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 در این مقاله رو شی جدید برای بهبود اثرات کانال کوتاه بدون پیچیدگی در فرآیند ساخت افزارههای سیلی سیم روی عایق در مقیاس نانو:چکیده
 مسیر میدان. در داخل اکسید مدفون و ناحیه کانال استSi3N4  شکل با استفاده از مادهU  فکر اساسی در این مقاله تحقق اکسید.ارائه شده است
الکتریکی جانبی از سمت درین و سورس پس از برخورد به اکسید تعبیه شده منحرف شده و مقدار کمتری از خطوط میدان الکتریکی توانایی کافی
 افزایش ر سانش مؤثر حرارتی ساختار پی شنهادی توانایی م ضاعفی به ساختار جدید.برای عبور از اک سید و ر سیدن به ناحیه کانال را پیدا میکنند
 دمای، مقایسه ساختار ار ائه شده با افزاره مرسوم نشان میدهد که پارامترهای مهمی همچون اثرات کانال کوتاه.جهت کار در دماهای باالتر میدهد
 کندوکتانس درین و جریان نشببتی بهطور موثری بهبود یافته اسببت که نمایانگر برتری سبباختار، تحرک پذیری الکترون، میدان الکتریکی،شبببکه
 اسببتSILVACO  که خود یکی از محصببوالت تجاریATLAS  سبباختارهای تحت مطالعه در این مقاله با اسببتفاده از نرمافزار.پیشببنهادی اسببت
.شبیهسازی شده است
. میدان الکتریکی، اثرات کانال کوتاه، نیتراید سیلیسیم، مقیاس نانو:واژههای کلیدی

Blockage of Lateral Electric Field from Source/Drain Regions
to Improve Short Channel Effects in Nano-SOI device
M. K. Anvarifard, Assistant Professor
Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Rudsar- Vajargah, Iran, Email:
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Abstract: This paper has presented a new method for the improvement of short channel effects with no complexity in the fabrication
flow of Nanoscale silicon-on-insulator (SOI) devices. The basic idea in this paper is realization of a U-shaped oxide using Si3N4
material inside the buried oxide and channel region. The lateral electric field lines path from source/drain deviates after meeting with
the embedded oxide. As a result, less electric field lines will get the ability to go through the oxide and to reach the channel region. A
double ability is caused by increase in effective thermal conduction of the proposed structure in high temperature applications. A
comparison between the proposed structure and conventional structure shows that the important parameters such as short channel
effects, lattice temperature, electric field, electron mobility and drain conductance have been effectively improved promising the
superiority of the proposed device. The structures under study in this paper have been simulated by ATLAS simulator which is one of
the commercial products of SILVACO family.
Keywords: Nanoscale, Si3N4, short channel effects, electric field.
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 -1مقدمه
افزارههای  MOSFETبخش مهمی از مدارات مجتمع امروزی را تشکیل
میدهند .با این وجود وقتی این افزارهها به سبببمت مقیاس نانو هدایت
می شوند اثرات نامطلوبی رخ میدهد که قابلیت اعتماد آنها را به شدت
کاهش میدهد .فناوری سیلیسیم روی عایق ) (SOIبه علت ایزوالسیون
قوی توسبببک اکسببب ید مدفون ،مزایایی را همچون کاهش خازن های
پارازیتی ،مصبببونیت در برابر جریان قفلشبببدگی و کاهش اثرات کانال
کوتاه دارد که باعث شده در حال حا ضر تحقیقات زیادی روی آن انجام
گیرد و رقیب مهم افزارهای  MOSFETقلمداد گردد ].[ 1-8
مهند سی اختالف تابع کار بهعنوان رو شی جالب ،توزیع پتان سیل
پلهای شکل در کانال افزاره  SOI-MOSFETایجاد کرده و باعث میشود
م یدان الکتریکی بحرانی بهطور قا بلمالح ظهای کاهش یا بد .روش
مهندسببی تابع کار در بسببیاری از افزارههای نوین بهعنوان یک رهگشببا
برای بهبود اثرات کانال کوتاه در مقیاس نانو معرفی میشود ]. [3-11
یکی از روشهبای مؤثر دیگر برای کباهش اثرات کبانبال کو تاه
مهندسی اختالف ولتاژ است .تقسیم کردن گیت به دو تکه و قرار دادن
یک منبع تغذیه ثابت بین آنها ،باعث شببده که توزیع میدان الکتریکی
در داخل کانال تغییر کرده و میدان الکتریکی بحرانی کاهش یابد .این
روش باعث میشبود اثرات کانال کوتاه به طرز چشبمگیری کاهش یابد
].[11
در مطالعهای ] [13سببباختار نوینی برای بهبود عملکرد الکتریکی
افزارههای سیلیسیم روی عایق نانومقیاس ارائه شده است .تمامی ناحیه
اکسبببید مدفون زیر کانال و نواحی سبببمت چل کانال و انتهای ناحیه
سورس با ماده  Si3N4جایگزین شده ا ست که باعث بهبود اثرات کانال
کوتاه می شود .در مقاله حا ضر سعی شده ا ست تا با دو تغییر مهم در
روش به کارگرفته شبببده در مقاله ] [13بهبود عملکرد الکتریکی افزاره
تحقیق یابد .یکی از تغییرات ا ضافه نمودن  Si3N4در دو سمت را ست و
چل کانال بوده و دیگری جایگزینی بخ شی از ناحیه اک سید زیر گیت با
ماده  Si3N4است .این عمل باعث می شود که تزویج بین گیت و بستر تا
حدودی نسببببت به سببباختار ارائه شبببده در مقاله ] [13کاهش یابد.
همچنین ا ضاف ه نمودن اک سید ا ضافی در سمت را ست کانال ،سدی
محکم در برابر نفوذ میدان الکتریکی جانبی ایجاد میکند که بسببب یار
مطلوب است.
همچنین در مقالهای دیگر ] [12با اسببتفاده از مهندسببی اختالف
ولتاژ و ناخالصبببی و همچنین تغییر در جنس اکسبببید مدفون عملکرد
الکتریکی بهبود یافته ا ست .در ساختار ارائه شده از سه روش م ستقل
برای بهبود عملکرد الکتریکی اسبببت فاده میشبببود که یکی قرار دادن
اختالف ولتاژ بین دو گیت اصلی و جانبی بوده و دیگری توزیع ناخالصی
ذوزنقهای شکل در جهت عمق کانال است .روش سوم جایگزینی بخشی
از اکسببب ید مدفون با  Si3N4بوده که با بهرهگیری از روش های فوق
عملکرد ال کتریکی و حرارتی افزاره بهبود میی بابببد .بببا این وجود
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پیچیدگیهای سبباخت سبباختار ارائه شببده در ] [12بسببیار بیشببتر از
ساختار ارائه شده در مقاله حاضر است.
در مطالعهای دیگر سببباختار دوگیتی نوینی با پنجره اکسبببید در
درین بهمنظور کاربرد در تک نولوژی نانو ارائه شده ا ست ] .[10ساختار
پیشبببنهادی که به  OW-DG SOIمعروف اسبببت باعث کاهش جریان
نشببتی میشببود  .قرار دادن اکسببید در داخل ناحیه اکسببید باعث ایجاد
پیکهای اضببافی در داخل ناحیه کانال شببده که منجر به بهبود اثرات
کانال کوتاه میشود.
اسببتفاده از موادی مانند اکسببید هافنیوم و سببیلیسببیم ژرمانیوم
میتوا ند اثرات کا نال کو تاه را به م قدار قا بلمالح ظهای کاهش د هد
] . [11درج اکسببید هافنیوم در گوشببه باالیی کانال نزدیک درین باعث
کاهش پ یک م یدان الکتریکی بحرانی شبببده و  DIBLبهبود می یا بد.
همچنین سبباختار با ایجاد دیود تونلی از جنس سبیلیسببیم ژرمانیوم در
ناحیه سورس ،م سیر فرعی برای تخلیه حفرههای اضافی تولید شده باز
میکند که منجر به بهبود اثرات بدنه شناور میشود.
در این مقاله بر روی دو موضبببوه مهم یکی اثرات کانال کو تاه و
دیگری دمای شبکه بهطور همزمان تاکید شده ا ست .هدف از نگارش
این مقاله پیشببنهاد روشببی مؤثر جهت بهبود عملکردهای الکتریکی و
حرارتی افزارههای  SOIدر مقیاس نانو ا ست .ساختار پی شنهادی شامل
یک اکسببید اضببافی جدید از ماده  Si3N4اسببت که در داخل افزاره به
شکل  Uشکل گنجانده می شود .بخشی از ناحیه کانال و اکسید مدفون
توسبک این اکسبید  Uشبکل اشبغال میشبود .خطوط میدان الکتریکی
جانبی نمیتوانند از سد محکمی که توسک این اکسید ایجاد شده است
عبور کرده و به داخل کانال نفوذ کنند .بنابراین اثرات کانال کوتاه بهطور
موثری بهبود می یابد .همچنین به علت رسبببانش حرارتی باالی Si3N4
نسبت به  SiO2گرمای تولید شده در شبکه بهآسانی در کل افزاره توزیع

شده و دمای بحرانی کاهش مییابد.
در ادامه ،مقاله در  0بخش مهم س بازماندهی شببده اسببت .بخش
دوم اسکلت ساختار پیشنهادی و پارامترهای مورد نیاز برای شبیهسازی
آن را به خود اخت صاص میدهد .بخش بعدی طراحی برای د ستیابی به
عملکرد بهی نه افزاره پیشبببن هادی را شبببرح مید هد .سبببنس ن تایج
شبیهسازی و بحث درباره آنها در بخش سوم ارائه شده و با نتیجهگیری
جامع از کل این کار در بخش نهایی خاتمه مییابد.

 -2ساختار پیشنهادی
نمایی از ساختار پی شنهادی این مقاله در شکل ( )1ن شان داده شده
اسبت .همانطوری که در شبکل مالحظه میشبود سباختار شبامل یک
اکسید  Uشکل با ماده  Si3N4است .اکسید  Uشکل با سه پارامتر عمق
اکسببید در داخل اکسببید مدفون ) ،(Dboطول اکسببید در داخل ناحیه
کانال ) (Lcو عمق اک سید در داخل ناحیه کانال ) (Dcتو صیف می شود.
این پارامتر ها میتوان ند نقش مهمی در عملکرد الکتریکی افزاره ای فا
کنند که در بخش بعدی این موضوه بهتفصیل شرح داده میشود.
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 ،XXشماره XX

Gate

ATLAS Simulator
]Experimental Data [17

Source

Drain

0.15

N+

Dc
Dbo

0.10

Si3N4
0.05

Buried Oxide

0.00

Substrate terminal

1.0

شکل  :1نمایی از ساختار پیشنهادی

قلب افزاره پیشنهادی ،اکسید تعبیه شده  Uشکل است که نقش مهمی
بر روی عملکرد الکتریکی آن ایفا میکند .پارامترهای  Lc ،Dboو Dc
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0.2

)Drain Voltage (V

شکل :2منحنی کالیبراسیون  ATLASبا کار تجربی

برای ر سیدن به بهترین عملکرد الکتریکی ،بهینه سازی می شوند .بااین
وجود برای سبببادگی فرآیند سببباخت افزاره ،مقدار  Dboبرابر با نصبببف
ضخامت اک سید مدفون انتخاب می شود .بنابراین ساختارهای زیادی با
متغیرهای اسباسبی  Dcو  Lcشببیهسبازی شبده و مقادیر بهینه انتخاب
میگردند.
در ابتدا متغیر  Lcبرابر با  2nmثابت نگه دا شته می شود و پارامتر
 Dcتغییر میک ند و متغیر های مهمی همچون جر یان راها نداز ،جر یان
ن شتی و کاهش سد پتان سیل تو سک درین ) (DIBLمورد ارزیابی قرار
میگیرند.
شکل ( )2منحنیهای جریان راهانداز و جریان ن شتی را برح سب
 Dcهای گوناگون نشبان میدهد .برای ارزیابی جریان راهانداز ،ولتاژهای
کاری گیت و درین برابر با  0.7 Vتنظیم شببدهاند .جران نشببتی برابر با
جریان درین در ولتاژ درین  0.7 Vو ولتاژ گیت  0 Vتعریف میشبببود.
همانطوری که در شکل مالحظه می شود با افزایش  Dcجریان راهانداز
به علت افزایش مقاومت مؤثر کانال کاهش می یابد .همچنین جریان
نشببتی برای  Dcهای بزرگتر روند کاهشببی داشببته که به علت افزایش
سد پتانسیل ایجاد شده توسک اکسید  Uشکل است.
1.6

)Leakage Current (A/m

 -3طراحی بهینه ساختار پیشنهادی

0.8
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طراحی افزاره در فناوری  22 nmانجام شده است .ضخامت اکسید
گیت و الیه سیلی سم فعال به ترتیب برابر با  1 nmو  10 nmمیبا شند.
اکسببید مدفون ضببخامتی برابر با  100 nmداشببته و مقدار  Dboبرای
سببادگی شبببیهسببازی برابر با  50 nmفرض میشببود .تابع کار فلز گیت
برابر با  4.6 evاسببت .نواحی کانال و سببورس/درین به ترتیب با لظت
ناخالصببی برابر با  1×1016 cm-3و  1×1019 cm-3آالییده میشببوند .برای
مقایسبه صبحی  ،همه پارامترهای سباختار مرسبوم با پارامترهای افزاره
پیشنهادی در این مقاله یکسان درنظر گرفته شده است.
ن تایج بهدسبببتآمده با اسبببتفاده از نرمافزار  ATLASکه خود
مجموعهای از خانواده بزرگ  SILVACOمیباشببد ،شبببیهسببازی شببده
است ] .[11مدلهای فیزیکی متنوه و دقیقی در این نرمافزار برای مدل
کردن عملکرد الکتریکی و حرارتی افزاره ها وجود دارد .در این م قا له
معادله پیو ستگی جریان همراه با موازنه انرژی  HCTEو معادله پوا سن
برای استخراج پتانسیل و جریان درین استفاده میشود .در SILVACO
از مدل ترمودینامیکی قدرتمند واچوتکا برای شبیه سازی گرمای شبکه
اسببتفاده میشببود که گرمای ژول ،گرمای تولید شببده به علت تولید و
بازترکیب حاملها و اثرات پلتیر و تام سون در آن گنجانده شده ا ست.
برای لحاظ کردن دمای شبببکه ،مدل  lat.tempدر دسببتور  modelفعال
می شود .مدلهای مهمی همچون بازترکیب شاکلی رید هال ،مدل تونل
زنی اسببتاندارد ،تزریق الکترون دا  ،یونیزاسببیون برخوردی ،اثر باریک
شببدن نوار ممنوعه و  ...برای تجزیه و تحلیل دقیق سبباختارهای تحت
مطالعه درنظر گرفته شده ا ست .همچنین مدل پتان سیل کوانتوم بوهم
که جایگزین منا سبی برای روش گرادیان چگالی ا ست ،برای بهح ساب
آوردن م حدود یت کوانتومی در افزاره ها اسبببت فاده میشبببود .منحنی
کالیبراسببیون نرمافزار با یک کار آزمایشببگاهی که در شببکل ( )3نشببان
داده شببده اسببت ،اثبات میکند که نتایج بهدسببتآمده در این مقاله از
اعتبار کافی برخوردار است.[10] .

)Drain Current (mA/m

P - Type

Lc
N+

-7

10
8

3
4
5
6
7
)Oxide depth in channel region, Dc (nm

2

شکل  :3جریان راهانداز و نشتی برحسب Dc

پارامتر Dc

با این وجود هنوز نمیتوان به م قدار بهی نه مورد نظر برای
دست یافت .بنابراین پارامتر مهم دیگری همچون  DIBLمورد ارزیابی
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)Oxide depth in channel region, Dc (nm

شکل  :4منحنی  DIBLبرحسب Dc

 -4نتایج استخراج شده و بحث درباره آنها
در این بخش پارامترهای سباختاری  Lcو  Dcبرابر با مقادیر بهینه شبده
آنها یعنی  4 nmفرض میشود.
برای اینکه نقش نیترا ید سبببیلیسبببیم بر روی عملکرد الکتریکی
ساختار پیشنهادی بهوضوح روشن شود ،کانتورهای میدان الکتریکی

210

200

)DIBL (mV

قرار میگیرد .شببکل ( )0منحنی  DIBLرا برحسببب  Dcهای گوناگون
نشان میدهد .مطابق شکل مشهود است که مقدار  DIBLبا افزایش Dc
کاهش مییابد که بسببیار مطلوب اسببت .افزایش  Dcباعث میشببود تا
حجم بیشبتری از کانال توسبک اکسبید  Uشبکل احاطه شبده و میدان
الکتریکی مانع بزرگی بر سبببر راه خود برای نفوذ به کا نال ببی ند و
درنهایت منجر به کاهش  DIBLشود .با توجه به شکلهای ( )2و ( )0و
انجام م صالحه بین جریان راهانداز ،جریان ن شتی و  DIBLمقدار بهینه
 Dc = 4 nmبرای ساختار پیشنهادی منظور میشود.
پس از د ستیابی به مقدار بهینه برای پارامتر  Dcروند بهینه سازی
متغیر  Lcآ از می شود .در این ق سمت مقدار  Dcبرابر با مقدار بهینه آن
یعنی  4 nmفرض شده و ساختارها با  Lcهای گوناگون تجزیه و تحلیل
می شوند .در شکل ( )1جریان راهانداز و ن شتی برح سب  Lcن شان داده
شده ا ست .برطبق شکل جریان راهانداز و جریان ن شتی با افزایش Lc
کاهش یافته که منجر به افزایش مقاومت مؤثر کانال و افزایش سبببد
پتانسیل میشود.

مقدار  DIBLبرای  Lcهای بزرگتر از  4 nmباال بوده که ب سیار مطلوب
اسبببت .بااینوجود برای اینکه با قاطعیت باالتری مقدار بهینه بهدسبببت
آید ،ولتاژ آستانه برحسب ضخامت الیه سیلیسیم فعال برای دو پارامتر
 Lc = 4 nmو  Lc = 6 nmا ستخراج شده ا ست که در شکل ( )0ن شان
داده میشود .برای  Lc = 6 nmبخش بزرگتری از کانال با اکسید احاطه
شده و باعث می شود ضخامت مؤثر الیه سیلیسیم کاهش یابد که منجر
به افزایش خازن تخلیه شببده و در نتیجه ولتاژ آسببتانه افزایش مییابد.
یکی از نتایج مهمی که از این شکل استنباط میشود این است که برای
ضخامت الیه سیلیسیم بزرگتر از  10 nmولتاژ آستانه برای  Lcها برابر
بوده که ن شان دهنده این ا ست که تخلیه کانال در عمق کوچکتری از
الیه سیلیسیم اتفاق میافتد و م ستقل از پارامتر  Lcا ست .بهعنوان یک
نتیجه مهم دیگر ،تغییرات ولتاژ آستانه برای حالت  Lc = 6 nmبیشتر از
حالت  Lc = 4 nmا ست .با توجه به شکلهای ( )0-1و انجام م صالحه
بین آنها مقدار بهینه  Lc = 4 nmبرای سببباختار پیشبببنهادی انتخاب
میشود.
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شکل  :6منحنی  DIBLبرحسب Lc
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)Oxide Length in channel region, Lc (nm

شکل :5

جریان راهانداز و نشتی برحسب Lc

 DIBLکه پارامتر مهمی در ارز یابی قابل یت اطمی نان افزاره های
نانومقیاس ا ست ،برح سب تابعی از متغیر  Lcدر شکل ( )1ن شان داده
شده است DIBL .در این مقاله برابر با اختالف ولتاژ آستانه در ولتاژهای
درین برابر با  0.05 Vو  0.3 Vاسبت .همانطوریکه از شبکل بردا شت
می شود  DIBLبرای  Lcهای بزرگتر روند نزولی دارد .شیب کاه شی
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شکل  :8کانتورهای میدان الکتریکی برای (الف) ساختار مرسوم
(ب) ساختار پیشنهادی

در همه نقاط برای افزاره پی شنهادی و مر سوم در شکل ( )8ر سم
شده ا ست .ولتاژهای درین و گیت به ترتیب برابر با  Vd = 0.7 Vو Vg
 = 0.15 Vفرض شببدهاند .همانطوریکه در شببکل مالحظه میشببود،
میزان نفوذ خطوط میدان الکتریکی در افزاره پی شنهادی کمتر از آن در
ساختار مر سوم ا ست .در حقیقت خطوط میدان الکتریکی که از درین
شروه می شوند پس از برخورد با نیتراید سیلی سیم باتوزیع شده و به
سببمت درین هدایت میگردند و باعث شببده تا بخش کمتری از کانال
تحببت کنترل میببدان الکتریکی درین قرار گیرد .یکی از مهم ترین
دسبتاوردهای این پدیده ،کاهش کنترلپذیری کانال توسبک درین بوده
که منجر به کاهش اثر  DIBLمیشود.
 DIBLبهعنوان یکی از پارامترهای مهمی که نقش بسبببزایی در
قابلیت اطمینان افزارههای نانومقیاس مبتنی بر  SOIدارد در شکل ()3
برای هر دو سبباختارهای پیشببنهادی و مرسببوم مورد ارزیابی قرارگرفته
است .مطابق شکل ساختار پیشنهادی  DIBLکمتری نسبت به ساختار
مرسوم دارد که به علت جادهی مناسب اکسید داخل ناحیه کانال است
که از ورود میدان الکتریکی جانبی از سببمت درین و سببورس جلوگیری
میکند.

Serial no. XX

شکل  :11میدان الکتریکی در امتداد سطح کانال

حا مل های دا بهعنوان یکی دیگر از آ ثار مخرب در افزاره های
نانومقیاس معرفی شدهاند که باعث افزایش دمای الکترون شده و جریان
گیت را افزایش میدهند .میدان الکتریکی جانبی برای سببباختارهای
مورد مطالعه در شکل ( )11ن شان داده شده ا ست .ولتاژ درین برابر با
 VD = 0.7 Vو ولتاژ گیت  Vg = 0.15 Vا ست .وا ض ا ست که ساختار
پیشنهادی ،پیک میدان الکتریکی کمتری در مقایسه با ساختار مرسوم
دارد که درنهایت منجر به کاهش اثر حامل دا در افزاره پیشبببنهادی
میشود.
یکی از مشکالتی که افزارههای مبتنی بر تکنولوژی  SOIاز آن رنج
میبرند ،دمای شببببکه بحرانی اسبببت .انتقال حرارت در این افزارهها به
علت تعبیه اکسبببید مدفون در بسبببتر بهراحتی  MOSFETها انجام
نمیشببود و این موضببوه در مدارات مجتمع خیلی فشببرده میتواند بر
عملکرد افزاره اثر منفی بگذارد .در ادامه توزیع دوبعدی دمای شبکه در
کل افزاره برای سبباختارها در ولتاژهای  Vd = Vg = 0.7 Vنمایش داده
می شود .همانطوریکه در شکل ( )11دیده می شود ،دمای شبکه در
ناحیه فعال کانال کاهش قابلمالحظهای در مقایسببه با آن در سبباختار
مرسوم پیدا کرده است .مالحظه می شود که کانتورهای دمای شبکه در
سبباختار پیشببنهادی به سببمت پایین افزاره خم شببده که نشببان دهنده
تبادل راحتتر دمای شبکه با محیک است .درحقیقت ماده اکسید با
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شکل  : 11توزیع دمای شبکه در ساختارهای (الف) ساختار مرسوم
(ب) ساختار پیشنهادی

رسببانش حرارتی باال در داخل اکسببید مدفون یک مسببیر فرعی برای
انتقال گرمای تولید شببده در شبببکه ایجاد میکند و با کاهش گرادیان
دمای شبکه در کل افزاره باعث می شود افزاره با محیک بهراحتی تبادل
حرارتی انجام دهد .یکی دیگر از چالش های بحرانی در افزاره ها مبتنی
بر  SOIوابستگی شدید دمای شبکه به بایاس درین ا ست .در ولتاژهای
درین باال توان حرارتی تولید شبببده منجر به کاهش رسبببانش حرارتی
افزارهها میشود .بنابراین دمای شبکه به مقدار قابلمالحظهای نسبت به
دمای محیک افزایش مییابد که ب سیار مخرب ا ست .بدین منظور دمای
شبکه برح سب تابعی از ولتاژ درین برای دو ساختار تحت مطالعه برای
ولتاژ گیت  Vg = 0.7 Vاندازهگیری شببده اسببت که در شببکل ()13
م شاهده می شود .همانطوری که از شکل م شهود ا ست به علت تعبیه
 Si3N4ر سانش حرارتی مؤثر ساختار پی شنهادی افزایش یافته که منجر
به کاهش دمای شبببکه میشببود .بنابراین افزاره ادعایی مقاله میتواند با
قابلیت اطمینان باالتری نسببببت به رقیب آن یعنی افزاره مرسبببوم در
مدارات مجتمع دیجیتال کار نماید.
تحرک پذیری حا مل ها نقش مهمی بر روی عملکرد الکتریکی
افزارهها دارد .افزایش تحرک پذیری الکترونها منجر به افزایش جریان
راهانداز میشود .تحرک پذیری مؤثر الکترونها درامتداد سط کانال

Serial no. XX

0

شکل  :13جریان درین برحسب ولتاژ گیت

برای ساخ تارهای پی شنهادی و مر سوم برای شرایک بایاس
 0.7 Vدر شببکل ( )12نشببان داده شببده اسببت .مالحظه میشببود،
تحرکپذیری ساختار پیشنهادی بیشتر از آن برای ساختار مرسوم است
که برتری ساختار پی شنهادی را ن شان میدهد .تعبیه نیتراید اکسید در
دا خل ناح یه کا نال م قاو مت مؤثر کا نال را افزایش داده و درن ها یت
میتواند منجر به تقلیل جریان درین شود .با این وجود باز توزیع میدان
الکتریکی و همچنین کاهش دمای بحرانی شبکه در ساختار پیشنهادی
منجر به افزایش تحرک پذیری الکترون میشببود که نتیجه آن میتواند
افزایش جریان درین باشبببد .این دو اثر در خالف یکدیگر بوده و باعث
میشود ساختار پیشنهادی دارای جریان تقریبًا برابری با ساختار مرسوم
باشد که در ادامه مقاله نشان داده خواهد شد.
جریان درین برحسببب ولتاژ گیت برای هر دو سبباختار در شببکل
( )10رسببم شببده اسببت .ولتاژ درین برابر با  Vd = 0.2 Vدر نظر گرفته
شده است .همانطوری که از شکل اقتباس می شود دو ساختار ،جریان
راهانداز تقریبًا مشببابه ای با یکدیگ ر دارند .اما در ولتاژ گیت زیرآسببتانه،
ساختار پیشنهادی جریان درین کمتری نسبت به ساختار مرسوم دارد.
در حقیقت با کاهش اثرپذیری کانال توسببک درین ،سببد پتانسببیل در
انتهای سببورس افزایش یافته و باعث میشببود الکترونهای کمتری از
کانال وارد ناحیه مذکور گردند و در نتیجه شببیب زیرآسببتانه و جریان
ن شتی کاهش مییابد .باید توجه شود که کاهش جریان ن شتی فقک به
علت بازتوزیع میدان الکتریکی نبوده بلکه دمای شبکه نیز برروی آن اثر
= Vd = Vg
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شکل  :15کندوکتانس درین برحسب ولتاژ گیت

شکل  :14جریان درین برحسب ولتاژ گیت

میگذارد .معادله ( ) 1واب ستگی جریان ن شتی به دمای شبکه را ن شان
میدهد.
()1

W
L

-16

3.2x10

I off  100

که  Lو  Wبه ترت یب طول مؤثر کانال و په نای گ یت هسبببتند.
همچنین  Vthولتاژ آ ستانه و  Tدمای شبکه ا ست .ازآنجاییکه بخشی از
اکسببید مدفون با ماده نیتراید سببیلیسببیم که دارای رسببانش حرارتی
بهمراتب باالتری ن سبت به اک سید سیلی سیم دارد ،جایگزین شده ا ست
رسانش حرارتی مؤثر ساختار پیشنهادی افزایش یافته که منجر به تنزل
دمای شبکه می شود .با در نظر گرفتن کاهش دمای شبکه و مراجعه به
معادله ( )1درنهایت جریان ن شتی ساختار پی شنهادی از جریان ن شتی
سببباخ تار مرسبببوم کمتر خوا هد شبببد.ک ندوک تانس درین که میزان
ایزوال سیون خروجی از ورودی افزارهها را ن شان میدهد در شکل ()11
نشان داده شده است .همانطوری که در شکل مشاهده میشود ساختار
پیشنهادی کندوکتانس درین کمتری نسبت به ساختار مرسوم دارد که
با عث میشبببود مقاومت خروجی افزاره زیاد شبببده و در کاربردهای
تقویتکنندگی با عملکرد باالتری کار نماید .یکی از دالیلی که باعث
کاهش کندوکتانس درین ساختار پی شنهادی شده ا ست کاهش اثرات
کانال کوتاه بوده که منجر به تنزل اثر مدوالسبببیون کانال میشبببود و
درنهایت مقاومت خروجی افزاره ارائه شده افزایش مییابد.
یکی دیگر از مزایای ساختار پیشنهادی نسبت به سایر ساختارها
بهبود عملکرد الکتریکی بدون ت ضعیف م شخ صات فرکانسی ا ست .یکی
از پارامترهای مهمی که معموالً برای ارزیابی عملکرد فرکانسببی افزارهها
مورد بررسببی قرار میگیرد خازن گیت-سببورس اسببت .در شببکل ()11
خازن گیت -سورس برح سب ولتاژ گیت در فرکانس  100 MHzبرای
هر دو سباختار مورد نظر رسبم شبده اسبت .ولتاژ درین برابر با = Vd
 0.7 Vاست .مالحظه میشود که دو ساختار دارای خازن گیت-سورس
مشابه بوده و اختالف بسیار ناچیزی در مقادیر خازنها مشاهده میشود
که درنهایت منجر به عدم افزایش زمان تأخیر در افزاره پیشبببنهادی
میگردد.

Serial no. XX

-16

4.0x10

-16

2.4x10

C-SOI
This Work
1.0

0.8

)Gate-Source Capacitance (F/m

qVth

 KT



e

)AC Drain-Source Conductance (mS/mu

-3

10

0.4

-16

1.6x10

0.6

0.4

0.2

0.0

)Gate Voltage (V

شکل  :16خازن گیت-سورس برحسب ولتاژ گیت

 -5نتیجهگیری
عملکرد الکتریکی و حرارتی افزاره  SOIنانومقیاس با اضبببافه کردن یک
اکسید  Uشکل در داخل ناحیه کانال و اکسید مدفون ارتقا یافته است.
اکسید تعبیه شده بهمنزله سدی محکم از نفوذ بیشتر میدان الکتریکی
از سوی درین /سورس جلوگیری کرده و باعث کاهش اثرات کانال کوتاه
می شود .همچنین افزایش مؤثر ر سانش حرارتی ساختار پی شنهادی در
مقایسببه با سبباختار مرسببوم باعث میشببود تا دمای شبببکه به مقدار
قابلمالحظهای کاهش یابد .با انجام دادن بهینهسببازی بر روی سبباختار
پی شنهادی و مقای سه آن با ساختار مر سوم پارامترهای مهمی همچون
 ،DIBLاثر حامل دا  ،تحرک پذیری حامل ها ،دمای شببببکه ،جریان
نشبببتی و کندوکتانس درین بهبود یافتهاند .با توجه به قابلیت اطمینان
باالتر سببباختار پیشبببنهادی انتظار میرود این افزاره بهعنوان جایگزین
مناسبببی برای افزاره مرسببوم بهحسببابآید و نتایج تجربی آن توسببک
محققان استخراج گردد.
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