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چکیده :ترانزیستورهای ماسفت با تکنولوژی سیلیسیم روی عایق کاربرد وسیعی در صنعت الکترونیک دارند .اما وجود الیه عایق در این ساختارها
باعث مشکالتی مانند اثر بدنه شناور و اثر خودگرمایی میگردند .بهمنظور باالبردن عملکرد الکتریکی ،در این مقاله یک ترانزیستور ماسفت سیلیسیم
روی عایق در مقیاس نانو ارائه میگردد .ساختار پیشنهادی با نام  QSZ-MOSFETارائه میگردد که در آن چهار ناحیه سیلیسیمی در کانال و در
اکسید مدفون در نظر گرفته میشوند .نواحی نوع  Nدر کانال یک ناحیه تخلیه ایجاد میکنند که قابلیت جریاندهی ترانزیستور را افزایش میدهند.
عالوه بر این ،اکثر حفرههای ایجادشده توسط اثر بدنه شناور ،توسط این نواحی تخلیه میگردند .نواحی نوع  Pدر اکسید مدفون کمک به کاهش
دمای شبکه میکنند و راهی برای عبور گرما از قسمت فعال ترانزیستور به زیرالیه ایجاد میکنند .عملکرد ساختار پیشنهادی و ساختار ماسفت
مرسوم توسط نرمافزار  ATLASشبیهسازی میشوند و نشان داده میشود که ترانزیستور پیشنهادی دارای عملکرد بهتری نسبت به ساختار متداول
از نظر قابلیت جریاندهی  ،ماکزیمم دمای الکترون در کانال ،میدان الکتریکی ،جریان حالت خاموش ،دمای شبکه و قابلیت تحرک الکترون میباشد.
در کنار مزایای ذکرشده ،جایگزینی بخشی از اکسید مدفون با سیلیسیم موجب افزایش خازن پارازیتی میگردد.
واژههای کلیدی :ترانزیستورهای اثرمیدان فلز-اکسید -نیمههادی (ماسفت) ،تکنولوژی سیلیسیم روی عایق ،اثر بدنه شناور ،دمای شبکه ،میدان
الکتریکی.
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Abstract: In this paper, a novel nano MOSFET is presented to enhance the electrical performance of the device. The name of the
new structure is QSZ-MOSFET which includes 4 silicon zones in the channel and buried oxide. The N type silicon zones in the
channel create the depletion regions that increase the current capability of the device. Moreover, the majority of the created holes by
the floating body effect are absorbed by these zones. The P silicon zones in the buried oxide have more conductivity than oxide and
help to reduce the lattice temperature and make a path for passing the heat from the active region of the transistor to the substrate.
The proposed and conventional structures performances are simulated by ATLAS simulator which shows the advantages of the
proposed structure.
Keywords: Metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET), silicon on insulator technology (SOI), floating body effect,
lattice temperature, electric field.
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 -1مقدمه

بهبود مییابد که باعث باالرفتن قابلیت اطمینان ترانزیستور میگردد.

ترانزیستورهای اثر میدان فلز -اکسید -نیمههادی( 1ماسفت) نقش
مهمی در صنعت الکترونیک بازی میکنند که اثرات آنها بهویژه در

شبیهسازی توسط نرمافزار  [23] ATLASنشان میدهد که ساختار

طراحی و ساخت مدارات مجتمع مشهود میباشد ] .[1-3گرایش برای
دستیابی به مدارات مجتمعی با ابعاد بسیار کوچک ،محققان را به سمت
طراحی ماسفتهایی با ابعاد بسیار کوچک در مقیاس نانو سوق داده
است ] .[4-6اما کوچککردن ابعاد ماسفتها برای کار در مقیاس نانو
مشکالتی همچون اثرات مخرب کانال کوتاه 2دارد ] .[7این اثرات
عملکرد مطلوب ترانزیستورها را با مشکالتی روبرو میکنند .در
سالهای اخیر ،تالشهای بسیاری برای غلبه بر این اثرات انجام

پذیرفته است ].[8-10
عملکرد ترانزیستورها میتواند با استفاده از تکنولوژی سیلیسیم
روی عایق 3بهینه گردد .این تکنولوژی شامل سه الیه میباشد .در الیه
باالیی که از جنس سیلیسیم میباشد ،قسمت فعال ترانزیستور شکل
میگیرد .الیه میانی یک عایق عموماً از جنس اکسید سیلیسیم می
باشد .درنهایت ،الیه زیرین که زیرالیه نامیده میشود از جنس
سیلیسیم میباشد ] .[12 ،11این تکنولوژی مزایای زیادی دارد که از
جمله آن میتوان به کاهش خازنهای پارازیتی و جریان نشتی ،4حذف

جدید دارای جریان درین بیشتری میباشد و باعث یکنواختترشدن
میدان الکتریکی و کاهش دمای شبکه ،تجمع حفرههای کانال و جریان
حالت خاموش 10میگردد .همچنین ایجاد نواحی سیلیسیمی در الیه
اکسید مدفون و کانال ترانزیستور موجب یکنواختترشدن میدان
الکتریکی میگردد .این پدیده باعث میشود تا حاملها در میدان
الکتریکی به بیشینه مقدار نرسند و انرژی الزم را برای واردشدن به
اکسید گیت کسب نکنند .در کنار مزایای ذکرشده ،جایگزینی بخشی از
اکسید مدفون با سیلیسیم موجب افزایش خازن پارازیتی میگردد.
چنانچه ساختار پیشنهادی این مقاله را با تعدادی از ساختارهایی
که در گذشته در این راستا منتشرشده ،مقایسه کنیم ،به این نتیجه
میرسیم که ماکزیمم دمای الکترون در کانال ،دمای شبکه و جریان
حالت خاموش به نحو قابل توجهی بهبود یافته است ].[24-26
ادامه مقاله حاضر بدین شرح میباشد .در بخش  ،2ساختار و مکانیسم
ترانزیستور پیشنهادی بیان میگردد .در نتایج استخراجشده از
شبیهسازی این ترانزیستور در بخش  3بحث میگردد .درنهایت،
نتیجهگیری در مورد ساختار پیشنهادی در بخش  4بیان میگردد.

پدیده قفلشدگی 5و کاهش مصرف توان اشاره نمود ] .[14 ،13اما در

 -2ساختار و مکانیزم ترانزیستور پیشنهادی

کنار این مزایا ،معایبی نیز وجود دارد .حفرههای ایجادشده توسط
یونیزاسیون برخوردی ،در ناحیه کانال باقی میمانند و بهدلیل وجود
الیه عایق ،راهی برای رسیدن به زیرالیه پیدا نمیکنند .تجمع این
حفرهها در ناحیه فعال ترانزیستور باعث ایجاد اثر مخربی بهنام اثر بدنه
شناور 6میگردد که تأثیری منفی بر عملکرد ترانزیستور میگذارد

ساختار ترانزیستور پیشنهادی در شکل  1نشان داده شده است .همان
گونهکه در این شکل مشاهده میشود 4 ،ناحیه سیلیسیمی در ناحیه
کانال و اکسید مدفون در نظرگرفته شدهاند .نواحی سیلیسیمی نوع N
در کانال ترانزیستور و در محل اتصال با اکسید مدفون قرار گرفتهاند.
چگالی ناخالصی این نواحی برابر  1×1015 cm-3میباشد .نواحی
سیلیسیمی نوع  Pدر الیه اکسید مدفون قرار گرفتهاند و چگالی
ناخالصی آنها برابر  1×1015 cm-3میباشد .طول نواحی نوع  Nو P
برابر میباشند و با  Lt-SZنشان داده میشوند .عمق ناحیه نوع  Nبا
 Dt-SZنشان داده میشود .همچنین ،عمق ناحیه نوع  Pبرابر با عمق الیه
اکسید مدفون میباشد و با  tBOXنشان داده میشود .کلیه پارامترهای
ساختار پیشنهادی مورداستفاده در شبیهسازی ،در جدول  1آورده
شدهاند .ذکر این نکته مهم میباشد که پارامترهای ساختار پیشنهادی
( )QSZ-MOSFETو ساختار متداول ( )C-MOSFETهمانند هم می
باشند بهجز نواحی نو ع  Nو  Pکه در ساختار متداول وجود ندارند.
در شبیهسازی انجامشده ،از حل معادالت رانشی -نفوذی 11استفاده
شده است .همچنین مدلهای مربوط به وابستگی قابلیت تحرک
حاملها 12بهمیزان چگالی واردشده ،میدان الکتریکی و سرعت اشباع13
فعال شده است .بر این اساس و با توجه به مدلهای در نظر گرفته
شده و جدول قابلیت تحرک حاملها ،مقادیر  µno=1076 cm2/Vsو
 µpo=460.9 cm2/Vsکه بهترتیب مربوط به قابلیت تحرک الکترون و
حفره میباشد و همچنین مقدار  τn=τp=1×10-7 sکه عمر حاملهای
الکترون و حفره هستند در نظر گرفته شدهاند .عالوه بر این موارد،

] .[15عیب دیگر تکنولوژی سیلیسیم روی عایق ،اثر خودگرمایی 7می
باشد ] . [16وجود الیه عایق ،باعث عدم خروج گرمای ایجاد شده در
ناحیه فعال ترانزیستور میگردد .روشهای زیادی تاکنون برای کاهش
این اثرات مخرب ارائه شده است ] .[17-22اما روشهای موجود
ممکن است پروسه ساخت پیچیدهای داشته باشند یا اینکه ممکن است
به برخی دیگر از پارامترهای ترانزیستور آسیب برسانند.
در این مقاله یک ساختار جدید برای ترانزیستورهای ماسفت با
تکنولوژی سیلیسیم روی عایق در مقیاس نانو پیشنهادشده که میتواند
اثر بدنه شناور و دمای شبکه 8را بهبود بخشد .در ساختار جدید4 ،
ناحیه در نظر گرفته شده است که دو ناحیه از نوع  Nو دو ناحیه دیگر
از نوع  Pمیباشند  .بنابراین ،ساختار جدید ،نانو ماسفت با چهار ناحیه
سیلیسیمی ( )QSZ-MOSFETنامیده میشود .نواحی  Pدر داخل
اکسید مدفون 9و نواحی  Nدر داخل کانال قرار گرفتهاند .رسانایی این
نواحی بیشتر از اکسید سیلیسیم میباشد ،بنابراین گرمای ایجاد شده
در قسمت فعال ترانزیستور میتواند از طریق این نواحی به زیر الیه راه
یابد .همچنین حفرههای ایجاد شده در کانال ،میتوانند از این مسیر به
زیرالیه بروند .با توجه به این توضیحات ،دمای شبکه و اثر بدنه شناور
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مدلهای فیزیکی مربوط به وابستگی قابلیت تحرک حاملها به دما و
میدان الکتریکی در شبیهساز  ATLASفعال شده است .مدل بازترکیب
شاکلی رید هال 14و آوگر 15و همچنین مدل قابلیت تحرک لمباردی16
در این شبیهسازی در نظر گرفته شده است .الزمبهذکر است که مدل
قابلیت تحرک لمباردی در ناحیه وارونگی برای محاسبه تغییرات
قابلیت تحرک حاملها در فصل مشترک بین نیمههادی و عایق که
دارای پراکندگی سطحی باالست استفاده میشود .همچنین با توجه به
اینکه افزاره در ابعاد نانومتر میباشد ،از مدل کوانتومی بوهر 17در این
راستا استفاده شده است.
Gate

Drain

’A

N+

Lt-SZ

Source

A

N+

P
Dt-SZ

tBOX

میدهد .در ساختار جدید بهدلیل درنظرگرفتن نواحی سیلیسیومی،
حفرههای کانال میتوانند به سمت زیرالیه حرکت کنند و از چگالی
حفرهها در ناحیه کانال کاسته شود .از این شکل مشخص میباشد که
چگالی حفرههای ساختار پیشنهادی بهمیزان چشمگیری کاهش یافته
و بهبود اثر بدنه شناور رخ خواهد داد ].[29-26
جدول  :1پارامترهای ترانزیستور پیشنهادی که در شبیهسازی
مورداستفاده قرار گرفتهاند.
پارامترهای ترانزیستور QSZ-MOSFET

مقادیر

طول کانال

40 nm

ضخامت الیه سیلیسیم روی عایق

30 nm

طول ناحیه سیلیسیم نوع )Lt-SZ( N

7 nm

ضخامت اکسید مدفون ()tBOX

20 nm

عمق ناحیه سیلیسیم نوع )Dt-SZ( N

5 nm
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1 nm
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30 nm
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چگالی ناخالصی مناطق سیلیسیمی

1×1017 cm-3

PوN

چگالی ناخالصی سورس/درین

1×1019 cm-3

چگالی ناخالصی کانال

1×1016 cm-3
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 -3بحث بر نتایج حاصل از شبیهسازی
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شکل  .2جریان درین در برابر ولتاژ درین برای هر دو ساختار
پیشنهادی و متداول
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0.0

] Hole Concentration [cm

در این بخش در مورد نتایج شبیهسازی ترانزیستور پیشنهادی توسط
شبیهساز  ATLASبحث میگردد .در شکل  ،2جریان درین با تغییرات
ولتاژ درین برای هر دو ساختار پیشنهادی و متداول رسم گردیده است.
کامالً مشهود میباشد که قابلیت جریاندهی 18ترانزیستور پیشنهادی
به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .دو دلیل فیزیکی اصلی در
افزایش جریاندهی ساختار پیشنهادی وجود دارد .یکی از این دالیل
کاهش اثر بدنه شناور میباشد .در ساختار جدید پیشنهادی نواحی
سیلیسیمی درنظرگرفتهشده از تجمع حفرهها در داخل کانال میکاهد.
دلیل فیزیکی دیگر کاهش مقاومت ناحیه کانال با درنظرگرفتن الیه
سیلیسیمی نوع  Nدر این ناحیه میباشد].[13
در شکل  ،3چگالی حفرهها در طول کانال و در امتداد خط برش
’( AAدر شکل  1نشان داده شده است) که در فاصله  10نانومتری از
سطح افزاره قرار دارد ،رسم شده است .برای هر دو ساختار مطالعهشده
در این مقاله رسم گردیده است .در ترانزیستور متداول که در تکنولوژی
سیلیسیم روی عایق شکل میگیرد ،به علت وجود الیه اکسید مدفون،
حفرهها راهی برای انتقال به سمت زیرالیه ندارند و اثر بدنه شناور رخ

-4

2.0x10

]Drain Current [A/µm

6.0x10

30

]x direction [nm

شکل  .3چگالی حفرههای کانال برای ساختارهای پیشنهادی و متداول
در  VG=0/8 Vو VD=0/8 V
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شکل  .4نمودار میدان الکتریکی افقی در کانال برای هر دو ساختار
متداول و پیشنهادی در VD=1/4 V
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شکل  4میدان الکتریکی را در کانال برای هر دو ساختار متداول و
پیشنهادی در امتداد خط برش ’ AAنشان میدهد .همانگونهکه در
شکل مشخص میباشد ،ساختار متداول ،دارای دو پیک اصلی میباشد.
وجود پیک در میدان الکتریکی و نداشتن میدان الکتریکی یکنواخت،
باعث میشود حاملها انرژی زیادی را کسب کنند و در میدان
الکتریکی بیشینه به الکترون داغ تبدیل شوند .از پیامدهای دیگر عدم
یکنواختی میدان الکتریکی افزایش انرژی حاملها و افزایش میزان
برخورد آنها میباشد .در این حالت تعدادی از حاملها از قرارگیری در
مسیر اصلی جریان بازمیمانند و به سمت گیت حرکت میکنند .اما در
ساختار پیشنهادی ،با درنظرگیری دو ناحیه سیلیسیمی در کانال ،چهار
پیک جدید در محل لبههای این نواحی ایجاد میگردند که باعث
کوچکشدن پیکهای اصلی و درنتیجه یکنواختترشدن میدان شوند.
کنترل دما در افزاره ،مسئله بسیار مهمی میباشد .بدین معنی که
الزم است افزاره در دماهای باال نیز بهدرستی کار کند .برای ارزیابی
قابلیت اطمینان ترانزیستور پیشنهادی ،بیشینه دمای الکترونها 19در
کانال ،در شکل  5رسم شده است .این شکل بهوضوح نشان میدهد که
ساختار پیشنهادی دارای بیشینه دمای الکترون پایینتری نسبت به
ساختار متداول میباشد .همانگونهکه پیشتر گفته شد ،این مسئله به
دلیل درنظرگیری ناحیه نوع  Nدر داخل کانال میباشد که باعث
یکنواختترشدن میدان الکتریکی میگردد.
پارامتر مهم دیگری که الزم است بررسی گردد ،دمای شبکه می
باشد .تغییرات دمای شبکه در ضخامتهای مختلف اکسید مدفون برای
هر دو ساختار موردمطالعه در این مقاله در شکل  6رسم گردیده است.
همانگونهکه در شکل مشخص میباشد ،با افزایش ضخامت اکسید
مدفون ،دمای شبکه در هر دو ساختار افزایش مییابد .این مسئله به
علت پایینبودن قابلیت هدایت الکتریکی اکسید سیلیسیم میباشد که
بهصورت سدی مانع از عبور گرما از قسمت فعال ترانزیستور به زیرالیه
میگردد .در ساختار پیشنهادی ،بهعلت وجود نواحی سیلیسیمی نوع P
در داخل کانال ،گرمای ایجادشده در قسمت فعال ترانزیستور میتواند
از طریق این نواحی به زیرالیه انتقال یابد .بنابراین ،دمای شبکه در
ساختار پیشنهادی نسبت به ساختار متداول بهمیزان قابل توجهی
کاهش مییابد.
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شکل .6تغییرات دمای شبکه با افزایش ضخامت اکسید مدفون برای
هر دو ساختار متداول و پیشنهادی  VG=0/6 Vو VD=1 V

جریان حالت خاموش ،پارامتر دیگری میباشد که رفتار افزاره را در
دماهای باال نشان میدهد .شکل  ،7جریان حالت خاموش را برای
ساختارهای پیشنهادی و متداول نشان میدهد .همانگونهکه در این
شکل مشخص میباشد ،جریان حالت خاموش در ساختار پیشنهادی به
میزان قابل توجهی کاهش یافته است که دلیل این امر درنظرگیری
نواحی سیلیسیمی در کانال و کاهش دمای شبکه میباشد .رابطه بین
جریان حالت خاموش با دما بهصورت زیر میباشد:
 qVth

()1

W kT
e
L

I off  100

همانطورکه مشخص است ،کاهش دما در کاهش جریان حالت
خاموش نقش بسزایی دارد .در رابطه ( W ،)1-1و  Lبهترتیب پهنا و
طول کانال میباشند Vth ،q .و  Tبیانگر بار الکترون ،ولتاژ آستانه و دما
بر حسب کلوین میباشند .همچنین  kو  ηبهترتیب ثابت بولتزمن و
ضریب بدنه میباشد.
الزمبهذکر است با توجه به ضخامت کم نواحی سیلیسیومی درنظر
گرفتهشده ،پدیده تونلزنی محتمل میباشد .اما نتایج شبیهسازی نشان
میدهد که الیه سیلیسیم روی عایق با ضخامت زیاد موجب شده این
پدیده اثر قابلتوجهی برروی جریان حالت خاموش ترانزیستور نداشته
باشد.
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شکل  .7تغییرات جریان حالت خاموش با افزایش دما برای هر دو
ساختار متداول و پیشنهادی.
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ماکزیمم دمای

نتایج شبیهسازی نشان میدهند که قابلیت تحرک الکترون در
کانال ترانزیستور پیشنهادی نسبت به ساختار متداول افزایش یافته
است .قابلیت تحرک الکترون رابطه مستقیمی با دما دارد .این رابطه در
معادله  2آورده شده است:
n

()2





T
 T0

 (T )   (T0 )

در این معادله T ،دما برحسب کلوین T0 ،دمای محیط و  nمقداری
ثابت بین  1/6تا  2/4میباشد ] .[1این بدین معنی میباشد که دمای
باال ،قابلیت تحرک حاملها را کاهش میدهد .همانگونه که در شکل 8
دیده میشود ،پایینتربودن دمای شبکه در ساختار پیشنهادی ،باعث
افزایش قابلیت تحرک الکترون در ناحیه کانال میگردد.
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شکل  .8قابلیت تحرک الکترون در کانال برای ساختارهای متداول و
پیشنهادی  VG=0/8 Vو VD=0/8 V

بهمنظور مشخصنمودن قابلیت ساختار پیشنهادی ،در جدول 2
دمای شبکه ،بیشینه دمای الکترون در کانال و جریان حالت خاموش
ساختار  QSZ-MOSFETبا ساختارهای گذشته مقایسه شده است.
الزمبهذکراست بهمنظور مقایسه دقیقتر ساختار پیشنهادی با کارهای
قبلی ،یکسانسازی شرایط از قبیل طول کانال ،بایاسینگ و  ...در
ساختارهای گذشته و ساختار پیشنهادی صورت گرفته است .همان
طورکه از جدول  2مشخص میباشد ،ساختار پیشنهادی در این مقاله
دارای نتایج قابل قبولی میباشد.

Serial no.XX

الکترون در
کانال

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،یک ماسفت با چهار الیه سیلیسیمی در مقیاس نانو با
قابلیت اطمینان باال پیشنهاد گردید که دارای رفتار ویژهای در مقایسه
با ساختار متداول در دماهای باال میباشد .نواحی سیلیسیمی نوع  Nو
 Pدر کانال و در الیه اکسید مدفون قرار گرفتهاند که باعث باالرفتن
قابلیت جریاندهی ،کاهش اثر بدنه شناور و کاهش دما میگردند.
شبیهسازی با نرمافزار  ATLASنشان میدهد که ساختار پیشنهادی
دارای جریان حالت خاموش پایینتر ،قابلیت تحرک الکترون باالتر و
دمای الکترون قابلقبول میباشد.
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