O QUE SÃO SEMICONDUTORES E QUAIS AS SUAS APLICAÇÕES?
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Resumo (ou Abstract, ou Resumen):
Os semicondutores são materiais que possuem um nível de condutividade entre os extremos de
um condutor e um isolante. Eles contêm alguns elétrons livres, mas o que os faz diferença é a
presença de colunas. Um semicondutor é um elemento de valência quatro. Isso significa que um
átomo isolado desse material possui quatro elétrons na sua órbita mais externa ou órbita de
valência. O objetivo deste trabalho é mostrar as características, importância e aplicações que os
semicondutores têm para a eletrônica, as suas funções em equipamentos utilizados diariamente e
como eles funcionam, além disso, entender o porquê este material é interessante e atrativo no ponto
de vista da fabricação de componentes eletrônicos. Para compreensão do público, as
demonstrações dos semicondutores serão por meio de exposições de imagens e textos sobre suas
aplicações cotidianas. O público poderá visualizar um diodo semicondutor, por exemplo, e
compreender suas diversas aplicações como, na transformação de corrente alternada em corrente
contínua, quais são os materiais onde os semicondutores são fundamentais e quais seus princípios
de funcionamento. Contudo, os participantes visualizam o funcionamento deste material de uma
forma interativa onde, além de poderem analisar, poderão opinar, questionar e entender para que
serve, qual a sua importância para o ramo eletrônico. Portanto, os semicondutores podem ser
encontrados em muitos materiais, sendo importante para a condutividade elétrica do material devido
à possibilidade de se poder variar substancialmente esta condutividade pela alteração controlada da
sua composição.
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