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چکیده :ترانزیستورهای اثر میدان فلز-اکسید-نیمههادی (( MOSFETماسفت)) با تکنولوژی سیلیسیم روی عایق ( )SOIبهطور گسترده در مدارات
مجتمع به کار میروند .بنابراین ،دستیابی به ترانزیستورهای ماسفت سیلیسیم روی عایق در ابعاد بسیار کوچک نیازی مهمم بمرای توسمعه تمنعت
الکترونیک به حساب میآید .در این مقاله یک ترانزیستور ماسفت سیلیسیم روی عایق دو گیتی جدید در مقیاس نانو پیشنهاد میگمردد کمه در آن
یک پنجره از اکسید سیلیسیم در ناحیه گستردگی درین بین درین و کانال و فصل مشترک اکسید گیت پشتی قرار گرفته است .این ساختار جدیمد
 )Oxide Window Double Gate( OW-DGنامیده میشود .شبیهسازیهای انجام شده توسط شبیهسماز  ATLASنشمان ممیدهمد کمه ترانزیسمتور
جدید ،جریان حالت خاموش ،خازنهای پارازیتی و دمای الکترون را در مقایسه با ساختار متداول بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :ترانزیستورهای اثر میدان فلز-اکسید-نیمههمادی (ماسمفت) ،تکنولموژی سیلیسمیم روی عمایق ،ترانزیسمتورهای دوگیتمی ،دممای
الکترون.
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Abstract: Metal Oxide Semiconductor Field effect Transistor (MOSFET) with Silicon On Insulator (SOI) technology are widely
applied in integrated circuits. So, achieving very small scale SOI MOSFET is an important need for developing electronic industry.
In this work, a new double gate SOI MOSFET in nano scale is proposed where a SiO2 window is considered in extended drain region
between channel, drain and interface of oxide and back gate. The new structure is called OW-DG. The simulation with ATLAS
simulator shows that the new transistor reduces off-current, parasitic capacitances and electron temperature, significantly.
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 -1مقدمه
نیاز به مجتمعسازی مدارات ،اهمیت استفاده از ادوات کوچک در
مقیاس نانو را بسیار زیاد کرده است ] .[2 ،6در بین ادوات در مقیاس
نانو ،ترانزیستور اثر میدان فلز-اکسید-نیمههادی نقش بسیار مهمی را در
تنعت الکترونیک بازی میکند ] .[9اما استفاده از این ترانزیستور در
مقیاس نانو ،مشکالتی از قبیل جریان حالت خاموش قابل توجه ،ظرفیت
خازنی بزرگ بین گیت و درین ،اثر حامل داغ ،جریان گیت باال و غیره را
ایجاد میکند ] .[7استفاده از ماسفتهای چندگیتی یک راهحل مناسب
جهت غلبه بر برخی از این مشکالت میباشد ] .[1-0در بین
ماسفتهای چندگیتی ،نوع دوگیتی آن یک انتخاب مناسب برای بهبود
جریان راهاندازی ،هدایت انتقالی و اثرات کانال کوتاه میباشد .همچنین
مشکالتی مانند جریان نشتی و خازنهای پارازیتی میتواند با استفاده از
تکنولوژی سیلیسیم روی عایق برطرف گردد ] .[68 ،3در این
تکنولوژی ،قسمت فعال ترانزیستور بر روی یک عایق که عموماً از جنس
اکسید سیلیسیم میباشد شکل میگیرد .این تکنولوژی مزایای قابل
توجهی دارد که از آن جمله میتوان به کاهش خازنهای پارازیتی،
جریان نشتی کوچک ،حذف پدیده قفلشدگی ،مصرف توان پایین،
سرعت بیشتر و غیره اشاره نمود .با توجه به این توضیحات ،ماسفت
دوگیتی با تکنولوژی سیلیسیم روی عایق انتخابی مناسب با رفتاری
مطلوب میباشد .اما این ساختار نیز دارای معایبی میباشد که مهمترین
آنها قابلیت اطمینان این نوع ترانزیستورها میباشد .یکی از مهمترین
پارامترها برای ارزیابی قابلیت اطمینان ترانزیستورها ،دمای الکترون
میباشد ] .[66زمانی که ولتاژ باالیی به درین ترانزیستور اعمال میشود،
ماکزیمم میدان الکتریکی ،دمای الکترون در کانال را افزایش میدهد.
مشکل دیگر این قبیل ترانزیستورها فرکانس کاری پایین بهعلت وجود
خازنهای پارازیتی بزرگ میباشد .زیرا رابطه معکوسی بین ظرفیت
خازن و فرکانس برقرار میباشد .وجود الیه اکسید مدفون در تکنولوژی
سیلیسیم روی عایق ،میزان خازنهای پارازیتی را کاهش میدهد و
باعث باال رفتن فرکانس کاری میگردد .اما بازهم میتوان میزان این
خازنها را کاهش داد تا فرکانس کاری باالتر رود.
هدف این مقاله ،به کارگیری یک پنجره از جنس اکسید سیلیسمیم
در ناحیه گستردگی درین بین درین و کانال و فصمل مشمترک اکسمید
گیت پشتی میباشد .دلیل اتلی اسمتفاده از اکسمید سیلیسمیم ایجماد
فصل مشترک مناسب بمین نمواحی مختلمر در پروسمه سماخت افمزاره
پیشنهادی است ] .[3گسترده کمردن نمواحی سمورس و دریمن یکمی از
مهمترین چالشها در ترانزیستورهای ماسفت میباشد .با توجه به اینکه
ترانزیستورهای الیه نازک در ابعاد نانو رشد چشمگیری داشمتهانمد ،امما
اثر پارازیتی مقاومتهای سری در این تکنولموژی مشمکالت بسمیاری را
ایجاد کرده است .مهمترین راهحل برای بهبود این اثر پارازیتی ،گسترده
شدن نواحی سورس و درین میباشد .در ساختار جدیمدی کمه در ایمن
مقاله به آن پرداخته شده است تغییر در سماختار ناحیمه گسمتردهشمده
درین میباشد .ساختار جدید ،موجب کاهش هرچه بیشتر خمازنهمای
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پارازیتی ممیشمود و در نتیجمه آن فرکمانس کماری افمزایش ممییابمد.
بنابراین ،این ساختار پیشنهادی با نام "ترانزیستور ماسمفت دوگیتمی بما
تکنولوژی سیلیسیم روی عایق به همراه پنجره اکسمید" یما ""OW-DG
معرفی میگردد .عالوه بر مزیت یادشده ،بمه کمارگیری پنجمره اکسمید
سیلیسیم در ناحیه فعال ترانزیستور ،چند پیک جدید در منحنی میدان
الکتریکی افقی ایجاد میکند که این امر باعث میگردد کمه پیمکهمای
اتلی در منحنی میدان الکتریکی افقی کاهش یابد ] .[67-62در نتیجه
ولتاژ شکست ترانزیستور افزایش مییابد.
در میدان الکتریکی ماکزیمم ،حامل ها میتواننمد انمرژی زیمادی را
کسب کنند .این شرایط موجب دو پدیده مخمرب حاممل داغ و جریمان
نشتی میگردد .بنابراین با ایجاد پیکهای جدیمد در میمدان الکتریکمی
میتوان پیک اتلی میمدان الکتریکمی را کاسمت و اثمر الکتمرون داغ را
کاهش داد .این روش با جایگذاری پنجره اکسیدی در ناحیه گستردگی
درین محقق میشود.
یکی دیگر از پارامترهای مهمم الکتریکمی همر ترانزیسمتور ،جریمان
حالت خاموش میباشد .این پارامتر با اسمتفاده از جریمان نشمتی قابمل
توجیه میباشد .به گونهای که میتوان با کاهش جریان نشمتی ،جریمان
حالت خاموش ترانزیسمتور را کماهش داد ] .[61از دیگمر تکنیمکهمای
کاهش جریان حالت خاموش میتوان به تغییر در سمد پتانسمیل اشماره
نمود که در این مقاله به این موضوع پرداخته نشده است ].[61
نتایج شبیه سازی با استفاده از شمبیهسماز

دوبعمدی [61] ATLAS

نشان میدهند که ترانزیسمتور پیشمنهادی ( ،)OW-DGجریمان حالمت
خاموش ،خازنهای پارازیتی و دمای الکترون را به میزان قابمل تموجهی
کاهش میدهد .عالوه بر این ،با انتخاب مقمادیر مناسمب بمرای طمول و
ضممخامت پنجممره اکسممید سیلیسممیم ،ترانزیسممتور پیشممنهادی ،عملکممرد
مطلوبی در مقایسه با نوع متداول آن دارد.
مقاله حاضر بدین گونه دسته بنمدی ممیگمردد کمه در بخمش دوم
ساختار ترانزیستور پیشنهادی معرفی میگمردد .بحمث در ممورد نتمایج
حاتل از شبیهسمازی ترانزیسمتور پیشمنهادی در بخمش سموم تمورت
میپذیرد .در بخش چهارم ،مسائل مربوط به طراحی ساختار پیشنهادی
جهت به دست آوردن ابعاد بهینه بیان میشود .در نهایت نتیجمهگیمری
در مورد اهمیت ساختار ارائهشده در بخش پنجم تورت میپذیرد.

 -2بررسی ساختار پیشنهادی و ساختارهای متداول
 -1-2ساختارهای متداول
در این قسمت ابتدا به بررسی ساختار متداول ترانزیستور ماسفت با
سورس و درین گسترده شده پرداخته میشود .همانطور که در شکل
 6مشاهده میشود ،دو ناحیه سیلیسیومی در دو طرف ناحیه کانال قرار
داده شده است .مهمترین مزیت این ساختار کاهش مؤثر اثرات کانال
کوتاه میباشد ] .[64اما مشکل اساسی در این ساختار افزایش خازن
بین گیت-درین و گیت-سورس میباشد .بدین ترتیب در ساختار
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پیشنهادی در این مقاله پنجره اکسیدی در قسمت درین گستردهشده
قرار میگیرد تا کارایی ترانزیستور باالتر برود.
ساختار مرتبط دیگمری کمه بما ایمن سماختار قابمل مقایسمه اسمت
ترانزیستور ماسفت با ابعاد نانو میباشد کمه در آن از یمک الیمه نیتریمد
سیلیسیم در قسمتی از ناحیه کانال اسمتفاده شمده اسمت تما بتموان بما
یکنواخت کردن میمدان الکتریکمی ،ولتماژ شکسمت و اثمر حاممل داغ را
بهبود بخشید ] .[60در ساختار پیشنهادی در این مقاله نیز از یکنواخت
کردن پروفایل میدان الکتریکی برای کاهش اثرات الکترون داغ استفاده
شده است.
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شکل  :2نمايی از سطح مقطع ساختار پيشنهادی
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جدول  :1پارامترهای مربوط به ساختار جديد که در شبيهسازی مورد
استفاده قرار میگيرند

N+ Poly

tox
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پارامترهای ترانزيستور
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tox
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طول گیت ()LG

مقدار پارامترها
برای ساختار
متداول

98 nm

98 nm

7/1 eV

7/1 eV

ضخامت سیلیسیم ()tSi

68 nm

68 nm

 -2-2ارائه ساختار پیشنهادی

ضخامت اکسید گیت ()tox

6/2 nm

6/2 nm

شکل  2نمایی از سطح مقطع ساختار پیشنهادی را نشان میدهد.
همانگونه که در این شکل مشخص است ،یک پنجره اکسید سیلیسیم
در ناحیه گستردگی بین درین و کانال و فصل مشترک اکسید گیت
پشتی در نظر گرفته شده است .در این شکل LSiO2 ،معرف طول پنجره
اکسید سیلیسیم و  tSiO2معرف ضخامت آن میباشد .سایر پارامترهای
ساختار جدید بهاستثنای پنجره اکسید سیلیسیم ،مشابه ساختار
متداول ( )C-DGمیباشد .مقادیر دقیق این پارامترها در جدول 6
آورده شده است ] .[61در نظرگیری این پنجره اکسید باعث بهبود
بسیاری از پارامترهای مهم ترانزیستور میگردد که در بخش بعد به
توضیح آنها پرداخته میشود.
شبیهسازی عددی تورت گرفته ،با حل معمادالت پواسمون و ممدل
رانشی نفوذی برای نقل و انتقاالت حاملها انجام شده اسمت .همچنمین
معادالت ترکیب/بازترکیب آوگمر و شماکلی-ریمد-همال و همچنمین در
نظرگیری پروسه یونیزاسیون برخوردی انجمام گرفتمه اسمت .عمالوه بمر
موارد فوق الذکر ،مدل  THERMIONICبرای جریان نشتی ترانزیسمتور
در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که در شمبیهسمازی تمورت
گرفته بارهمای فصمل مشمترک بمین نیممههمادی و پنجمره اکسمیدی و
همچنین سرعت بازترکیب سطحی در این فصل مشمترک لحماش شمده
است .محدودیتهایی که پنجره اکسیدی در نقل و انتقمال حامملهما و
جریان تشکیلشده در ترانزیستور ایجاد میکند با مدل  SCLCدر نظمر
گرفته شده است.

چگالی ناخالصی کانال ()NA

cm-3

چگالی ناخالصی سورس/درین
()ND

2×6828 cm-3

2×6828 cm-3

طول نواحی گستردگی
سورس/درین

68 nm

68 nm

چگالی ناخالصی نواحی
گستردگی سورس/درین

1×6863 cm-3

1×6863 cm-3

ضخامت پنجره اکسید

1 nm

ندارد

طول پنجره اکسید

0 nm

ندارد

شکل  :1نمايی از ساختار متداول اثر ميدان دو گيتی
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(gate work-

تابع کار گیت
)function

6×6861

cm-3

6×6861

 -3بحث در مورد نتایج شبیهسازی
در این بخش ،نتایج حاتل از شبیهسازی ترانزیستور جدید که توسط
شبیهساز  ATLASتورت گرفته است بیان میگردد و مزایای این
ترانزیستور در مقایسه با ساختار متداول آن نشان داده میشود.
جریممان حالممت خمماموش ،یممک پممارامتر مهممم در ترانزیسممتورهای
ماسفت میباشد که منجر به اتالف توان در حالت بدون کار میگردد.
با کاهش ابعاد ترانزیستور در مقیاس نانو ،کنترل جریان نشتی حالمت
خاموش بسیار دشوار میشود .بنابرای ن ،حالت مطلموب بمدین تمورت
میباشد که تا جای ممکمن ایمن پمارامتر کوچمک باشمد .در شمکل 9
جریان حالت خاموش در برابر طول کانال در مقیاس لگاریتمی بمرای
هر دو ساختار پیشنهادی و متداول در ولتاژ گیت-سورس ( )VGSبرابر
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]Capacitance [F/µm

تفر ولت و ولتاژ درین-سورس ( )VDSبرابر  8/41ولمت ترسمیم شمده
است .همان گونه کمه در ایمن شمکل مشمخص اسمت ،جریمان حالمت
خاموش در ساختار پیشنهادی بهطور قابل مالحظه ای در مقایسمه بما
ساختار متداول کاهش یافته است .برای اینکه بتوان شماخص بهتمری
برای مقایسه جریانهای دو ساختار  OW-DGو  C-DGداشت ،نسبت
 Ion/Ioffبر حسب طول کانال برای هر دو سماختار در شمکل  7ترسمیم
شده است .همان طور که مشخص میباشد ساختار پیشنهادی مقمادیر
بزرگتری از  Ion/Ioffرا دارند.
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شکل  :3جريان حالت خاموش برحسب طول کانال در مقياس
لگاريتمی برای هر دو ساختار پيشنهادی و متداول

در  VGS=0 Vو

VDS=0/57 V

خازن بین گیت و درین برای هر دو ساختار پیشنهادی و متمداول
در شکل  1نشان داده شده است .قرارگیری پنجره اکسید سیلیسیم در
ناحیه گستردگی درین ،یک خازن اضافی در مدار معادل ایجاد میکنمد
که با خازن گیت-درین سری میباشد .بنابراین همانگونه که در شمکل
 1مشخص است ،این خازن در ساختار پیشنهادی ( )OW-DGنسبت به
ساختار متداول ( )C-DGکاهش یافته است که با توجه به فرممول زیمر
منجر به افزایش فرکانس قطع باال میگردد ]:[63
gm
) 2 (CGS  CGD

() 6

میدان الکتریکی افقی ساختار جدید و ساختار متداول در شمکل 1
نشان داده شده است .همانطور کمه مشمخص اسمت ،سماختار متمداول
شامل دو پیک میدان اتلی در دو لبه گیت میباشد .همچنین دو پیک
کوچکتر در فصل مشترک درین و سورس با نواحی گستردگی مربوطه
وجود دارد .در ساختار جدید ،عمالوه بمر پیمکهمای میمدان موجمود در
ساختار متداول ،پیک جدیدی بهعلت وجود پنجره اکسمیدی در ناحیمه
گستردگی درین ایجاد شده است .علت فیزیکی ایجماد پیمک جدیمد در
میدان الکتریکمی تفماوت میمان ضمریب گمذردهی اکسمید سیلیسمیم و
سیلیسیم میباشد .این امر موجب کاهش پیمک اتملی شمده و میمدان
الکتریکی یکنواختتری را موجب ممیشمود .یکمی از مهممتمرین نتمایج
میدان الکتریکی یکنواخت ،افزایش ولتاژ شکست میباشد که در شمکل
 4نشان داده شده است .نتایج شبیهسازی بما نمرمافمزار  ATLASنشمان
میدهد که با افزایش طول ناحیه گستردگی ناحیه درین ،ولتاژ شکست
در هر دو ساختار افزایش مییابد .اما رونمد افمزایش ولتماژ شکسمت در
ساختار  OW-DGبه علت اسمتفاده از پنجمره اکسمیدی و یکنواخمتتمر
شدن پروفایل میدان افقی بیشتمر ممیباشمد .الزم بمه ذکمر اسمت کمه
ساختار  OW-DGدارای ولتاژ شکست حمدود  9/6ولمت ممیباشمد کمه
نسبت به ساختار متداول ،افزایش  6/4ولتی را دارد.
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شکل  :4نسبت  Ion/Ioffبرحسب طول کانال برای هر دو ساختار OW-
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C-DG

شکل  :6مقايسه ميدان الکتريکی افقی ساختار جديد و ساختار
متداول

پارامتر دیگری که برای ارزیابی عملکرد سماختار پیشمنهادی مهمم
است ،دمای الکترون میباشد .شتاب الکترون در مجاورت پیمک میمدان
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الکتریکی افمزایش ممییابمد کمه ایمن اممر باعمث بماال رفمتن میمانگین
برخوردهممای الکتممرون درون شممبکه و در نتیجممه افممزایش دمممای آن
میگردد .شکل  0دمای الکترون را برای همر دو سماختار پیشمنهادی و
متداول در  LSiO2=0 nmو tSiO2=1 nmنشان میدهد .همانگونه کمه
در این شکل مشخص است ،دمای الکترون در سماختار پیشمنهادی بمه
میزان قابل مالحظهای کاهش یافته است .دلیل فیزیکی کماهش دممای
الکترون در نظرگیری پنجمره اکسمید سیلیسمیم در ناحیمه گسمتردگی
درین است که باعث به وجود آمدن پیکهای اضافی در منحنی میمدان
میگردد که در نتیجه آن پیک اتلی میدان و انرژی الکترونها کماهش
مییابد و از اثرات پدیده الکترون داغ میکاهد ].[28 ،61

ارائه ساختار نوین ترانزیستور اثر میدان . . .

جریان زیرالیه نقشی در این جریمان نمدارد .زیمرا افمزاره در تکنولموژی
سیلیسیم روی عایق شکل گرفته است .بنابراین نقمش اتملی در ولتماژ
ارلی به  DIBLمربوط میشود بهطوری که ولتاژ ارلی متناسب با عکمس
 DIBLمیباشد .با توجه به اینکه نتایج شبیهسازی  DIBLکوچمکتمری
را برای ساختار  OW-DGنشان میدهند ،ولتاژ ارلی افزایش مییابد.
بهمنظور مشخص شدن بهتمر کمارایی افمزاره پیشمنهادی OW-DG
جدول  2مقایسهای بین تعدادی از پارامترهای الکتریکی سماختار OW-
 DGو ساختارهای پیشنهادی در مراجع ] [61و ] [60را نشان میدهمد.
همانطور که در این جدول مشمخص ممیباشمد ،ترانزیسمتور OW-DG
رفتار مناسبی را در مقیاس نانو از خود نشان میدهد.
جدول  :2مقايسه تعدادی از پارامترهای الکتريکی ترانزيستور

3.5
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شکل  :9مقايسه تغييرات گين ولتاژ ساختارهای  OW-DGو  C-DGدر
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شکل  :8دمای الکترون برای هر دو ساختار پيشنهادی

و متداول در 1

 VGS=0/1 Vو VDS=0/8 V

شممکل  3تغییممرات گممین ولتمماژ سمماختارهای  OW-DGو  C-DGرا
نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشخص است ساختار نموین،
گین ولتاژ باالتری دارد .افزایش ولتاژ گین بهعلت ولتاژ ارلمی ممؤثر بماال
میباشد .ولتاژ ارلی مؤثر ،وابسته به ولتاژ ارلی ذاتی میباشد .سه عاممل
در ولتاژ ارلی ذاتی نقمش اساسمی دارنمد -6 :طمول مدوالسمیون کانمال
 -2جریان زیرالیه  -9کاهش سد القمایی ناشمی از دریمن ( .)DIBLاثمر
طول مدوالسیون کانال در این مطالعه قابل ترف نظمر ممیباشمد زیمرا
افزاره در حالت کامالً تخلیهای مورد بررسی قرار گرفته است .همچنمین

Serial no. 80

برابر طول کانال

 -4طراحی ترانزیستور پیشنهادی و ابعاد بهینه
همانگونه که پیشتر بیان شد ،ابعاد ساختار پیشنهادی کامالً مشابه
ساختار متداول میباشد به غیر از پنجره اکسید سیلیسیم که در
ساختار جدید اضافه گردیده است .بنابراین برای بهرهگیری از عملکرد
مطلوب ساختار پیشنهادی ،الزم است که طول و ضخامت پنجره اکسید
سیلیسیم بهطور بهینه انتخاب گردد .در شکل  ،68جریان درین
ساختار پیشنهادی برحسب ولتاژ درین برای دو ضخامت متفاوت پنجره
اکسید سیلیسیم ( 9و  1نانومتر) و در  LSiO2=0 nmرسم گردیده است.
همانگونه که در این شکل مشخص است ،قابلیت جریاندهی ساختار
پیشنهادی در پنجره ضخیمتر ،بزرگتر میباشد .دلیل این موضوع،
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مسدود شدن حرکت حاملها در کانال به دلیل وجود الیه اکسید
میباشد که در نتیجه آن چگالی جریان افزایش مییابد .نتایج
شبیهسازی نشان میدهد بهترین رنج ضخامت پنجره اکسید nm
 1 nm>tsio2>1میباشد.

ارائه ساختار نوین ترانزیستور اثر میدان . . .

الکترون کوچکتری در مقایسه با ساختار متداول دارد .عالوه بر این،
فرکانس قطع باال افزایش مییابد .بنابراین ،ساختار پیشنهادی قابلیت
اطمینان بیشتری در مقایسه با ساختار متداول دارد.
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شکل  :10جريان درين ساختار پيشنهادی در مقابل ولتاژ درين برای دو
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شکل  :11جريان گيت در مقابل طول کانال ساختار پيشنهادی برای دو
طول متفاوت پنجره اکسيد سيليسيم در  VGS=6/6 Vو VDS=8/8

ضخامت متفاوت پنجره اکسيد سيليسيم در VGS=0/6 V

در ترانزیستورهای دو گیتی ،جریان گیت کوچمکتمر بمدین معنمی
است که حاملهای بیشتری در جریان درین شرکت میکنند و قابلیمت
جریاندهی افزایش مییابد .اگر طول پنجره اکسید سیلیسمیم افمزایش
یابد و برابر طول ناحیه گستردگی درین شود ،جریان گیمت بمه میمزان
بسیار زیادی کاهش مییابد .این کاهش جریان گیت بهعلت کمم شمدن
پیک میدان الکتریکی در نزدیکی درین است که در این تمورت انمرژی
الکترونهایی که میتوانند از اکسید گیت عبور کنند و جریمان گیمت را
ایجاد کنند ،کم میشود .از طرف دیگر ،افزایش طول این پنجره ،باعمث
افزایش حداکثر دممای شمبکه ممیگمردد .زیمرا  SiO2همدایت گرممایی
مناسبی ندارد .بنابراین الزم است که مصمالحهای بمین ایمن دو موضموع
تورت گیرد .شکل  ،66جریان گیت در مقابل طول کانمال را بمرای دو
طول متفاوت پنجره اکسید سیلیسیم و در  tSiO2=1 nmنشان میدهد.
همانگونه کمه در ایمن شمکل مشمخص اسمت ،در بمین ایمن دو طمول
( LSiO2=7 nmو  LSiO2=0 nm ،) LSiO2=0 nmجریان گیت کوچکتمری
دارد .الزم به ذکر است که نتایج شبیهسازی بهترین رنج طول اکسید را
 0 nm> LSiO2>3nmنشان میدهد تا همر دو پمارامتر جریمان گیمت و
دمای شبکه مقادیر مناسبی داشته باشند.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،یک ساختار جدید برای ترانزیستور ماسفت دو گیتی در
تکنولوژی سیلیسیم روی عایق در مقیاس نانو معرفی گردیده است که
باعث بهبود پارامترهای مهم در مقایسه با ساختار متداول میگردد.
اساس ساختار پیشنهادی وارد کردن پنجرهای از جنس اکسید سیلیسیم
در ناحیه گستردگی درین ،بین درین و کانال و فصل مشترک اکسید
گیت پشتی میباشد .شبیهسازی با استفاده از شبیهساز  ATLASنشان
میدهد که ساختار پیشنهادی ،جریان حالت خاموش ،خازن و دمای
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