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Resumo: Neste trabalho realizou-se um estudo sobre 

diodos PIN fotosensores. Foram feitas simulações 

computacionais, testando o dispositivo para diversos 

comprimentos da região chamada “intrínseca”, um 

parâmetro de grande importância na fotodetecção com 

diodos PIN. Com os dados, foram traçados gráficos 

corrente (I) x tensão (V) e analisados os resultados, que 

comprovaram que quanto maior o comprimento da 

região intrínseca, maior a capacidade do dispositivo de 

gerar corrente elétrica a partir da luz incidente.  

 

1. Introdução 
Diodos são dispositivos semicondutores 

normalmente compostos de silício. Possuem um lado 

positivo e um lado negativo, que são definidos pelo tipo 

de impurezas difundidas industrialmente [1].  

Os diodos PIN possuem uma região extra entre os 

lados P e N, a região I (intrínseca), que é uma região de 

baixa dopagem, mantendo as características intrínsecas 

do material. Essa região é responsável pela fotodetecção 

do dispositivo, que, quando exposta à luz libera elétrons 

no material, aumentando sua condutividade [2]. 

Para otimizar esses dispositivos, deve ser balanceado 

o comprimento da região intrínseca (Li), pois quanto 
maior ela for maior será geração ótica, mas menor será 

o tempo de resposta. Além disso, os diodos PIN são 

produzidos em tecnologia SOI, que consiste em 

adicionar um óxido entre o filme de silício e o substrato 

(base) para reduzir efeitos físicos prejudiciais. [3]. 

 

 

2. Metodologia 
Foram feitas simulações computacionais utilizando 

simuladores como Atlas e Sentaurus visando obter 

curvas características (IxV) dos diodos PIN .  

Parâmetros: tensão nos terminais variando de -1V à 

+1V; com e sem luz incidida de comprimento de onda 

de 400nm; comprimentos de região intrínseca 5, 7, 8, 9, 

10, 15, 20 e 30nm; dopantes (Lados P e I Bóro; Lado N 

Arsênico):, 1020 cm-3, 1015cm-3 e 1020cm-3; espessura do 

óxido enterrado de 0,4 µm. Foram considerados o efeito 

de campo elétrico lateral, a recombinação dos 
portadores e o estreitamento da banda proibida. 

 

3. Resultados 
Ao longo desse trabalho pôde-se constatar que o 

aumento da corrente reversa é aproximadamente 

proporcional ao comprimento da região intrínseca. 

O gráfico da figura 1, demonstra o efeito da 
incidência de luz no diodo PIN, bem como a influencia 

do comprimento intrínseco Li. 

Outro resultado importante é o gráfico da figura 2, em 

que pode ser observado que a corrente normalizada 

(I/Li) diminui ao passo que aumentamos o comprimento 

da região intrínseca (Li).  

 

 
Figura 1 – Gráfico I x V para vários Li com luz em 

comparação com a curva do diodo no escuro 
(simulador: Atlas). 

 
Figura 2 – Gráfico I/Li x Li (simulador: Atlas). 

 
 

4. Conclusões 
Neste trabalho pudemos comprovar a utilização de 

diodos PIN como fotosensores, bem como a importância 

do comprimento da região intrínseca na otimização de 

sua modelagem. 
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