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اثر تلههای موجود در شکاف باند انرژی برروی جریان درین در
ترانزیستورهای اثر میدان تونلی
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 این پدیده باعث تولید. مطالعهای دقیق از مکانیزم تونلزنی به کمک تلهها در ترانزیستورهای اثر میدان تونلی ارائه شدهاست، در این مقاله:چکیده
 با اصالح.جریان نشتی بزرگی قبل از شروع فرایند تونلزنی باندبهباند می شود و نقش کلیدی در تعیین جریان حالت خاموش این ترانزیستورها دارد
 نشان داده شدهاست که در دمای اتاق برای ولتاژهای کمتر از ولتاژ آستانه جریان تونلزنی ازطریق تلهها همواره غالب بوده و باعث تنزل1SRH فرمول
 که در آنها2GAA  این نتایج برای ساختارهای دو گیتی و. می گردد، که توسط شیب زیر آستانه سنجیده میشود،مشخصهی کلید زنی ترانزیستور
 فرایند تونلزنی ازطریق تلهها وابستگی قوی به میدان الکتریکی و دما.کانال قرار میگیرند نیز قابل تعمیم است-تلهها بین ناحیه تونلزنی سورس
 همچنین اثر متغیرهای. در ساختار ترانزیستورهای مورد بحث در این مقاله از نیمههادیهای گروه س ه و پنج جدول تناوبی استفاده شدهاست.دارد
.ساختاری مختلف بر میزان جریان تونلزنی ازطریق تلهها در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاست
III-V ˓ نیمههادیهایSRH رابطه

˓ ترانزیستور اثر میدان تونلی˓ تونلزنی باندبهباند˓ تونلزنی ازطریق تلهها:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper the impact of the trap assisted tunneling mechanism on the subthreshold characteristics of the tunneling field
effect transistors is investigated. It is shown that the trap assisted tunneling is the dominant charge transfer mechanism before the band
to band tunneling starts. Employing a modified SRH formalism, we show that, at the room temperature and for the subthreshold
voltages, the trap assisted tunneling current always dominates and degrades the switching characteristics of the device which is
measured by the subthreshold swing. This approach is applicable to the double gate and the gate-all-around structures where the traps
are located in the source-channel tunneling junction. The trap assisted tunneling strongly depends on the electric ﬁeld and the
temperature. The considered transistors in this research are based on the compound semiconductors of groups three and five of periodic
table. The effects of various structural parameters and material systems on the trap assisted tunneling current are studied, too.
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 -1مقدمه

 -2مدل جریان TAT

در سالهای اخیر کوچکسازی ترانزیستورهای  3MOSFETبهمنظور
افزایش سرعت و بهرهوری با چالشهایی مواجه شدهاست .چالشهایی
نظیر افزایش چگالی توان˓ افزایش سوئینگ زیر آستانه˓ جریان نشتی
باال در حالت خاموش و اثرات کانال کوتاه [ .]2˓1ترانزیستور اثر میدان
تونلی یا  4TFETترانزیستوری است که بهواسطه مکانیزم متفاوت
برقراری جریان در آن می تواند جایگزین مناسبی برای  MOSFETها
جهت رفع محدودیتهای ناشی از کوچکسازی آنها باشد[ .]3عمده -
ترین چالشی که  TFETبا آن رو به روست پایینبودن جریان حالت
روشن آن است .نیمههادیهای گروه سه و پنج جدول تناوبی بهعلت
داشتن شکاف باند کوچک و مستقیم ،جرم مؤثر کمتر و قابلیت تحرک
باالتر میتوانند جایگزین مناسب سیلیسیم و ژرمانیم در ساختار TFET
جهت بهبود جریان حالت روشن باشند [.]4
5
اگر چه بررسی و مدلسازی جریان ( TATجریان تونلزنی ازطریق
تلهها) در یک اتصال  pnو اثر آن روی مشخصات افزاره در مقاالت
متعددی گزارش شدهاست [ .]5-9اما در اغلب مقاالت مدلسازیTFET
از اثر تلههای انرژی صرفنظر شدهاست .ازاینرو مدلهای ارائهشده در
این زمینه بسیار محدود میباشد .در برخی مقاالت برای مدلسازی این
اثر آن را در قالب پارامتری در سمت راست معادله پوآسون وارد کردهاند
[ . ]10تعدادی از مقاالت نیز مبتنیبر مدلهای اولیه بوده و اثر تلهها را
در قالب جریانی جداگانه لحاظ کردهاند [.]13˓12˓11
در یک  TFETایدهآل انتظار میرود جریان در زیر ولتاژ آستانه بسیار
کم باشد و در نزدیکی ولتاژ آستانه بهواسطه شروع فرایند تونلزنی باند -
بهباند جریان به سرعت افزایش یابد .چنین سوئیچینگ سریعی در عمل
به سختی بهدست میآید و یکی از دالیل این امر وجود جریانهای نشتی
مانند جریان  TATاست که تغییرات سریع جریان تونلزنی باندبهباند یا
 6BTBTدر نزدیکی ولتاژ آستانه را تحتالشعاع قرار میدهد .جریان TAT
که به عنوان یک مکانیزم جریان نشتی در دیودهای پیوند  pnشناخته
میشود مؤلفه عمده جریان پارازیتی در  TFETهاست [.]13
در این مقاله ابتدا فرایند تونلزنی ازطریق تلهها در یک اتصال pn
تحت بایاس معکوس بررسی خواهدشد .در این حالت الکترونها از باند
ظرفیت ناحیه  pبه تلههای موجود در شکاف باند رفته و از آنجا به باند
هدایت ناحیه  nمی روند .بخش مورد اهمیت کار مرحله گذار الکترون از
تله به باند هدایت می باشد و درواقع این مرحله است که جریان تونلزنی
ازطریق تلهها ) (TATرا تعیین میکند.
آهنگ تولید-بازترکیب حاملها در قالب رابطه  SRHبیان میشود.
وجود تلهها در شکاف باند انرژی  TFETباعث افزایش آهنگ تولید و
بازترکیب حاملهای آن میشود .در مدل ارائهشده در این پژوهش اثر
پول-فرنکل نیز لحاظ شدهاست که اثر کاهش ارتفاع سد پتانسیل بهعلت
برهمکنش کولنی میان تله و شبکه ساختاری ماده است .اثر پول-فرنکل
با افزایش تونلزنی الکترونها از تله به کانال باعث افزایش قابلمالحظهای
در جریان نشتی می شود.

مانند آنچه در شکل  1نشان داده شدهاست˓ در یک اتصال  pnتحت
بایاس معکوس یک الکترون در باند ظرفیت ناحیه  pمیتواند با جذب
یک فونون به یک تله درون شکاف باند انرژی برسد .الکترونهای بهدام -
افتاده در تله از سه طریق می توانند خود را به باند هدایت ناحیه n
برسانند -1 :از میان سد پتانسیل تونل بزنند -2 .از باالی سد پتانسیل
عبور کنند(.اثر پول-فرنکل) -3با دریافت مقدار معینی از انرژی مستقیما
به باند هدایت برون د .موارد یک و دو زمانی اتفاق میافتد که میدان
الکتریکی بسیار قوی برقرار باشد.
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شکل  :1دیاگرام باند انرژی در یک اتصال  pnدر حضور تله []13

چاه پتانسیلی که توسط یک تله ایجاد میشود به شکل یک قیف با
سطح مقطع   nدرنظرگرفته شدهاست .در اینجا میدان الکتریکی می -
تواند میدان الکتریکی درونساخت افزاره˓ میدان الکتریکی خارجی و یا
ترکیبی از هر دو مورد باشد .با برقراری میدان الکتریکی ارتفاع سد
پتانسیل در خالف جهت میدان کاهش مییابد .میزان این کاهش با
 Ecمشخص میشود .با کاهش ارتفاع سد پتانسیل انرژی الزم جهت
انتشار حاملها و عبور آنها از باالی سد نیز به اندازه  Ecکاهش می-
یابد .پدیده کاهش ارتفاع س د پتانسیل را که معموال در میدانهای
الکتریکی باال اتفاق میافتد اثر پول-فرنکل مینامند .این اثر باعث کاهش
سطح مقطع چاه پتانسیل نیز میشود .حضور میدان الکتریکی باعث
افزایش آهنگ تونلزنی میشود .بهتبع آن آهنگ تولید الکترون-حفره
نیز افزایش مییابد .همانطور که پیشتر ذکر شد آهنگ تولید-بازترکیب
حاملها در قالب رابطه  SRHبیان میشود و این افزایش در آهنگ تولید
حاملها که بهواسطه پدیده تونلزنی اتفاق میافتد در قالب فاکتور  به
شکل رابطه ( )1در فرمول  SRHلحاظ میشود [.]11
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غلظت الکترونها و حفرهها˓  g  Et تابع توزیع چگالی حالتهای انرژی

تله˓   nسطح مقطع چاه پتانسیل˓  thسرعت حرارتی و  Etتراز
انرژی تله است .آهنگ تولید حاصل از فرایند تونلزنی و اثر پول-فرنکل
بیشتر از حالتیست که تولید تنها به روش گرمایی صورت گیرد
[ .]13˓11فاکتور   nنشاندهنده این افزایش است و بهصورت رابطه
( )2تعریف میشود.
1 Ec
 E  Ex 
exp  c
E
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()2

کهدرآن  T  E x احتمال انتقال سد پتانسیل˓  Tدما و

k

n 

ثلبت بولتزمن

است .در رابطه ( )1متغیرهای  p1و  thبهصورت زیر تعریف میشوند:
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 E  Et
p1  ni exp  i
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()4

th 
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در رابطه (˓)4

m

جرم مؤثر الکترون است T  E x  .با استفاده از تقریب

 7WKBبرای سد پتانسیل مثلثی بهدست میآید .این پارامتر در فاصله
( Ecباالتر از نوک سد) برابر یک بوده و در درون سد پتانسیل مقدار
آن از رابطه ( )5محاسبه می شود.
()5
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c
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x
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کهدرآن  qبار الکتریکی پایه˓

ثابت پالنک کاهشیافته و  Fمیدان

الکتریکی است Ec .نیز بهصورت رابطه ( )6تعریف میشود.
() 6
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حد پایین انتگرالها در عبارات فوق به موقعیت تلهها در شکاف باند
انرژی بستگی دارد .باتوجه به شکل :1
()10

Et  Ecn  Emin  Ecn

()11

Et  Ecn  Emin  Et





Et  Ec  Ec  EPFmin  Ec  Ec

()12





Et  Ec  Ec  EPFmin  Et

()13

آهنگ تولید-بازترکیب حاملها تابعی از مکان تله ( )xاست و بسته
به اینکه تله در شکاف باند انرژی در چه موقعیتی قرار داشتهباشد میزان
انتقال حاملها توسط آن میتواند متفاوت باشد .برای محاسبه جریان
حاصل از فرایند تونلزنی ازطریق تلهها باید از آهنگ تولید-بازترکیب
حاملها نسبت به مکان انتگرال گرفت [ .]14˓13محدوده انتگرال از x1
ابتدای کانال تا ( x2در اینجا فاصله یک نانومتری از کانال) تعریف شده -
است .بنابراین رابطه جریان  TATبهصورت زیر خواهدبود:



()14
در رابطه (˓)14

x2

ITAT  qW  (G  R ) x dx

W

x1

عرض افزاره است.

 -3پیاده سازی مدل جریان TAT

افزارهای که در این پژوهش بهطور خاص مورد بررسی قرار گرفتهاست
یک  TFETتکگیتی با ساختار همگون میباشد .بدینمعنا که نواحی
سورس˓ کانال و درین از مادهای یکسان تشکیل شدهاند .در اینجا این
ماده  In0.53Ga0.47Asاست  .مشخصات فیزیکی این ماده در جدول 1
آمدهاست .شکل ( 2الف) ساختار افزاره مورد بحث و شکل ( 2ب) نمودار
باندهای انرژی آن را هم در حالت روشن (ولتاژ گیت-سورس برابر 1

کهدرآن  ثابت دیالکتریک ماده است .رابطه   nرا میتوان به دو

ولت) و هم در حالت خاموش (ولتاژ گیت-سورس برابر  0ولت) نشان

بخش تقسیم کرد  nt .که مربوط به فرایند تونلزنی در ناحیه سد
پتانسیل بوده و   nPFکه مربوط به اثر پول-فرنکل است.

میدهد .در هر دو حالت ولتاژ درین-سورس برابر  0/3 Vاست .در حالت

()7
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 n   nt   nPF

خاموش بهعلت فاصله زیاد تونلزنی از سورس تا کانال ،تونلزنی مستقیم
اتفاق نمیافتد .در حالت روشن با اعمال ولتاژ مثبت به گیت ،باندهای
انرژی در ناحیه کانال به سمت پایین رانده شده و مسیری برای تونلزنی
مستقیم از باند ظرفیت سورس به باند هدایت کانال فراهم میشود.
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جدول  : 1جدول مشخصات فیزیکی ماده In0.53Ga0.47As
توضیح

مقدار
eV

0/74

شکاف باند انرژی

eV

4/5

میل ترکیبی الکترون

پارامتر
EG




F/m

13/9  0

گذر دهی الکتریکی

gr

0/041 m0

جرم الکترون

m

1/cm3

6/3×1011

چگالی ذاتی

ni

است .تالقی نمودارهای این دو جریان در نزدیکی ولتاژ آستانه روی می -
دهد TAT .تندی شیب نمودار جریان را میپوشاند و بدینصورت شیب
نوسان زیر آستانه کاهش مییابد.
برای مدلسازی جریان  BTBTاز مدل تحلیلی ارائهشده در مرجع
[ ]15استفاده شدهاست.

کانال افزاره موردنظر با آالیش 1/5×1010 cm-3ذاتی میباشد .ناحیه
سورس به میزان 1020 cm-3با ناخالصی نوع  pآالیش شدهاست .ناحیه
درین نیز به میزان  1019 cm-3با ناخالصی نوع  nآالیش شدهاست .طول
افزاره  200 nmاست که طول کانال  100 nmو طول هر یک از نواحی
سورس و درین  50 nmاست .ضخامت الیه اکسید  1 nmو ضخامت بدنه
 5nmاست .اکسید بهکاررفته در این افزاره دارای ضریب دیالکتریک 3/9
است .ولتاژ درین  0/3 Vبوده و ولتاژ گیت از  0تا  1ولت تغییر میکند.
ولتاژ سورس افزاره نیز صفر است.

Channel thickness= 5 nm
oxide thickness= 1 nm
work function= 4.8 eV
drain-source voltage=0.3 v

شکل  :3مقایسه جریان های  BTBTو  TATدر یک  TFETتکگیتی با
ساختار همگون از جنس In0.53Ga0.47As

-1-3

) الف(

(ب)
شکل ( :2الف)  TFETتکگیتی با ساختار همگون از جنس
 In0.53Ga0.47Asو (ب) نمودار باندهای انرژی افزاره در حالت روشن
( )VGS=1 Vو حالت خاموش ()VGS= 0 V

اثر دما بر جریان TAT

برخالف فرایند تونلزنی باندبهباند˓ تونلزنی ازطریق تلهها به شدت به
تغییرات دما وابسته است .با افزایش دما میزان انتقال حاملها ازطریق
تلهها افزایش یافته و بدینترتیب جریان در حالت زیر آستانه افزایش
مییابد .شکل  4تغییرات جریان کل (مجموع جریانهای  BTBTو
 )TATرا در دماهای مختلف نشان میدهد .در دماهای پایینتر بهواسطه
کاهش فرایند ( TATتونلزنی ازطریق تلهها) آهنگ تولید الکترون-حفره
نیز کاهش مییابد .برای دماهای کمتر از  200 Kشیب حقیقی نوسان
زیر آستانه ( ) 8SSقابل مشاهده است .جریان در باالی ولتاژ آستانه
وابستگی ضعیفی به دما دارد درحالیکه در زیر ولتاژ آستانه این وابستگی
شدید است .علت این امر مکانیزمهای غالب جریان در هر بخش میباشد.
ازآنجاییکه  BTBTمکانیزم غالب جریان در ولتاژهای باالی آستانه است
انتظار میرود جریان در این ولتاژها وابستگی کمی به دما داشتهباشد.
درعینحال چون در ولتاژهای زیر آستانه  TATمکانیزم غالب جریان
است انتظار میرود در این ولتاژها جریان وابستگی زیادی به تغییرات دما
نشان دهد.
رسم نمودار جریان در دماهای مختلف برای نشاندادن وابستگی
فرایند  TATبه دما است و اینکه مدل ریاضی ارائهشده توانسته است

ازآنجاییکه هم فرایند  BTBTو هم فرایند  TATمبتنیبر پدیده
تونل زنی هستند پس افزایش ولتاژ گیت و به تبع آن افزایش میدان
الکتریکی باعث افزایش هر دو جریان خواهدشد .شکل  3نشان میدهد
که در ولتاژهای باالتر از ولتاژ آستانه بخش عمده جریان مربوط به BTBT
است و در ولتاژهای پایینتر از ولتاژ آستانه˓  TATمکانیزم غالب جریان
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این رفتار را بهدرستی پیشبینی کند .هدف دیگر رسم این نمودار نشان -
دادن تفاوت میان فرایندهای  BTBTو  TATاست که علیرغم اینکه
تونلزنی در هر دو این فرایندها نقش مؤثر دارد اما مشاهده میشود که
فرایند  BTBTوابستگی دمایی چندانی ندارد درحالیکه فرایند  TATتا
حد زیادی به دما وابسته است.
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ضخامت اکسید و نیمههادی برروی مقادیر جریان آنها تاثیر میگذارد.
با توجه به شکلهای  6و  7میتوان دید که حتی برای ضخامتهای
بسیار کم اکسید و بدنه مقدار جریان  TATبه اندازهای هست که شیب
نوسان زیر آستانه را تحتالشعاع قرار دهد .شکل  6اثر افزایش ضخامت
اکسید را برروی جریان  TATنشان میدهد .برای افزارهای از جنس
 InGaAsبا ضخامت بدنه  ˓10 nmبا تغییر ضخامت اکسید از  1 nmبه

Channel thickness= 5 nm
oxide thickness= 1 nm
work function= 4.8 eV

 2nmمیدان الکتریکی کاهش مییابد .با کاهش میدان˓  Ecکاهش
یافته و به تبع آن  Enافزایش مییابد .بدینترتیب مسیرهای بیشتری

drain-source voltage=0.3 v

برای تونلزنی فراهم خواهدشد که این امر موجب افزایش جریان
میشود .همین مسئله برای افزایش ضخامت بدنه نیز صادق است .شکل
 7نشان میدهد که با افزایش ضخامت بدنه افزاره از  5 nmبه 10 nm
جریان  TATافزایش مییابد که البته میزان افزایش آن بسیار کم بوده و
تاثیر چندانی بر جریان کل نخواهدداشت.
TAT

شکل  :4روند تغییرات جریان درین در دماهای مختلف در یک TFET
تکگیتی با ساختار همگون از جنس In0.53Ga0.47As

-2-3

اثر چگالی تلهها بر جریان TAT

علیرغم اینکه تابع چگالی حالتهای تله ( )gتابعی از انرژی است نتایج
پژوهشها نشان میدهد در بیشتر موارد مقدار این تابع در وسط شکاف
باند بیشترین تاثیر را بر جریان  TATدارد [ .]13ازاینرو مقدار  gثابت
و برای مواد  III-Vمورد استفاده در این مقاله برابر با 5×1012 cm-2.eV-1
است .با کاهش تعداد تلهها میزان انتقال حاملها ازطریق آنها کاهش
یافته و درنتیجه جریان  TATکاهش مییابد .شکل  5روند تغییرات
جریان درین ( )BTBT+TATرا بهازای  gهای مختلف نشان میدهد.
ازآنجاییکه در ولتاژهای زیر آستانه˓  TATمکانیزم غالب جریان است
تغییرات جریان درین بهازای  gهای مختلف در این ولتاژها نمود بیشتری
دارد.

For both structure:
channel thickness=10 nm
drain-source voltage=0.3 v
temperature=300 K

شکل  :6تغییرات جریان  TATبرای مقادیر مختلف ضخامت اکسید در
یک  TFETتکگیتی با ساختار همگون از جنس

In0.53Ga0.47As

For both structure:
oxide thickness=1 nm
drain-source voltage=0.3 v
Channel thickness= 5 nm

temperature=300 K

oxide thickness= 1 nm
work function= 4.8 eV
drain-source voltage=0.3 v

شکل  :5تغییرات جریان درین

بهازای مقادیر مختلف  gدر یک TFET

تکگیتی با ساختار همگون از جنس In0.53Ga0.47As

-3-3

اثر ضخامتهای اکسید و بدنه بر جریان TAT

میدان الکتریکی در  TFETها به ضخامت اکسید و بدنه وابسته است.
ازآنجاییکه هر دو فرایند  TATو  BTBTبه میدان الکتریکی وابستهاند
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شکل  :7تغییرات جریان  TATبرای مقادیر مختلف ضخامت بدنه در
یک  TFETتکگیتی با ساختار همگون از جنس In0.53Ga0.47As

-4-3

اثر مشخصات فیزیکی ماده بر جریان TAT

مشخصات ماده نظیر جرم مؤثر˓ شکاف باند و میل ترکیبی تاثیر بهسزایی
بر میزان جریان افزاره دارند .هر چه جرم مؤثر حاملها کمتر باشد میزان
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انتقال آنها بیشتر است .شکاف باند کمتر و میل ترکیبی بیشتر باعث
میشود باندهای انرژی بهگونهای قرار گیرند که فاصله تونلزنی کاهش
یابد که این امر باعث افزایش میزان تونلزنی حاملها میشود .ازآن -
جاییکه هر دو فرایند  BTBTو  TATمبتنیبر فرایند تونلزنی هستند
تحت شرایط باال یعنی جرم مؤثر و شکاف باند کمتر و میل ترکیبی
بیشتر˓ هر دو مؤلفه جریان افزایش مییابند .شکل  8تغییرات جریان
 TATرا بهازای نسبت مولیهای مختلف ماده ( InXGa1-XAsماده بدنه)
نشان میدهد .در جدول شماره  2میتوان مقادیر پارامترهای مربوط به
هر نسبت مولی را مشاهده کرد .مقایسه این مقادیر با نتایج حاصل از
مدلسازی صحت مطالب گفتهشده در باال را تصدیق میکند.
جدول  :2مشخصات فیزیکی ماده  InXGa1-XAsبهازای نسبت مولیهای
مختلف
x=0/2

1/14

eV

4/23

eV
1/cm3

8

F/m
gr

جدول  :3جدول مشخصات فیزیکی ماده InP

x=0/53

3/27×10

eV
eV
3

1/cm

11

x=1

eV

0/74

eV

0/36

4/5

eV

4/9

6/3×10

13/23  0

F/m

13/9  0

0/054 m0

gr

0/041 m0

 InPکمتر است و ازآنجاییکه هر دو فرایند  BTBTو  TATبرمبنای
فرایند تونلزنی هستند درنتیجه هر دو جریان در افزاره از جنس InP
کمتر از مقدار آنها در همان افزاره از جنس  InGaAsاست .نتایج شکل -
های  9و  10صحت مطالب ذکرشده را تایید میکند .شکل  9مقایسه
جریانهای  TATو شکل  10مقایسه جریانهای  BTBTرا در دو افزاره
مشابه یکی از جنس  InGaAsو دیگری از جنس  InPنشان میدهد .ابعاد
دو افزاره برابر ابعاد ذکرشده در بخش  3است .برای مقایسه دقیقتر تابع
کار هر دو افزاره یکسان و برابر  4/5 eVدرنظر گرفته شدهاست .شکل
 11نشان میدهد برای  TFETبا ساختار همگون از جنس  InPنیز در
ولتاژهای باالتر از ولتاژ آستانه بخش عمده جریان مربوط به  BTBTاست
و در ولتاژهای پایینتر از ولتاژ آستانه˓  TATمکانیزم غالب جریان است.

3

1/cm

F/m
gr

14

7/17×10

EG


eV
F/m

ni

gr

15/1  0



1/cm3

0/023 m0

m

1/35
4 /4
12/5  0
0/08 m0
1/03×107

EG



m
ni

شکل  :9مقایسه جریانهای  TATدر دو  TFETتکگیتی با ساختار
شکل  :8مقایسه جریانهای  TATبرای نسبت مولیهای مختلف

همگون و با ابعاد مشابه از جنس  InGaAsو InP

 InXGa1-XAsدر یک  TFETتکگیتی با ساختار همگون
 TFET -5-3تکگیتی با ساختار همگون از جنس InP

برای بررسی بیشتر تاثیر مشخصات فیزیکی ماده برروی جریان افزاره
مدلهای  BTBTو  TATبرای افزارهای با همین ابعاد (ابعادی که در
بخش  3مشخص شد) ولی این بار از جنس  InPبهکار رفتهاست .این
ماده نیز جزء مواد  III-Vمیباشد که مشخصات آن در جدول  3آمده -
است .همانطور که شکلهای  9و  11نشان میدهند روند تغییرات
جریان  TATدر این ماده نیز تا حدود زیادی مشابه حالت  InGaAsاست
و همانتاثیر را برروی جریان افزاره میگذارد .مقایسه مقادیر جداول  1و
 3نشان میدهد که  InPدر مقایسه با  InGaAsشکاف باند بزرگتر و
جرم مؤثر بیشتری دارد .این مسئله باعث میشود فاصله تونلزنی بیشتر
و میزان انتقال حاملها کمتر باشد .بهعبارتی میزان تونلزنی حاملها در

Serial no. 94

شکل  :10مقایسه جریانهای  BTBTدر دو  TFETتکگیتی با ساختار
همگون و با ابعاد مشابه از جنس  InGaAsو InP
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Channel thickness= 5 nm
oxide thickness= 1 nm
work function= 4.5 eV
drain-source voltage=0.3 v

 تکگیتی باTFET  در یکTAT  وBTBT  مقایسه جریانهای:11 شکل
InP ساختار همگون از جنس

 نتیجه-4
˓مسئلهای که در بسیاری از مقاالت مدلسازی از آن صرفنظر شدهاست
وجود تلههای انرژی درون شکاف باند میباشد که میتواند تاثیر بهسزایی
 درواقع وجود حالتهای انرژی.بر مشخصات الکتریکی افزاره داشتهباشد
درون شکاف باند بر تبادل بار میان باندهای ظرفیت و هدایت تاثیر
 تاثیر.گذاشته و باعث تغییر چگالی بار و نرخ تولید و بازترکیب میشود
 در این حالت.تلهها بر جریان در ناحیه زیر آستانه نمود بیشتری دارد
- تلهها باعث انتقال حاملها پیش از شروع پروسه تونلزنی مستقیم می
-  به.شوند که این امر باعث افزایش جریان در ناحیه زیر آستانه میشود
 درواقع.عبارتدیگر جریان حالت خاموش ترانزیستور افزایش مییابد
 را میتوان ناشیTFET عمده جریان حالت خاموش در ترانزیستورهای
 در این مقاله یک مطالعه.) دانستTAT( از فرایند تونلزنی ازطریق تلهها
 ارائهTFET دقیق از مکانیزم تونلزنی به کمک تلهها در ترانزیستورهای
شد که نشان میدهد چگونه این پدیده باعث تولید یک جریان نشتی باال
 با یک اصالح.) میشودBTBT( قبل از شروع فرایند تونلزنی باندبهباند
 درTAT  نشان داده شدهاست که در دمای اتاق جریانSRH در فرمول
 در حالتBTBT ولتاژهای زیر آستانه همواره غالب بوده و شیب جریان
.روشن را میپوشاند
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