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Resumo: Diodos PIN apresentam diversas aplicações, tais 

como sensoriamento de raios ultravioleta, estudos médico-

laboratoriais, comunicação ótica, detecção e classificação de 

gases e observação espacial. Este estudo visa analisar, por 

meio de simulações, o comportamento destes dispositivos, 

implementados na tecnologia SOI (Silicon-On-Insulator), na 

ausência de radiação. 

1. Introdução 
Diodos PIN SOI são dispositivos compostos por anodo 

(dopagem P+), uma região intrínseca (levemente dopada, na 

prática, tipo P-) e catodo (dopagem N+), sobre uma fina 

camada de silício que, através de uma camada de óxido, é 

separada do substrato, como exibido na fig. 1. A função básica 

do óxido é separar a região ativa e o substrato do dispositivo, a 

fim de reduzir efeitos parasitários, bem como minimizar os 

efeitos da radiação [1]. 

 
Figura 1 – Representação esquemática de um diodo 

lateral PIN-SOI. 

Para que possam ser aplicados como fotodetectores, os diodos 

PIN devem ser polarizados reversamente.  Assim como em 

uma junção P-N comum, a polarização reversa faz com que o 

comprimento da região de depleção (RDD) seja maior [2] e, 

então, quando a radiação incide sobre esta região, os pares 

elétron-lacuna gerados estarão menos propensos ao fenômeno 

da recombinação e poderão ser separados pelo campo elétrico 

horizontal. 

2. Metodologia 
Através do simulador numérico de dispositivos Sentaurus, 

da Synopsys [3], simulações bidimensionais dos diodos PIN 

SOI foram realizadas, de acordo com medidas de 

caracterização elétrica (extraídas na sala de caracterização da 

própria FEI). Os dispositivos foram simulados na situação de 

escuro (ausência de luz e radiação). 

Foram realizadas medidas experimentais nos diodos 

fornecidos pela UCL (Université Catholique de Louvain) 

de forma a ajustar os modelos de mobilidade e tempo de vida 

dos portadores no simulador, para que assim as curvas 

simuladas e experimentais ficassem próximas. Assim sendo, 

obteve-se maior fidelidade nos resultados simulados com 

relação aos experimentais. 

3. Resultados 
As fig. 2 e 3 apresentam curvas de corrente de catodo (Icat) em 

função do potencial aplicado ao anodo (Van), sendo o catodo a 

referência (0V). Na fig. 2, o comprimento da região intrínseca 

foi mantido fixo (LI=10µm). É possível observar o 

comportamento da corrente de escuro nos diferentes modos de 

operação do dispositivo: acumulação (Vsub=-20.0V), depleção 

(Vsub=-6.0V) e inversão (Vsub=2.0V). 
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Figura 2 – Icat x Van para diferentes Vsub e LI=10µm. 

 

Na fig. 3, o potencial de substrato é fixo (Vsub=-20.0V) e os 

comprimentos intrínsecos (LI) variam. Nesta imagem, 

podemos observar a forte influência do comprimento 

intrínseco na corrente direta e fraca influência na corrente 

reversa. 
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Figura 3 – Icat x Van para diferentes LI e Vsub=-20.0V.  

4.  Conclusões 
Foi observado que quanto maior a região intrínseca, mais 

baixa a corrente direta do diodo PIN. Entretanto, para a 

aplicação do PIN como fotodetector, sua polarização é 

reversa, e o comprimento intrínseco deve ser aumentado para 

favorecer a captação de radiação. Além disso, constata-se que 

em acumulação e em inversão, o dispositivo apresenta níveis 

de corrente de escuro mais baixos, o que colabora para a 

fotosensitividade do dispositivo. Como próxima etapa, será 

incluído o estudo de radiação ionizante. 
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