobre o 

circuito, e, principalmente, otimizar ao máximo o espaço utilizado pelo circuito, 

preocupação extremamente importante no desenvolvimento do layout de circuitos 

CMOS. 

Uma vez que os blocos constituintes estejam todos prontos, basta agregá-los em 

uma célula e realizar sua conexão com a matriz de pixels. Acrescenta-se ainda ao 

Layout um banco de diodos de proteção contra efeito antena, para todos os bits de 

entrada da palavra de seleção. Todos estes detalhes podem ser vistos na FIG. 5.23: 

 

 
FIG. 5.23  Decodificador descrito, implementado abaixo da matriz de pixels 

 

5.11.1 ROTEAMENTO IMPLEMENTADO 

Como cada estágio de decodificação utiliza 4 sinais (2 sinais mais os inversos), 

a bem da reutilização dos componentes, estipulou-se que os sinais ativos de 

determinado estágio seriam conduzidos sempre pelas quatro vias do centro, mais 

próximas dos contatos de Porta dos transistores da lógica. 
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Foram então feitas células específicas cuja função é trocar as quatro linhas 

medianas do barramento com as quatro superiores ou com as quatro inferiores, e 

vice-versa. Desta forma, após encerrar-se um estágio de detecção e a mudança dos 

sinais ser necessária, basta colocar uma destas células que também servem como 

espaçadores, e o mesmo bloco de decodificação pode ser reutilizado. A FIG. 5.24 

apresenta um esquema simplificado que auxilia o entendimento da disposição do 

roteamento: 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.24  Esquema simplificado do roteamento entre os estágios 

Adicionalmente, uma vez que a decodificação dos bits mais altos (A5 e A4) é 

realizada apenas no primeiro estágio, as linhas inferiores do barramento ficam livres 

no restante do comprimento do multiplexador, sendo então aproveitadas para 

encaminhar os sinais de habilitação dos decodificadores do segundo estágio, sinais 

estes provenientes do primeiro estágio. Os sinais de habilitação do terceiro estágio 

são encaminhados pela parte externa do decodificador. 

A FIG. 5.25 apresenta alguns exemplos de células de roteamento utilizadas: 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.25  Exemplos de células de roteamento utilizadas entre os estágios de decodificação 

 

1o 2o 3o 

A

A

A
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5.12 CIRCUITO DE SAÍDA DO PROTÓTIPO 

Uma vez endereçado, o sinal de cada pixel selecionado é encaminhado para o 

barramento da coluna correspondente. Como o pixel não possui um circuito de 

amplificação, a capacitância deste barramento torna-se também não negligível, 

sendo necessário um circuito auxiliar para suprir a corrente necessária para a 

transmissão do sinal pelo barramento. Com esta finalidade foram implementadas 

fontes de corrente na extremidade de cada coluna, permitindo que se possa coletar 

o sinal do pixel selecionado. 

A última etapa é encaminhar para a saída do chip o sinal do único pixel 

selecionado. O decodificador de coluna neste momento habilita uma seqüência de 

chaves analógicas que liberam a passagem do sinal. O circuito todo está 

apresentado na FIG. 5.26, excetuando-se o decodificador. 

 
FIG. 5.26  Esquemático simplificado do circuito estabelecido durante a leitura de um pixel 

Apesar deste circuito simples facilitar o entendimento do que acontece durante o 

processo de leitura dos pixels, análises mais profundas ou medidas de alguma 

característica em particular podem exigir o conhecimento das capacitâncias 

envolvidas. Ainda de forma simples, porém mais completa que na FIG. 5.26, a FIG. 

5.27 apresenta as capacitâncias parasitas conectadas ao circuito no momento da 

leitura. Não estão mostradas as capacitâncias das linhas de conexão entre os 

dispositivos, mas pode-se admitir que seu valor é muito menor do que as 

capacitâncias devido aos transistores (WESTE e ESHRAGHIAN, 1993). 
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Na FIG. 5.27 está explícito o número de transistores conectados ao nó, onde G 

significa uma conexão ao terminal de Porta e F ao terminal de Fonte: 

 
FIG. 5.27  Esquemático do circuito de leitura incluindo as capacitâncias parasitas 

Estas capacitâncias devem ser levadas em consideração caso se queira calcular 

o tempo de estabilização (Settling time) do sinal que vai ser medido. Este período é 

definido pela capacitância no nó juntamente com a corrente de polarização do 

transistor de saída do pixel. Por sua vez, este tempo de estabilização define a 

velocidade máxima com que podem ser feitas as medidas dos pixels e 

conseqüentemente a freqüência máxima de varredura da matriz. 

O APÊNDICE 6 apresenta um projeto de circuito de controle de varredura da 

matriz baseado em FPGA. 

 

5.13 FABRICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

Os circuitos aqui apresentados foram projetados através de uma metodologia de 

layout personalizada (full-custom), utilizando como ferramenta o software Cadence, 

específico para o desenvolvimento de circuitos microeletrônicos, em sua versão 

4.4.6 e configurado com o AMS HIT-KIT 3.30 fornecido pela foundry, para adequá-lo 

ao processo de fabricação pretendido. O software foi configurado e utilizado em 

plataforma Sun Microsystems com sistema operacional Solaris. 

Os circuitos foram enviados para fabricação pelo CMP (Circuits Multi-Projets) 

localizado em Grenoble, França. O processo de fabricação utilizado foi o AMS 0,6 

µm (tecnologia CUP). Os chips foram fabricados nas rodadas A60C1-4 (chip de 

teste) e A60C2-3 (Protótipo APS #1) do CMP.  
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Em ambos os casos, foram utilizados o encapsulamento JLCC-68 de 68 pinos. 

Todos os dois circuitos foram projetados utilizando-se a menor área disponível 

comercialmente pelo CMP, de 2mm x 2mm. As FIG. 5.28 apresentam os layouts dos 

dois chips desenvolvidos. No chip de teste, apresentado na FIG. 5.28(a) destacam-

se os blocos de 4x34 pixels utilizados como veículos de teste, enquanto o chip de 

prototipagem, apresentado na FIG. 5.28(b) tem quase toda sua área interna 

ocupada pela matriz de 64 x 64 pixels. Ainda com relação ao chip de protótipo, 

pode-se observar os dois decodificadores resistentes à radiação na parte inferior e à 

esquerda da matriz: 

 

  
(a) (b) 

FIG. 5.28  Layout dos dois chips projetados e fabricados. (a) veículo de testes e (b) Protótipo APS #1 

A FIG. 5.29 apresenta o aspecto do Protótipo APS #1 após a fabricação e 

encapsulamento : 

 

 
 

(a) (b) 
FIG. 5.29  Chip de protótipo já encapsulado em JLCC68. (a)Vista do interior (b) Ampliado na mesma orientação. 
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A FIG. 5.30 apresenta os 12 chips acondicionados após a fabricação e 

encapsulamento : 

 
FIG. 5.30  Caixa com os CIs enviados após a fabricação  
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6 PROCEDIMENTOS DE IRRADIAÇÃO E MEDIDAS 

6.1 PROCEDIMENTOS DE IRRADIAÇÃO 

A irradiação dos transistores foi realizada através da exposição a uma fonte de 

Raios X com taxa de radiação de 20,992 krad/min. Tanto a irradiação quanto as 

medidas foram realizadas nos laboratórios do CERN (European Organization for 

Nuclear Research) em Genebra, Suíça, pelos professores Antônio Carneiro de 

Mesquita Filho, Major Pedro Paulo Levi Mateus Canazio e pelo pesquisador Filipe 

Vinci dos Santos. Durante o procedimento os transistores foram mantidos sem 

polarização, e os cinco níveis de radiação foram obtidos alterando-se o tempo de 

exposição, de acordo com a TAB. 6.1: 

TAB. 6.1  Níveis de radiação 

Nível Dose Total (krad) Tempo de Exposição 

1 10 26s 

2 20 52s 

3 50 2m 10s 

4 100 4m 20s 

5 200 8m 42s 

 

Dos vários chips existentes, cada um foi submetido a um determinado nível de 

radiação, obedecendo à TAB. 6.2: 

TAB. 6.2  Níveis de radiação utilizados 

Número do Chip Nível de Radiação 

1 Não irradiado 

2 2 – 20 krad 

3 3 – 50 krad 

4 Não irradiado 

5 Não irradiado 

6 Não irradiado 

7 4 – 100 krad 

8 5 – 200 krad 

9 Não irradiado 

10 Não irradiado 
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O chip 10 veio com problemas de fabricação, e o chip 2 parou de funcionar após 

a irradiação. Sendo a irradiação um procedimento irreversível, alguns chips foram 

mantidos não-irradiados, para proporcionar uma reserva em caso de problemas ou 

mal funcionamento, e permitir a posterior caracterização eletro-óptica das estruturas 

foto-sensíveis existentes no chip.  

O valor máximo de irradiação utilizado por ocasião das medidas foi de 200 krad, 

que corresponde à dose total de radiação recebida por equipamentos localizados em 

órbita do planeta ao longo dos cinco anos de operação que constituem o seu ciclo 

de vida esperado.  

 

6.2 MEDIDAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS TRANSISTORES 

Para a medida dos transistores foi utilizado o equipamento HP 4145 – Analisador 

de parâmetros semicondutores (Semiconductor Parameter Analyser) da Hewlett-

Packard. Trata-se de um equipamento próprio para análise de dispositivos 

semicondutores, com 4 módulos programáveis (SMU – Single Metering Unit). Cada 

uma das unidades é capaz de atuar como fonte de tensão ou corrente ao mesmo 

tempo em que mede estas duas grandezas com sensibilidade extremamente 

elevada. Os valores de saída podem ser programados em valores fixos ou variáveis 

obedecendo a um range específico. A FIG. 6.1 indica sinteticamente a ordem 

utilizada para as ligações dos transistores com o HP4145.  

Exemplificando, pode-se aplicar uma tensão de 0V ao substrato e Dreno, 

enquanto a tensão de Fonte está fixa em 5V e a tensão de Porta excursiona de 0 a 

5V em passos de 0,5V. Enquanto isso, as correntes que percorrem o dispositivo são 

medidas e armazenadas, e a curva de resposta é imediatamente traçada na tela do 

equipamento. 

 

 

 

 

 

FIG. 6.1  Esquema de ligação das SMU’s para as medidas dos transistores 

SMU4 SMU2 

SMU3 

SMU1 
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Para permitir a conexão física dos transistores com o equipamento de medida foi 

desenhada e produzida uma placa de circuito impresso dotada de um soquete 

JLCC68 para acomodar o chip e facilitar o acesso aos contatos. Esta placa de 

circuito impresso é apresentada na FIG. 6.2(a). O conjunto com o chip e os fios de 

contato foi acondicionado em uma caixa com soquetes para facilitar as conexões 

com o equipamento de medida, que se encontra apresentada na FIG. 6.2(b). 

 

 
 

(a) (b) 
FIG. 6.2  Placa de conexão para a realização dos contatos entre o chip e equipamentos externos. 

Os arquivos obtidos foram convertidos para formato de texto, de onde podem ser 

manipulados para a geração de um arquivo Excel ou por outro programa que 

simplifique a análise dos resultados. Com este último objetivo foi desenvolvido um 

software gráfico que se encontra descrito no APÊNDICE 5 e que acompanha o  

CD-ROM da presente dissertação. 

A relação dos pinos externos de conexão para os transistores e a programação 

do equipamento para a realização das medidas encontra-se nos APÊNDICES 2, 3 e 

4. 
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7 ANÁLISE PRELIMINAR DAS MEDIDAS 

As medidas obtidas de acordo com o arranjo descrito foram agrupadas por 

transistor. Para as medidas realizadas antes da irradiação, várias curvas estão 

disponíveis, o que permitiu o cálculo da média entre os arquivos obtidos após a 

eliminação das medidas consideradas inconsistentes. Como a irradiação foi 

realizada em níveis diferentes para chips diferentes, neste caso estão disponíveis 

apenas uma curva, e não a média. 

 

7.1 COMPORTAMENTO GERAL DO TRANSISTOR DOGBONE 

O transistor Dogbone, conforme esperado, comporta-se de forma 

qualitativamente semelhante a um transistor convencional. A FIG. 7.1(a) apresenta 

as curvas de um Dogbone longo (Dogbone número 4) enquanto a  FIG. 7.1(b) 

apresenta um Dogbone curto (Dogbone número 10): 

 

Dogbone # 4

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

3,5215e-5

3,3215e-5

3,1215e-5

2,9215e-5

2,7215e-5

2,5215e-5

2,3215e-5

2,1215e-5

1,9215e-5

1,7215e-5

1,5215e-5

1,3215e-5

1,1215e-5

9,215e-6

7,215e-6

5,215e-6

3,215e-6

1,215e-6

 

Dogbone # 10

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

5,5709e-4

5,3709e-4

5,1709e-4

4,9709e-4

4,7709e-4

4,5709e-4

4,3709e-4

4,1709e-4

3,9709e-4

3,7709e-4

3,5709e-4

3,3709e-4

3,1709e-4

2,9709e-4

2,7709e-4

2,5709e-4

2,3709e-4

2,1709e-4

1,9709e-4

1,7709e-4

1,5709e-4

1,3709e-4

1,1709e-4

9,709e-5

7,709e-5

5,709e-5

3,709e-5

1,709e-5

 

(a) (b) 
FIG. 7.1  Curvas IDS x VDS dos transistores (a) Dogbone 4 e (b) Dogbone 10 não irradiados 

 

O transistor 10 possui as mesmas medidas de largura do transistor 4, porém tem 

um comprimento LP de apenas 2 µm. Na FIG. 7.1(b) percebe-se o efeito de canal 

curto a que ele está sujeito (aumento da corrente de Dreno na região de saturação). 
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7.2 DEGRADAÇÃO DOS DOGBONES SOB EFEITO DA RADIAÇÃO 

Após a realização das medidas em transistores Dogbones não irradiados e 

outros submetidos a diferentes níveis de radiação, puderam ser constatados os 

reduzidos níveis de degradação com a radiação que tais transistores apresentam. 

Nas FIG. 7.2 os níveis de radiação recebida foram destacados de acordo com as 

seguintes cores: 

• Azul – Não irradiado 

• Verde – 50 Krad 

• Laranja – 100 Krad 

• Vermelho – 200 Krad 

Observando a FIG. 7.2(b) e comparando-a com a FIG. 7.2(a), percebe-se que os 

níveis de degradação observados antes de 200 krad podem ser comparados às 

variações estatísticas intrínsecas ao processo: 

 

Dogbone # 2

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

7,4119e-6

6,9119e-6

6,4119e-6

5,9119e-6

5,4119e-6

4,9119e-6

4,4119e-6

3,9119e-6

3,4119e-6

2,9119e-6

2,4119e-6

1,9119e-6

1,4119e-6

9,119e-7

4,119e-7

 

Dogbone # 2 - Após irradiação

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

7,6285e-6

7,1285e-6

6,6285e-6

6,1285e-6

5,6285e-6

5,1285e-6

4,6285e-6

4,1285e-6

3,6285e-6

3,1285e-6

2,6285e-6

2,1285e-6

1,6285e-6

1,1285e-6

6,285e-7

1,285e-7

 

(a) (b) 
FIG. 7.2  (a) 4 transistores Dogbone #2 não irradiados e (b) Após a irradiação 
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7.3 TENSÃO DE LIMIAR 

As FIG. 7.3 e FIG. 7.4 foram obtidas através das curvas de auto-polarização dos 

dispositivos, fazendo VGS=0. Tal configuração coloca o transistor como uma fonte de 

corrente controlada pela tensão VGB=VDS. A partir das FIG. 7.3(a) e FIG. 7.3(b) pode-

se perceber o efeito da radiação nos transistores retangulares. Note que em 200 

krad temos um significativo aumento de corrente em tensões baixas, característico 

da redução da tensão de limiar. As FIG. 7.4 mostram as mesmas curvas para 

transistores Dogbone. Percebe-se que o efeito da radiação é mínimo. 

Em ambas as figuras fica evidente uma variação atípica da curva de 50 krad 

(curva verde). Como em ambos os casos trata-se de uma única medida obtida de 

dispositivos pertencentes ao mesmo chip, este comportamento pode ser creditado a 

uma variação estatística extrema de VTH no chip em questão. Um maior número de 

medidas seriam necessárias para investigar-se as razões deste comportamento. 

Nas FIG. 7.3 e FIG. 7.4, os níveis de radiação relacionam-se com as cores da 

seguinte forma: 

• Azul – Não irradiado 

• Verde – 50 Krad 

• Laranja – 100 Krad 

• Vermelho – 200 Krad 

 

Transistor Retangular # 4 - Curvas de auto-polarização

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

4,3206e-3

4,1206e-3

3,9206e-3

3,7206e-3

3,5206e-3

3,3206e-3

3,1206e-3

2,9206e-3

2,7206e-3

2,5206e-3

2,3206e-3

2,1206e-3

1,9206e-3

1,7206e-3

1,5206e-3

1,3206e-3

1,1206e-3

9,206e-4

7,206e-4

5,206e-4

3,206e-4

1,206e-4

 

Transistor Retangular # 5 - Curvas de auto-polarização

Vds
54,543,532,521,510,5

Id
s

3,8165e-3

3,6165e-3

3,4165e-3

3,2165e-3

3,0165e-3

2,8165e-3

2,6165e-3

2,4165e-3

2,2165e-3

2,0165e-3

1,8165e-3

1,6165e-3

1,4165e-3

1,2165e-3

1,0165e-3

8,165e-4

6,165e-4

4,165e-4

2,165e-4

1,65e-5

 

(a) (b) 
FIG. 7.3  Comportamento de fonte de corrente para os transistores retangulares (a)  #4 e (b) #5 
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Transistor Dogbone # 4 - Curvas de auto-polarização

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

4,141e-5

3,941e-5

3,741e-5

3,541e-5

3,341e-5

3,141e-5

2,941e-5

2,741e-5

2,541e-5

2,341e-5

2,141e-5

1,941e-5

1,741e-5

1,541e-5

1,341e-5

1,141e-5

9,41e-6

7,41e-6

5,41e-6

3,41e-6

1,41e-6

 

Transistor Dogbone # 8 - Curvas de auto-polarização

Vds
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

Id
s

3,7766e-4

3,5766e-4

3,3766e-4

3,1766e-4

2,9766e-4

2,7766e-4

2,5766e-4

2,3766e-4

2,1766e-4

1,9766e-4

1,7766e-4

1,5766e-4

1,3766e-4

1,1766e-4

9,766e-5

7,766e-5

5,766e-5

3,766e-5

1,766e-5

 

(a) (b) 
FIG. 7.4  Comportamento de fonte de corrente para os transistores Dogbone (a) #4 e (b) #8 

7.4 CORRENTE DE FUGA 

Aplicando uma tensão VGB de 5 V, pode-se perceber o aparecimento de uma 

corrente de fuga nos transistores retangulares que não ocorre nos Dogbones. Isto se 

encontra destacado nas FIG. 7.5, onde, por simplificação, são mostradas apenas as 

curvas azuis para um transistor não irradiado, e vermelhas, para um transistor 

submetido a 200 Krad. 

.

Transistor retangular #5 - Corrente de fuga

Vds
1,5511,4511,3511,2511,1511,0510,9510,8510,7510,6510,5510,4510,3510,251

Id
s

6,0001e-4

5,5001e-4

5,0001e-4

4,5001e-4

4,0001e-4

3,5001e-4

3,0001e-4

2,5001e-4

2,0001e-4

1,5001e-4

1,0001e-4

5,0006e-5

5,9614e-9

 

Transistor Dogbone # 10 - Corrente de fuga

Vds
1,451,351,251,151,050,950,850,750,650,550,450,350,25

Id
s

3,1997e-5

2,9997e-5

2,7997e-5

2,5997e-5

2,3997e-5

2,1997e-5

1,9997e-5

1,7997e-5

1,5997e-5

1,3997e-5

1,1997e-5

9,9969e-6

7,9969e-6

5,9969e-6

3,9969e-6

1,9969e-6

-3,1416e-9

-2,0031e-6

-4,0031e-6

 

(a) (b) 
FIG. 7.5  Aumento da corrente de fuga com a dose de radiação  
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7.5 DETERMINAÇÃO DE W/L RELEVANTE 

Na seção 4.4.1 foram levantadas várias considerações a respeito das medidas 

de largura e comprimento efetivos para o Dogbone. Determinar qual a razão de 

aspecto que explica o funcionamento do Dogbone é tarefa que pode ser auxiliada 

pelas medidas experimentais obtidas. 

As medidas de correlação simples entre os valores de ID medidos para todos os 

Dogbones e suas respectivas razões de aspecto, para VGS = 3 V e VDS = 1 V, estão 

resumidas na TAB. 7.1: 

 

TAB. 7.1  Medidas de correlação dos Dogbones em relação à razão de aspecto 

 Correlação 

WP/LP 0, 983 

WP/LC 0, 984 

WC/LP 0, 933 

WC/LC 0, 934 

 

Da TAB. 7.1 podemos concluir que a medida de largura mais relevante para o 

Dogbone é WP, visto que o coeficiente de correlação é consistentemente maior para 

os dois casos em que este valor é usado. Um fator que pode mostrar isto mais 

claramente é o valor de corrente do Dogbone 6, apresentado na TAB. 7.2, que 

possui WC igual a zero. Novamente para VGS = 3 V e VDS = 1 V: 

 

TAB. 7.2  Análise comparativa para os Dogbones 1, 2 e 6 

 Dogbone 1 Dogbone 2 Dogbone 6 

WP (µm) 0,6 1,2 1,2 

WC (µm) 0,9 0,9 0 

LP (µm) 80,15 80,15 80,15 

ID (A) 1,73 x 10-7 3,60 x 10-7 3,23 x 10-7 

WP/WP(Dogbone1) 1 2 2 

ID/ID(Dogbone1) 1 2,08 1,87 
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Entretanto, a análise entre LP e LC não é conclusiva. As correlações em cada 

caso são bastante semelhantes, e não há nenhum caso especial que nos leve a 

qualquer conclusão específica. 

Uma das razões é conseqüência do uso de apenas dois comprimentos muito 

diferentes de transistores entre si. Transistores muito longos fazem com que a 

variação de comprimento seja percentualmente irrelevante. Por outro lado, 

transistores muito curtos possuem variações relativas de comprimento muito maiores 

devido às incertezas do processo de fabricação e outros mecanismos como a 

difusão lateral, e assim o comprimento aproximado do dispositivo não é conhecido 

com um bom grau de certeza, situando-se exatamente entre os valores de LP e LC 

previstos. O resultado é uma correlação semelhante para ambos os casos. A 

proposta para a solução desta questão é o projeto de novos transistores Dogbone 

de teste com variações graduais de tamanho (largura e comprimento), que permitam 

uma análise mais completa do comportamento geral do dispositivo. 

Por fim, o motivo pelo qual os coeficientes de correlação são bastante elevados 

é o pequeno número de pontos considerados, e a relação direta existente entre a 

razão W/L e os valores de corrente do transistor. 

Ao longo das demais análises desta seção será utilizado o valor de WP/LP. 

 

7.6 PROPORCIONALIDADE DA CORRENTE COM W/L 

Uma forma de que dispomos para comparar a semelhança de comportamento 

entre um transistor retangular e um Dogbone é verificar como os valores de corrente 

se comportam com a variação de W/L, já que um modelo simples do transistor MOS 

estabelece as seguintes equações (SEDRA e SMITH, 1998): 

 

( ) 







−−=

2

2

' DS

DSTHGSOXD

V
VVV

L

W
CI µ  ( )2

'

2
THGS

OX

D VV
L

WC
I −=

µ
 EQ. 7.1 

 

O que implica, desconsiderando efeitos de segunda ordem, que os diferentes 

transistores deveriam se comportar de forma proporcional às suas dimensões 

físicas, para cada ponto de operação considerado. 
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Uma primeira análise foi feita na extremidade da região de saturação dos 

transistores, com VDS = 5V e VGS = 4,75V. Para esta configuração, a 

proporcionalidade entre os valores de corrente ID medidos e a razão de aspecto dos 

transistores pôde ser avaliada através das FIG. 7.6 e FIG. 7.7: 

 

0

5,00E-06

1,00E-05

1,50E-05

2,00E-05

2,50E-05

3,00E-05

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

WP/LP

I D
 (
A
)

Dogbone 1

Dogbone 2

Dogbone 3

Dogbone 4

Dogbone 5

Dogbone 6

 
FIG. 7.6  Variação da corrente com a razão de aspecto para os Dogbones longos 

 

0

1,00E-04

2,00E-04

3,00E-04

4,00E-04

5,00E-04

6,00E-04

7,00E-04

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

WP/LP

I D
 (
A
)

Dogbone 6

Dogbone 7
Dogbone 8

Dogbone 9

Dogbone 10

 
FIG. 7.7  Variação da corrente com a razão de aspecto para os Dogbones curtos 
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Os efeitos de segunda ordem que podem influenciar no comportamento do 

transistor são os efeitos de canal estreito, canal curto, a variação de VTH com as 

dimensões físicas do transistor e a variação da mobilidade dos portadores com VGS. 

Estas podem ser as causas do comportamento não-linear observado na FIG. 7.7 

para os transistores curtos. Para diminuir a influência destes efeitos nas análises, é 

necessária a definição de um ponto de operação onde estes efeitos sejam 

minimizados. 

A primeira questão que se apresenta, após a observação das curvas anteriores, 

é a possibilidade de polarizar o transistor longe da região de saturação, onde os 

efeitos de canal curto são mais pronunciados, e não utilizar um valor elevado para a 

tensão VDS, para não provocar a variaçao da espessura do canal ao longo do 

mesmo. 

Paralelamente, a tensão VGS deve ser pequena, de forma a não alterar 

significativamente a mobilidade dos portadores no canal. 

Por último, como ( )THGSD VV
L

WfI −= , , a diferença VGS-VTH deve ter um valor 

bem maior do que a variação possível de VTH com os parâmetros de processo e a 

dimensão dos dispositivos. Assim, fazemos com que a variação de VGS-VTH seja 

negligível em relação ao seu valor original. Tomando estas precauções, 

conseguimos assegurar que os transistores considerados estejam operando em 

condições semelhantes de inversão. 

Assumindo que VTH tenha um valor típico de 0,8 V com variação de 25 % (AMS, 

1998a), e assumindo que um valor de VGS – VTH maior do que 10 vezes esta 

variação seja suficiente, podemos calcular o valor de VGS =10 x 0,2 + VTH = 2,8 V. 

Por fim, a polarização na região linear implica que VDS < VGS-VTH. Tomando-se 

VGS = 2,5 V por restrição das medidas existentes, podemos escolher VDS = 1V. 

Neste ponto de polarização temos a relação de proporcionalidade mostrada na FIG. 

7.8. 
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R2 = 0,9706

0

5,00E-06

1,00E-05

1,50E-05

2,00E-05

2,50E-05

3,00E-05

3,50E-05

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

WP/LP

I D
 (
A
)

Dogbone 1,2,3,4,5,6

Dogbone 7

Dogbone 8

Dogbone 9

Dogbone 10

 
FIG. 7.8  Variação da corrente com a razão de aspecto na região linear 

O coeficiente de ajuste da reta (R2) foi elevado, o que não invalida a hipótese de 

que o Dogbone possua um comportamento de primeira ordem linear com a razão de 

aspecto. Entretanto, como todos os transistores considerados são estreitos e existe 

uma tendência no valor dos resíduos (todos os transistores longos estão abaixo da 

reta de ajuste, comforme pode-se constatar na TAB. 7.3), não é possível considerar-

se a hipótese verdadeira com um razoável grau de probabilidade. Uma maior 

quantidade de medidas, principalmente de transistores mais largos e de diferentes 

comprimentos é necessária se quisermos obter alguma conclusão mais embasada. 

 

TAB. 7.3  Valores medidos e previstos para as correntes em função de W/L 

Transistor ID medido (A) ID previsto (A) Resíduo (A) Resíduo/Real 

1 7,95E-08 9,82E-07 9,0257E-07 1135% 

2 1,75E-07 1,07E-06 8,9487E-07 513% 

3 4,28E-07 1,3E-06 8,7428E-07 204% 

4 7,04E-07 1,64E-06 9,3294E-07 133% 

5 1,47E-07 1,07E-06 9,2237E-07 627% 

6 1,48E-07 1,07E-06 9,2147E-07 623% 

7 7,36E-06 4,39E-06 -2,9656E-06 -40% 

8 1,09E-05 7,89E-06 -3,0379E-06 -28% 

9 1,82E-05 1,72E-05 -1,0082E-06 -6% 

10 2,91E-05 3,06E-05 1,5632E-06 5% 
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7.7 TRANSCONDUTÂNCIA DE PORTA (gm) 

O valor da transcondutância de Porta é importante no projeto de circuitos 

analógicos. Ele relaciona a variação da corrente de Dreno com um sinal analógico 

vgs, e indica o ganho de pequenos sinais para determinado ponto de operação. Os 

valores de gm foram calculados através de 
GS

D
m

V

I
g

∂

∂
≡  para cada ponto de operação 

do transistor, e estão assinalados nas FIG. 7.9 e FIG. 7.10: 
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FIG. 7.9  Visão geral dos valores de transcondutância para os Dogbones longos 
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FIG. 7.10  Visão geral dos valores de transcondutância para os Dogbones curtos 
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Pode-se perceber na FIG. 7.10 o comportamento assintótico de gm com o 

aumento da corrente de Dreno. Isto é conseqüência do efeito de modulação de 

comprimento do canal existente nos transistores curtos. 

 

7.8 IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DO DOGBONE 

O valor da impedância de saída r0 é um outro parâmetro útil para o projeto de 

circuitos analógicos, relacionando a variação da corrente de Dreno do dispositivo 

com a tensão VDS existente entre os terminais de acordo com a equação  

1

constante

0

−

=










∂

∂
≡

GSVDS

D

V

I
r (SEDRA e SMITH, 1998). Realizando os cálculos necessários e 

montando o gráfico correspondente na FIG. 7.11, vemos que a impedância de saída 

de um transistor Dogbone segue o mesmo comportamento geral de um transistor 

convencional. 
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FIG. 7.11  Impedância de saída para pequenos sinais do Dogbone #1 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É uma das poucas vezes no Brasil que se propõem estruturas especificamente 

voltadas para operação em ambientes com elevados índices de radiação. 

Conhecimentos deste tipo raramente são apresentados com riqueza de detalhes, 

tanto em relação ao layout utilizado, que é o cerne do projeto microeletrônico e a 

garantia da repetibilidade dos experimentos, quanto em relação às medidas obtidas. 

Trabalhos publicados nesta área costumam ser de escopo bastante reduzido e omitir 

detalhes cruciais dos experimentos e métodos utilizados, dificultando ou mesmo 

impedindo a utilização de resultados existentes em trabalhos posteriores. 

Buscou-se aqui apresentar algumas questões básicas envolvendo os 

dispositivos eletrônicos que atuam em ambientes sob radiação intensa, e descrever 

métodos bem definidos que permitam a otimização do trabalho de coleta e 

tratamento de medidas por estudiosos posteriores, sem omitir detalhes preciosos 

que de outra forma lhe tomariam o tempo necessário para perseguir os objetivos de 

suas próprias dissertações. 

Neste trabalho foi apresentada, além do layout peculiar do Dogbone, uma série 

de circuitos microeletrônicos implementados e fabricados em tecnologia de  

0,6 µm que utilizaram o transistor em questão para adquirir resistência aos efeitos da 

radiação ionizante. 

Entretanto, o trabalho completo de caracterização de um dispositivo é um 

processo extenso e metódico, de forma que uma única dissertação de escopo 

limitado é espaço e tempo insuficiente para este fim, ainda mais levando-se em 

consideração a quantidade de medidas obtidas que acompanham este trabalho. 

Esta tese é apenas um passo inicial no processo de análise destas medidas e de 

caracterização do transistor Dogbone. 

Por fim, durante a irradiação dos circuitos e a realização das medidas descritas 

nesta dissertação, ficou evidente a deficiência de infra-estrutura laboratorial no Brasil 

que permitisse uma adequada caracterização dos dispositivos apresentados. 
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9 CONCLUSÕES 

Foram discutidos os principais mecanismos de interação da radiação ionizante 

com circuitos integrados, e seus efeitos no funcionamento do mesmo. Mostrou-se 

que em comparação com várias outras alternativas de proteção, a utilização de 

layouts especiais permite o atingimento dos objetivos propostos e oferece várias 

vantagens em relação aos outros métodos disponíveis. 

Em particular, o transistor Dogbone apresentado possui inúmeras características 

desejáveis para prestar-se ao projeto de circuitos já conhecidos que precisem ser 

utilizados em ambientes críticos. Não apenas circuitos e soluções já existentes 

poderiam ser facilmente convertidos, como os custos envolvidos com esta conversão 

seriam extremamente reduzidos em relação às outras adaptações possíveis. 

Entretanto, para o uso em larga escala, inúmeras questões devem ser investigadas. 

As análises qualitativas mostram que o Dogbone é efetivamente resistente à 

radiação e que seu comportamento elétrico é similar ao dos transistores 

retangulares convencionais. Entretanto, tal semelhança não pôde ser estabelecida 

com maior precisão devido às limitações impostas pela quantidade de transistores e 

variedade de dimensões disponíveis. 
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10 PRÓXIMOS PASSOS: 

Várias questões ainda precisam ser respondidas. Quais os níveis máximos de 

radiação que o Dogbone pode suportar? Que parâmetros influenciam no seu 

funcionamento que não estão presentes no transistor retangular? Os modelos 

existentes para transistores regulares são adequados para a modelagem dos 

Dogbones? 

Sugere-se então, como possíveis próximos passos: 

• Análise mais profunda das curvas obtidas e a realização de novas 

medidas que permitam a caracterização do dispositivo e análises mais 

ricas 

• Aplicação de maiores níveis de radiação visando determinar os limites 

suportados pelo dispositivo. 

• Quantificação das variações de corrente com os níveis de radiação 

recebidos, incluindo-se uma análise estatística dos resultados 

observados. 

• Desenvolvimento de novas estruturas de teste com o objetivo de 

caracterizar melhor os efeitos de vários parâmetros de projeto no 

desempenho do transistor, comparando os resultados com os obtidos 

para transistores convencionais equivalentes. 

• Realização de medidas específicas e extração dos parâmetros de 

funcionamento do Dogbone para modelos comerciais utilizados em 

desenvolvimento de circuitos microeletrônicos. 

• Analisar a possibilidade de se utilizar mapeamento conforme para derivar 

equações analíticas que transformem a geometria do Dogbone em uma 

geometria retangular (SCHWARTZ, 1966; GIRCZYC e BOOTHROYD, 

1983). 
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12 APÊNDICES 
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12.1 APÊNDICE 1: MEDIDA DOS TRANSISTORES DE TESTE 

12.1.1 TRANSISTORES CONVENCIONAIS IMPLEMENTADOS 

 

 
 

FIG. 12.1  Vista geral do banco de transistores retangulares e concêntricos implementados 
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Nome Transistor T1 

Descrição P-MOS Mínimo 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

P-MOS Linear 0,8 µm 0,6 µm 1,33 

  

 

 

 

Nome Transistor T2 

Descrição P-MOS largo (Grande razão de aspecto) 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

P-MOS Linear 40 µm 0,6 µm 66,67 

  

 

P8 Vdd 

P64 

P7 Vdd 

P64 
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Nome Transistor T3 

Descrição P-MOS de canal longo e razão de aspecto unitária 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

P-MOS Linear 40 µm 40 µm 1 

  

 

 

 

 

 

Nome Transistor T4 

Descrição Transistor retangular 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Retangular 8 µm 0,6 µm 13,33 

  

 

P6 Vdd 

P64 

P5 P63 

Gnd 

P67 
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Nome Transistor T5 

Descrição Transistor retangular 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Retangular 6,8 µm 0,6 µm 11,33 

  

 

 

 

 

 

 

Nome Transistor T6 

Descrição Retangular de canal longo e razão de aspecto unitária 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Retangular 20 µm 20 µm 1 

  

 

P4 P63 

Gnd 

P67 

P3 P63 

Gnd 

P67 
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Nome Transistor T7 

Descrição Concêntrico com proteção curto-circuitada à Fonte 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Concêntrico 2,8 µm * 2,8 µm 0,6 µm ? 

  

 

 

 

 

 

 

Nome Transistor T8 

Descrição Concêntrico com proteção curto-circuitada à Fonte 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Concêntrico 2,8 µm * 2,8 µm 0,6 µm ? 

  

 

 

P2 P63 

Gnd 

P67 

P1 P63 

Gnd 

P67 
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Nome Transistor T9 

Descrição Concêntrico com proteção aterrada e Fonte isolada 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Concêntrico 8,4 µm * 5,6 µm 0,6 µm ? 

  

 

 

 

 

 

 

Nome Transistor T10 

Descrição Concêntrico com proteção aterrada e Fonte isolada 

Tipo 
Largura 
(W) 

Comprimento 
(L) 

Razão de Aspecto  
(W/L) 

N-MOS Concêntrico 2,8 µm x 2,8 µm 3 µm ? 

  

 

P68 P63 

Gnd 

P67 

P66 P65 

Gnd 

P67 
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12.1.2 TRANSISTORES DOGBONES IMPLEMENTADOS 

FIG. 12.2  Vista geral do banco de transistores Dogbones implementados 

 

 

Nome Dogbone DB1 

Descrição Dogbone Longo 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 0,6 µm 80,15 µm 0,0074 

 

 

 

DB1 

 
DB2 

 
DB3 

 
DB4 

 
DB5 

 
 

DB6 

DB7 

 
DB8 

 
DB9 

 
DB10 

P51 P54 

Gnd 

P55 



123 

 

Nome Dogbone DB2 

Descrição Dogbone Longo 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 1,2 µm 80,15 µm 0,015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Dogbone DB3 

Descrição Dogbone Longo 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 2,8 µm 80,15 µm 0,035 

 

 

 

P52 P54 

Gnd 

P55 

P53 P54 

Gnd 

P55 
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Nome Dogbone DB4 

Descrição Dogbone Longo 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 3,7 µm 5,1 µm 80,15 µm 0,064 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Dogbone DB5 

Descrição Dogbone longo com cantos chanfrados a 0,25 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 1,2 µm 80,15 µm 0,015 

 

 

 

P46 P54 

Gnd 

P55 

P48 P47 

Gnd 

P55 
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Nome Dogbone DB6 

Descrição Dogbone longo com cantos chanfrados a 0,25 (implante p contínuo) 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0 µm 1,2 µm 80,15 µm 0,015 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Dogbone DB7 

Descrição Versão curta do Dogbone DB1 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 0,6 µm 2 µm 0,3 

  

 

P49 P50 

Gnd 

P55 

P49 P50 

Gnd 

P55 



126 

 

Nome Dogbone DB8 

Descrição Versão curta do Dogbone DB2 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 1,2 µm 2 µm 0,6 

  

 

 

Nome Dogbone DB9 

Descrição Versão curta do Dogbone DB3 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 0,9 µm 2,8 µm 2 µm 1,4 

  

 

 

Nome Dogbone DB10 

Descrição Versão curta do Dogbone DB4 

Tipo 
Largura canal 

(WC) 
Largura polissilício 

(WP) 
Comprimento 

(L) 
Razão de Aspecto  

(WP/L) 

Dogbone 3,7 µm 5,1 µm 2 µm 2,55 

  

 

P59 P54 

Gnd 

P55 

P58 P54 

Gnd 

P55 

P57 P54 

Gnd 

P55 
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12.2 APÊNDICE 2: PROGRAMAS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS 

Foram criados ao todo quatro programas distintos na memória do HP4145, para 

automatizar o processo de medidas. A finalidade de cada programa e os parâmetros 

de cada um são descritos a seguir: 

 

12.2.1 PROGRAMA A — CURVA IDS X VDS COMPLETA 

Destina-se a medir a curva característica IDSxVDS do transistor ao longo de toda 

operação do dispositivo. 

 

Programa A 

Saída ID 

Parâmetro Mínimo Máximo Incrementos 

VD 0 V 5 V 0,25 V 

VG 0,5 V 5 V 0,25 V 
 

FIG. 12.3  Visão geral e parâmetros do programa de medição A 

 

12.2.2 PROGRAMA B — CURVA IDS X VDS NA REGIÃO TRIODO 

Tem a finalidade de caracterizar em mais detalhes a operação do transistor na 

região de triodo, para valores pequenos de VDS, quando o dispositivo comporta-se 

aproximadamente como um resistor. 

 

Programa B 

Saída ID 

Parâmetro Mínimo Máximo Incrementos 

VD 0 V 0,03 V 0,001 

VG 0,5 V 4,75 V 0,25 V 
 

FIG. 12.4  Visão geral e parâmetros do programa de medição B 

 

Arquivo D0B3N__DAT

VD
0,030,0280,0260,0240,0220,020,0180,0160,0140,0120,010,0080,0060,0040,0020,000

ID

1,8924e-5

1,7924e-5

1,6924e-5

1,5924e-5

1,4924e-5

1,3924e-5

1,2924e-5

1,1924e-5

1,0924e-5

9,924e-6

8,924e-6

7,924e-6

6,924e-6

5,924e-6

4,924e-6

3,924e-6

2,924e-6

1,924e-6

9,24e-7

Arquivo D0A33__DAT

VD
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,5250,025

ID

9,6264e-4

9,1264e-4

8,6264e-4

8,1264e-4

7,6264e-4

7,1264e-4

6,6264e-4

6,1264e-4

5,6264e-4

5,1264e-4

4,6264e-4

4,1264e-4

3,6264e-4

3,1264e-4

2,6264e-4

2,1264e-4

1,6264e-4

1,1264e-4

6,264e-5

1,264e-5
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12.2.3 PROGRAMA C — CURVA IDSXVGS EM REGIME DE SATURAÇÃO 

Caracteriza a transcondutância de Porta quando o transistor está operando sob 

VDS máximo. 

 

Programa C 

Saída ID 

Parâmetro Mínimo Máximo Incrementos 

VD 5 V 5 V - 

VG 0,25 V 5 V 0,05 V 
 

FIG. 12.5  Visão geral e parâmetros do programa de medição C 

 

12.2.4 PROGRAMA D — CURVA NO REGIME DE AUTO-POLARIZAÇÃO 

Caracteriza o funcionamento do transistor quando o mesmo está sob uma 

condição de auto-polarização (Porta e Dreno permanecem curto-circuitados), 

quando o dispositivo opera como uma fonte de corrente. 

 

Programa D 

Saída ID 

Parâmetro Mínimo Máximo Incrementos 

VD = VG 0 V 5 V 0,05 V 
 

FIG. 12.6  Visão geral e parâmetros do programa de medição D 

Arquivo D0D1N__DAT

VD
5,0354,5354,0353,5353,0352,5352,0351,5351,0350,5350,035

ID

1,1027e-3

1,0527e-3

1,0027e-3

9,5271e-4

9,0271e-4

8,5271e-4

8,0271e-4

7,5271e-4

7,0271e-4

6,5271e-4

6,0271e-4

5,5271e-4

5,0271e-4

4,5271e-4

4,0271e-4

3,5271e-4

3,0271e-4

2,5271e-4

2,0271e-4

1,5271e-4

1,0271e-4

5,2709e-5

2,7089e-6

Arquivo D0C1N__DAT

VG
5,0254,5254,0253,5253,0252,5252,0251,5251,0250,525

ID

1,113e-3

1,063e-3

1,013e-3

9,63e-4

9,13e-4

8,63e-4

8,13e-4

7,63e-4

7,13e-4

6,63e-4

6,13e-4

5,63e-4

5,13e-4

4,63e-4

4,13e-4

3,63e-4

3,13e-4

2,63e-4

2,13e-4

1,63e-4

1,13e-4

6,3e-5

1,3e-5
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12.3 APÊNDICE 3: NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS DE MEDIDAS 

A nomenclatura dos arquivos de medida feitos a partir dos programas listados 

obedeceu ao seguinte critério: 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.7  Esquema de nomeação dos arquivos de medidas 

Em cada posição podem caber uma ou mais letras indicativas da medida 

realizada, de acordo com as TAB. 12.1: 

 

TAB. 12.1  Valores possíveis para as posições de nomenclatura dos arquivos de medidas 

1a Posição: Tipo de transistor 

Valor Descrição 

C Transistor concêntrico 

D Dogbone 

S Transistor retangular padrão (Standard) 

 

2a Posição: Número do transistor 

Valor Descrição 

0 Transistor de número 10 

1 ... 9 Transistor de números 1 a 9 

1I ... 0I 
Transistor # com conexão Dreno-Fonte 

invertida 

 

3a Posição: Programa utilizado 

Valor Descrição 

A ... D 
Identificador do programa de acordo 

com o APÊNDICE 2 

 

  D 2 A    3   N .DAT 

1a Posição: Tipo de transistor 

2a Posição: Número do transistor 

3a Posição: Programa utilizado 

4a Posição: Número do chip 

5a Posição: Nível de radiação 
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4a Posição: Número do chip 

Valor Descrição 

1 ... 4 Chips de número 1 a 4 

7, 8 Chips de número 7 ou 8 

 

5a Posição: Nível de radiação 

Valor Descrição 

N Não irradiado 

3 Irradiado com 50 krad 

4 Irradiado com 100 krad 

5 Irradiado com 200 krad 
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12.4 APÊNDICE 4: PINAGEM DOS CHIPS FABRICADOS 

Para compreender a relação entre os sinais e os pinos é necessário entender 

que existem dois níveis possíveis de pinos, a pinagem interna (seção 12.4.1) e a 

pinagem externa (seção 12.4.2).  

 

12.4.1 DIAGRAMA DE PINAGEM INTERNA 

O primeiro nível é determinado pelo projetista do circuito integrado, quando este 

desenha as trilhas que levam os sinais dos circuitos no interior do chip aos seus 

pads de entrada/saída. Normalmente um canto do chip é escolhido como referência 

e os pads são numerados seqüencialmente. Neste estágio ainda não está definido o 

encapsulamento que será utilizado. Assim, o projetista simplesmente associa nomes 

de sinais a um número de pad interno, e a posição do primeiro pad onde começa a 

numeração é escolhida arbitrariamente. É esta numeração que deve ser conhecida 

por quem analisa o layout do circuito dentro das ferramentas gráficas de projeto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

FIG. 12.8  Diagrama de pinagem interna dos chips (a) de teste e (b) protótipo 

 

1 16 

31 46 

60 

60 15 

30 45 

1 
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12.4.2 DIAGRAMA DE PINAGEM EXTERNA 

O segundo nível é definido pelo diagrama de soldagem (bonding diagram) 

fornecido pela empresa encarregada do encapsulamento após a realização do 

mesmo. Os pads do chip são ligados aos pads do encapsulamento escolhido 

segundo este diagrama, e estes pads do encapsulamento seguem uma numeração 

pré-definida pelo fabricante. A relação entre os dois níveis é definida pela soldagem 

dos pads internos aos externos. A identificação do posicionamento de referência no 

encapsulamento é feita através da posição do chanfro pequeno, conforme mostram 

as FIG. 12.9(a) e FIG. 12.9(b). 

A pinagem externa é definida pela empresa responsável pelo encapsulamento 

do chip.  

 

 

 

(a) (b) 
FIG. 12.9  (a) Numeração do encapsulamento JLCC68 e (b) referência no chip fabricado 
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12.4.3 PINAGEM DO CIRCUITO DE TESTE 

TAB. 12.2  Pinagem do circuito de teste 

Pino 
Externo 

Pino 
Interno 

Sinal Descrição 

1 53 TT8D Terminal de Dreno do Transistor de teste #8 

2 52 TT7D Terminal de Dreno do Transistor de teste #7 

3 51 TT6D Terminal Dreno do transistor de teste #6 

4 50 TT5D Terminal Dreno do transistor de teste #5 

5 49 TT4D Terminal Dreno do transistor de teste #4 

6 48 TT3D Terminal Dreno do transistor de teste #3 

7 47 TT2D Terminal Dreno do transistor de teste #2 

8 46 TT1D Terminal Dreno do transistor de teste #1 

9   Vazio 

10   Vazio 

11 45 VDD2 
Alimentação 

(Curto-circuitado internamente com o pino 30) 

12 44 PD1 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(IMEC) 

13 43 PD2 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(Deep) 

14 42 PD3 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(Shallow) 

15 41 OUTD Saída da Matriz Dummy 

16 40 PD4 
Terminal do seguidor de fonte das 

Matrizes 4x34 (Fotogate) 

17 39 PD5 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(IMEC-R) 

18 38 GND Terra 

19 37 PD6 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(Deep-R) 

20 36 PD7 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(Shallow-R) 

21 35 PD8 
Terminal do seguidor de fonte das Matrizes 4x34 

(Fotogate-R) 

22 34 OUT4 Saída das Matrizes 4x34 
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 Pinagem do circuito de teste – Página 2/3: 

Pino 
Externo 

Pino 
Interno 

Sinal Descrição 

23 33 OUT1 Saída 1 das Matrizes 3x3 

24 32 OUT2 Saída 2 das Matrizes 3x3 

25 31 OUT3 Saída 3 das Matrizes 3x3 

26   Vazio 

27   Vazio 

28 30 VDD2 Alimentação (Curto-circuitado com o pino 45) 

29 29 PG Fotogate de ambas as Matrizes 

30 28 SWT8 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(Fotogate-R na 4x34 e Shallow-R na 3x3) 

31 27 SWT7 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(Shallow-R na 4x34 e Fotogate-R na 3x3) 

32 26 SWT6 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(Deep-R na 4x34 e IMEC-R na 3x3) 

33 25 SWT5 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(IMEC-R na 4x34 e Deep-R na 3x3) 

 

34 
24 SWT4 

Chave seletora dos Multiplexadores 

(Fotogate na 4x34 e Fotogate na 3x3) 

35 23 SWT3 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(Shallow na 4x34 e Shallow na 3x3) 

36 22 SWT2 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(Deep na 4x34 e Deep na 3x3) 

37 21 SWT1 
Chave seletora dos Multiplexadores 

(IMEC na 4x34 e IMEC na 3x3) 

38 20 RST Reset das Matrizes 3x3 

39 19 SEL3 Select da Coluna 3 das Matrizes 3x3 

40 18 SEL2 Select da Coluna 2 das Matrizes 3x3 

41 17 SEL1 Select da Coluna 1 das Matrizes 3x3 

42 16 TX 
Tx dos Transistores Fotogate e Resistentes à 

Radiação 

43   Vazio 
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 Pinagem do circuito de teste – Página 3/3: 

Pino 
Externo 

Pino 
Interno 

Sinal Descrição 

44   Vazio 

45 15 VDD1 
Alimentação 

(Curto-circuitado internamente com o pino 60) 

46 14 DB4D Dreno do Dogbone #4 

47 13 DB5S Fonte (Source) do Dogbone 5 

48 12 DB5D Dreno do Dogbone #5 

49 11 DB6D Dreno do Dogbone #6 

50 10 DB6S Fonte (Source) do Dogbone 6 

51 9 DB1D Dreno do Dogbone #1 

52 8 DB2D Dreno do Dogbone #2 

53 7 DB3D Dreno do Dogbone #3 

54 6 DBS 
Fonte (Source) curto-circuitados dos 

Dogbones 1,2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 

55 5 DBG Porta (Gate) de todos os Dogbones 

56 4 DB7D Dreno do Dogbone #7 

57 3 DB8D Dreno do Dogbone #8 

58 2 DB9D Dreno do Dogbone #9 

59 1 DB10D Dreno do Dogbone #10 

60   Vazio 

61   Vazio 

62 60 VDD1 
Alimentação 

(Curto-circuitado internamente com o pino 15) 

63 59 TTNS 
Terminal de Fonte (Source) dos transistores 

N-mos de teste (4 a 9 - Terra) 

64 58 TTG Porta (Gate) dos transistores de teste 1, 2 e 3 

65 57 TT10S Terminal de Fonte (Source) do Transistor de teste #10 

66 56 TT10D Terminal de Dreno do Transistor de teste #10 

67 55 TTNG 
Porta (Gate) dos Transistores N-mos de 

teste (TT4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) 

68 54 TT9D Terminal de Dreno do Transistor de teste #9 
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12.4.4 PINAGEM DO CIRCUITO DE PROTÓTIPO 

TAB. 12.3  Pinagem do circuito Protótipo APS #1 

Pino 
Externo 

Pino Int. Sinal Descrição 

1 53 xA3r Bit 3 de seleção de linha (invertido) 

2 52 A3r Bit 3 de seleção de linha 

3 51 xA4r Bit 4 de seleção de linha (invertido) 

4 50 A4r Bit 4 de seleção de linha 

5 49 xA5r Bit 5 de seleção de linha (invertido) 

6 48 A5r Bit 5 de seleção de linha 

7 47 TX Tx da Matriz de Pixels 

8 46  Vazio 

9   Vazio 

10   Vazio 

11 45 RST Reset da Matriz de Pixels 

12 44 A5C Bit 5 de seleção de coluna 

13 43 xA5C Bit 5 de seleção de coluna (invertido) 

14 42 A4C Bit 4 de seleção de coluna 

15 41 xA4C Bit 4 de seleção de coluna (invertido) 

16 40 A3C Bit 3 de seleção de coluna 

17 39 GND Terra 

18 38 xA3C Bit 3 de seleção de coluna (invertido) 

19 37 A2C Bit 2 de seleção de coluna 

 20 36 xA2C Bit 2 de seleção de coluna (invertido) 

21 35 A1C Bit 1 de seleção de coluna 

22 34 xA1C Bit 1 de seleção de coluna (invertido) 

23 33 A0C Bit 1 de seleção de coluna 

24 32 xA0C Bit 1 de seleção de coluna (invertido) 

25 31 VDD 
Alimentação  

(Curto-circuitado internamente com o pino 30) 

26   Vazio 

27   Vazio 
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Pinagem do circuito de protótipo – Página 2/3: 

Pino 
Externo 

Pino Int. Sinal Descrição 

28 30 ENBC Sinal de Habilitação do decodificador de coluna 

29 29 OUTm Saída da Matriz de Pixels 

30 28 VCtrl Tensão de Controle das Fontes de Corrente 

31 27 TXt Terminal TX das matrizes de teste 

32 26 PDsDMD 
Terminal dos Fotodiodos dos pixels de teste 

com moldura 

33 25 OUTt4 Saída das matrizes de teste 4x34 

34 24 GND Terra 

35 23 PDsRH 
Terminal dos Fotodiodos dos pixels Rad-hard 

shallow original 

36 22 PDsDB Terminal dos Fotodiodos dos pixels DogBones 

37 21 DB1D Dreno do DogBone de teste #1 

38 20 DB2D Dreno do DogBone de teste #2 

39 19 DBS Fonte (Source) dos Dogbones de teste 

40 18 DBG Porta (Gate) dos Dogbones de teste 

41 17  Vazio 

42 16 VDD1 
Alimentação 

(Curto-circuitado internamente com o pino 60) 

43   Vazio 

44   Vazio 

45 15 S1 
Bit para seleção da matriz de teste 4x34 

número 1 (Pixel tipo 5) 

46 14 S2 
Bit para seleção da matriz de teste 4x34 

número 1 (Pixel tipo 6) 

47 13 S3 
Bit para seleção da matriz de teste 4x34 

número 1 (Pixel tipo 7) 

49 11 OUT3 Saída da coluna 3 das matrizes de teste 3x3 

50 10 OUT2 Saída da coluna 2 das matrizes de teste 3x3 

51 9 OUT1 Saída da coluna 1 das matrizes de teste 3x3 

52 8 GND Terra 
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 Pinagem do circuito de protótipo – Página 3/3: 

Pino 
Externo 

Pino Int. Sinal Descrição 

53 7 SEL1 Select da Matriz de teste 3 x 3 número 1 

54 6 SEL2 Select da Matriz de teste 3 x 3 número 2 

55 5 SEL3 Select da Matriz de teste 3 x 3 número 3 

56 4 RSTt Terminal de Reset das Matrizes de Teste 

57 3 MD 
Terminal da Moldura dos pixels de Teste com 

Moldura 

58 2 ENBR Sinal de Habilitação do decodificador de linha 

59 1 Vdd1 Alimentação (Curto-circuitado com o pino 60) 

60   Vazio 

61   Vazio 

62 60 xA0r Bit 0 de seleção de linha (invertido) 

63 59 A0r Bit 0 de seleção de linha 

64 58 xA1r Bit 1 de seleção de linha (invertido) 

65 57 A1r Bit 1 de seleção de linha 

66 56 xA2r Bit 2 de seleção de linha (invertido) 

67 55 A2r Bit 2 de seleção de linha 

68 54 GND Terra 
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12.5 APÊNDICE 5: SOFTWARE DE ANÁLISE DE MEDIDAS 

O software “Sistema de Análise Preliminar de Curvas – SIAP” foi criado com o 

intuito de facilitar a visualização e análise dos arquivos de medidas obtidos a partir 

do equipamento HP4145. Tais arquivos de medidas são oriundos do circuito 

integrado de testes descrito na presente dissertação. 

 

12.5.1 INTRODUÇÃO E FINALIDADE 

Trata-se de um software desenvolvido em linguagem C++ (utilizando-se o 

compilador da Borland) para facilitar a tarefa de inspeção e análise dos arquivos 

gerados pelo equipamento HP4145 (Analisador de parâmetros semicondutores) da 

Hewlett-Packard (atual Agilent Technologies). 

Sua finalidade é automatizar a leitura dos dados obtidos em medidas 

experimentais dos chips desenvolvidos pelo projeto, ao mesmo tempo em que provê 

um ambiente amigável de análise dos dados e efetuação de cálculos básicos. 

Funciona também como eficiente ferramenta de documentação, na medida em que 

permite a geração e exportação de gráficos de forma bastante simples, com diversas 

opções de personalização para criar gráficos precisos e legíveis, passíveis de 

utilização em trabalhos acadêmicos. 

 
 

FIG. 12.10  Tela de abertura do SIAP 
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FIG. 12.11  Tela de informações a respeito do programa. 

 

12.5.2 DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS 

Os arquivos de origem dos dados a serem lidos são os arquivos .LIF gerados 

pelo equipamento HP4145. Estes arquivos podem ser transferidos para o 

computador e, com o auxílio de um software obtido na Internet, foram convertidos 

para o formato de texto puro, utilizando uma extensão .DAT. Cada Arquivo destes 

contém um cabeçalho com uma série de informações a respeito da configuração do 

equipamento no momento da medida, mais as séries de dados obtidas, com 

informações extras caso sejam necessárias. O que este programa faz é ler este 

arquivo, extraindo dele as informações relevantes para a apresentação dos dados 

na tela. 

Os dados de configuração são armazenados em variáveis específicas, enquanto 

as medidas realizadas são migradas para variáveis reais em ponto flutuante (Tipo 

Float do C++). O nome das grandezas medidas também é armazenado. Uma vez 

que os vetores de dados estejam completos, os dados obtidos são apresentados na 

tela em forma de tabela, ou colocados num gráfico de linhas que facilite a 

visualização. 
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Algumas variações na formatação do arquivo de dados são suportadas, 

variações estas devido principalmente à conversão para formato texto. Em qualquer 

caso, o programa é capaz de reconhecer o número de medidas que foram feitas e 

armazená-los corretamente. 

Caso seja necessária a exportação dos dados, esta é feita através do formato de 

arquivo do Excel separado por vírgula (.CSV – Comma Separated Value), que é 

reconhecido diretamente pelo Excel e também é aberto pelo SIAP. As extensões de 

arquivos suportadas são as seguintes: 

 

TAB. 12.4   Tipos de arquivos abertos pelo SIAP 

Tipo de Arquivo Extensão 

Arquivos de Dados *.DAT, *.AT 

Arquivos de Texto *.TXT 

Arquivos Separados por vírgula *.CSV 

 

Cabe ressaltar que serão abertos e reconhecidos apenas arquivos que sigam a 

formatação correta. Outros arquivos podem gerar erros inesperados. 

Caso ocorra algum problema de ponto flutuante com os arquivos .CSV ao serem 

abertos no Excel ou no próprio SIAP, este pode ser resolvido modificando-se as 

configurações para símbolo de ponto decimal e agrupamento de dígitos existentes 

na guia números, na pasta de configurações regionais do Painel de Controle do 

Windows. 

 

12.5.3 FUNCIONALIDADES 

Ao iniciar-se o programa, uma tela é apresentada com as opções de formulários 

disponíveis. Basta um clique no botão para trazer a janela correspondente à tona. A 

primeira opção – Inspecionar um novo Arquivo – permite a abertura de até dez 

janelas independentes, para abrir vários arquivos simultaneamente. Todas as outras 

opções permitem a abertura de uma única janela, sem duplicações. 
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FIG. 12.12  Tela inicial de escolha de opções 

Cada funcionalidade será explicada em detalhes nas seções a seguir. 

 

12.5.3.1 INSPECIONAR UM NOVO ARQUIVO 

Normalmente o que se deseja é abrir um único arquivo, para se ter uma rápida 

idéia do que seus dados representam, ou obter um dado numérico específico em um 

determinado ponto da curva. Esta janela permite isto, ao abrir o arquivo escolhido, 

interpretar seus dados e automaticamente apresentar o gráfico correspondente. O 

nome do arquivo aberto é apresentado no título da janela logo após ele ser aberto, e 

no título do gráfico. 
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FIG. 12.13  Tela de inspeção de arquivo individual 

À direita, a tabela apresenta todos os dados numéricos de medidas realizadas 

que estão contidos no arquivo, não permitindo nenhum tipo de edição. O gráfico ao 

centro apresenta os dados coletados. Permite a realização de um zoom — bastando 

para isso a definição com o mouse de uma área retangular na superfície do gráfico 

— ou de um panning (deslocamento) com o auxílio do botão direito. Os eixos 

horizontal e vertical são automaticamente definidos para permitir a visualização dos 

dados, e seus nomes são obtidos em tempo real durante a abertura do arquivo. 

A caixa de seleção no canto inferior direito permite o controle do gráfico, 

habilitando ou desabilitando os grids verticais, horizontais, a escala logarítmica ou o 

uso de cores. 

Esta última opção, utilizada para produzir um gráfico preto-e-branco, é bastante 

útil quando se deseja utilizar o gráfico obtido em algum trabalho impresso, 

otimizando o uso de tinta e facilitando a legibilidade. 

Ao utilizar-se a opção de gráfico logarítmico, bons resultados dependem do 

conjunto geral dos dados, já que a janela é ajustada automaticamente levando-se 

em consideração todos os pontos. Freqüentemente, resultados melhores podem ser 

obtidos através de deslocamentos manualmente realizados, com o auxílio do botão 

direito do mouse. A posição inicial pode sempre ser restabelecida através do botão 

Apresentar gráfico. 
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A seleção e abertura de um arquivo pode ser feita de duas maneiras: através do 

botão Abrir Arquivo, localizado à direita do conjunto de botões na parte de baixo da 

janela, ou diretamente, através do navegador existente na lateral esquerda do 

formulário. 

O botão Abrir Arquivo chama uma caixa de diálogo padrão do Windows, para a 

busca e abertura do arquivo que se deseja analisar. Sua utilização é idêntica a de 

muitos software consagrados para o ambiente Windows. 

O navegador localizado na lateral esquerda compõe-se de quatro caixas, que 

numeraremos seqüencialmente de cima para baixo, para maior clareza na 

explanação. A terceira e quarta caixas ocupam-se da seleção do drive e diretório 

onde estão os arquivos, sendo a seleção feita através de um clique simples. A 

primeira caixa seleciona o filtro utilizado para a apresentação dos Arquivos 

presentes no diretório selecionado, e a segunda caixa finalmente seleciona o 

Arquivo a ser apresentado. Basta um clique no Arquivo desejado para que este seja 

aberto e seus dados colocados no gráfico e na tabela. Um clique em outro Arquivo 

automaticamente fecha o anterior e apresenta o novo. 

O botão Apresentar Gráfico retorna o gráfico ao seu estado original caso ele 

tenha sido modificado, enquanto o botão Converter realiza a exportação dos dados 

através de um arquivo no formato *.CSV. 

 

12.5.3.2 CALCULAR A MÉDIA ENTRE DUAS MEDIDAS 

O objetivo desta janela é fornecer uma interface amigável e automática para a 

realização dos cálculos de média entre os arquivos das diversas medidas realizadas. 

Ao clique do botão Calcular, é feita uma média aritmética entre os dados dos 

arquivos selecionados na tabela. É importante ressaltar que todos os arquivos 

selecionados devem possuir a mesma estrutura (mesmo número de medidas das 

mesmas grandezas, para que a média possa ser corretamente calculada. Afinal, o 

software deve se preocupar em calcular a média dos pontos utilizando os dados 

correspondentes ao mesmo ponto em todas as medidas. 

O botão Adicionar permite a inclusão dos arquivos na tabela, sendo que a caixa 

de diálogo que se abre permite a seleção simultânea de todos os arquivos que se 

deseja adicionar (basta pressionar a tecla Ctrl enquanto seleciona-se os arquivos 
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com o mouse), até um máximo de seis arquivos. Uma vez calculada a média, o 

conjunto de resultados é apresentado no gráfico, com as mesmas opções de 

personalização, mais a possibilidade de se modificar o título ou o nome dos eixos do 

gráfico, além dos limites do eixo horizontal. 

 

 
FIG. 12.14  Formulário para seleção e cálculo da média entre arquivos 

 

O botão Remover permite a exclusão de um arquivo que tenha sido aberto 

incorretamente, enquanto o botão Trocar provoca a substituição do arquivo 

selecionado por outro. Estas opções permitem corrigir um eventual engano de 

abertura de arquivo. 

Uma vez que a média tenha sido calculada, os resultados podem ser salvos em 

um arquivo .CSV através do botão Salvar. O botão de Detalhes abre uma segunda 

janela, onde são apresentados em detalhes todos os arquivos que foram 

selecionados para fazer parte do cálculo. 
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FIG. 12.15  Formulário de detalhamento dos arquivo envolvidos no cálculo da média 

 

12.5.3.3 COMPARAR ARQUIVOS DE MEDIDAS 

Eventualmente, o que se deseja é comparar os valores obtidos em duas 

medidas distintas, normalmente por questões de análise de desempenho. 

O formulário de comparação supre esta necessidade, através de uma interface 

um pouco mais complexa, apresentada na FIG. 12.16 e explicada a seguir: 
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FIG. 12.16  Formulário de comparação entre arquivos 

Cada caixa de texto existente à esquerda corresponde a uma ou mais 

seqüências de linhas no gráfico (pertencentes a um único arquivo), sendo os slots 

independentes entre si. O pequeno quadrado à direita é na verdade um botão que 

ao ser pressionado invoca a caixa de diálogo de seleção de cores, e que define a 

cor que os dados do arquivo correspondente possuem no gráfico, podendo ser 

modificada a qualquer momento. A caixa de seleção Exibir controla a apresentação 

ou não dos pontos na tela do gráfico. 

O conjunto de caixas de seleção à direita do gráfico controlam a exibição de 

cada uma das seqüências de dados existentes, podendo-se apagar ou exibir cada 

uma individualmente. Sempre que o arquivo permita, estas caixas são nomeadas 

com o nome e o valor da variável à qual correspondem. Podem ser todas 

simultaneamente habilitadas ou desabilitadas, utilizando-se os dois botões que se 

encontram abaixo. 
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Na parte inferior esquerda da janela estão os já comuns controles de 

personalização do gráfico, com a diferença de que a opção sem cor preserva a cor 

das seqüências de dados. 

O botão Redesenhar retorna o gráfico à sua conformação original após ter sido 

modificado pelo usuário. Os botões Carregar Template e Salvar Template são 

explicados mais adiante neste documento, em seção específica. 

O botão Expandir, localizado na parte inferior direita, garante acesso a uma 

janela específica, mostrada FIG. 12.17, que possui a única finalidade de facilitar a 

observação do gráfico. 

 
FIG. 12.17  Exemplo colorido de janela de apresentação de gráfico 

 
Caso seja utilizada a opção de um gráfico sem cores, o aspecto final encontra-se 

na FIG. 12.18: 
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FIG. 12.18  Exemplo preto-e-branco de janela de apresentação de gráfico 

Esta janela pode ser maximizada para ocupar a tela inteira, e o gráfico segue 

fielmente a configuração definida na janela de comparação. 

 

12.5.4 EXPORTAÇÃO DE GRÁFICOS 

Qualquer dos gráficos existentes no programa pode ser exportado para o Word 

ou outro programa de forma bem simples, facilitando sua eventual utilização em 

algum trabalho ou relatório. 

Em qualquer gráfico, ao clicar-se com o botão direito do mouse, aparece um 

pequeno menu do tipo “pop-up” onde pode-se optar por copiar o gráfico para a área 

de transferência (e daí para algum aplicativo aberto no Windows, como o Word, 

Excel ou Photoshop), salvar o gráfico em um arquivo (caso deseje-se abri-lo mais 

tarde ou colocá-lo em um disquete) ou imprimir diretamente em uma impressora 

conectada. 

Em caso de cópia ou salvamento do Arquivo, existe a opção de interpretação do 

gráfico como Bitmap do Windows (extensão .BMP) ou como Metarquivo (extensão 

.WMF – Windows MetaFile). 
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Figuras em formato Bitmap são armazenadas na forma de um mapa de bits 

onde cada ponto da imagem é codificado por bytes de cor. Arquivos deste tipo 

possuem maior tamanho de armazenamento, porém grande compatibilidade, sendo 

suportados por inúmeros programas. Não são adequados para ampliações, pois não 

podem ter sua resolução melhorada. 

O formato de Metarquivo é um formato vetorial que codifica a imagem em 

vetores, promovendo uma armazenagem mais eficiente dos dados. Não é adequado 

a figuras muito complexas, mas para os gráficos existentes neste software é 

perfeitamente aceitável e eficiente. O tamanho do arquivo fica menor do que no 

formato Bitmap, e o formato vetorial permite que o gráfico possa ser ampliado sem 

perda de qualidade, já que os pixels são recalculados para a resolução solicitada. 

Presta-se melhor aos casos em que a imagem precisará ser redimensionada. 

Em caso de impressão direta do gráfico, esta pode ser feita com o papel em 

orientação retrato (folha em pé) ou paisagem (folha deitada). Pode-se configurar a 

impressora antes, caso seja necessário. Se nada for especificado, a impressora 

utilizada será a ativa no sistema (padrão) 

 

12.5.5 EXPORTAÇÃO DE MODELOS DE COMPARAÇÃO 

Ao se comparar diversos arquivos com uma finalidade específica, pode surgir a 

necessidade de gravar quais os arquivos utilizados e a configuração do gráfico 

naquele momento, para se retornar ao mesmo ponto mais tarde ou organizar uma 

biblioteca de Arquivos para referência rápida. Isto pode ser conseguido através da 

criação de um arquivo de template de comparação. Estes arquivos são do tipo texto 

puro, mas possuem extensão .TPL para facilitar sua identificação. Podem ser 

criados a partir do formulário de comparação, clicando-se no botão Salvar Template, 

ou criados manualmente a partir de um editor de textos sem formatação, como o 

Bloco de notas (Notepad). Atenção deve ser dada para a primeira linha, que deve 

ser escrita exatamente como aparece neste documento, e para o número de linhas 

em branco. 

Através do botão Carregar Template, os Arquivos de templates são lidos, os 

slots ocupados naquele momento são todos fechados e os arquivos relacionados 
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são apresentados na tela, ao mesmo tempo em que as configurações de título e 

eixos são restauradas. 

 

12.5.5.1 PROTOCOLO DE FORMATAÇÃO DO ARQUIVO DE TEMPLATE: 

Como foi dito, o arquivo de template possui a extensão .TPL, em texto puro. 

A seguir aparece a formatação seguida pelos arquivos de template, obedecendo 

à seguinte convenção: 

 

• Expressões entre <> significam indicativos de controle, não aparecendo 

no texto do Arquivo. 

• Expressões entre () devem ser substituídas por valores apropriados ou 

deixadas em branco. 

• O caractere ↵ simboliza uma quebra de linha obrigatória, mas todas as 

linhas escritas possuem uma quebra de linha, mesmo quando não forem 

preenchidas por valores numéricos. 

 

<Início do Arquivo> 
# Arquivo de template para grafico de comparacao do SIAP  <Não pode ser 
modificado !> 
(Uma linha com qualquer comentário que se julgue necessário) 
↵ 
Titulo do Grafico: 
(Título do Gráfico) 
↵ 
Eixo Y: 
(Nome do eixo das ordenadas) 
↵ 
Eixo X: 
(Nome dos eixos das abscissas) 
↵ 
Eixo X - Limite inferior: 
(Limite esquerdo do Gráfico) 
↵ 
Eixo X - Limite Superior: 
(Limite direito do Gráfico) 
↵ 
↵ 
Relacao de Arquivos: 
↵ 
(Caminho completo dos arquivos utilizados, um por linha, até um máximo de 6 
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linhas) 
(Exemplo:) 
(C:\Medidas\C0A33.DAT) 
(Arquivo 4) 
(Arquivo 5) 
(Arquivo 6) 
<Fim do Arquivo> 
 

Listagem 10.1  Formato do arquivo de template de comparação 
 

12.5.6 CÓDIGO FONTE 

O código fonte do software disponível está disponível no CD-ROM que 

acompanha a dissertação de mestrado correspondente, e o autor desde já autoriza 

seu uso, inclusive de trechos do código, para fins acadêmicos ou de aprendizado 

sob a tutela do Instituto Militar de Engenharia. 

 

 

 



153 

12.6 APÊNDICE 6: CIRCUITO DE CONTROLE DE VARREDURA  

Segue-se a descrição de projeto de um circuito eletrônico implementável em 

FPGA capaz de controlar o ciclo de varredura da matriz de 64 x 64 pixels 

desenvolvida por ocasião do projeto apresentado na presente dissertação. 

 

12.6.1 INTRODUÇÃO 

A finalidade do circuito é ser capaz de obter uma imagem real. Para tanto, ele é 

composto por uma matriz de 64x64 pixels, os quais possuem dentro de si os 

elementos fotossensores (Fotodiodos reversamente polarizados), juntamente com a 

eletrônica necessária a seu funcionamento (fontes de corrente e decodificadores de 

endereço). 

O objetivo deste documento é manter um registro claro e preciso dos 

dispositivos e circuitos elaborados para interagir com o circuito citado, visando o 

controle dos sinais necessários à operação da matriz e disponibilização da imagem 

pretendida. As condições de contorno e os detalhes de projeto serão aqui 

explorados de tal forma que as informações contidas permitam a correta operação, 

eventual manutenção e segura modificação do circuito por parte daqueles que por 

ventura se encontrem diante destas necessidades durante a implementação ou teste 

dos circuitos aqui desenvolvidos. 

 

12.6.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Posto que o chip é composto basicamente pelos elementos sensores, 

vislumbramos de início três necessidades básicas: 

• Controle dos ciclos de varredura do circuito, incluídos aí todos os sinais 

de entrada necessários ao funcionamento do chip; 

• A aquisição dos sinais analógicos de saída e sua digitalização, para 

posterior armazenagem e tratamento em um computador; 

• Tratamento destes dados através de um software que permita a exibição 

dos sinais, na forma de imagem, na tela do computador. 
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Seria interessante, tanto quanto possível, que a imagem obtida pudesse ser 

mostrada em tempo real na tela, e que esta captura fosse controlada externamente 

pelo operador, tal qual em uma câmera fotográfica digital. Durante o projeto dos 

circuitos, entretanto, buscou-se um passo a mais: desenvolver um sistema que 

fosse, de acordo com a vontade do operador, capaz de operar ciclicamente, gerando 

uma seqüência de imagens à semelhança do que acontece em uma câmera 

comercial, do tipo usado em internet (WebCam). Tal foi a visão escolhida quando do 

início do projeto dos circuitos de controle, e detalhes de implementação serão dados 

ao longo do documento. 

 

12.6.3 SISTEMA PREVISTO 

O sistema proposto está esquematizado na FIG. 12.19. É composto 

primeiramente pelo circuito de controle, cuja responsabilidade é controlar a interação 

de todos os dispositivos. O chip propriamente dito possui apenas a matriz de 

elementos sensores, de funcionamento totalmente passivo. A placa de aquisição de 

dados é uma placa comercial do tipo utilizado para monitoração de processos 

industriais, com conversores analógico-digitais e uma eletrônica associada, que 

disponibiliza, através de seus drivers, funções de software para recuperação dos 

dados obtidos pela placa. Cada uma das parte será tratada separadamente em mais 

detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.19  Diagrama do sistema 
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12.6.4 CHIP APS 

Tal como foi desenvolvido, o chip é apenas um elemento passivo, que recebe os 

sinais de controle da placa de interface e fornece um sinal analógico de saída para a 

placa de aquisição. Trabalha com 5 Volts de tensão 

Compõe-se de uma placa de circuito impresso onde fica preso o soquete com o 

chip. Esta placa fica acondicionada dentro de uma caixa de alumínio, juntamente 

com uma outra placa de apoio que serve de régua de contatos para os sinais de 

entrada, fornecendo uma interface de conexão com a parte exterior. O conector de 

entrada possui 34 vias enquanto o de saída possui 20 vias. Na parte interna, os fios 

são ligados entre os pinos do conector e os pinos da placa de suporte. Tais 

conexões são específicas, de forma que a pinagem deve ser cuidadosamente 

verificada para evitar conflitos e curtos no circuito. A pinagem do chip encontra-se 

detalhada no APÊNDICE 4, com a numeração dos pinos e descrição do sinal. 

Para o controle do chip, são necessários os seguintes sinais: 

• Sinal de reset dos pixels, em 5V; 

• Sinal de Tx dos pixels, para habilitar a transferência de tensão; 

• Sinal de habilitação dos decodificadores; 

• Endereços de linha do pixel ativo, composto por 6 bits mais os sinais 

invertidos; 

• Endereços de coluna do pixel ativo, composto por 6 bits mais os sinais 

invertidos; 

• Terra e alimentação em 5V 

 
Compõem-se assim um barramento de 30 sinais, fornecidos pela placa de 

controle. 

 
FIG. 12.20  Placa de interfaceamento físico com o Chip 
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FIG. 12.21  Sistema sensor completo 

 

12.6.5 PLACA DE AQUISIÇÃO 

Por ocasião do início deste projeto, encontrava-se disponível uma placa de 

aquisição de sinais modelo PCL-812PG, da Advantech Co., capaz de realizar 

conversões analógico-digitais em taxas de até 30 kHz, utilizando trigger externo e 

transferência por DMA (Direct Memory Access). A placa é acompanhada por um 

manual e um CD-ROM contendo os drivers de instalação e arquivos de exemplos de 

programas que utilizam a referida placa para receber os dados e tratá-los. 

O objetivo é escrever um programa de computador, utilizando C++, que leia os 

dados enviados, processe-os matematicamente de forma a criar um valor que possa 

ser convertido em índice de cor, e apresente os dados referentes a uma varredura 

de forma simultânea na tela, formando uma imagem, de preferência em tempo real. 

Duas formas vislumbradas são: 

• A indexação de uma matriz de elementos quadrados na tela, onde cada 

quadrado representa um pixel. Uma varredura possuindo 64x64 pixels 

exigiria 4096 elementos. Quanto menores, melhor a resolução. 

• A criação direta de um arquivo .BMP (Bitmap do Windows) através do 

fornecimento dos valores dos pixels, e posterior apresentação. 
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A primeira abordagem é mais simples de ser codificada, mais introduz um 

processamento de máquina bastante grande, que pode degradar a velocidade de 

tratamento das imagens. Talvez a apresentação das imagens não possa ser feita de 

forma confortável. Já a Segunda, possui o inconveniente de se criar um arquivo 

.BMP com o cabeçalho e a formatação específicas do padrão. Entretanto, esta 

documentação encontra-se largamente disponível, e a apresentação do resultado 

seria também bastante simples e bem mais rápida. 

Em qualquer caso, haverá a necessidade de capturar o resultado da conversão 

e escaloná-lo para uma palheta de cores pré-determinada, para criar-se uma 

imagem. A palheta de cores deve necessariamente ser de tons de cinza, visto que a 

matriz capta luminância e não possui qualquer espécie de filtro. 

 

Alguns detalhes técnicos são importantes, ao projetar-se este programa: 

 

• A placa só consegue atingir a taxa de conversão de 30 kHz quando 

operando em modo DMA. Isto permite que a placa controle diretamente a 

memória do computador, economizando tempo do processador e 

permitindo uma transmissão mais rápida dos dados. 

• A placa possui capacidade de trabalhar com um duplo buffer de dados. 

Isto significa que pode-se definir um modo cíclico de forma que os dois 

buffers sejam utilizados em seqüência. Durante a primeira varredura, a 

placa utiliza o buffer A. Quando termina, ela passa para o buffer B, 

informa ao software e inicia a segunda varredura. Pode-se então 

processar o buffer A, sem afetar o preenchimento do buffer B, que é feito 

à revelia do processador. Quando o buffer B está cheio, o sistema volta 

para o buffer A e o conteúdo do buffer B é processado. Isto permite a 

exibição seqüencial dos quadros, sem quebra de continuidade. O atraso 

maior é devido ao tempo de captura dos dados. 

• A primeira aquisição é sempre disparada via software, no momento de 

inicialização do driver. Somente após esta aquisição, a placa passa a 

obedecer ao trigger externo, que será utilizado para sincronizar o instante 

de amostragem com o controle do chip, e a partir daí o funcionamento 
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ocorre indefinidamente. Isto traz problemas durante a varredura inicial, 

pois a primeira leitura será de lixo, e se todos os pixels forem amostrados, 

haverá sempre uma defasagem de um pixel. A solução é fazer com que a 

leitura do primeiro pixel não seja feita durante a primeira varredura. O lixo 

eventual lido no primeiro pixel do primeiro quadro será eliminado durante 

o segundo quadro. Esta supressão de primeiro pulso deve ser feita pelo 

circuito de controle. 

 

12.6.6 UNIDADE DE CONTROLE 

As responsabilidades específicas do circuito de controle são: 

• Gerar uma base de tempo fixa e independente que possa ser utilizado na 

temporização de eventos críticos do circuito; 

• Gerar os sinais de endereçamento para a matriz de pixels, e controlá-los 

de tal forma que uma varredura seja implementada; 

• Gerar os sinais de Reset para todos os pixels, e controlar o tempo de 

espera antes do início da varredura; 

• Obter uma freqüência de sincronismo externo e controlar a velocidade de 

varredura com base nesta freqüência; 

• Gerar o sinal de sincronismo para a placa de aquisição, assegurando que 

os dados sejam amostrados nos instantes corretos; 

• Implementar dispositivos de entrada que permitam o controle da operação 

do dispositivo por parte do operador do sistema. 

 

Como o circuito de controle possui uma complexidade moderada, e uma 

modularidade é desejável para proporcionar a escalabilidade e a evolução do 

circuito, optou-se por uma metodologia de projeto híbrida, onde o circuito de controle 

propriamente dito será implementado utilizando-se um FPGA, enquanto a parte 

física de interfaceamento, como interruptores, conectores e componentes ficará 

disposta em uma placa de interface, manualmente construída. 

Os detalhes de implementação do circuito de controle serão tratados na seção 

12.6.7. 
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12.6.6.1 O FPGA (FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY) 

Chips FPGA são microcircuitos que contém dentro de si milhões de células 

programáveis, que podem ser configuradas por software de forma a implementar 

funcionalidades lógicas, tais como contadores, multiplexadores e portas lógicas 

simples. O circuito pretendido é criado em um programa de CAD especialmente 

desenvolvido que transforma este circuito em um arquivo de configuração. Uma vez 

que este arquivo seja carregado na memória do FPGA, este passa a se comportar 

da forma escolhida, efetivamente implementando o circuito projetado. A 

configuração do chip é perfeitamente flexível, permitindo a mudança de sinais entre 

os pinos de saída e a modificação do circuito através da modificação do arquivo de 

configuração. Isto confere ao FPGA uma imensa versatilidade, sendo ideal para 

protótipos, onde constantes modificações e atualizações são feitas antes de se 

chegar ao circuito definitivo. 

Os esquemáticos apresentados neste trabalho foram desenvolvidos tomando-se 

por base as possibilidades do FPGA Spartan2, da Xilinx, modelo XC2S100-TQ144, 

com 144 pinos, acondicionado em placa especial onde já estão incluídos os circuitos 

necessários à configuração e funcionamento do Chip. 

Normalmente, o FPGA é configurado utilizando-se o PC, através de um cabo 

instalado na Porta paralela que se liga à placa. Existe neste caso o inconveniente de 

se ficar preso a um computador para realizar a carga do arquivo de configuração 

cada vez que se for utilizar o FPGA. Entretanto, pode ser feito um circuito simples, 

utilizando PROM serial, que automaticamente carrega o FPGA assim que ele for 

energizado. Basta, para isso, programar a SPROM com o arquivo de configuração 

requerido. Tal solução será abordada após o projeto básico do sistema ter sido feito 

e o seu funcionamento comprovado. 

 

12.6.7 CIRCUITO DE CONTROLE 

A implementação do circuito de controle far-se-á através de uma máquina de 

estados, juntamente com os circuitos de apoio. A máquina de estados deve prever 

os detalhes levantados, como a supressão do primeiro pulso e o controle dos sinais 

enviados ao chip. 
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A máquina de estados implementada foi a seguinte: 

 

FIG. 12.22  Máquina de Estados do circuito de controle 
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DESCRIÇÃO DOS ESTADOS: 

TAB. 12.5  Descrição dos estados implementados para o circuito de controle de varredura 

Estado Descrição Designação 

Start Estado de repouso da máquina de estados finitos. 100 

Wait 
Ciclo inicial de reset e tempo de integração inicial para 
a varredura 111 

Scan #1 
Leitura do primeiro pixel da primeira varredura, que 
não deve ter um pulso de trigger associado. 101 

Scan X 
Leitura dos demais pixels, com o pulso de trigger 
associado. 010 

Wait Cycle Ciclo de espera entre quadros sucessivos. 000 

Scan Pixel 1 Leitura completa do primeiro pixel. 110 

Clear 
Limpeza dos sinais e preparação para o retorno ao 
estado de repouso. 001 

 

DESCRIÇÃO DOS SINAIS: 

TAB. 12.6  Descrição dos sinais controladores da máquina de estados 

Sinal Descrição Direção 

START 
Em nível alto, indica o início do ciclo de funcionamento. 
Controlado externamente pelo operador. Entrada 

ENDWAIT 
Em nível alto, indica o fim do tempo de espera 
programado entre os ciclos de varredura. O tempo de 
espera é determinado por chaves externas. 

Entrada 

ENDCONT Em nível alto, indica o fim do ciclo de varredura. Entrada 

BURST 
Baixo: modo de operação cíclica (varreduras são feitas 
em seqüência). Alto: modo rajada (apenas uma 
varredura por vez, controlado pelo sinal de START). 

Entrada 

CLRWAIT Sinal de Clear do contador que controla a espera. Saída 

CLRCOUNT Clear dos contadores que controlam a varredura. Saída 

TE 
Trigger Enable. Indica ao circuito que pulsos de trigger 
devem ser gerados de acordo com o clock de varredura. Saída 

CE 
Count Enable. Habilita os contadores que controlam a 
geração dos endereços para varredura. Saída 
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12.6.8 DETALHAMENTO DO PROJETO 

12.6.8.1 TABELAS DE PRÓXIMO ESTADO E SAÍDAS: 

TAB. 12.7  Tabela de próximos estados 

Estado Designação Variável Introduzida Próximo 
Estado 

Start 100 START Wait 

Wait 111 ENDWAIT Scan #1 

Scan #1 101 X Scan X 

Scan X 010 ENDCONT Wait Cycle 

Wait Cycle 000 ENDWAIT.*BURST Scan Pixel 1 

  ENDWAIT.BURST Clear 

Scan Pixel 1 110 X Scan X 

Clear 001 *START Start 

 

TAB. 12.8  Lógica dos sinais de saída 

Saídas 
Estado Designação 

CLRWAIT CLRCOUNT TE CE 

Start 100 1 1 0 X 

Wait 111 0 1 0 0 

Scan #1 101 1 1 0 0 

Scan X 010 1 0 1 1 

Wait Cycle 000 0 1 0 0 

Scan Pixel 1 110 1 1 1 0 

Clear 001 1 1 0 0 
 

Da tabela conclui-se diretamente que CE = *CLRCOUNT 
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12.6.8.2 MAPAS DE KARNAUGH: 

FLIP-FLOP C 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FLIP-FLOP B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

JC = VI.*BURST.*QB.*QA + *VI.QA 

VI. 
*Burst *VI 

X X 

X 0 

X X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

KC = *QB.QA + QB.*QA = QB⊕QA 
X X 

0 1 

X X 

0 1 

0 

1 

QBQA 

QC 

JB = VI.QC + VI.*BURST.*QA + 
QC.QA 

VI. 
*Burst 0 

VI 1 

X X 

1 X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

KB = VI.*QC + VI.QA 

X X 

X X 

X VI 

VI 0 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 
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FLIP-FLOP A 

 

 

 

VARIÁVEL INTRODUZIDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

VI3 VI1 

VI1 X 

X VI2 

VI3 X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 
Multiplexador: 

 

 S1 S0  

VI1 1 1 START 

VI2 0 0 ENDCONT 

VI3 1 0 ENDWAIT 
 

VI. 
Burst X 

VI X 

X 0 

X 0 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

JA = VI.BURST.*QB + VI.QC.*QB 

KA = *VI.*QB + QC.*QB = 

*QB.(*VI+QC) 

X *VI 

X 1 

X X 

0 X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

1 1 

1 X 

X 0 

1 X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

S1=Qc + QB 
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Saídas: 

 

 

CE – COUNT ENABLE 

 
 

 

 

 

 

 

CLRW – CLEAR WAIT 

 
 

 

 

 

 

 

 

TE – TRIGGER ENABLE 

 

 

 

 

 

 

0 1 

1 X 

X 0 

0 X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

S0=*QB.QC + *QC.QA 

0 0 

0 1 

X 1 

0 1 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

CE= QC.*QB.QA+ QB.*QA 

0 X 

1 X 

X 1 

0 X 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

CLRW = QC.*QB + *QC.QB = 

QC⊕QB 

0 0 

0 0 

X 1 

0 1 

00 01 

0 

1 

11 10 

QBQA 

QC 

TE = QB.*QA 
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12.6.9 DIAGRAMAS IMPLEMENTADOS EM FPGA 

12.6.9.1 CIRCUITO COMPLETO 

Na FIG. 12.23 está visível o esquemático do circuito completo implementado em 

FPGA. É composto por elementos lógicos mais simples e blocos funcionais mais 

complexos explicados adiante. 

No canto superior esquerdo está localizado o bloco de controle do sinal de Start. 

Ainda acima à esquerda, mas um pouco mais para o centro, situa-se o bloco da 

máquina de estados, responsável pelo comportamento do circuito. À direita pode-se 

notar os decodificadores de linha e coluna, além dos circuitos de bufferização para 

gerar o sinal externo de varredura e seu complementar. Abaixo à esquerda, está o 

bloco divisor de clock, responsável pela temporização dois sinais que vão controlar o 

circuito. Em volta de todo o circuito, estão dispostos os sinais indicativos dos buffers 

e terminais externos para as conexões do FPGA. 

A expressão ao lado dos símbolos de pinos de entrada e saída são indicativos 

da referência para a pinagem externa do chip. São definidos pela expressão 

“LOC=Pxx” onde xx é o número do pino de saída. 

 
FIG. 12.23  Esquemático do circuito de controle completo 
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12.6.9.2 MÁQUINA DE ESTADOS 

Trata-se do dispositivo central do circuito, responsável pelo seu comportamento. 

O esquemático aqui apresentado constitui a implementação da máquina de estados 

anteriormente mostrada e seu projeto correspondente. 

Recebe todos os sinais necessários à sua lógica vindo de fontes externas ou de 

outras partes do circuito, tendo como saída os sinais de controle para os outros 

blocos e os três sinais de estado para uma eventual necessidade de analisar o 

circuito. A linha vermelha que percorre o esquemático é a representação de um 

barramento, para concentrar os sinais e simplificar o diagrama. A transição dos 

estados é controlada por uma base de tempo fixa, mais rápida que a velocidade de 

varredura, gerada pelo divisor de freqüência visto adiante. 

 

 

FIG. 12.24  Esquemático da Máquina de Estados 
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12.6.9.3 DEBOUNCING DO SINAL START: 

A finalidade deste circuito é eliminar a oscilação do sinal de Start, que é gerado 

por uma chave externa presente na placa. Desta forma, previne-se que esta 

oscilação dispare um novo ciclo de varredura caso demore-se para soltar o botão ou 

a temporização do circuito seja muito rápida. Isto é conseguido a partir de um 

arranjo básico de Flip-flop comandado para 1 pelo sinal externo. Uma vez que ele 

esteja em nível alto, só será apagado após ter transcorrido um determinado período 

de tempo, definido pelo número de clocks programado pelo contador. Este tempo é 

ajustado longo o bastante para prevenir que uma oscilação no interruptor gere um 

novo sinal de início não esperado. 

Os sinais de entrada são os sinais de Start gerado externamente e o sinal de 

Clock é proveniente da mesma fonte externa que controla a varredura dos pixels, 

para que o controle do sinal de Start seja relativo à freqüência de varredura utilizada. 

A saída é o sinal de Start sincronizado para o restante do circuito. 

 

 

 

FIG. 12.25  Circuito de conformação do sinal de Start 
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12.6.9.4 CONTADOR DE 6 BITS: 

A finalidade dos contadores de 6 bits é implementar um gerador de varredura 

adequado para as 64 linhas (colunas) existentes no chip. 64 = 26. 

Os sinais de entrada são o Clock de varredura, o sinal de Clear dos contadores, 

e um sinal de habilitação para desativar a saída. Como saídas temos os seis bits, 

mais um sinal de indicação de fim de contagem (vai para nível alto quando todos os 

bits estão em nível alto). 

 

 

FIG. 12.26  Esquemático dos contadores de 6 bits 

 

12.6.9.5 DIVISOR DE REFERÊNCIA DE TEMPO: 

A finalidade do circuito de referência temporal é dividir o sinal de Clock recebido 

externamente do cristal existente na placa, de freqüência fixa de 32 MHz. A 

finalidade deste sinal é gerar uma base de tempo fixa para os sinais de Reset dos 

pixels e o tempo de espera (Wait) antes do início da varredura da matriz. 



170 

 
FIG. 12.27  Esquemático do circuito de divisão de Clock 

 
O controle do sinal de Reset da matriz é conseguido através dos bits R1R0, que 

controlam o número de períodos de 32 µs de duração do sinal de Reset. O pulso de 

Reset dura 2N períodos de 32 µs, onde N é o valor BCD de R1R0. 

Os bits S3S2S1S0 são responsáveis por controlar a duração do tempo de espera, 

em pulsos de 8 µs. A duração é de 2N pulsos, onde N é o valor BCD de S3S2S1S0. 

Deve-se tomar cuidado para não programar o Reset com duração maior do que 

o período de espera, caso contrário o sinal de Reset não será retirado do 

barramento (não voltará ao nível baixo), ocasionando um reset “permanente”. 

As palavras de controle R e S são geradas externamente a partir de Dip-

Switches, permitindo sua configuração dinâmica durante a operação do circuito. 
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12.6.10 SEQÜÊNCIA DO TRABALHO 

Para implementar o projeto apresentado neste documento, resta ainda: 

• Desenvolver a placa de interfaceamento, incluindo o estudo da 

necessidade de se utilizar buffers para conformação de alguns sinais do 

FPGA para o chip de imageamento. 

• Estudar as conexões do módulo que contém o FPGA, para definir a 

pinagem dos cabos. 

• Refletir esta pinagem na configuração do FPGA para permitir a correta 

conexão dos sinais. 

• Implementar um modo eficaz de configuração do FPGA com o circuito 

desenvolvido. Primeiramente com o auxílio de um computador, e tão logo 

o circuito esteja completamente definido, através de uma PROM 

(Programmable Read-Only Memory) serial, montada na placa de interface 

juntamente com a eletrônica de apoio. 

• Desenvolvimento do software de aquisição e visualização dos dados 

capturados, com o auxílio da documentação que acompanha a placa de 

digitalização e dos drivers fornecidos. 

 

12.6.11 ESQUEMÁTICOS DETALHADOS 

 

 



172 

 
FIG. 12.28  Esquemático ampliado do circuito de controle completo 
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FIG. 12.29  Esquemático ampliado da Máquina de Estados 
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FIG. 12.30  Esquemático ampliado do circuito de conformação do sinal de Start 
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FIG. 12.31  Esquemático ampliado dos contadores de 6 bits 
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FIG. 12.32  Esquemático do circuito de divisão de Clock 
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12.7  APÊNDICE 7: LIÇÕES APRENDIDAS - CADENCE 

Os tópicos discutidos a seguir são algumas das lições aprendidas ao longo do 

projeto das estruturas descritas nesta dissertação. A maioria deles não é discutido 

nos livros-texto ou referências consultadas pelo autor durante a realização dos 

projetos cobertos por esta dissertação. Para uma abordagem mais linear e 

sistemática do desenvolvimento de dispositivos microeletrônicos, recomenda-se a 

leitura de (WESTE e ESHRAGHIAN, 1993), (HASKARD e MAY, 1988) e (CLEIN, 

2000). 

Para o estudo das características do processo de fabricação e as regras para 

desenho de layout, consultar (AMS, 1998a) e (AMS, 1998b). 

 

12.7.1 PRINCIPAIS CAMADAS DO PROCESSO AMS 0,6 µm 

TAB. 12.9  Número das camadas GDS para o processo AMS 0,6 µm 

Camada Descrição GDS # 

NTUB 
Região de poço N (N-Well) no substrato P, necessária à 

construção de transistores P. 
5 

FIMP 

Deve ser idêntica à camada NTUB. Define a região de 
dopagem N conseguida com átomos de Flúor. O DRC 

possui um switch generate FIMP que gera automaticamente 
esta camada. 

8 

DIFF 
Camada de difusão. Define as regiões do chip onde haverá 

óxido fino (ThinOx) (regiões ativas dos transistores). 
10 

NPLUS 
Marca as regiões que receberão dopagem N forte (Drenos e 

Fontes de transistores N, catodo dos fotodiodos) 
23 

PPLUS 
Marca as regiões que receberão dopagem P forte (Drenos e 
Fontes de transistores P, áreas de proteção contra radiação, 

contatos ôhmicos para o substrato) 
24 

POLY1 
Polissilício degenerado, utilizado como Porta dos 

transistores (Forma resistores quando associado à camada 
HRES) 

20 

POLY2 
Camada de polissilício mais elevada, usada para a formação 
de capacitores quando associada com a camada de POLY1. 

Também pode implementar resistores. 
30 
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Camada Descrição GDS # 

MET1 
Camada mais inferior de Metal para roteamento (Alumínio). 

Primeira opção usada para roteamento. 
35 

VIA 
Abertura vertical entre as camadas MET1 e MET2 para 

conexão elétrica. 
36 

MET2 
Segunda camada de metal do processo. Usada para 

roteamento. 
37 

VIA2 
Abertura vertical entre as camadas MET2 e MET3 para 

conexão elétrica. 
38 

MET3 
Terceira camada de metal. Usada preferencialmente para 
proteção, mas também pode ser utilizada para roteamento. 

39 

PAD 

Camada de definição das áreas de pad. Provoca uma 
abertura na passivação, que permite que sejam soldados 
fios nos contatos para as ligações elétricas do chip com o 

exterior. 

40 

DIODE 
Camada de definição das áreas que contém um diodo 
(junção P-N) usada principalmente pela ferramenta de 

extração. 
47 

MET1HOLE 
Camada de definição de buracos na camada MET1. Usada 
para evitar o problema de MET1 com área muito grande. 

57 

MET2HOLE 
Camada de definição de buracos na camada MET2. Usada 
para evitar o problema de MET2 com área muito grande. 

58 

MET3HOLE 
Camada de definição de buracos na camada MET3. Usada 
para evitar o problema de MET3 com área muito grande. 

61 

ZENER 
Camada de definição da área de diodos zener usada 

durante a extração. 
43 

RESDEF Definição de resistores 49 

RESTRM Definição dos terminais dos resistores 50 

CAPDEF 
Definição da região dos capacitores formados pela 
superposição das camadas POLY1 e POLY2 

55 

CONT 
Abertura de contato da camada de MET1 para as camadas 

de difusão (DIFF) e polissilício (POLY1 e POLY2). 
34 
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12.7.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE UM PIXEL 

A primeira etapa do projeto de um novo pixel é a definição do circuito elétrico a 

ser implementado em Layout. Os requisitos de desempenho e as características de 

funcionamento são diretamente influenciados pelo esquemático utilizado. Uma vez 

definidos os dispositivos a serem implementados e o seu tamanho, deve-se refletir 

sobre a forma mais eficiente de ligação entre eles, com vistas à diminuição da área 

utilizada. Em seguida, passa-se à fase de criação do Layout. Normalmente, o 

tamanho total do pixel é condição de projeto. 

Ao construir-se um pixel inteiramente novo, deve-se ter em mente a 

preocupação de maximizar o Fill-Factor. Para isto, linhas de sinais roteados passam 

sempre que possível pelas bordas do pixel, de forma que obstruam o mínimo 

possível do centro da área. A ocupação dos lados não é muito problemática visto 

que, devido às próprias regras de projeto, uma distância mínima deve ser dada às 

estruturas contíguas para que não haja problemas elétricos envolvendo dois pixels 

vizinhos. Óbvio é que qualquer distância mínima deve ser dividida igualmente entre 

os dois pixels, de forma que ao serem conectados as regras de projeto sejam 

obedecidas no limite das possibilidades. 

Com relação a estes espaçamentos, é interessante desenhar um pixel unitário 

da forma mais correta possível, tentando minimizar os problemas de DRC. 

Evidentemente, pode ficar a cargo do projetista manter uma estrutura que sozinha 

possui erros, sabendo-se de antemão que tais erros não ocorrerão quando da união 

entre os pixels. Tanto quanto possível, pode-se colocar estruturas fora do perímetro 

regular do pixel, para que ocorra um overlap entre células adjacentes. Tais overlaps 

podem servir no futuro de referência para o alinhamento e para acusar erros de 

construção. 

Pode-se tentar também a construção de pixels espelhados, para aproveitar 

melhor uma linha de roteamento comum entre dois pixels. Deve-se entretanto 

atentar para a simetria da estrutura de forma que seja criada a menor diferença 

possível de conformação da área sensível entre os pixels. Pode haver espelhamento 

vertical também, de forma que a matriz possa ser segmentada em blocos de quatro 

células. Durante o desenvolvimento das estruturas apresentadas neste trabalho 
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foram tentados diversos Layouts deste tipo, que foram preteridos devido ao 

problema de simetria. 

Tanto quanto possível, deve-se procurar reservar a terceira camada de metal 

(METAL3) para a proteção óptica das estruturas internas do pixel, como uma 

blindagem. A finalidade é diminuir a interação da luz com a eletrônica interna do 

pixel, o que pode degradar seu desempenho. 

Por fim, a complexidade necessária para a realização de um roteamento 

eficiente justifica-se pela necessidade de otimização da área sensível do pixel. O 

pixel não precisa ser simples, mas eficiente, e isto é conseguido através de um 

Layout bem construído. 

 

12.7.3 TÓPICOS AVULSOS SOBRE LAYOUT DE DISPOSITIVOS 

12.7.3.1 CONSIDERAÇÃO SOBRE ÁREAS MUITO GRANDES DE METAL 

No projeto do chip APS, devido à presença de estruturas fotossensíveis, 

devemos utilizar a última camada de metal (MET3 daqui por diante) como camada 

de proteção contra a luz. Infelizmente, existe uma restrição quanto à grandes áreas 

de metal na superfície do chip. O motivo é que, devido ao alto coeficientes de 

dilatação térmica do metal, o aquecimento do chip pode provocar uma dilatação do 

metal que, por estar aderido à superfície do chip, pode provocar o surgimento de 

tensões que poderiam danificar as estruturas criadas por baixo do metal ou mesmo 

a malha cristalina do silício que serve de substrato. 

Devido a isto, faz-se necessária a inclusão de buracos regularmente espaçados 

na superfície do metal, que forneçam uma área de dilatação segura. Estes furos 

podem ser feitos diretamente na camada de MET3 ou através de uma outra camada, 

a MET3HOLE, que representa um furo no metal. 

 

MEDIDAS 

O tamanho crítico de metal que causa este problema é uma superfície de 

20x300 µm ou de área equivalente. Acima disso, buracos devem ser incluídos. Tais 

buracos devem estar espaçados de 9 µm da borda do metal e possuir espaçamento 

mínimo de 10 µm entre eles. A largura mínima é de 1,5 µm, e o comprimento mínimo 

é de 10 µm. 
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Note que para larguras menores de 20 µm, o problema não e tão relevante. isso 

permite duas configurações de buracos. Na primeira eles podem ser igualmente 

espaçados de, digamos, 18 µm e ter um comprimento que vai de uma extremidade à 

outra da tampa (guardando 9 µm das bordas). Na segunda, pode-se colocar 

pequenos retângulos espaçados de 18 µm em ambas as direções, o que também 

elimina o problema, sem expor tanto o substrato que está por baixo. 

 

MET1 E MET2 

Note-se que o mesmo problema existe para as outras camadas de metal. 

Entretanto, como estas são mais utilizadas para roteamento, dificilmente o problema 

aparece. Deve-se resistir à tentação de colocar largas fitas de metal próximas ao 

pad para diminuir a resistência da ligação, já que este trecho de metal, depois de 

conectado com o metal do pad, pode dar origem ao problema. O ideal é que a 

ligação seja feita mais larga, mas não muito. 4,0 µm parece ser um valor razoável. 

 

PADS 

O mesmo problema pode surgir na coroa. Recomendamos, assim que a coroa 

de pads for terminada, proceder a um DRC completo da coroa. Não existe nada que 

obrigue o pad a apresentar qualquer erro. O Cadence está preparado para tratar o 

pad da mesma forma que para outras estruturas. Caso seja necessária  a correção 

de qualquer erro, este deve se limitar o máximo possível às instâncias constituintes 

da coroa (pads e espaçadores). A modificação fica assim mais fácil de ser 

gerenciada, e o trabalho fica mais organizado também. 

 

 
12.7.3.2 FABRICAÇÃO 

Se necessário, grandes áreas de metal não são proibidas pelo processo, e 

podem ser aceitas através de um pedido explícito à firma de fabricação. deve-se ter 

em mente apenas as possíveis conseqüências caso o chip seja aquecido. 
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12.7.3.3 TRAÇADOS A QUARENTA E CINCO GRAUS 

O Cadence permite o traçado de Paths na direção de quarenta e cinco graus. 

Apesar de parecer uma idéia interessante à primeira vista, já que poderia diminuir a 

preocupação com chanfros além de facilitar certos tipos de roteamento, deve-se 

tomar cuidado. 

Ao criar um Path, todos os pontos são referenciados à linha central do path, que, 

por ser guiada pelo mouse, passa necessariamente pelos pontos do grid. Entretanto, 

as linhas laterais apenas seguem a central com o offset correspondente à largura 

desejada. O resultado é que as laterais não necessariamente passam pelo grid, o 

que provoca erros no programa de calibração usado para fabricar o chip. Tais erros 

são proibidos, e impedem completamente a fabricação. A regra a ser seguida é: 

Todo vértice, de qualquer polígono deve obrigatoriamente coincidir com o grid. 

Deve-se, portanto, evitar a inclusão de paths a 45 graus. Se ainda assim for 

necessário, deve-se fazer o seguinte: Primeiramente fazer o caminho pretendido 

utilizando o path normalmente. Em seguida, com o uso da ferramenta de criação de 

polígonos, deve-se reproduzir o path, desenhando por cima da figura criada 

anteriormente. Isto assegura que todos os vértices pertençam ao grid. Após 

completado o desenho do caminho, pode-se apagar o path original que serviu de 

molde. 

Ainda assim, não esquecer de, ao rodar o DRC em estruturas que possuem este 

tipo de construção, habilitar o switch GRID, para verificar a concordância dos pontos. 

Tal switch deve também estar habilitado durante a verificação final do chip completo 

a ser enviado, para prevenir-se contra possíveis erros. 

Por fim, não utilizar Paths de configuração octagon. É irrelevante. Deve-se 

utilizar paths do tipo flush e, qualquer chanframento que seja requerido, utilizar 

polígonos e cortes do path para produzir o formato necessário. Paths Octagon são 

uma potencial fonte de problemas. 

VÉRTICES FORA DO GRID 

O processo de fabricação AMS 0,6 um suporta apenas vértices que 

correspondam aos pontos de um grid de 0.05 µm. A presença de um único ponto 

que esteja fora deste grid impede completamente a fabricação do chip. 
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Os ajustes de grid e snap (aderência do mouse aos pontos do grid) são feitos 

através do menu Display -> Options (tecla de atalho e) 

O DRC possui uma opção para verificação. Basta habilitar o switch grid, que 

verifica polígonos e outros quaisquer objetos, inclusive contatos e vias. 

 
 
12.7.3.4 ANÉIS DE GUARDA – MULTIPART PATH 

O Cadence possui uma ferramenta que facilita em muito a construção de 

estruturas parametrizadas de tamanho e direção variáveis, como anéis de guarda. 

Uma vez que estas estruturas sejam definidas como Paths complexos (com 

multipartes) elas podem ser desenhadas com grande facilidade, sem a preocupação 

com tamanho e alinhamento que o desenho independente de suas partes 

acarretaria. Uma modificação de tamanho ou posição afeta então o path inteiro, 

mantendo a relação fixa entre suas partes. 

 

DEFINIÇÃO DE UM MULTIPART PATH NO CADENCE 

Um objeto Multipart Path consiste de um path mestre e uma ou mais sub-partes. 

O path mestre serve de referência para os outros polígonos. 

O processo de definição consiste em colocar os valores corretos no formulário 

de criação, e então salvar o template criado para uso futuro. A criação de templates 

permite reutilizar a informação mais tarde, para criar outros Multipart Paths e editar o 

existente. 

Existem três subcategorias, ao se criar um objeto deste tipo: O mestre, que é o 

Path principal, o enclosure, que é um path contido no mestre ou circunscrito a ele, e 

os sub-retângulos, que são polígonos menores distribuídos internamente ao longo 

do path (por exemplo, contatos elétricos). 

Como exemplo de construção de um Path desta forma poderíamos proceder na 

seguinte seqüência: 

• Selecionar a camada de difusão no Layout 

o A camada de difusão será o path mestre 

• Menu Create ->Multipart Path 

o Chama o formulário de criação 
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• Preencher o formulário com os seguintes dados: 

 

MPP Template NEW 

ROD Name AnelTeste 

Choppable off 

Width 4 

End Type flush 

Offset 0 

Begin Extension 0 

End Extension 0 

Conectivity None 

Justification center 

 

o (Acabamos de definir o path mestre com 4 µm de largura) 

 

• Clicar no botão Subpart -> Enclosure subpath 

• Preencher:   

Layer metal1 

Choppable on 

Begin Offset -0,6 

End Offset -0,6 

Enclosure 0,6 

 

o  (Definimos uma fita de metal distante 0,6 µm das bordas da 

difusão) 

• Clicar em Add, para adicionar os parâmetros, e em Apply em seguida 

• Selecionar Subrectangle, preenchendo os seguintes valores: 

    

Layer cont 

Choppable on 

Begin Offset -1,2 

Width 1 
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• Clicar em Add e em OK 

• Salvar as modificações em um template, clicando em Save Template e 

digitando AnelTeste no campo Template Name 

• Clicar em OK para fechar o formulário 

• Salvar as modificações no arquivo de tecnologia, selecionando o menu 

Technology File -> Save no ICFB e escolhendo cellTechLib como alvo. 

• Confirmar o comando 

 

Agora basta selecionar a criação de um Multipart Path e escolher o template 

para começar a utilizar o Anel de guarda criado 

 

12.7.3.5 PRINCIPAIS TIPOS DE ANÉIS DE GUARDA UTILIZADOS COMO 

MULTIPART PATH 

Foram definidos alguns tipos primitivos de anéis de guarda, freqüentemente 

utilizados no desenho das estruturas resistentes à radiação. Eles são explicados nos 

tópicos abaixo, seguidos por um resumo dos parâmetros utilizados: 

 

ANEL RH SIMPLES 

Utilizado para cercar Poços N (NTUB) que podem se espalhar devido ao efeito 

da radiação, além de outras estruturas que funcionam independente do anel de 

guarda, mas precisam da proteção Rad-Hard na sua periferia. Não esquecer de que 

o POLY deve ser aterrado, e caso as extremidades não terminem no mesmo ponto, 

deve-se colocar retângulos de DIFF (a 0,6 µm da borda do POLY) e PPLUS (0,4 µm 

a partir da difusão) 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.33  Esquemático gráfico de um anel de guarda simples 

 

PPLUS 

POLY1 
DIFF 
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ANEL RH COMPLEMENTAR 

Utilizados para cercar estruturas que possuem uma borda com NPLUS e um 

anel de guarda incorporado a sua periferia. Caso típico dos fotodiodos Shallow, 

circundados por uma fita de POLY aterrada e PPLUS na região externa. Usado 

também para envolver os terminais dos Dogbones. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.34  Esquemático gráfico de um anel de guarda complementar  

 

ANEL RH COMPLETO S/TERMINAIS 

Utilizado como anel de guarda genérico para estruturas medianas, que 

necessitam de uma proteção mais completa, tanto dos efeitos da radiação quanto 

dos efeitos dos portadores fotogerados na matriz do substrato pelos fótons 

incidentes. A faixa de NTUB interna deve ser polarizada em VDD para capturar estes 

portadores (elétrons). A faixa externa de PPLUS evita que o efeito de inversão do 

substrato atue sobre este poço NTUB causando um curto-circuito deste com outros 

dispositivos, o que levaria estes últimos ao potencial de VDD e comprometeria o 

funcionamento elétrico do circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.35  Esquemático gráfico de um anel de guarda completo sem terminais  

PPLUS 

POLY1 

DIFF 

PPLUS 

POLY1 

NTUB 

DIFF 
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ANEL RH COMPLETO C/TERMINAIS 

Algumas estruturas maiores e mais sensíveis necessitam de um grau mais alto 

de proteção, o que pode ser alcançado com uma estrutura semelhante à anterior 

acrescida de uma série de contatos para melhorar a condutividade da faixa NTUB 

mediana. Este arranjo proporciona uma drenagem mais efetiva de portadores. 

Normalmente empregada na blindagem de grandes conjuntos de dispositivos ou 

estruturas muito extensas, como a matriz de pixels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12.36  Esquemático gráfico de um anel de guarda completo com terminais 

 

12.7.3.6 ESPAÇAMENTO DE PADS  NA COROA 

A situação ideal é que os Pads da coroa sejam eqüidistantes uns dos outros, de 

forma a facilitar a soldagem dos contatos. Isto pode ser facilmente conseguido 

utilizando-se células espaçadoras entre os Pads para preencher os espaços 

necessários. Tais células contém apenas as camadas de metal necessárias para 

garantir a continuidade elétrica de algum anel existente na estrutura dos Pads. Os 

espaçadores devem ser feitos sob medida para o tipo de Pads utilizado, de forma a 

facilitar sua colocação. Além disso, devem prever furos nas camadas metálicas 

quando seu tamanho demandar esta preocupação. 

 

12.7.4 ESTRUTURA INTERNA DO PROTÓTIPO APS #1 

A finalidade desta seção é detalhar a estrutura hierárquica existente entre as 

diferentes células do projeto que compõem o protótipo projetado. 

NTUB 

PPLUS 

CONT 

MET1 

NPLUS 

DIFF 

POLY1 
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12.7.4.1 ESTRUTURA HIERÁRQUICA DE CÉLULAS 

NÍVEL 0: CÉLULA MESTRA DO PROJETO 

Miolo Coroa Tampa

Protótipo #1

 

 

NÍVEL 1: PRIMEIRA CAMADA DE CÉLULAS 

 

Anapad GroundPad PadSpacer30 VDD Corner L VDD Corner R

Coroa

 

 

 

Diodo prot

DgbTeste   Teste Shallow 4x34 Array Pixels Teste Shallow 3x3

Miolo
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NÍVEL 2: SEGUNDA CAMADA DE CÉLULAS, INTEGRANTES DA CÉLULA 

MIOLO 

Pix SW 3M

Diodo Nucleo

Nucleo Array

Mux Completo

DGB Inversor

Pmos 4

Inversor drive

Decodificador Linha

Mux Completo

DogBoneMin

Pmos 4

Chave N

Decodificador Coluna

Ft Corrente

Bloco FntCorrente

Array Pixels

 

 

 

Moldura Geral 2

DB 1,5x0,9 Bulk

DB 1,5x0,9

Pix SWDB 3

Array SWDB 3

Matriz SWDB 3x3

Moldura Geral 2

DB 1,5x0,9 L

Pix SWDBMD 3

Array SWDBMD 3

Matriz SWDBMD 3x3

Moldura Geral 2

Pix SW 3

Array SW 3 normal

Matriz SW 3x3 normal Switch

Teste Shallow 3x3
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Moldura Geral

DB 1,5x0,9 L

Pix SWDBMD 1

DB 1,5x0,9 L

Pix SWDBMD 2

Array SWDBMD 4

Matriz SWDBMD 4x34

Moldura Geral

DB 1,5x0,9 Bulk

DB 1,5x0,9

Pix SWDB 1

DB 1,5x0,9 Bulk

DB 1,5x0,9

Pix SWDB 2

Array SWDB 4

Matriz SWDB 4x34

Pix SW 1

Pix SW 2

Array SW 4 normal

Moldura Geral

Matriz SW 4x34 normal

Moldura Geral

Pix SW 3M

Dummy Switch

  Teste Shallow 4x34

 

MULTIPLEXADOR 

 

Espacador

DogBone Min

porta NAND 3

DogBone Min

Inversor

Mux 2x4

Diodo Prot

Diodos Mux Roteamento Exclusão

Roteamento 1-2

Roteamento 2-1

Roteamento 1-2-2

Roteamento 1-2-3

Espacador Mux

Contatos Mux

Mux Completo
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12.7.4.2 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO CI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 12.37  Esquema e layout do Protótipo APS #1 enviado para fabricação 

 

Multiplexador de 
coluna 

Bloco de matrizes 
de teste 3x3 

Dogbones 
de teste 

Matriz de pixels 

Decodificador de 
linha 

Matrizes de 
teste 4x34 
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12.7.5 PROCEDIMENTOS PARA MANIPULAR EFICIENTEMENTE GRANDES 

PROJETOS 

12.7.5.1 APAGAMENTO DE  MARKERS 

Após o DRC ou a extração do layout, o Cadence coloca uma série de polígonos 

de marcação, indicando os locais em que ocorreram erros ou avisos (warnings). 

Quando estamos trabalhando com estruturas convencionais, onde a meta é um 

layout sem erros, as marcas são bastante úteis para nos indicar os pontos de 

correção do layout. Num projeto convencional, as poucas marcações são facilmente 

apagadas, devido ao seu número reduzido. Podem ser apagadas tanto através do 

comando Verify – Markers – Delete all quanto através de um DRC com o switch 

ResetDRC habilitado. 

Quando trata-se de um projeto não convencional, como é o caso quando se 

utiliza estruturas resistentes à radiação, vários erros aparecem, da forma como 

mostrados em seções anteriores. Tais erros são conhecidos e aceitos, mas como o 

Cadence não foi configurado para tratar estes tipos de estruturas, ele continua 

indicando os erros. Quando se começa a subir na hierarquia do projeto, o número de 

erros presente começa a ser tão grande que torna o processamento 

demasiadamente lento. Para estes casos, a melhor opção para apagar as 

marcações de erro é o DRC com ResetDRC habilitado, refazendo o DRC apenas 

para apagar as marcas. O comando Verify – Markers obriga que o programa leia 

todo o arquivo de erros, catalogando-os na memória. Apenas quando toda a leitura, 

que leva bastante tempo, é terminada, pode-se escolher a opção para apagar os 

markers, consumindo ainda mais tempo de processamento. Isto faz com que a 

segunda opção fique bem mais lenta que a primeira. 

 

12.7.5.2 VERIFICAÇÃO DE REGRAS 

Outro problema que surge relativo ao DRC é quando se deseja encontrar um 

erro específico no projeto. Como descrito na seção anterior, o procedimento Verify – 

Markers fica muito lento para ser eficiente. Uma opção mais rápida é utilizar o 

gerenciador de arquivos para abrir o arquivo de DRC gerado. 
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Os arquivos de DRC ficam separados em diretórios com o nome de cada célula 

debaixo do subdiretório DIVA_DRC no diretório de uso do Cadence. Ao abrir-se o 

arquivo, que está em formato texto, tem-se todos os erros listados. Basta procurar aí 

o erro desejado. Após o erro encontram-se as coordenadas no Layout, no formato 

coord X - coord Y. De posse das coordenadas, fica bem mais rápido localizar o 

problema no layout. É um procedimento trabalhoso, porém mais eficiente quando se 

trata de um grande projeto com muitos erros. Tenha-se em mente que não é difícil 

um projeto desta natureza (matriz de elementos resistentes à radiação) chegar à 

quantidade de mais de 500 mil erros. 

 

12.7.5.3 GERENCIANDO AS BIBLIOTECAS 

As bibliotecas são grupos de arquivos de layout controlados pelo usuário. Várias 

estruturas pertencem a uma mesma biblioteca, de forma que ao serem 

referenciadas por algum layout, seja criado um vínculo com o determinado arquivo 

em uma certa biblioteca. Ao ser referenciado por um outro arquivo de layout, a este 

objeto, que é cópia fiel do dispositivo descrito no arquivo, chama-se instância. Esta 

instância é apenas um ponteiro substituído pelo conteúdo do arquivo para o qual 

aponta. Qualquer modificação feita no layout deste último será imediatamente vista 

por todos os arquivos que possuírem uma instância para o arquivo. 

Como foi dito, a função primordial das bibliotecas é agrupar os vários arquivos 

de um mesmo projeto ou formar uma base de recursos para dispositivos com a 

mesma finalidade. Portanto, nada impede que arquivos referenciem layouts contidos 

em outras bibliotecas, poupando re-trabalho e melhorando a eficiência. 

No entanto, para que a instância seja visível, é necessário que a biblioteca de 

origem da qual se deseja utilizar o dispositivo procurado esteja visível para o 

Cadence. No caso básico de o arquivo ser da mesma biblioteca ou feito pelo mesmo 

usuário, as bibliotecas já estão corretamente configuradas, de forma que o 

procedimento é transparente. 

Caso o arquivo a ser referenciado pertença à biblioteca criada por outro usuário, 

é necessário configurar o Cadence para que esta biblioteca esteja visível. Isto é feio 

a partir do menu library Path, onde é mostrada uma relação com todas as bibliotecas 

de dispositivos configuradas no sistema. Para adicionar uma biblioteca, basta digitar 
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na coluna da esquerda o nome da biblioteca tal qual aparece no outro computador 

(deve seguir fielmente a grafia utilizada no diretório, respeitando maiúsculas e 

minúsculas), e na coluna da direita colocar o caminho completo com os subdiretórios 

onde está armazenada a biblioteca. 

Esta necessidade aparece ao trabalhar-se com duas ou mais pessoas, quando é 

freqüentemente comum ocorrer alguma sobreposição de trabalho. Neste caso, a 

melhor forma de gerenciar o problema é cada um possuir apenas uma cópia de 

todos os seus arquivos. Assim, quando precisar da célula desenvolvida por um 

companheiro de trabalho, basta configurar a licença para ter acesso à biblioteca do 

colega e a partir daí utilizá-la sem problemas. Caso alguma alteração seja 

necessária, o colega responsável por aquela estrutura, ao fazer a correção, estará 

automaticamente modificando a célula presente no layout final. 

Caso a modificação seja feita simultaneamente e a atualização imediata for 

necessária, pode ser necessário recarregar a biblioteca, sendo isto feito através do 

comando refresh no menu de controle das bibliotecas. 

 

12.7.5.4 INSERÇÃO DE PINOS E ETIQUETAS NO LAYOUT 

Como grandes projetos são compostos de várias camadas de células em várias 

hierarquias. é necessário se deixar “pistas” que facilitem a localização de pontos 

especiais no circuito ou pontos de conexão importantes. Isto é feito através da 

inclusão de pinos e labels no layout. 

Pinos são polígonos feitos em camadas especiais (camadas com a extensão 

PN) que não modificam o circuito eletricamente. Servem para dar nomes às redes 

lógicas (nets) criadas pelas linhas de metal e contatos de dispositivos, dando nomes 

aos sinais que por ali trafegam. Os pinos são reconhecidos pelo extrator, que pode 

então dar nomes aos pinos dos dispositivos extraídos do layout. Estes pinos podem 

ser utilizados para conferência com o esquemático do circuito, conforme descrito na 

seção posterior. 

Labels são letras inseridas sobre o layout, apenas para indicar pontos 

específicos do circuito, facilitando as ligações e identificação. Podem ser feito em 

qualquer camada, mas recomenda-se que seja utilizada a camada TEXT, específica 

para a inclusão de texto. Também não modifica o comportamento elétrico do circuito. 
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12.7.6 PROCEDIMENTOS ÚTEIS EM AMBIENTE UNIX 

12.7.6.1 COMANDO BÁSICOS 

TAB. 12.10  Comandos básicos em UNIX 

Comando Descrição 

>who am i  

 
Obtém informações de usuário 

>cd <nome do diretório> Desce na árvore de diretórios 

>cd Sobe na árvore de diretórios 

>ls lista os arquivos e subdiretórios 

>telnet <Nome da máquina> Inicia um sessão de telnet, seguida pela autenticação 
de usuário) 

>pwd Diretório atual 

>users Lista os usuários conectados à maquina 

>talk to <Nome de usuário> Abre uma janela de chat para outro usuário 
conectado na mesma máquina – A outra parte deve 
responder com o mesmo comando para iniciar a 
conversação – Ctrl+G emite um bip audível no 
terminal do outro usuário 

 

12.7.6.2 ABORTAR UM PROCESSO EM ANDAMENTO 

 Freqüentemente ocorre de nos arrependermos de iniciar um processo que 

sabemos ser demorado. Ou porque descobrimos repentinamente que o resultado 

será inútil, ou que está demorando demais a ponto de não sabermos se a maquina 

está processando ou se travou a execução. Além disso, apesar de o UNIX ser um 

sistema muito robusto, falhas podem acontecer, e nos vemos na contingência de ter 

de liberar o acesso a máquina que não pára de processar um determinado pedido. 

Ao proceder ao aborto de um processo, deve-se ter em mente que quaisquer 

informações não gravadas serão perdidas irremediavelmente. 

Deve-se estar ciente também que um processo só pode ser abortado por alguém 

com permissão para isto. Ou o próprio usuário que o iniciou ou os administradores 

da rede de hierarquia superior ao do usuário. Processos chamam outros processos 

(Processos pais criam processos filhos, no jargão de computação). Pode-se terminar 
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um processo filho sem interferir no funcionamento do pai. A finalização do processo 

pai obriga à finalização de todos os processos filhos. 

Os comandos utilizados para finalizar incondicionalmente um processo podem 

ser digitados através de uma janela de telnet para a máquina em questão (caso não 

se tenha acesso ao terminal da máquina, pode-se logar através de outra máquina da 

rede). Deve-se então digitar: 

 

>ps Lista todos os processos em execução, com o número do 
processo à esquerda, o usuário que o iniciou e o caminho 

>kill –9 ####  Finaliza incondicionalmente o processo, onde #### é o número 
do processo desejado 

 

Feito isto para o processo correto, o processo em questão terá sido finalizado e 

o acesso à máquina liberado. 

 

12.7.6.3 CONTROLE DE FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) 

TAB. 12.11  Comandos para controle de procedimento de FTP 

Comando Descrição 

>FTP <Nome do servidor> inicia uma sessão de FTP, seguida da 

autenticação) 

>lcd <Nome do diretório> Troca de diretório na máquina local 

>cd <Nome do diretório> Troca de diretório na máquina remota 

>get <nome do arquivo> Download de um único arquivo 

>mget <nome do arquivo> Download de múltiplos arquivos 

>put <nome do arquivo> Upload de um único arquivo 

>mput <nome do arquivo> Upload de múltiplos arquivos 

>quit Finaliza a sessão 

 

Obs: Os comandos mput e mget aceitam coringas e pedem confirmação para 

cada arquivo) 
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12.7.7 PROCEDIMENTO DE ENVIO DO CHIP PARA O CMP 

Relatório de extração do layout para um circuito .GDS a ser enviado para a 

AMS: 

 

STREAM OUT : 

TAB. 12.12  Parâmetros para exportação de um arquivo GDS no Cadence 

Parâmetro Opção 

Run Directory . 

Input File <Nome do Arquivo>.gds 

TopCell Name <Nome da célula no topo da hierarquia> 

Output Opus DB 

template <Vazio> 

 

STREAM IN: 

TAB. 12.13  Parâmetros para importação de um arquivo GDS no Cadence 

Parâmetro Opção 

Run Directory . 

Input File <Nome do Arquivo>.gds 

TopCell Name <Nome da célula no topo da hierarquia> 

Output Opus DB 

template <Vazio> 

 

Cada pedido de fabricação compreende um total de 15 CIs, todos cópias do 

mesmo layout, sendo que 10 vêm encapsulados e cinco não encapsulados. Pode-se 

eventualmente solicitar que todos os 15 sejam encapsulados, já que sem 

encapsulamento os circuitos não possuem nenhuma serventia a não ser serem 

observados em microscópio. 

O chip, uma vez fabricado, é remetido diretamente ou através de outra pessoa 

de confiança, acondicionado em pequenas caixas de papelão com tiras de espuma 

para proteção. Junto é enviado o “Bonding Diagram”, que nada mais é do que uma 

folha onde aparece a disposição das ligações realizadas entre o encapsulamento 

exterior e o circuito na pastilha de silício. Tudo vem acondicionado em um saco à 

prova de eletricidade estática. 
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GLOSSÁRIO 

DE TERMOS TÉCNICOS E EXPRESSÕES USADAS 

 

 

- APS. Acrônimo de Active Pixel Sensor. Arquitetura de um pixel onde o elemento 

sensor encontra-se integrado a um pequeno circuito de casamento de 

impedância com a finalidade de isolar o sensor de outros estágios do circuito, 

replicando a tensão medida ou mesmo processando-a. 

- Buffer. Circuito eletrônico cuja função é replicar o sinal  

- CCD. Acrônimo de Charged Coupled Device. Dispositivo eletrônico sensível à 

radiação luminosa, composto por uma matriz de capacitores adjacentes. A 

carga de cada capacitor representa o sinal do pixel correspondente, e este vai 

sendo transferido seqüencialmente entre os capacitores, de forma que o sinal 

presente no último capacitor é lido e dá lugar ao próximo na seqüência. O 

processo continua até que todas as cargas sejam transferidas e lidas pelo 

circuito de saída. 

- CDS. Acrônimo de Correlated Double Sampling. Estratégia de leitura de um sinal 

onde são feitas duas medidas em momentos diferentes e estas duas medidas 

são combinadas para eliminar uma determinada componente repetitiva 

(correlacionada) no sinal. 

- Chip. Ver CI. 

- CI. Acrônimo de Circuito Integrado. Dispositivo formado por uma pastilha de silício 

onde estão integrados vários circuitos e dispositivos semicondutores. 

- CLM. Acrônimo de Channel Length Modulation. Variação do comprimento do canal 

de inversão devido ao deslocamento do ponto de Pinch-off. Tal deslocamento é 

devido à variação da tensão VDS quando o transistor já está em saturação 
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- CMOS. Acrônimo de Complementary Metal Oxide Semiconductor. Tecnologia de 

fabricação de circuitos integrados onde os circuitos são formados inteiramente 

por transistores p-MOS e n-MOS. São caracterizados pela velocidade e pelo 

baixo consumo de potência, sendo largamente utilizados em aplicações 

digitais, como processadores. 

- Decodificador, s.m. Circuito eletrônico dotado de terminais de saída, que são 

ativados de acordo com a seqüência de bits de controle fornecidos. 

- DIBL. Acrônimo de Drain Induced Barrier Lowering. 

- Dogbone, s.m. Tipo de transistor MOS dotado de layout característico. 

- Dot Pitch. Dimensão da separação fixa entre dois pontos correspondentes de dois 

pixels adjacentes lateral ou verticalmente dentro de uma matriz de pixels. 

- Driver. Elemento de circuito com o propósito de isolar dois outros elementos do 

circuito entre si, realizando o casamento de impedância ou, sobre outra óptica, 

amplificando alguma grandeza de forma a manter a integridade do sinal 

transmitido do primeiro para o segundo circuito. 

- Fill-factor. Fator de preenchimento. Razão entre a área sensível de um pixel e a 

área total do mesmo. Usualmente indicado em porcentagem. 

- FPGA. Acrônimo de Field Programmable Gate Array. Tecnologia fcional de circuito 

integrado que permite a implementação de células programáveis para realizar 

diferentes funções. Largamente utilizada na prototipagem de circuitos. 

- FPN. Fixed Pattern Noise. Padrão fixo de ruído presente em dispositivos de 

imageamento. Deve-se às diferenças intrínsecas entre os pixels do dispositivo 

após a fabricação. A diferença no sinal de saída de cada pixel forma uma 

imagem ruidosa sobreposta à imagem captada, e pode ser eliminada através 

de processamento adequado 
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- Foundry. Empresa responsável pela fabricação dos circuitos microeletrônicos. 

- Layout. Expressão geométrica de um dispositivo semicondutor que serve de base 

para sua implementação física na superfície do circuito integrado. 

- Multiplexador, s.m. Circuito eletrônico cuja função é selecionar uma dentre várias 

entradas possíveis, de acordo com o sinal de controle recebido. Pode ser 

analógico ou digital, de acordo com o tipo de sinal que pode fornecer na saída. 

- Pinch-off. Estrangulamento. Evento em que a profundidade do canal de condução 

próximo a um dos terminais atinge o seu valor mínimo, estando o transistor 

operando em regime de inversão 

- Pixel. Menor unidade constituinte de uma imagem digitalizada. Em um monitor, 

corresponde a um ponto da tela. 

- Razão de Aspecto. Razão entre a largura e o comprimento de uma figura 

geométrica ou dispositivo que possa ser aproximado por uma. 

- Roteamento,s.m. Esquema de trilhas de metal que permitem o trânsito de sinais 

que chegam ou saem de determinado dispositivo em um circuito integrado. 

Normalmente se localizam em camadas acima do circuito. 

- Run. Rodada de fabricação de circuitos integrados onde várias pastilhas são 

processadas em conjunto ou seqüencialmente usando-se uma única 

tecnologia, e um mesmo chip é fabricado diversas vezes em uma mesma 

pastilha de silício. 

- Stream. Conjunto seqüencial de dados que representam um objeto único e 

indissolúvel de informação. Ex: Arquivo de música ou vídeo. 

- Wafer. Pastilha de silício purificado usado como base para a fabricação de 

circuitos integrados.  

 


