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Resumo: Este trabalho apresenta um resumo do estudo da 
geometria de um fotodiodo PIN lateral com porta. A otimização 
desse dispositivo leva em conta dois aspectos antagônicos: por um 
lado, um contato de porta pode cobrir a área fotossensível do 
dispositivo reduzindo a sua eficiência como detector de luz. 
Entretanto, a modulação da concentração de portadores pode ajudar 
a aumentar a corrente fotoelétrica. Buscando balancear essas duas 
tendências conflituosas, foi sugerido um dispositivo com duas 
portas separadas por uma região fotossensível, o qual manteve a sua 
característica de sensor luminoso, com um adicional controle de 
portadores.   

1. Introdução 
Muitos dispositivos sensores de luz funcionam a partir da 

natureza fotoelétrica da luz, no qual fóton podem gerar portadores 
livres. Através desse efeito, um semicondutor é capaz de 
converter sinais luminosos em sinais elétricos [1]. Um dos mais 
comuns fotosensores é o fotodiodo PIN. Esse dispositivo consiste 
em uma junção PN separada por uma região intrinsecamente 
dopada (que na prática é uma região fracamente dopada). Uma 
das formas de controlar, aumentando ou reduzindo, a corrente 
fotogerada é a colocação de uma porta de controle acima da 
região intrínseca. Embora isso implique em reduzir a região 
fotossensível, a porta de controle nos dá a possiblidade de induzir 
cargas no substrato da forma que for conveniente, em outras 
palavras, nos dá controle sob a corrente. Esse trabalho estuda a 
melhor forma de desenvolver esse dispositivo levando em conta o 
contraste entre: aumentar o comprimento da porta e diminuir a 
área fotossensível, e diminuir o comprimento da porta, reduzindo 
o controle sobre os portadores. 

2. Metodologia 
Este estudo e seus resultados foram baseados em simulações 

bidimensionais feitas através do software Atlas. Seis dispositivos 

diferentes foram simulados, e podem ser observados na Figura 1. 

Pretendendo entender como a porta pode influenciar na corrente 

fotogerada e, além disso, a influência da sua localização, tamanho e 

polarização, os seis dispositivos diferem entre si em tamanho e 

localização, mantendo constante o tamanho da região intrínseca 

igual a 11µm. As figuras 1-A, 1-B e 1-C mostram 3 dispositivos 

com mesmo comprimento de porta (3 µm) porém com suas 

localizações diferentes. A Figura 2-D mostra o filldual-gate, o qual 

possui uma porta adjacente à região P+ e outras adjacente à região 

N+, com uma região no meio sem porta. O dispositivo na figura 2-

E mostra um diodo PIN com uma porta sobre toda a região 

intrínseca. Para efeito de comparações, foi simulado um último 

fotodiodo PIN comum, ou seja, sem porta. (Figura 2-F).  

 
Figura 1 – Fotodiodos simulados. 

3. Resultados 
Há três principais características atreladas à eficiência do 

fotodiodo PIN: comprimento, localização e polarização da sua 
porta. Quanto ao comprimento, foi observado que quanto maior a 

porta, menor a corrente fotogerada, isso ocorre porque esse 
parâmetro irá ditar o fill factor do dispositivo (razão entre a área 
fotossensível e a área total do dispositivo. Fonte [4]). A posição da 
porta está intimamente relacionada com a polarização. Em cada 
posição foi visto que há uma tensão (positiva ou negativa) que 
favorece o funcionamento do dispositivo. No caso do dispositivo da 
figura 1-A, a maior corrente foi atingida com polarização negativa 
da porta (Figura 2 à esquerda). Isso ocorre pois essa tensão promove 
acumulação na região abaixo da porta, o que implica na extensão 
forçada da região P+, diminuindo a distância entre os eletrodos [2]. 
Já para o dispositivo da figura 1-B, a maior corrente atingida foi 
com tensão de porta positiva (Figura 2 à esquerda), a qual gera 
depleção na região abaixo do contato de porta. Essa depleção serviu 
para ampliar a depleção que já existia entre a região N+ e P-. 
Entretanto, o dispositivo com a porta central (figura 1-C) não 

apresentou melhorias significativas em termos de nível de corrente.  
A maior corrente atingida foi no dispositivo da figura 1-E, o 

qual utiliza um metal de contato feito de ITO (Indium Tin Oxide), 
que possui alta transmitância no espectro visível [3], com 
polarização positiva de porta (Figura 2 à direita). Isso permitiu que 
toda a região intrínseca estivesse em depleção. Caso o metal de 
porta seja de alumínio, esse dispositivo, apesar de mostrar alto 
controle da corrente, teve o menor nível de corrente fluindo pelo 
dispositivo, sendo mais eficiente utilizar o fotodiodo da figura 1-F. 
Para tentar contornar esse efeito, o dispositivo da figura 1-D mostra 
um dual-gate, o qual une os benefícios das portas com localização 
esquerda (figura1-A) e direita (figura1-B) em um único dispositivo, 
e ainda é sensível à luz pois possui uma região fotossensível no 
centro.  

4. Conclusões 
Foi concluído que, no caso de uma porta de alumínio, a melhor 

escolha em termos de nível de corrente é o diodo PIN sem porta. 
Entretanto, quando consideramos controle de portadores, o 
dispositivo com porta sobre toda a região intrínseca apresenta a 
melhor característica. Para tentar superar essa tendência conflituosa, 
um dispositivo dual-gate foi proposto, o qual apresentou um bom 
nível de corrente, baixa taxa de recombinação e bom controle de 
cargas. 
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Figura 2 – Corrente total em função da tensão de porta para 

diferentes configurações. À esquerda, as curvas para o 

dispositivo com porta de alumínio. À direita, as curvas dos 

dispositivos com porta de ITO. 
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