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Resumo: Esse projeto de iniciação cientifica tem 

como objetivo a realização da simulação numérica 

bidimensional do diodo SOI-PIN trabalhando como 

fotodetector, reversamente polarizado. Esse dispositivo 

utiliza o processo de construção lateral, onde regiões n e 

p são formadas lateralmente na superfície de silício 

implementadas na tecnologia SOI. 

 

1. Introdução 

 
Um fotodetector é um dispositivo semicondutor 

capaz de detectar sinais óticos a partir da incidência de 

comprimentos de onda com de intensidade luminosa 

maior que a energia da banda proibida do material. 

Além da formação de portadores a partir da incidência 

de luz, um fotodetector é basicamente caracterizado por 

mais dois processos físicos: transporte de portadores 

e/ou multiplicação de portadores através do aumento no 

ganho de corrente e interação com circuitos externos 

resultando em um sinal de saída. [1] 

Uma das aplicações de fotodetectores é em sistemas 

de comunicação em fibra óticos operados perto da 

região de infravermelho, ou seja, comprimento de luz 

entre 0,8 até 1,6nm. Os fotodetectores são utilizados 

para a demodulação ótica de sinais, pois eles convertem 

as variações óticas em variações elétricas, que são 

amplificadas para serem utilizadas em processos 

futuros. Nesta aplicação, os fotodetectores devem 

satisfazer estritos parâmetros técnicos como alta 

sensibilidade para comprimentos de onda na região de 

infravermelho, alta velocidade de resposta e serem 

imune a ruídos.[2] 

Basicamente um fotodetector consiste em uma 

pastilha semicondutora com contatos ôhmicos em suas 

laterais. Seu principio de funcionamento é iniciado 

quando uma intensidade luminosa é projetada em sua 

superfície, consequentemente portadores são gerados 

por transições intrínsecas, banda-a-banda, ou por 

transições extrínsecas, níveis de energias em bandas 

proibidas, aumentando a condutividade [1][2]. 

 Conforme mencionado anteriormente, essa pesquisa 

baseia–se no dispositivo fotoelétrico do tipo SOI- PIN. 

Esse dispositivo utiliza o processo de construção lateral, 

onde regiões n e p são formadas lateralmente na 

superfície de silício. A intensidade de luz é alta na 

superfície do dispositivo e diminui proporcionalmente 

com o aumento da profundidade do substrato de silício 

e, portanto, mais adequado para comprimentos de ondas 

curtos.  

 

 

 

 

2. Simulação Bidimensional 

 
Na etapa da simulação computacional do dispositivo 

fotodetector SOI – PIN lateral utilizou-se o simulador 

Atlas da Silvaco International. Atlas tem o objetivo de 

simular o comportamento elétrico de uma estrutura 

semicondutora, a partir do comportamento físico interno 

associado à operação deste dispositivo. Uma 

característica importante do diodo fotodetector PIN é o 

comprimento da região intrínseca, ou fracamente 

dopada Li, por isso o gráfico do módulo da corrente de 

anodo |Id| pelo comprimento de onda λ para o, variando 

o comprimento da região intrínseca Li de 1 até 10µm é 

mostrado na figura 1, para uma tensão de anodo de -1V. 

 

 
Figura 1 - |Id| por λ para Vd = -1V 

 
Além disso, o gráfico da figura 2 é o módulo da corrente 

de anodo |Id| variando o comprimento Li, para vários 

comprimentos de onda λ, mostrando claramente a 

funcionalidade deste fotodetector para comprimentos de 

onda curtos. 

 

 
Figura 2 - |Id| por Li para Vd = -1V 

 

 

 



3. Conclusões 

 
Conclui-se que esse diodo fotodetector polarizado 

reversamente é especialmente desenvolvido para 

aplicações em áreas biomédicas e ambientas, onde 

fotodetectores para baixos comprimentos de onda, 

ultravioleta e azul, ou seja, para λ <480 nm são 

necessários.   
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