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Resumo: Neste trabalho está sendo realizado um 
estudo para identificar quais alterações são causadas em 
um diodo PIN operando como dispositivo opto 
eletrônico ao mudar alguns parâmetros como a 
espessura e o comprimento da região intrínseca (Li). A 
análise desses parâmetros é de extrema importância para 
que possamos identificar como o dispositivo irá reagir a 
presença da luz ao funcionar tanto como gerador (ou 
célula solar) quanto sensor. As simulações realizadas até 
então mostraram que, para os dispositivos estudados, 
quanto maior o comprimento da região intrínseca, maior 
será a corrente reversa que passará pelo dispositivo.   

    
1. Introdução 

O diodo semicondutor é criado pela simples junção 
de um material do tipo n com outro do tipo p. Os 
materiais tipo n e p, respectivamente, são gerados 
através da dopagem do silício intrínseco com átomos 
penta valentes (com 5 elétrons na camada de valência) e 
trivalentes (apresentam 3 elétrons na camada de 
valência). Assim, no material tipo n, a maioria dos 
portadores são elétrons, enquanto que no material tipo p 
a maioria dos portadores são lacunas [1]. Os diodos 
semicondutores são amplamente utilizados na eletrônica 
em aplicações que vão desde a retificação de sinais 
alternados até células solares. 

Para algumas aplicações como retificação, é 
importante a barreira de potencial gerada entre os dois 
lados da junção. Entretanto, em aplicações ópticas 
torna-se importante o comprimento da região de 
depleção entre os lados p e n. Quando o diodo está sob 
incidência de luz, os fótons que atingem a região de 
depleção dão origem a portadores que são incorporados 
à corrente elétrica do dispositivo. Este fenômeno é 
notado através de um aumento na corrente do 
dispositivo, que pode ser observado principalmente 
quando o diodo está reversamente polarizado. Para se 
aumentar a quantidade de portadores gerada devido à 
incidência de fótons, pode-se aumentar a região de 
depleção entre os materiais p e n.  

Neste contexto, foram desenvolvidos os diodos PIN. 
Estes dispositivos possuem uma região extra entre os 
lados P e N, a região I (intrínseca), que é uma região de 
baixa dopagem, que fica entre as regiões P e N e 
mantem as características intrínsecas do material. 
Devido à baixa dopagem, essa região permanece 
depletada e é responsável pela geração de portadores 
quando o dispositivo é exposto à luz [2]. 

Para otimizar esses dispositivos, deve ser balanceado 
o comprimento da região intrínseca (Li), pois quanto 
maior ela for, maior será a geração ótica, uma vez que a 
área onde ocorrerá a incidência de fótons será maior. 
Entretanto, ao se aumentar Li, o caminho percorrido 
pelos portadores gerados na região intrínseca até atingir 

as regiões p e n será maior, o que degradará o tempo de 
resposta.  

Figura 1 – Estrutura do diodo PIN, a região representada 
pela cor vermelha indica a região dopada P, a azul 

indica a região N e o azul claro indica a área com silício 
intrínseco. 

 
Os diodos PIN estudados no trabalho atual são 

produzidos em tecnologia SOI, que consiste em 
adicionar um óxido entre o filme de silício onde serão 
fabricados os circuitos e o substrato (base) para reduzir 
efeitos físicos prejudiciais [3]. Assim, os diodos PIN 
podem ser fabricados tanto na região ativa da lâmina, 
juntamente com os circuitos, como no substrato. A 
região ativa costuma apresentar espessura relativamente 
pequena, da ordem de 100 nm ou menos, enquanto que 
o substrato apresenta espessura da ordem de centenas de 
micrometros. Normalmente, os diodos fabricados na 
região ativa da lâmina são utilizados como 
fotodetectores de pequenos comprimentos de onda, 
enquanto que aqueles fabricados no substrato podem ser 
utilizados como células solares, onde é necessária a 
absorção de fótons com comprimentos de onda de todo 
o espectro solar. 

Visto que a espessura da camada de silício 
necessária para absorver os fótons depende do 
comprimento de onda da luz incidente como 
apresentado na Figura 1, torna-se necessário um estudo 
da influência da espessura da camada de silício nas 
características elétrica do PIN.   

 
2. Metodologia 

O estudo efetuado ao longo deste trabalho se baseará 
em simulações computacionais bidimensionais para a 
obtenção de curvas de corrente por tensão nos terminais 
do dispositivo. Para obter tais gráficos será utilizado o 
software Sentaurus [4]. 
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Ao longo do trabalho pretende-se variar diversos 
parâmetros físicos dos dispositivos, tais como 
comprimento da região intrínseca, espessura da camada 
de silício e comprimento de onda da luz incidente. 

Os resultados das simulações deverão ser validados, 
inicialmente, através de resultados experimentais e, ao 
longo do trabalho existe a possibilidade de se efetuar 
novas medidas experimentais nos laboratórios da FEI, 
visto que as amostras dos dispositivos se encontram 
disponíveis no centro universitário.  

  
3. Resultados 

Como o trabalho atual teve início em meados do mês 
de abril de 2017, até o início de junho os esforços foram 
concentrados, principalmente, na revisão bibliográfica 
dos conceitos necessários para o desenvolvimento do 
trabalho, bem como no estudo teórico de conceitos não 
vistos na graduação como o diodo PIN. 
       Na sequência, foi dado início às simulações 
numéricas bidimensionais. Para que se façam as 
simulações das características I x V dos dispositivos, é 
necessário, primeiramente, gerar as estruturas dos 
dispositivos. Assim, foram geradas estruturas de 
dispositivos com comprimentos da região intrínseca de 
6, 12 e 18 um. A estrutura do diodo PIN (Figura 1) é 
composta por duas regiões dopadas, uma do tipo P e a 
outra do tipo N, e uma região com silício intrínseco 
entre elas. As regiões dopadas possuem 500 nm de 
comprimento e 200 nm de altura cada uma (a região P 
dopada com uma concentração de 1020 cm-3 de boro e a 
região N com 4x1020 cm-3 de arsênio) e a região 
intrínseca recebe diferentes valores de comprimento 
para que possamos analisar a influência dessa região no 
comportamento do dispositivo. A região intrínseca da 
estrutura estudada apresenta uma dopagem de 1015 de 
boro. A estrutura citada acima foi inicialmente simulada 
sobre uma camada de substrato de 1,8 μm. 

Na sequência, foram simuladas as características I 
x V dos três dispositivos. Os resultados obtidos até 
agora demonstram que a corrente reversa nos diodos 
PIN aparenta aumentar de forma diretamente 
proporcional ao comprimento da região intrínseca (Li), 
como pode ser verificado na figura 2.  Entretanto, esse 
aumento não é proporcional, como pode ser verificado 
na figura 3, em que é apresentada a corrente reversa no 
diodo para tensão de anodo VD = -1 V em função do 
comprimento da região intrínseca.  

Como é possível observar na Figura 3, o aumento 
proporcional de Li não implica em um incremento 
proporcional na corrente reversa. Este comportamento 
está associado ao caminho que os portadores gerados, 
devido à incidência de fótons, devem percorrer no 
interior da região intrínseca. Fótons incidentes na região 
intrínseca próximo à região tipo P geram um elétron, 
que deverá se deslocar até a região tipo N. Ao se 
aumentar a distância a ser percorrida pelo portador (que 
é inerente ao aumento de Li), existe uma maior 
probabilidade que o mesmo se recombine com uma 
lacuna livre ainda no interior da região intrínseca, 
fazendo com ele não chegue à região tipo N e não 
contribua para o aumento da corrente reversa. 

 

 
Figura 2 – Curva I x V para três diferentes 

comprimentos intrínsecos (Li). 
 

 Figura 3 – Gráfico da corrente em função de Li para a 
tensão no ponto -1V. 

 
4. Conclusões 

Com o que foi apresentado nesse trabalho é possível 
concluir que ao aumentar o comprimento da região 
intrínseca (Li) do diodo PIN, a corrente reversa aparenta 
aumentar de forma diretamente proporcional, mas, essa 
proporcionalidade não acontece, visto que há 
recombinação de portadores em seu percurso. 
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