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Resumo: Atualmente, diversos dispositivos eletrônicos 

são expostos à radiação ao trabalhar em ambientes 

extremos, como ambiente espacial, militar, médico, entre 

outros [1]. Com o intuito de melhorar a confiabilidade de 

diodos PIN BULK que operam nestas condições, foram 

levantadas curvas experimentais e realizadas simulações 

para extração dos parâmetros elétricos dos mesmos. 

 

1. Introdução 
Diodos PIN são amplamente utilizados como 

sensores de radiação eletromagnética, devido, ao seu 

baixo custo e alta sensibilidade [1]. Por meio da 

introdução de uma porta na região intrínseca é possível 

controlar com mais precisão o comportamento do canal, 

sendo esta variante chamada de diodo XPIN. Por meio da 

polarização de porta é possível alterar a concentração de 

portadores do canal, modificando assim o 

comportamento da corrente [2]. 

 

2. Metodologia 
Dentro da grande gama de dispositivos disponíveis 

para análise (Fullgate, Right Gate, Left Gate, Dual Gate 

e No Gate), fabricados pela IBM na tecnologia de 

0,13μm, foi decidido que o dispositivo a ser utilizado 

como base seria o diodo XPIN BULK Fullgate com 

11μm de canal, por possuir menor complexidade e, 

consequentemente, permitir um estudo mais aprofundado 

de suas características. Como a maior parte dos 

dispositivos possui uma arquitetura semelhante, 

mudando, basicamente, apenas a configuração de porta 

e/ou o comprimento de canal, os resultados obtidos para 

este primeiro dispositivo podem ser utilizados como base 

para o estudo dos outros. Para a extração de medidas foi 

utilizado o microscópio eletrônico Cascade em conjunto 

com o Analisador de Parâmetros Agilent 4156C. Para a 

simulação dos dispositivos foi utilizado o software Atlas. 

 

3. Resultados 
Sendo o principal objetivo da primeira parte desta 

iniciação, a extração dos parâmetros elétricos dos 

dispositivos a serem irradiados, foram realizadas diversas 

simulações, com o fim de aproximar seu comportamento 

das curvas medidas. As curvas simuladas foram então 

sobrepostas às curvas medidas, e os parâmetros de 

simulação alterados para refletir o comportamento real da 

corrente de anodo. A comparação inicial, feita com os 

parâmetros padrão, pode ser vista na figura 1, e é 

perceptível o fato de que, por mais que o comportamento 

esteja próximo para a curva em que VG=+3, não houve 

variação entre as polarizações de porta, estando as curvas 

simuladas sobrepostas. 
 

 
Figura 1 – Curvas IDxVD com configuração padrão. 

 

 A alteração que surtiu o maior efeito, porém apenas 

na polarização direta, foi a composição do substrato, 

mostrada na figura 2. Como não havia a certeza sobre a 

composição real do substrato, as simulações passaram a 

ser feitas com um dispositivo composto por partes iguais 

de Silício e Germânio (Si0.5Ge0.5), e pode-se confirmar a 

composição real do mesmo. O principal problema 

encontrado foi o fato de a polarização de porta não estar 

se comportando da mesma forma que nas curvas 

medidas. Após analisarmos as estruturas internamente, 

foi possível ver que a corrente de anodo está se movendo 

para o substrato, e não para o catodo, como era de se 

esperar, logo a indução de um canal entre catodo e anodo 

não está surtindo efeito. 

 

 
Figura 2 – Comparação entre composições de substrato. 
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