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ژرمانیوم در- در این ساختار با به کار بردن سیلیسیم.) ارائه شده استSG-TD(  در این مقاله ساختار جدیدی برای ترانزیستور سهگیتی:چکیده

)C-TG(  مشخصههای ماسفت سهگیتی در مقایسه با ساختار ماسفتهای سهگیتی مرسوم،ناحیه سورس و ایجاد تونلزنی به درون ناحیه سورس
 در. اثرات منفی آن نیز کاهش مییابد، در ساختار پیشنهادی عالوه بر اینکه عایق بودن ترانزیستور در زیر کانال حفظ میشود.بهبود داده شده است
 این کار باعث کاهش اثر بدنه شناور.ژرمانیوم استفاده شده است-ساختار ارائه شده برای جلوگیری از تجمع حفرهها درون سطح کانال از سیلیسیم
 بهصورت سهبعدیSilvaco  نتایج این ساختار با نرمافزار.) و جریان چگالی حفرهها در ماسفتهای سهگیتی میشودSHE)  اثر خودگرمایی،)FBE)
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Abstract: This paper proposes a new structure of triple-gate transistors (SG-TD). By using the silicon-germanium in the source region
and creating a diode tunneling inside the source, the characteristic of the proposed triple-gate MOSFET is improved in comparison
with a conventional triple-gate MOSFET (C-TG). In the proposed structure , not only insulation under of the transistor channel is
maintained, but also it reduces the negative effects. In the structure to prevent the accumulation of holes in the channel region, the
silicon-germanium have used. This can reduce the floating body effect (FBE), the self-heating effect (SHE), and the current density of
holes in the proposed triple-gate MOSFET . The proposed structure is simulated with 3D-Silvaco software.
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 -1مقدمه
اگرچه روند پیشرفت تکنولوژی در مدارات توان پایین و با قابلیت جریان
دهی باال بهسوی کوچک کردن سایز ترانزیستورها میباشد ،اما این
کوچکسازی سبب ایجاد مشکالتی از قبیل اثرات کانال کوتاه میشود و
هرچه طول کانال کوچکتر شود این آثار نامطلوب شدیدتر میگردد
[.]1-3
1
از تکنولوژی سیلیسیم بر روی عـایق ) (SOIبـهدلیـل مزایـای
عمـده آن ماننـد جریان نشتی کم ،ایزوالسیون ایدهآل ،کاهش خازنها
و درنتیجه سـرعت باال و همچنین توانایی کار کـردن در دمـای محیطـی
بـاال جهـت سـاخت قطعات الکترونیک استفاده میشود [ .]4یکی از
مزایای بسیار خوب این ترانزیستور استفاده آن در ابعاد بسیار کوچک
است ،چراکه امروزه سعی بر هرچه کوچکتر نمودن ابعادترانزیستورها و
حجم مدارات مینمایند [ .]5اثرات کانال کوتاه در اینگونه از
ترانزیستورها نسبت به ترانزیستورهای معمولی بسیار کمتر است که این
امر سبب بهکارگیری ترانزیستور سیلیسیم روی عایق در مدارات توان
پایین میشود.
در ترانزیستورهای سیلیسیم روی عایق زمانی که الکترونها در
ناحیه اشباع از میدان الکتریکی قوی عبور میکنند ،در برخورد با اتمهای
کانال بهعلت یونیزاسیون برخوردی باعث تولید جفت الکترون  -حفره
میشوند [ .]6الکترونهای تولیدشده بهسمت درین حرکت کرده و از سد
پتانسیل عبور میکنند و وارد ناحیه درین میشوند اما حفرهها نمیتوانند
وارد زیربنا شوند و به سطح پایین کانال میآیند و چون راهی برای خروج
از کانال ندارند در سطح پایین کانال تجمع میکنند .این افزایش تجمع
حفرهها باعث ایجاد اثرات نامطلوب بر مشخصههای ماسفت میشود که
ازجمله آنها میتوان به افزایش پتانسیل بدنه اشاره کرد [ .]7افزایش
پتانسیل بدنه باعث کاهش کاذب ولتاژ آستانه و افزایش ناگهانی جریان
درین خواهد شد که این امر باعث غیرخطی شدن مشخصههای خروجی
ماسفت خواهد شد [ .]8-9از طرفی بهدلیل اینکه در نزدیکی درین
میدان الکتریکی بسیار زیاد است حاملها میتوانند انرژی الزم را برای
وارد شدن به اکسیدگیت به دست آورند و اثرات حاملهای داغ را به
وجود آورند .بنابراین با گذشت زمان این حاملها عملکرد ترانزیستور
دستگاه را کاهش میدهند .بنابراین برای رسیدن به ساختار مطلوب ،الزم
است که میدان الکتریکی را در نزدیکی درین کم کرد [.]10
در این مقاله یک ماسفت جدید با استفاده از سیلیسیم-ژرمانیم در
ناحیه سورس ارائه شده است .هدف از این ساختار ایجاد تونلزنی دیودی
در ناحیه سورس برای خارج کردن حفرهها از درون کانال میباشد .این
ساختار جدید  SG-TDنامیده شده و شامل یک ماده سیلیسیم-ژرمانیم
با دو ناحیه  N+و  P+کنار هم میباشد .در این ساختار پیشنهادی ضمن
حفظ عایق بودن کانال اثرات نامطلوب عایق کانال نیز بهبود داده شده
است .در مقایسه نتایج بین این ساختار با ساختار ترانزیستورهای ماسفت
سه گیتی مشاهده میشود که ساختار پیشنهادی اثرات مخرب کانال
کوتاه را کاهش داده است.
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الزم به ذکر است که برخی محققان در ساختارهای خود از مواد
گوناگونی همانند سیلیسیم و سیلیسیم-ژرمانیم در زیر کانال و یا درون
سورس با چگالیهای متفاوت استفاده و باعث جمعآوری حفرهها در
درون کانال شدهاند [ .]8-9تفاوت کار ما با ساختار آنها این است که ما
پیوند  P-Nرا در کنار هم با ضخامت کم قرار دادهایم که باعث شدهاست
فضای کمی از سورس اشغال شود و همچنین پیوند  P-Nکمتری تشکیل
گردد .ای ن امر اثرات مخرب ناشی از ناحیه تخلیه راکمتر و باعث بهبود
نسبت به کارهای مشابه شده است.
در ادامه این مقاله به بررسی مشخصات ماسفت پیشنهادی و مقایسه
اثرات آن با مشخصات خروجی ماسفت معمولی پرداخته شده است.

 -2ساختار ترانزیستور  SG-TDو پارامترهای آن
شکل  1ساختار ارائه شده به صورت سهبعدی و سطح مقطع آن را نشان
میدهد که توسط نرمافزار اطلس شبیهسازی شده است .در این ساختار
طول گیت در سه راستای  X ,Yو  30 Zنانومتر میباشد .در جدول 1
پارامترهای شبیهسازی شده نشان داده شده است .در این شبیهسازی
مقادیر برای هر دو ساختار سهگیتی  C-TGو  SG-TGیکی میباشد
تنها در ساختار جدید سیلیسیم-ژرمانیوم در ماسفت پیشنهادی ارائه
شده است .تمامی شبیهسازیها سهبعدی بوده و توسط نرمافزار Silvaco
شبیهسازی شده است.
در این شبیهسازی برای محاسبه دقیقتر نتایج از مدلهای
یونیزاسیون برخوردی ) ،(Impact Selbبازترکیبی ) ،(Srhمدل بازترکیبی
وابسته به میدان ) ،(Fldmobمدل تونلزنی ) ،(HEIمدل حامل داغ
) (HHIو مدلهای دیگر استفاده شده است.الزم به ذکر است که مقادیر
پارامترهای بهکاربردهشده با توجه به نقشه راه فناوری نیمههادی انتخاب
شده است [.]11

 -3بحث و بررسی
شکل  2دیاگرام باند انرژی محل اتصال دوالیه سیلیسیم ) (Siو
سیلیسیم-ژرمانیم ) (SiGeرا نمایش میدهد .همانطور که در شکل
مشخص است باند ممنوعه (شکاف باند) سیلیسیم-ژرمانیم از شکاف باند
سیلیسیم کوچکتر است .همچنین طبق شکل اختالف باند هدایت
بهصورت ناپیوستگی تقریباً پلهای رخ میدهد ،در حالیکه اختالف باند
هدایت بهصورت ناپیوستگی تقریباً پلهای رخ میدهد ،در حالیکه اختالف
باند ظرفیت بهشکل میخی خود را نشان میدهد که سد کوچکتری را
دارد .بنابراین بهدلیل کوچکتر بودن این سطح در ساختار ارائهشده از
سیلیسیم-ژرمانیم استفاده شده است که حفرهها به راحتی بتوانند از
سیلیسیم وارد سیلیسیم-ژرمانیم شوند و از تجمع حفرهها در کانال
بهطورقابلمالحظهای جلوگیری میکند که این امر موجب کاهش اثر
بدنهی شناور و دمای درون کانال میشود.
برای اثبات فرضیه باال شکل  3حرکت چگالی جریان حفرهها در
ساختار  C-TGو  SG-TGرا نشان میدهد .همانطور که در شکل نشان
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داده شده است که در ساختار جدید حرکت حفرهها بهسمت  SiGeبوده
و بخشی از حفرهها از کانال خارج میشوند.
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جدول  :1پارامترهای ترانزیستورهای شبیهسازی شده
مقدار

پارامترها
طول کانال در

راستای X

 30نانومتر

طول کانال در

راستای Y

 30نانومتر

Z

 30نانومتر

طول کانال در راستای
طول سورس و درین

 50نانومتر

ضخامت اکسید گیت

 1.2نانومتر

ضخامت اکسید مدفون

 50نانومتر

ناخالصی N

 20نانومتر

ضخامت  Siبا

ضخامت  SiGeبا ناخالصی

 10نانومتر

P

ضخامت  SiGeبا ناخالصی  Pدر راستای

(الف)

 15نانومتر

Z

چگالی ناخالصی ناحیه کانال

1×1018

بر سانتیمتر مکعب

چگالی ناخالصی ناحیه درین و سورس

1×1020

بر سانتیمتر مکعب

چگالی ناخالصی ناحیه

SiGe N

 1×1020بر سانتیمتر مکعب

چگالی ناخالصی ناحیه

SiGe P

1×1020

بر سانتیمتر مکعب

شکل 6و شکل  7غلظت حفرهها در هر دو ساختار  C-TGو SG-TG

را نشان میدهد که شکل  6غلظت

حفرههای درون کانال در راستای X

و شکل  7غلظت حفرههای درون کانال در راستای  Yرا نشان میدهد.
شکل  4و شکل  5چگالی جریان حفرهها در درون کانال در دو
راستای  Xو  Yرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود دیود
(ب)

(ج)
شکل  :1الف) نمای سهبعدی ب) سطح مقطع در راستای  XYج)

تونلزنی سیلیسیم-ژرمانیم باعث کاهش چگالی جریان حفرهها در طول
کانال در ساختار  SG-TGنسبت به ساختار  C-TGشده است.

شکل  :2دیاگرام باند انرژی پیوند  Siو ]12[ SiGe

سطح مقطع در راستای  ZYساختار پیشنهادی SG-TG

در شکل  3نشان داده شده است که بیشینه چگالی جریان برای
ساختار سهگیتی پیشنهادی  C-TGتقریباً  4/27 𝐴⁄𝑐𝑚2و برای ساختار
سهگیتی  SG-TGتقریباً  2/75 𝐴⁄𝑐𝑚2میباشد.
.در ساختار  SG-TGاز طریق دیود تونلزنی تراکم حفرهها از درون
کانال را به درون سورس انتقال داده شده است بنابراین چگالی حفرها
درون کانال نسبت به ساختار سهگیتی  C-TGکاهش مییابد که باعث
کاهش اثر بدنه شناور و دمای ترانزیستور خواهد شد.
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شکل :7غلظت حفرهها در راستای Y

(ب)
شکل :3جریان حفرهها درون کانال؛ الف) ساختار  ،C-TGب) ساختار
SG-TG

شکل :8بازترکیب برای

دو ساختار  SG-TGو C-TG

جهت بررسی اثر حامل داغ ) (HCEاز میدان الکتریکی و دمای
شکل  :4چگالی جریان حفرهها در راستای X

الکترون استفاده شده است [ .]13کاهش میدان الکتریکی در نزدیکی
مرز درین و کانال باعث کاهش چگالی حفرهها در اکسید گیت و همچنین
بهبود اثر حامل داغ را در پی خواهد داشت.
شکل  9میدان الکتریکی درون کانال برای هر دو ساختار  C-TGو
 SG-TGرا نشان میدهد .شکل  10جریان میدان الکتریکی درون کانال
برای هر دو ساختار  C-TGو  SG-TGرا نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود میدان بهسمت سورس کشیده شده است.

.

شکل  :5چگالی جریان حفرهها در راستایY

در هر دو شکل مشاهده میشود که غلظت حفرهها درون کانال در
ساختار  SG-TGنسبت به ساختار  C-TGکمتر شده است و تجمع
حفرهها درون ساختار پیشنهادی کمتر بوده است .در هر دو ساختار
 VD=VG=1/2ولت میباشد .کمشدن غلظت درون حفرهها باعث کم
شدن بازترکیب در درون کانال نیز خواهد شد .شکل  8نمودار بازترکیب
هر دو ساختار را به ترتیب برای  SG-TGو  C-TGنشان میدهد.

در شکل  11دمای الکترون در طول ماسفت بررسی شده است.
همانطور که مشاهده میشود میدان الکتریکی در نزدیکی درین و کانال
ساختار  SG-TGنسبت ساختار  C-TGکمتر شده است و دمای الکترون
نیز بهدلیل کم شدن حفرهها و برخورد کمتر در طول کانال کمتر شده
است .بنابراین اثر مخرب حامل داغ نیز در ساختار پیشنهادی نیز بهبود
مییابد.
 .در سالهای اخیر ،افزایش جریان خاموشی تبدیل به یک نگرانی
بزرگ شده است که در حال حاضر تبدیل به عامل محدودکننده برای
افزارهها میباشد [ .]14یکی دیگر از پارامترهای مهم برای افزارهها ،نشتی
درین ناشی از گیت ) (GIDLمیباشد .جریانی که در هنگام بایاس منفی
گیت از درین بهسمت سورس حرکت میکند را جریان نشتی ناشی از
درین مینامند .هرچه جریان نشتی به صفر نزدیکتر باشد خروجی
ترانزیستور بهتر میباشد .درنتیجه کاهش این جریان نشتی برای
افزارههای مختلف مطلوب است .شکل 12جریان درین را برای دو
ترانزیستور  C-TGو  SG-TGبرای ولتاژ گیت بین  -0/5تا  1ولت و ولتاژ

شکل :6غلظت حفرهها در راستای X
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شکل :9میدان الکتریکی در طول کانال در دو ساختار  SG-TGو C-TG

ترانزیستور ماسفت سهگیتی با استفاده از . . .

شکل :12جریان خاموشی ساختارهای

.همانطور که در شکل مشخص است جریان نشتی ناشی از درین
در ولتاژ گیت منفی برای ساختار  SG-TGکمتر از ساختار C-TG
میباشد .با استفاده از معادله  1میتوان نشان داد که کاهش جریان نشتی
باعث بهبود توان تلفاتی در افزارهها میشود .در رابطه زیر میتوان نشان
داد که توان تلفاتی وابستگی به جریان خاموشی و خازن 𝑑𝑎𝑜𝑙𝐶 میباشد.
از جهتی از رابطه زیر میتوان فهمید که توان استاتیکی رابطه مستقیم
با جریان خاموشی ترانزیستور دارد .در ساختار  SG-TGمشاهده میشود
که جریان خاموشی نسبت به ساختار  C-TGکاهش یافته است درنتیجه
توان مصرفی نیز کاهش مییابد [.]15

()1
(الف)

 C-TGو  SG-TGدر VD=0/5 V

2
𝐷𝐷𝑉 𝑑𝑎𝑜𝑙𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 + 𝑃𝑑𝑦𝑛 = 𝐼𝑜𝑓𝑓 𝑉𝐷𝐷 + 𝐹C

 .در این معادله 𝐷𝐷𝑉 ولتاژ درین 𝑃 ،توان 𝐼𝑜𝑓𝑓 ،جریان خاموشی C𝑙𝑜𝑎𝑑 ،بار
خازنی  ،ضریب فعالیت کلیدزنی و 𝐹 فرکانس کالک میباشد.
یکی از پارامترهای دیگر که ساختار جدید موجب کاهش آن میشود
اثر خودگرمایی است .ماسفتهای عایق چون راهی برای خروج دمای
درون کانال ندارند این گرمای درون کانال تأثیر مخرب بر روی مشخصات
ترانزیستوری میگذارد .شکل  13دمای ماسفتها را در طول ماسفت
نشان میدهد .مشاهده میشود که ساختار  SG-TGموجب کاهش دمای
ماسفت و درنتیجه بهبود اثر خودگرمایی در ماسفت میشود.
اگر دمای شبکه کاهش یابد قابلیت تحرک 2طبق معادله  2افزایش
پیدا خواهد کرد .که در این فرمول  µeffقابلیت تحرک مؤثر در دمای
محیط T0 ،دمای محیط T ،میانگین دمای کانال و’ kتوان دمای قابلیت
تحرک میباشد [.]16
’T k
]

() 2
(ب)

[ µeff.0

T0

=

µeff

شکل : 10جریان میدان الکتریکی در طول کانال در؛ الف) ساختار C-

در پایان جدولی از مقایسه ساختار پیشنهادی با سایر ساختارهای
انجام شده ارائه گردیده که در جدول  2نشان داده شده است.

شکل : 11دمای الکترون در طول کانال در دو ساختار  SG-TGو C-TG

شکل :13دمای شبکه دو ساختار  SG-TGو  C-TGدر ماسفت،

 ،TGب) SG-TG

VD=0/5V
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ولتاژ
آستانه

) V(

 نتیجه گیری-4
SG-TG سهگیتی

در این مقاله یک ساختار جدید برای ترانزیستورهای
ژرمانیم در ناحیه سورس که باعث-با استفاده از دیود تونلزنی سیلیسیم
 ارائه گردیده،جمعآوری حفرههای درون کانال بهسمت سورس شده
 اثر، اثر بدنه شناور، این امر منجر به کاهش اثر حامل داغ.است
 در مقایسه ساختار.خودگرمایی و جریان نشتی ناشی از درین میشود
 میتوانC-TG  با ساختار سهگیتیSG-TG سهگیتی پیشنهادی
مشاهده کرد که ساختار جدید موجب بهبود مشخصههای ترانزیستوری
 از این نتایج میتوان نتیجه گرفت که ساختار ارائهشده.شده است
.میتواند جایگزین مناسبی برای ترانزیستورهای سهگیتی معمولی باشد
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