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Resumo: Diodos PIN têm apresentado vastas opções 

de aplicações nas mais diversas áreas, desde estudos 

médico-laboratoriais até observações espaciais. Este 

estudo visa avaliar as influências do tensionamento 

mecânico, bem como a influência da luz, nos parâmetros 

analógicos de diodos PIN, através de simulações 

numéricas. As estruturas simuladas serão ajustadas 

mediante dados de dispositivos experimentais para a sua 

validação. 

1. Introdução 
Os diodos PIN são compostos por uma lâmina de 

silício composta por uma região tipo “P+”, uma região 

tipo “N+” e, por fim, entre as duas, uma região intrínseca 

“I” que pode ser substituída por um semicondutor “P-” 

ou “N-” com baixa concentração de impurezas, algo em 

torno de 1x1015cm-3 ou inferior. Podemos ver um 

exemplo de diodo PIN na figura 1. 

 
Figura 1- Exemplo de diodo PIN utilizado neste estudo. 

 

O diodo reversamente polarizado é capaz de detectar 

a luz incidente sobre ele, pois os fótons rompem as 

ligações covalentes gerando pares elétron-lacuna na 

camada de depleção. Tal diodo é conhecido por 

fotodiodo e pode ser usado para converter sinais 

luminosos em sinais elétricos [1].  

Como um diodo convencional reversamente 

polarizado é útil para detecção de sinais luminosos, um 

diodo PIN nas mesmas condições se torna ainda mais 

sensível, pois com o acréscimo da região intrínseca na 

estrutura, a área de depleção sensível à luz é expandida, 

aumentando assim, a corrente proveniente da geração de 

pares elétron-lacuna. 

O tensionamento mecânico em materiais 

semicondutores é gerado através de deformações 

mecânicas e pode ser definido com o deslocamento 

relativo da rede cristalina [2]. O tensionamento em 

dispositivos planares apresenta-se como uma alternativa 

frente às estruturas sem tensionamento.  

O uso do tensionamento mecânico é uma ferramenta 

que veio possibilitar a melhora do desempenho dos 

dispositivos sem que ocorra a redução das dimensões dos 

mesmos através do aumento da mobilidade dos 

portadores, que leva ao aumento da corrente [3] e a 

alteração de outros parâmetros, tal como o bandgap.  

O tensionamento mecânico altera os níveis de energia 

do semicondutor, como visto na figura 2, e desloca o vale 

para níveis de energia mais baixos (2) e sua tendência 

em serem ocupados preferencialmente por elétrons. A 

mobilidade dos elétrons no plano aumenta devido à 

redução da massa no plano e ao aumento fora do plano. 

 
Figura 2- Faixas de energia do silício  

antes e depois do tensionamento. 

 

Além da alteração da massa no plano e fora do plano, 

outro ganho gerado pelo tensionamento é que caso a 

divisão entre os vales 2 e 4 for maior do que a energia 

dos fônons (os quanta de vibração), a chance de ocorrer 

o espalhamento é reduzida significativamente e a 

mobilidade dos elétrons é aumentada.  

Podemos analisar quantitativamente essa melhoria da 

mobilidade com a equação 1, onde “𝜇” é a mobilidade, 

“q” é a carga elementar, “m*” é a massa efetiva e “𝜏” é o 

inverso do espalhamento. 
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A equação 2 rege a mobilidade do canal do dispositivo, 

onde “𝑚𝑙” é a massa paralela ao plano de condução 

(representada energicamente como 4) e “𝑚𝑡” é a massa 

perpendicular ao plano de condução (representada 

energicamente como 2). O dispositivo simulado possui 

dopagem do canal tipo N, logo, para melhorar a condução 

do dispositivo, deve-se tenciona-lo, para assim os 

elétrons migrarem do plano de condução, para fora dele, 

diminuindo a massa efetiva, como vemos na figura 3. 

 

 
Figura 3- Tensionamento de um canal tipo N 

 

A luz gera pares elétron-lacuna no semicondutor, que 

ao experimentar uma tensão reversa, soma-se uma 

corrente elétrica, mas deve também ser observado que 

cada comprimento de onda possui uma certa eficiência na 

questão de geração. Para o silício no espectro visível, o 

pico de geração ocorre com comprimento de onda de 

600 nm [4]. 
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2. Metodologia 
O trabalho teve início com o estudo bibliográfico sobre 

dispositivos MOS e diodos, mas também sobre a tecnologia 

de tensionamento mecânico em semicondutores. O estudo 

bibliográfico inicial forneceu o conhecimento necessário ao 

aluno para que o projeto fosse desenvolvido em conjunto 

com a teoria dos dispositivos. A escolha de alguns dados, 

como comprimento de região intrínseca dos diodos, foi 

baseada em um chip existente para que no decorrer do 

trabalho seja feita a checagem da veracidade do projeto.  

Através do simulador numérico de dispositivos 

Sentaurus, da Synopsys [5], foram geradas as estruturas de 

diodos PIN utilizadas nas simulações numéricas 

bidimensionais, variando-se as dimensões do dispositivo, o 

comprimento de onda da luz incidente e o tensionamento 

mecânico aplicado.  

Para recombinação, foram utilizados os modelos 

Shockley-Read-Hall (dependente da concentração de 

dopantes) e o modelo Auger com geração de pares elétron-

lacunas. Para a mobilidade, foram considerados os modelos 

Masetti (dependente da concentração de dopantes), 

Lombardi, modelo de mobilidade unificado de Philips, 

Caughey-Thomas para alto campo elétrico de saturação e 

Conwell-Weisskopf de espalhamento portador-portador. 

3. Resultados 
Quanto maior o comprimento de onda, mais a onda 

consegue penetrar no dispositivo e gerar pares elétron-

lacunas [6], mas isso não significa que maiores 

comprimentos de ondas possuem maior influência na 

corrente elétrica, como podemos observar na figura 3, 

obtida através das simulações numéricas no diodo PIN 

estudado, na polarização reversa de Vcat = 0,9 V.  

Ao aplicar um tensionamento mecânico tensivo 

(positivo) na estrutura, eleva-se a corrente elétrica e ao 

aplicar um tensionamento mecânico compressivo 

(negativo), ocorre a redução da corrente elétrica. Esse 

efeito se deve ao fato da simulação ser feita num 

dispositivo com região intrínseca do tipo N. 
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Figura 3- Corrente variando em função do comprimento 

de onda da luz incidente, para vários tensionamentos 

mecânicos. 

A corrente elétrica é influenciada não apenas pela 

quantidade de pares elétrons-lacuna gerados, mas 

também pela eficiência quântica que esses pares 

possuem. Idealmente a eficiência quântica total seria 

100% se cada fóton gerasse um par elétron-lacuna, porém 

a eficiência real é limitada pela área fotossensível, pelas 

reflexões e pela recombinação [7]. Com a figura 4, 

extraído da referência [4], podemos ver qual a eficiência 

quântica e sensibilidade em função do comprimento de 

onda da luz incidente. 

 
Figura 4- Variação da eficiência quântica e 

sensibilidade em função do comprimento de onda [4]. 

4. Conclusões 
A partir da simulação do diodo PIN foi avaliado seu 

comportamento mediante a influência da luz quando 

tensionado mecanicamente. Verificou-se a sensibilidade 

do fotodiodo à luz quando polarizado reversamente, 

através do aumento da corrente elétrica ao incidir a luz 

no mesmo e ao variar o comprimento de onda. Observou-

se a variação da corrente elétrica, conforme apresentado 

na figura 3, justificando a aplicação ótica do dispositivo. 

Com o tensionamento mecânico podemos alterar o 

desempenho do dispositivo, através da mudança no 

bandgap, sendo possível alterar o nível de corrente na 

polarização reversa. 
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