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 در این ساختار با به کار برردن عرای. ارائهشده استDM-DG  در این مقاله ساختار جدیدی از ترانزیستور دوگیتی به نام ترانزیستور:چکیده
ژرمانیوم در ناحیه سورس منجر به بهبود ساختار در مقایسره برا سراختارهای مترداول-در مرز ناحیه کانال و درین و همینطور استفاده از سیلیسیم
 بهطور قابلتوجهی میدان الکتریکی را در ناحیه کانال و درین کاهش میدهرد؛ بنرابراین رریینردهایHfO2  ناحیه عای.) شده استC-DG( دوگیتی
) و همینطور اثر کراهش سرد تتانسریل برهHCE( مخرب در ساختار ارائهشده نسبت به ساختار دوگیتی معمولی به دلیل کاهش اثر حاملهای داغ
) وFBE(  از طرری برای اینکه تجمع حفرههای اضاری را از سطح کانال دور کرده و باعث کاهش اثر بدنه شرناور.) تایینتر استDIBL( دلیل درین
 نتایج شبیهسرازی دوبعردی برا نررماررزار.ژرمانیوم در ناحیه سورس استفاده میکنیم- از سیلیسیم، تارازیتیک در ساختار شویمBJT ترانزیستورهای
.) از مدل کوانتومی استفاده شده است20 nm(  نشان دادهشده و به دلیل کوچک بودن طول ناحیه کانالATLAS شبیهساز
HfO2
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Abstract: In this paper, a new structure of the double gate transistor named DM-DG transistor is presented. In this structure by using
HfO2 insulation in the border region of drain and channel, and using of silicon- germanium in the source region the structure is
improved, comparing to conventional structures double gate (C-DG). HfO2 insulation area reduces the electric field in the channel
and drain region significantly. Because of reducing hot carrier effects and reducing the effect of drain induced barrier lowering
(DIBL), the destructive processes in this structure are lower than the conventional double gate structure. In order to avoiding
gathering additional holes to the surface of the channel, and reduces the parasitic BJT transistor and floating body effect (FBE) in our
structure, we use Silicon- germanium in the source region. In this article 2D simulation results have been shown using ATLAS
software and because of the short length of the channel region (20 nm) quantum model has been used.
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 -1مقدمه

 -2ساختار ترانزیستور  DM-DGو پارامترهای آن

در ادوات نیمههادی با کاهش طول کانال میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ
درین تسلط بیشتری در کانال خواهد داشت .ازاینرو با ورود خطوط
میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ درین به کانال ،در نزدیکی درین شاهد
یک میدان الکتریکی قوی خواهیم بود که این امر بر مشخصههای
خروجی ترانزیستور تأثیر نامطلوبی خواهد داشت .در ساختارهای SOI
معمول هرچه کانال کوچکتر شود این یثار نامطلوب شدیدتر میشوند
[.]1-3
در ترانزیستورهای سیلیسیم روی عای زمانی که الکترونها در
ناحیه اشباع از یک میدان الکتریکی قوی عبور میکنند ،در برخورد با
اتمهای کانال به علت یونیزاسیون ضربهای باعث تولید جفت الکترون-
حفره میشوند .الکترونهای تولیدشده به سمت درین حرکت کرده و
حفرهها به سمت بدنه شناور قطعه میروند که این امر باعث ارزایش
تتانسیل بدنه خواهد شد.
ارزایش تتانسیل بدنه توأم با ارت ولتاژ یستانه و ارزایش جریان
درین خواهد بود که این امر باعث غیرخطی شدن مشخصههای
خروجی میشود [.]4
بهترین راهحل برای کاهش این یثار ناخواسته کاهش میدان
الکتریکی در طرف درین است .از این طری میتوان اثر یونیزاسیون
ضربهای و ترانزیستورهای تارازیتیک  BJTو درنتیجه اثر بدنه شناور را
بهطور قابلمالحظهای کاهش داد .همچنین کاهش میدان الکتریکی
سمت درین باعث کاهش دمای شبکه در قطعه نیز خواهد شد.
در این ساختار سعی شده تجمع حفرههای اضاری را توسط
سیلیسیم-ژرمانیوم بهکاربردهشده در ناحیه سورس از سطح کانال دور
کرده و با این کار جریان حفرههای اضاری را به حداقل مقدار خود
برسانیم .درنتیجه ثابت خواهد شد که اثر ترانزیستورهای تارازیتیک
بهطور قابلتوجهی در ساختار جدید کاهش مییابد [.]0
از طرری به دلیل اینکه در نزدیکی درین میدان الکتریکی بسیار
زیاد است حاملها میتوانند انرژی الزم را برای وارد شدن به اکسید
گیت بهدست یورند؛ بنابراین با گذشت زمان این حاملها عملکرد
دستگاه را کاهش میدهند؛ بنابراین برای رسیدن به ساختار مطلوب،
الزم است که میدان الکتریکی را در نزدیکی درین کم کرد [HfO2 .]6
یک عای با ثابت دیالکتریک باالست ( ،)K=22بنابراین قرار دادن ین
در ناحیه رعال و درین باعث کاهش میدان الکتریکی در مرز ناحیه
کانال و اکسید میشود [.]7
در این مقاله یک ساختار جدید از ترانزیستور دوگیتی با استفاده از
ماده عای  HfO2در مرز ناحیه کانال و درین ارائه شده است.
این ساختار جدید را ترانزیستور  DM-DGنامگذاری کردهایم .در
مقایسه نتایج بین ترانزیستور  DM-DGو ترانزیستور متداول دوگیتی
( )C-DGو مشاهده بهبود و کاهش اثرات مخرب میتوان به این نتیجه
رسید که ترانزیستور ارائهشده جایگزین مناسبی برای ترانزیستور
دوگیتی متداول خواهد بود.

شکل  1سطح مقطعی از ساختار ارائهشده را نشان میدهرد کره توسرط
نرمارزار  ATLASترسیم شده است.
در این شکل ماده عای  HfO2بین نواحی درین و کانال و بهطور
یکسان برای هر الکترود گیت قرارگررته است .طول عای  HfO2برابر با
 21 nmو ضخامت ین  2 nmاست .همچنین طول سیلیسیم-ژرمانیوم
برابر  41 nmو ضخامت ین  4 nmاست.
مقادیر تارامترهای ترانزیستور  DM-DGدر جدول  1ذکر شده
است .تمامی مقادیر تارامترها در دو ارزاره  C-DGو  DM-DGبرابر
است تنها یک سری از مقادیر مربوط به عای  HfO2در ارزاره ارائهشده،
اضاره شده است .مقادیر تارامترهای بهکاربردهشده با توجه به نقشه راه
رناوری نیمههادی انتخاب شده است [.]8
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شکل  :1تصویر سطح مقطع ترانزیستور DM-DG

تمامی شبیهسازیهای دوبعدی از ساختار موردنظر توسط نرمارزار
 ATLASانجامگررته است [.]1
همچنین در این ساختار از مدل تتانسیل کوانتومی  Bohmبا
تارامترهای  BQP.NGAMMA=1/2و  BQP.NALPHA=1/0برای
شبیهسازی دقی تر ساختار استفاده شده است [ .]11این مدل یک
جایگزین برای روش گرادیان چگالی است که دارای مزایایی از قبیل
همگرایی بهتر و بررسی بهتر نتایج معادالت شرودینگر-تواسون تحت
شرایط جریان ناچیز نسبت به روش گرادیان چگالی است.
عالوه بر مدل کوانتومی از مدل  Fermiکه بر تایه معادالت ررمی-
دیراک است استفاده شده [ ،]11همینطور از مدل بازترکیبی با تارامتر
 srhو مدل بازترکیبی وابسته به میدان نیز با تارامتر  fldmobلحاظ
شده است []12؛ و در نهایت از تارامتر  hcteبرای لحاظ کردن اثر
حامل داغ استفاده شده است.
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جدول  :1پارامترهای ترانزیستور DM-DG

مقدار

تارامترها
طول کانال

 21نانومتر

ضخامت اکسید گیت

 1نانومتر

ضخامت اکسید مدرون

 111نانومتر

ضخامت ناحیه کانال

 11نانومتر

ضخامت ناحیه عای HfO2

 2نانومتر

طول ناحیه عای  HfO2در طرف کانال

 4نانومتر

طول کلی ناحیه عای HfO2

 21نانومتر

ضخامت ناحیه )tSG( SiGe

 4نانومتر

طول ناحیه SiGe

 41نانومتر

میزان تزری SiGe N+

 1×1121بر سانتیمتر مکعب

میزان تزری SiGe P+

 1×1121بر سانتیمتر مکعب

میزان تزری در ناحیه کانال

3×1118

بر سانتیمتر مکعب

میزان تزری در سورس و درین

 1×1121بر سانتیمتر مکعب

تابع کار گیت

 4/7الکترونولت

)(a

 -3بحث و نتیجهگیری
شکل  2دیاگرام باند انرژی محل اتصال دوالیه سیلیسیم ( )Siو
سیلیسیم-ژرمانیوم ( )SiGeرا نمایش میدهد .همانطور که شکل
نشان میدهد باند ممنوعه  SiGeکوچکتر از باند ممنوعه سیلیسیم
هست .بیشتر اختالف باند دوالیه در باند هدایت رخ میدهد .همچنین
طب شکل اختالف باند هدایت بهصورت ناتیوستگی تقریباً تلهای رخ
میدهد ،درحالیکه اختالف باند ظرریت به شکل میخی خود را نشان
میدهد که سد کوچکتری نیز دارد []13؛ بنابراین به دلیل کوچکی
سد باند ظرریت ،حفرهها بهیسانی میتوانند از الیه سیلیسیم به سمت
سیلیسیم-ژرمانیوم جاری شوند .درنتیجه انتظار میرود که تجمع
حفرهها در کانال بهطور قابلمالحظهای کاهش یابد؛ که این امر باعث
کاهش اثر بدنه شناور و ترانزیستورهای  BJTتارازیتیک در ساختار
تیشنهادی خواهد شد.

)(b
شکل  :3چگالی جریان حفره برای ) (aساختار C-DG
) (bساختار DM-DG

شکل  :2دیاگرام باند انرژی بین الیههای سیلیسیم و سیلیسیم-
ژرمانیوم []7

برای اثبات ررضیه باال در شکل  3توزیع لگاریتمی چگالی جریان
حفره برای دو ساختار  C-DGو  DM-DGدر ولتاژهای بایاس VG=1/70 V
و  VD=1/0 Vمقایسه شده است .در شکل نشان داده شده است که
ماکزیمم چگالی جریان برای ساختار  DM-DGبرابر است با A/cm2
 3/07و برای ساختار  C-DGبرابر با  3/12 A/cm2است.
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این ارزایش چگالی جریان برای ساختار ارائهشده در ناحیه سورس
است ،یعنی با قرار گررتن  SiGeدر ناحیه سورس تراکم چگالی جریان
از ناحیه کانال به ناحیه سورس منتقل شده است .بنابراین در ناحیه
کانال شاهد کاهش چگالی جریان در این ساختار نسبت به ساختار
دوگیتی معمولی خواهیم بود .نتیجه کاهش چگالی جریان در ناحیه
کانال و ارزایش ین در ناحیه سورس ،کاهش اثر بدنه شناور در این
ساختار است .همچنین در شکل مشاهده میکنید که ازدحام بسیاری
از چگالی جریان حفره در  SiGeقرار گررته است که در ساختار
معمولی اینطور نیست .این تراکم زیاد حفرههای یزادشده در ساختار
 DM-DGبهوسیله دیود تونلی ایجادشده در این ساختار است؛ بنابراین
حفرههای ناشی از اثر بدنه شناور ،بهراحتی به ناحیه  P+از  SiGeجاری
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میشوند .با توجه به مکانیسم ذکرشده در باال ،برای حرکت حفرههای
انباشتهشده از ناحیه بدنه به ناحیه سورس یک مسیر مناسب ایجاد
شده است .درنتیجه سرکوب اثر تسماند را خواهیم داشت.
شکل  4تجمع حفرهها را بهصورت لگاریتمی برای دو ساختار DM-

شتاب دادن به الکترونها و ارزایش سرعت ینها خواهد شد و این امر

 DGو  C-DGدر ولتاژ بایاس  VG=1/70 Vو  VD=1/0 Vنشان

باعث ارزایش دما یا همان انرژی الکترون میشود .این دما میتواند به

این شکل تجمع حفرهها در ساختار  DM-DGدر

چندین هزار درجه سانتیگراد برسد .شایانذکر است که کاهش دمای

میدهد .مطاب

یکی دیگر از تارامترهای دیگری که باید موردتحقی و بررسی قرار
گیرد دمای الکترون است [.]15
در ترانزیستورهای ماسفت  n-Channelمیدان الکتریکی باعث

نزدیکی سورس نسبت به ساختار  C-DGکمتر است .در ارزاره ارائهشده

الکترون سبب بهبود در عملکرد دستگاه خواهد شد.

کاهش اثر بدنه شناور را به دلیل کاهش تجمع حفرهها در تی خواهیم

شکل  6دمای الکترون را در ناحیه کانال برای دو ترانزیستور
 DGو  DM-DGنشان می دهد .همان طور که مشخص است دمای
الکترون در ترانزیستور  DM-DGنسبت به ارزاره  C-DGتایین تر
است و باعث بهبود کارایی ترانزیستور ارائه شده نسبت به C-DG
شده است.

داشت.

C-

شکل  :4توزیع تجمع حفرهها بهصورت لگاریتمی برای ساختارهای
 DM-DGو C-DG

جهت تحقی و بررسی بر روی اثر حامل داغ ( )HCEاز میدان
الکتریکی استفاده شده است [ .]14کاهش میدان الکتریکی در نزدیکی
مرز درین و کانال ،کاهش چگالی حفره در اکسید گیت و همچنین
بهبود  HCEرا در تی خواهد داشت.
در شکل  0میدان الکتریکی سطحی برای دو ارزاره  C-DGو DM-
 DGنمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود میدان
الکتریکی سطحی در ارزاره  DM-DGدر رواصل قبل از محل قرارگیری
عای  HfO2بیشتر از ارزاره  C-DGاست؛ اما ثابت دیالکتریک باالی
عای  HfO2باعث کاهش میدان الکتریکی در ادامه شده است (بر طب
معادله (.))1
همانطور که مشاهده میشود در مرز ناحیه کانال و درین میدان
الکتریکی سطحی ارزاره  DM-DGبسیار کمتر از ارزاره  C-DGاست؛
بنابراین میتوان مشاهده کرد که اثر مخرب  HCEدر ارزاره تیشنهادی
بهخوبی کنترل شده است.
() 1
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 Si
E
 Ox Si

EOx 

شکل  :5نمودار میدان الکتریکی سطحی در ناحیه کانال برای
ترانزیستور  DM-DGو  C-DGدر  VG=0/75 Vو VD=1/5 V

یکی دیگر از اثرات مخربی که با کوچک شدن ارزاره برای
ترانزیستور مشکل ایجاد میکند اثر کاهش سد تتانسیل به دلیل درین
 DIBLاست.
با ارزایش ولتاژ درین سد تتانسیل کاهش مییابد بنابراین
جابهجایی حاملها از سورس به درین یسانتر صورت میگیرد و به
ولتاژ کمتری برای جابهجایی حاملها نیاز خواهد بود .ازاینرو ولتاژ
یستانه کاهش خواهد یارت [.]16
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شکل  :6نمودار دمای الکترون در ناحیه کانال برای دو ترانزیستور C-
 DGو  HOSG-DGدر  VG=0/75 Vو VD=1/5 V

تغییر در ولتاژ یستانه یک اثر بسیار مخرب در ترانزیستورهاست؛ و
تا جایی که امکان دارد باید این تغییرات را کاهش داد؛ بنابراین این
برای ما مهم است که کاهش تغییرات را در سد تتانسیل را داشته
باشیم زیرا این کاهش در سد تتانسیل باعث تغییر در ولتاژ یستانه
میشود.
شکل 7تتانسیل سطحی را برای هر دو ترانزیستور  C-DGو DM-
 DGدر دو ولتاژ درین مختلف نشان میدهد .هر دو ترانزیستور در V
 VDS=1/10بر روی یکدیگر منطب شده بنابراین یک نمودار رسم شده
و تغییرات هر یک از ترانزیستورها با این نمودار نشان دادهشده است.

طراحی ساختاری از ترانزیستور ماسفت . . .

ترانزیستور ارائهشده کمتر است؛ بنابراین اثر ولتاژ درین بر روی ولتاژ
یستانه در ترانزیستور  DM-DGکمتر از ترانزیستور  C-DGخواهد بود.
نشت درین ناشی از گیت ( )GIDLیکی دیگر از تارامترهای مهم
برای ارزیابی ارزاره است .جریانی که در هنگام بایاس منفی گیت در
ترانزیستور  n-SOI MOSFETاز درین به سمت سورس حرکت میکند،
جریان نشتی درین نامیده میشود .شایان ذکر است که حالت ایدهیل
این جریان صفر ررض شده است .بنابراین کاهش این جریان نشتی
برای ارزارههای مختلف مطلوب است .شکل  8جریان درین را برای دو
ترانزیستور  DM-DGو  C-DGبر روی تابعی از ولتاژ گیت در ولتاژ
درین  1/70ولت به تصویر کشیده است .از روی شکل نمایان است که
در ولتاژهای گیت منفی ،جریان درین در ارزاره  DM-DGکمتر از
ارزاره  C-DGاست .بنابراین ،کاهش جریان نشتی از درین بهطور
قابلتوجهی مشهود است.
بهعالوه با استفاده از معادله ( )2میتوان نشان داد که این امر باعث
بهبود تلفات توان در قطعه نیز خواهد شد .با توجه به رابطه زیر میتوان
نشان داد که توان تلفاتی وابستگی به جریان خاموشی و خازن Cload
دارد .درواقع با توجه به رابطه زیر روشن است که توان استاتیک رابطه
مستقیم به جریان خاموشی ترانزیستور دارد .ازینجاکه با توجه به شکل
مشاهده میشود که جریان خاموشی در ترانزیستور سیلیسیم روی
عای دوگیتی تیشنهادی کاهش یارته است لذا توان مصرری در
مدارهایی که از این نوع ترانزیستورها استفاده کنند بهطور قابلتوجهی
تایین مییید.
2
PTotal  PState  Pdyn  Ioff VDD   FCLoadVDD

() 2

شکل  :8نمودار مقایسه تغییرات لگاریتمی جریان درین برحسب ولتاژ
شکل  :7نمودار پتانسیل سطحی برای ترانزیستور DM-DG
و  C-DGدر دو ولتاژ  VDS=0/15 Vو VDS=1/5 V

در شکل  7نمایان است که کاهش ولتاژ درین باعث کاهش
تتانسیل سطحی در هر دو ترانزیستور شده است؛ اما این نیز مشهود
است که ) ΔΦ(DM-DGکمتر از ) ΔΦ(C-DGمیشود و  DIBLدر
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گیت برای ترانزیستور  DM-DGو  C-DGدر VDS=0/75 V
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کاهش سد تتانسیل به دلیل درین و اثر بدنره شرناور را در ترانزیسرتور
 این ساختار جدیرد را.کاهش داد و بهبود در کارایی ارزاره را شاهد بود
 در مقایسرره نتررایج بررین. نررامگررذاری کررردهایررمDM-DG ترانزیسررتور
 و مشراهدهC-DG  و ترانزیستور متداول دوگیتریDM-DG ترانزیستور
بهبود و کاهش اثرات مخرب میتوان به این نتیجه رسید که ترانزیستور
ارائهشده جایگزین مناسبی برای ترانزیستور دوگیتی معمولی یرا همران
. خواهد بودC-DG
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