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 دانشکده فنی و- گروه مهندسی برق-1

 یاک مادل، برای ترانزیستور ماسفت دوگیتی متقارن با آالیش کم با استفاده از انتقال نفوذی و رانشی حاملهای باار واروناه، در این مقاله:چکیده
 با استفاده از معادله پواسون یکبعادی کاناال بلناد در جهات دماود بار کاناال در ح اور، نخست.تحلیلی برای جریان الکتریکی ارائه شده است
 معادله دیفرانسیلی برای بار کانال بهدست میآید که پاسخ آن تغییرات مؤلفه غلظت بار کاناال بلناد را در امتاداد دماود بار،حاملهای متحرک بار
 مؤلفه دوبعدی پتانسیل کاناال کوتااه کاه ناشای از ا ار. پتانسیل یکبعدی کانال بلند با استفاده از این مؤلفه محاسبه میشود.کانال نشان میدهد
 مؤلفه دوبعدی تغییرات غلظت بار محاسبه، از حل معادله الپالس بهدست میآید و از طریق آن،میدان الکتری کی درضی در ادوات کانال کوتاه است
 با استفاده از بار کل محاسبهشده و قاانون گاوس در. غلظت کلی بار کانال از جمع دو مؤلفه بار کانال بلند و بار کانال کوتاه بهدست میآید.میشود
 برخالف مدلهای موجود که بار وارونه را فقط با استفاده مؤلفه کانال. بار وارونه در آن نقطه محاسبه میشود،زیر گیت در هر نقطه در امتداد کانال
 در روش پیشنهادی نشان داده میشود که مؤلفه بار دو بعدی کانال کوتاه ناشای از ا ار میادان،بلند بار در راستای دمود بر کانال محاسبه میکنند
الکتریکی درضی نیز در راستای دمود بر کانال تغییرات دارد که در محاسبه بار وارونه کل کانال تأ یرگذار خواهد بود و در ادوات کانال کوتاه باید در
. دقت مناسب مدل پیشنهادی را نشان میدهد، تطبیق مناسب بین نتایج حاصل از مدل و نتایج شبیهسازی با نرمافزار.نظر گرفته شود

. معادله پواسون، جریان نفوذی و رانشی، ترانزیستور ماسفت دوگیتی، پتانسیل شبهفرمی، بار وارونگی:واژههای کلیدی

Analytic Charge-Based Current Model of an Undoped
Double-Gate MOSFET Considering the Lateral Electric Field
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Abstract: An analytical current model has been presented for an undoped symmetric double gate MOSFET based on the drift and
diffusion of the inversion charges. First, using the one dimensional long channel (1D) Poisson’s equation perpendicular to the
channel with mobile charges, a differential equation for charge of the channel is achieved which its solution gives the variation of the
long channel charge concentration perpendicular to the channel. The 1D long channel potential is calculated by this long channel
charge. The 2D short channel potential caused by the lateral electric field (which is important in short channel devices) is the solution
of the 2D Laplace’s equation. Using this potential, the 2D variation of the short channel charge is extracted. Using the total calculated
charge and the Gauss’s law at each point along the channel under the gate, the inversion charge in that point is calculated. Despite the
existing models in which the inversion charge is calculated from the long channel charge perpendicular to the channel, in the
proposed method it is shown that the 2D short channel charge (introduced by the lateral electric field) varies perpendicular to the
channel too which affects calculating the inversion charge and must be taken into account in short channel devices. Finally, using the
total inversion charge, the current is calculated. Good agreement between the results of the model and the results obtained by the
Atlas software shows the validity of the proposed method.
Keywords: Inversion charge, quasi-fermi potential, double-gate MOSFET, drift-diffusion current, poisson’s equation.
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 -1مقدمه
کوچکسازی ترانزیساتورها در جهات افازایش ساردت و پهناای باناد
مدارات الکترونیکی [ ،]1-2محدودیتهای فیزیکی و ا رات ناخواستهای
در دملکرد این ادوات ایجاد میکند که با نام ا رات کانال کوتاه شناخته
میشوند [ .]3ترانزیستورهای ماسفت دوگیتای ،از جملاه سااختارهایی
هستند برای بهبود این ا رات استفاده میشوند .در ایان ترانزیساتورها،
اتصاالت گیتها در هر دو طرف کانال قرار گرفته است و هار دو گیات
وظیفه کنترل جریان را بردهده دارند .در نتیجه ،توزیع میدان الکتریکی
در کانال یکنواختتر میشاود کاه سابب بهباود جریاان الکتریکای در
ترانزیستور خواهد شد [.]6-4
برای افزایش قابلیت تحرک حاملهاا و ساردت قطعاه ،کاناال ایان
ترانزیستورها با آالیش نسبتًا کم یا بدون آالیش در نظر گرفته میشاود
که سبب کاهش برخورد حاملها با ساختار کاناال و در نتیجاه ،بهباود
قابلیت تحرک آنها میشود [ .]7در ترانزیستور با آالیاش کاناال کام،
مقدار بار در هر نقطه از کانال به پتانسیل آن مکان وابسته میشود کاه
اصطالحًا با نام بارهای متحرک کانال نامیده میشوند .در نظار گارفتن
بارهای متحرک کانال ،امکان تحلیل رفتار ترانزیستور را در همه شرایط
کاری (زیر آستانه تا آستانه) در اختیار میگذارد .در شرایط زیر آستانه،
دمومًا بار درون کانال ابت فار و از حاملهاای متحارک صارفنظر
میشود .با این وجود ،در شرایط زیر آساتانه ،حاملهاای باار متحارک
نقش مهمی در جریان دارند و از اینرو در نظر گرفتن باار متحارک در
معادلااااااااه پواسااااااااون ضااااااااروری خواهااااااااد بااااااااود
[.]8-9
زمانی که طول کانال ترانزیستور زیاد باشد ،تأ یر میادان الکتریکای
درضی ناشی از بایاس درین بر روی حاملهاا نااچیز و قابال صارفنظر
است .در این حالت ،قطعه کانال بلند خواهد بود و برای تحلیل پتانسیل
و بار درون کانال ،معادله پواسون در یک بعد (جهت دمود بر کانال) در
نظر گرفته میشود  .بر اساس مدل کانال بلند ،بار کانال و جریان بارای
ترانزیستور ماسفت دوگیتی محاسبه شده است[.]10-14
با کوچکشدن طول کانال ترانزیستور ،ا ر میدان الکتریکی درضای
افزایش مییابد و پتانسیل کانال ،به تغییارات میادان الکتریکای در دو
بعد (در امتداد کانال و در جهت دمود بر کانال) وابساته میشاود .ایان
وابستگی بر غلظت حاملهای بار تأ یر میگذارد .بناابراین ،در ادوات باا
کانال کوتاه ،الزم است برای محاسبه غلظت حاملها ،تغییرات پتانسیل
الکتری کی کانال در دو بعد در نظر گرفتاه شاود .بارای ترانزیساتورهای
کانال کوتاه ،جریان الکتری کی با در نظار گارفتن مادل دوبعادی بارای
پتانسیل محاسبه شده است [ 7و .]15-24
در [ ،]7پتانسیل دوبعدی کانال محاسبه شده است ،بار وارونه کانال
با استفاده از کمینه پتانسیل دوبعدی بهدست آماده اسات و در نهایات
جریان کانال با استفاده از بار واروناه تعیاین شاده اسات .در محاسابه
پتانسیل و بار وارونه وابستگی به تراز شابهفرمی در نظار گرفتاه نشاده
است .در [ ]15پتانسیل یکبعدی در راستای دمود بر کانال با در نظار
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گرفتن ا رات کوانتومی و از ترکیب تابع شرودینگر و پواساون محاسابه
شده است و بار کانال با استفاده از آن بهدست آمده است .تغییرات تراز
شبهفرمی فقط در مؤلفه یکبعدی پتانسیل وارد و جریان بر اسااس آن
محاسبه شده اسات و تغییارات دوبعادی باار و وابساتگی آن باه تاراز
شبهفرمی در نظر گرفته نشده است.
در [ ]16-18نیز فقط مؤلفه یکبعدی پتانسیل کانال در نظر گرفته
شده است و وابستگی بار کانال به تراز شبهفرمی با استفاده از این مؤلفه
بهدست آمده است .جریان با استفاده از این بار محاسبه شده اسات .در
[ ]19برای ترانزیستورهای نانوتیوب ،با آالیش زیاد کانال ،پتانسایل در
یکبعد با در نظر گرفتن وابستگی به تراز شبهفرمی محاسبه شده است.
بار متحرک کانال با استفاده از تابع توزیع فرمی -دیراک و با استفاده از
پتانسیل یکبعدی محاسبه شده است .در نهایت جریان کانال بر اساس
بار یکبعدی بهدست آمده است.
در [ ،]20با استفاده از مدل مبتنای بار باار ،پتانسایل در راساتای
یکبعدی دمود بر کانال محاسبه شاده اسات کاه باه تغییارات اناریی
شبهفرمی وابسته است .سپس بار کاناال باا انتگرالگیاری از پتانسایل
یکبعدی در راستای دمود بار کاناال محاسابه و باا اساتفاده از قاانون
گوس ،از مقدار بار کانال ،چگالی حاملهای متحرک تعیین شده اسات.
در نهایت ،جریان کانال با انتگرالگیری از حاملهای متحرک در طاول
کانال بهدست آمده است .در [ ،]21برای محاسبه بار کانال با استفاده از
قانون گوس ،فقط مؤلفه یکبعدی پتانسیل کانال بلند در راستای طول
کانال در نظر گرفته شده اسات .درحالیکاه مؤلفاه دوبعادی پتانسایل
کانال کوتاه نیز در راستای طول کانال تغییرات دارد و بنابراین ،بر روی
بار کانال ا ر خواهد گذاشت که در نظر گرفته نشده است .بار کاناال باا
استفاده از قاانون گاوس و پتانسایل یکبعادی در دو حالات تخلیاه و
انباشت بهطور جداگاناه محاسابه شاده اسات .در محاسابه باار کاناال
وابستگی به ولتای آستانه وجاود دارد کاه ایان ولتاای آساتانه بهصاورت
مقداری ابت در نظر گرفته شده است .حال آنکه ولتای آستانه خود باه
بایاس ترانزیستور نیز وابسته است .پتانسیل دوبعدی کاناال مساتقل از
تراز شبهفرمی محاسبه شده است .مؤلفه باار دوبعادی در نظار گرفتاه
نشده است و جریان فقط براساس مؤلفه بار یکبعدی تعیین شده است.
در [ ]22از بار متحرک کانال صرفنظر شده است .پاساخ پتانسایل
دوبعدی بهصورت مستقل از تراز انریی شبهفرمی بیان و باا اساتفاده از
تابع توزی ع ماکسول ،بار کانال محاسبه شده است .حال آنکه در ح اور
حاملهای متحرک طبق معادله پواسون ،پتانسیل کانال و در نتیجه ،بار
کانال به تغییرات پتانسیل شابهفرمی وابساتهاند .در محاسابه جریاان،
مؤلفه پتانسیل دوبعدی به تراز شبهفرمی وابسته نیست و تغییرات تاراز
شبهفرمی بهصورت بسیار ساده در رابطه جریان وارد شده است .ضامن
آنکه این مدل برای شرایط زیر آساتانه محاسابه و شبیهساازی شاده
است .در [ ،]23جریان برای ترانزیستورهای کانال بلند و کانال کوتاه با
استفاده از بار متحرک کانال محاسبه شده است و در محاسبه جریاان،
قابلیت تحرک مؤ ر حاملها وارد شده اسات .ولای مشاابه [ ،]18بارای
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محاسبه بار متحرک ،از تغییرات یکبعادی پتانسایل وابساته باه تاراز
شبهفرمی استفاده شده است .در [ ،]24رابطه بار و ولتای بارای آالیاش
زیاد کانال بهصورت یکبعدی در راستای دمود بر کانال با تاابع توزیاع
ماکسول نوشته شده است که در آن وابستگی به تراز شابهفرمی وجاود
دارد .جریان در نواحی تخلیه کامال و جزیای ،باا انتگرالگیاری از باار
متحرک درون کانال در طول کانال بهدست میآید .در محاسبه جریاان
ضرایب برازش منحنی وارد شدهاند.
در کارهای اشارهشده ،برای محاسبه جریاان ،باا اساتفاده از قاانون
گوس در هر مکان زیار گیات ،باار واروناه باا انتگرالگیاری از غلظات
حاملها در امتداد دمود بر کانال در آن مکان محاسبه شاده اسات و از
تغییرات غلظت حاملها در امتداد کانال صرفنظر شده است .باهدبارت
دیگر ،غلظت حاملها بهصورت یک بعدی در جهت دمود بار کاناال در
نظر گرفته شده است .درصورتیکه برای ترانزیستورهای با کانال کوتاه،
تغییرات پتانسیل در دو بعد سبب ایجاد تغییرات غلظت حاملها در دو
بعد خواهد شد.
غلظت حاملهای بار در هر نقطه از کانال به پتانسایل الکتریکای و
پتانسیل فرمی آن مکان وابسته است .زمانی که قطعه بایااس میشاود،
پتانسیل فرمی به ولتای بایاس وابسته خواهد شاد کاه باا ناام پتانسایل
شبهفرمی شناخته میشود .از آنجا که با ادمال ولتای ،پتانسیل الکتریکی
در امتداد کانال تغییرات غیرخطای دارد ،پتانسایل شابهفرمی نیاز باه
تغیی ارات غیرخطاای ولتااای وابسااته خواهااد شااد و در نتیجااه ،غلظاات
حاملهای بار تحت تأ یر این تغییرات غیرخطای قارار خواهاد گرفات.
بهگونهای که غلظت آنها در سمت سورس و سمت دریان باا یکادیگر
متفاوت خواهد بود .در شارایط زیار آساتانه کاه معماوالً از حاملهاای
متحرک صرفنظر میشود ،پتانسیل شبه فرمی در طول کاناال ابات و
برابر صفر فر میشود و فقط در سمت درین برابر ولتای درین در نظر
گرفته میشود [ .]8 ،6درحالیکه در شرایط وارونگی (بااالی آساتانه)،
پتانسیل شبهفرمی در طول کاناال تغییارات دارد کاه بار روی غلظات
حاملهای کانال نیز تأ یر میگذارد .از آنجا که بارای محاسابه جریاان
الکتریکی نیاز است که مقدار بار وارونه در کانال مشخص باشد ،میتوان
نتیجه گرفت که در نظر گرفتن حاملهای متحرک بار و وابستگی آنها
به پتانسیل شبهفرمی ،در محاسبه جریان کانال تأ یرگذار خواهد بود.
از نظر تئوری ،ترانزیستورهای دوگیتی میتوانند به هار دو صاورت
متقارن ی ا نامتقارن وجود داشته باشاند .سااختارهای متقاارن مزایاایی
دارند که آنها را بیشتر ماورد توجاه قارار داده اسات .ترانزیساتورهای
متقارن باا فرآینادهای ساادهتر و ارزانتار سااخته میشاوند .زیارا باه
ماسکهای یکسان و مواد یکسانی بارای سااخت گیتهاا نیااز دارناد.
پیشبینی تغییرات کمیتها در ادوات متقارن آساانتر انجاام میشاود.
مقادیر ولتایهای ادمالی ،تغییرات دمایی ،پخش دما و ماوارد مشاابه در
ساختارهای متقارن بهتر و آساانتر قابال کنتارل اسات کاه ایان کاار
استفاده از این ترانزیستورها را در مدارات فشرده آسانتر و کااربردیتر
میکند و در نهایات طراحای ساادهتری از مادار مجتماع را در اختیاار
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میگذارد .از اینرو ،در این مقاله ترانزیستور ماسافت دوگیتای متقاارن
مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله ،برای یک ترانزیستور ماسفت دوگیتی متقارن با کانال
کوتاه با در نظر گرفتن حاملهای متحارک باار در آالیاش کام کاناال،
نخست ،مدل دوبعدی برای پتانسیل کانال بهصورت مجماو دو مؤلفاه
پتانسیل یکبعدی کانال بلند و مؤلفاه دوبعادی کاناال کوتااه در نظار
گرفته میشود .مؤلفه پتانسایل یکبعادی کاناال بلناد ،پاساخ معادلاه
پواسون یکبعدی در جهت دمود بر کانال است که در آن ا ر حاملهای
متحرک بار یکبعدی وارد شده اسات .مشاابه روش [ ،]14باا در نظار
گرفتن رابطه وابستگی بار به پتانسیل و با اساتفاده از معادلاه پواساون
یکبعدی ،معادله دیفرانسایل جدیادی بارای باار یکبعادی در کاناال
بهدست میآید .با حل این معادله ،غلظت بار برای کانال بلند در جهات
دمود بر کانال محاسبه میشود که این غلظت به مقدار بار مرکز کاناال
وابسته خواهد بود .بر اساس بار محاسبهشده ،پتانسیل یکبعدی کاناال
در جهت دمود بر کانال تعیین خواهد شد .سپس ،با استفاده از معادلاه
الپالس ،مؤلفه دوبعدی پتانسیل کاناال کوتااه ناشای از ا ارات میادان
الکتریکی درضی محاسبه و بر اساس آن ،مؤلفاه غلظات باار دوبعادی
تعیین میشود.
غلظت کلی حاملهای بار متحارک درون کاناال ،برابار باا مجماو
مؤلفه یکبعدی غلظت بار کانال بلند و مؤلفه دوبعدی غلظت بار کاناال
کوتاه است .با توجه باه توضایحات بااال ،دریافتاه میشاود کاه مؤلفاه
دوبعدی غلظت بار در جهت دمود بر کانال نیز تغییارات دارد کاه ایان
تغییرات در تعیین بار وارونه تأ یرگذار خواهاد باود و نادیادهگرفتن آن
سبب کاهش دقت محاسبه مقدار بار وارونه خواهد شد.
در ادامه ،برای ولتایهای بایاس ادمالی باه ترانزیساتور ،باا ادماال
قانون گوس در زیر گیت در هر مکان در امتداد کانال ،معادلاهای بارای
غلظت بار مرکزی کانال بهدست میآید که با حل آن ،مقدار باار مرکاز
کانال و در نتیجه ،پتانسیل کانال و غلظت بار وارونه در آن مکان تعیین
میشود.
در نهایت برای محاسبه جریاان کاناال ،از مادل جریاان Pao-Sah
استفاده میشود کاه در آن تغییارات باار واروناه نسابت باه پتانسایل
شبهفرمی در طول کانال در نظر گرفته شاده اسات [ .]25در محاسابه
جریان از تغییرات پتانسیل شبهفرمی و از مولفههای کوچک جریاان در
راستای دمود بر کانال صرفنظر شده است .همچنین ،قابلیات تحارک
حاملها ابت فر شده است .بهدلیل آنکاه ابعااد (طاول و ضاخامت
کانال) ترانزیستور دوگیتای ماورد بحاس بسایار بزرگتار از طولماو
دوبااروی حاملهااا اساات ،از ا اارات کوانتااومی صاارفنظر شااده اساات.
محدودیتهای کوانتومی برای ضخامتهای بدنه بزرگتر از  5نانومتر و
طولهای کانال بزرگتر از  20نانومتر ا رات نااچیزی دارناد و میتاوان
برای این ابعاد ،انتقاال حاملهاا را باا دقات مناسابی از نفاوذ و راناش
حاملها در کاناال محاسابه کارد [ .]29-26در نهایات بارای بررسای
درستی مدل ارائهشده ،نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با نتایج حاصال
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از شبیهسازی قطعه با نرمافزار  ،]30[ Atlasمقایسه شادهاند و تطبیاق
خوب بین نتایج ،درستی مدل پیشنهادی را نشان میدهد.

 -2مدل بار الکتریکی

مدل تحلیلی جریان الکتریکی . .

حاملهای بار کانال بلند را بهدست دهد و در آن ا ر پتانسیل شبهفرمی
نیز وارد شده باشد .مشابه [ ,]20برای این منظور ،با دو بار مشتقگیری
مکانی از رابطه ( )2و مرتبسازی آن خواهیم داشت:
2

در شکل  ،1ساختار ترانزیستور دوگیتی متقارن با آالیش کم نشان داده
شده است t si .ضخامت کانال و  t oxضخامت الیه اکسید زیر گیت
هستند .در اینجا ،منظور از متقارنبودن ترانزیستور آن است که
گیتهای جلو و پشت هر دو از یک ماده با تابع کار یکسان تشکیل
شدهاند و بایاس آنها نیز یکسان است.

()3

d 21 (x ) kT d 2 n kT  dn 




dx 2
qn dx 2 qn 2  dx 

با جایگذاری رابطه ( )3در رابطاه ( )1و مرتبساازی اجازا ،معادلاه
دیفرانسیل زیر برای غلظت حاملهای بار بهدست میآید:
2

d 2 n 1  dn 
q 2n 2


 
dx 2 n  dx   si kT

()4

در حالت کلی پاسخ معادله ( )4دبارت است از:
 c
c 
cos 2  1 x  c 2 1 
2
 2

()5

 si kT c1
2

q

n x  

که ضرایب  c1و  c 2از شرایط مرزی و با استفاده از رابطاه ( )2بهدسات
میآیند .برای یک قطعه نامتقارن ،شرایط مرزی دبارتاند از:
)  d 1 (x
  (t 2) V GF
 ox 1 si
 dx
t
 si
t oxf
x  si

2

) V  1 (t si 2
)  d 1 (x
 ox GB
 dx x  t si  si
t oxb
2


شکل  :1ساختار ماسفت دوگیتی متقارن با آالیش کم

پتانسیل دوبعادی کاناال ،  (x , y ) ،از مجماو مؤلفاه پتانسایل
یکبعدی کانال بلند )  1 (xدر جهت دمود بر کانال (جهت  )xو مؤلفه
تغییرات دوبعدی پتانسیل ،  ( x , y ) ،ناشی از تأ یر بایااس دریان و
میدان الکتریکی درضی بر کانال محاسبه میشود .مؤلفاه کاناال بلناد
)  1 (xاز حل معادله یکبعادی پواساون زیار در ح اور حاملهاای
متحرک بار بهدست میآید:
()1

 21 (x ) q n

x 2
 si

که در آن  nغلظت حاملهای متحرک q ،واحد بار الکتریکای و  si
ابت گذردهی نیمههادی هستند .از آنجا که کانال با آالیش کم در نظر
گرفته شده است ،چگالی حاملهای متحرک در کاناال باا تاابع توزیاع
ماکسول -بولتزمن زیر بیان میشود:
()2

q  F 
kT

n  ni e

 Fپتانسیل شبهفرمی درون کاناال اسات .در یاک قطعاه کاناال
بلند ،تغییرات پتانسیل شبهفرمی در امتداد دمود بر کانال ابت است و
در امتداد طول کانال تغییرات مالیمی دارد .مقدار آن در سمت سورس
برابر صفر است و در سامت دریان باه ولتاای بایااس دریان -ساورس
میرسد [ .]8تغییرات پتانسیل شابهفرمی بار غلظات حاملهاای باار
درون کانال تأ یر میگذارد و طبق رابطه ( ،)2این غلظتهاا در سامت
سااورس و دریان متفاااوت خواهنااد بااود .از آنجااا کااه جریاان بااهدلیل
حاملهای بار بهوجود میآید ،محاسبه غلظت آنهاا در تعیاین میازان
جریان کانال اهمیت خواهد داشت .بنابراین ،میتاوان معادلاه پواساون
رابطه ( )1را بهگونهای بازنویسی کرد که معادله جدیاد ،مقادار غلظات

Serial no. 86

()6

که در آن  t oxfو  t oxbضاخامت اکسایدها و  V GFو  V GBولتایهاای

ادمالی به گیتهای جلو و پشت هستند .در این حالت ضرایب  c1و c 2
به پتانسیل شبهفرمی وابسته خواهند شد.
باارای یاک ساااختار ترانزیسااتور دوگیتاای متقااارن ،مقاادار می ادان
الکتریکی در مرکز کانال ترانزیستور صفر است .یعنی:
) d 1 (x
0
dx x 0

()7
با استفاده از رابطه ( )2و رابطه ( )7خواهیم داشت:
) d 1 (x
dx

()8

q 1 ( x ) F 
kT

d n (x ) ni kT

e
dx
q

و با در نظر گرفتن رابطه ( )5خواهیم داشت:

()9

 c
dn  x 
2 si kT c1 
1
 tan  1 x  c 2

dx
2
q2
 2



2 kT c c
2 si kT c1  
c
1
 si 2 1 1 1  tan 2  1 x  c 2
 
q
2 
2
q2
 2
 

و در نهایت با ترکیب روابط ( )8( ،)7و ( )9مقدار ضریب  c 2برابر صافر
بهدست میآید.
2

n 0q
با در نظر گرفتن
 si kT
متقارن دبارت است از:

 ، c1 پاسخ رابطاه ( )4بارای سااختار
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مدل تحلیلی جریان الکتریکی . . .

 q 2n

0
n  x   n 0 cos 2 
x
 2 si kT 



) d 2 ( y
2
A (x )  2
 (y )  0
2
t si t si  si
dy

4 C ox

()10

که در آن  n 0برابر با غلظت حاملها در مرکز کانال اسات .رابطاه ()10
مؤلفه کاناال بلناد غلظات حاملهاای متحارک باار را در جهات  xدر
ترانزیستور دوگیتی کانال بلند بیان میکند .با جایگاذاری رابطاه ()10
در رابطه ( )2و مرتبسازی بر اساس پتانسیل کاناال ،مؤلفاه پتانسایل
کانال بلند )  1 (xبهصورت زیر محاسبه میشود:
()11

 q 2n

kT 
n

0
ln  0 cos 2 
x 


q
n
2

kT
i
si






1  x   F 

همانگونه که از رابطه ( )11دریافته میشاود ،پتانسایل در امتاداد
دمود بر کانال به پتانسیل شابهفرمی و باه چگاالی حاملهاا در مرکاز
ترانزیستور وابسته است.
همانگونه که پیشتر اشااره شاد ،در ادوات کاناال کوتااه ،میادان
الکتریکی درضی سبب ایجاد تغییرات پتانسیل دوبعادی میشاود .ایان
تغییرات دوبعدی پتانسیل بر روی غلظت حاملهای متحرک باار تاأ یر
خواهد گذاشت .بنابراین ،الزم است تغییرات دو بعدی پتانسایل ،یعنای
)   ( x , yنیاز در نظاار گرفتااه شااود  ( x , y ) .از پاسااخ معادلااه
دوبعدی الپالس در کانال ترانزیستور تعیین میشود .از آنجا کاه قطعاه
متقارن در نظر گرفتاه شاده اسات  ( x , y ) ،را میتاوان باه شاکل
تقریب سهمی زیر در نظر گرفت [:]6 ،3
2
()12
)  (x , y )   ( y )x   ( y )x   ( y
که در آن   ، و  ضرایب مجهول وابسته به طول کاناال هساتند و
براساس شرایط مرزی زیر تعیین میشوند:
()13
()14
()15

)  (x , 0) V bi  1 (x

)  (x , L ) V bi V DS  1 (x

)   ( t si 2, y
) d  (x , y
 ox
t si
dx
 si
t ox
x
2

()16

)   (t si 2, y
) d  (x , y
  ox
t si
dx
 si
t ox
x
2

کااه در اینروابااط V bi ،پتانس ایل دروناای پیوناادهای سااورس/کانال و
درین/کانال و  V DSبایاس درین هستند .با ادمال شرایط مارزی رابطاه

( )15و رابطااه ( )16بااه رابطااه ( ،)12ضاارایب  و  باار اساااس 
بهصورت زیر بهدست میآیند:
()17

)  ( y
t si  si

2 C ox

 (y ) 

,

)  ( y
t si2 t si  si

4 C ox

 (y ) 

که در آن  ، C ox   ox t oxخازن اکسید گیت در واحد سطح اسات.
با جایگذاری  و  در رابطه ( )12و ادمال نتیجه حاصل باه معادلاه
الپالس ،معادله دیفرانسیل زیر برای  حاصل میشود:

Serial no. 86

()18
که در آن

x2
t
t 
 si si
4 C ox
2
si

()19

x



t si  si

2 C ox

A (x )  1 

پاسخ معادله رابطه ( )18دبارت است از:
y

()20





y

 ( y )  C1 e   C 2 e

که در آن:

)  A (x


()21

t
t 
 si si
8
2C ox

2
si

 

با ادمال شرایط مرزی روابط ( )13و ( )14به رابطاه ( ،)12ضارایب
 C 1و  C 2بهصورت زیر بهدست میآیند:
V DS  1  e  L   V bi  1 (x ) 

()22

) 2A (x ) sinh(L 

C1 

V DS  1  e L   V bi  1 (x ) 
C2  
) 2A (x )sinh(L 

()23

همانگونه که در روابط ( )22و ( )23مشخص اسات ،ضارایب  C 1و
 C 2بر اساس )  1 (xبهدست میآیناد کاه )  1 (xنیاز طباق رابطاه
( )11به پتانسیل شبهفرمی  Fوابسته است .بناابراین مؤلفاه دوبعادی
پتانسیل ،یعنی )   ( x , yنیز خاود باه پتانسایل شابهفرمی وابساته
خواهد شد .در نهایت ،پاسخ دوبعدی پتانسیل الکتریکی درون کاناال از
مجمو رابطه ( )11و رابطه ( )12برابر است با:




()24

y





y



 (x , y )  F  A (x ) C 1 e   C 2 e


 q 2n

kT 
n

0

ln  0 cos 2 
x 


q
n
2

kT
i
si






با جایگاذاری ضارایب  C 1و  C 2در رابطاه ( )24و مرتبساازی آن
خواهیم داشت:
 (x , y )  F  M ( y )V DS  N ( y )V bi  N ( y )F

()25

 q 2n

kT 
n

0
 1  N ( y )
ln  0 cos 2 
x 


q
n
2

kT
si



 i


که درآن:
()26

) sinh( y 
) sinh(L 
sinh( y  )  sinh  (L  y )  
) sinh(L 

M (y ) 
N (y ) 

در این صورت مؤلفه کانال کوتاه غلظت بار دوبعدی کانال از رابطاه
زیر بهدست میآید:
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()27

 ( x , y ) F 

q

) ( MV DS  NV bi F

q

n (x , y )  n i e kT

مدل تحلیلی جریان الکتریکی . .

الکتریکی ترانزیستور را بهدست آورد Q in .نصف بار وارونه کانال و برابر
است با:

 n i e kT

n (x , y ) dx

1 N


 q 2n

n

0
  0 cos 2 
x 


n
2

kT
si



 i

با مقایسه مؤلفه غلظت بار یکبعدی رابطه ( )10با مؤلفه غلظت بار
دوبعدی رابطه ( )27دریافته میشود که در ادوات کانال کوتااه ،مؤلفاه
دوبعدی پتانسیل الکتریکی ناشی از میادان الکتریکای درضای ،مؤلفاه
غلظت دوبعدی حاملهای بار را در کانال ایجاد میکند کاه در غلظات
نهایی آنها تأ یرگذار خواهد بود .بناابراین الزم اسات در ادوات کاناال
کوتاه ،برای محاسبه بار کانال ،ا ار مؤلفاه پتانسایل دوبعادی ناشای از
میدان الکتریکی درضی نیز در نظر گرفته شود .در رابطه ( ،)27غلظات
حاملها در مرکز کانال ترانزیستور ،یعنی  ، n 0مجهول است که در ادامه
محاسبه خواهد شد.

1 N

()30

V DS

F

()28

 Q   d 
F

in

0

d
n Q in  n 0  dn 0F dn 0
0S

n0 D

W
L

I DS  

W

L

که در آن  n 0Sو  n 0Dبهترتیب غلظت حاملهای باار مرکاز کاناال در
سورس و درین هستند  .قابلیت تحرک حاملها است که ابت فار
میشود W .در کانال و  Q inبار وارونگی کانال هستند .در محاسبه
جریان از تغییرات ناچیز پتانسیل شبهفرمی و مؤلفه جریان ناشی از آن
در امتداد دمود بر کانال صرفنظر میشود.
برای محاسبه جریان ،ابتدا ،الزم است تا بار وارونه در هار مکاان در
طول کانال (در امتداد محور  )yمحاسبه شود .باار کاناال باه پتانسایل
شبهفرمی وابسته است که در طول کاناال از ساورس تاا دریان تغییار
میکند .پتانسیل شبهفرمی نیز با  n 0در ارتباط اسات .بناابراین ،اولاین
گام در محاسابه جریاان ،محاسابه  n 0و تغییارات آن در طاول کاناال
خواهد بود .با ادمال قانون گوس در سطح گیت ،داریم:
Q
V GS  m  S  in
()29
C ox
که   mتفاوت بین تابع کاار گیات و کاناال ترانزیساتور V GS ،ولتاای
ادماالی باه گیات و   Sپتانسایل سااطحی در زیار گیات هساتند .بااا
جایگذاری پتانسیل سطحی و مقدار بار واروناه بارای ولتایهاای بایااس
گیت و درین مشاخص ،مقادار  n 0از رابطاه ( )29بارای آن ولتایهاای
بایاس محاسابه میشاود و باا داشاتن آن میتاوان دیگار کمیتهاای

Serial no. 86

Q in  q 

0

q
) ( MV DS  NV bi  N F
kT

 qn i e

) 2(1 N

  q 2n

0
cos 
x 
dx
0
  2 si kT  
در محاساااابه بااااار رابطااااه ( ،)29انتگاااارال بهشااااکل کلاااای
t si 2



  cosb ax  dxدر نظر گرفته میشود که در آن:
) b  2(1  N

()31

q 2n0
2 si kT

,

a

و مقدار آن برابر است با:
(ax ) dx 

()32

 -3مدل جریان
با استفاده از مدل  ،Pao-Sahجریان الکتریکی برای ترانزیستور از رابطه
زیر بهدست میآید [:]25

 n0 
 
 ni 

t si 2

b

 cos

) cos1b (a x
 1 1b 3 b

;  2 F1 
;
;cos 2 (ax ) 
)a (b  1
2
2 2


که در آن  2 Fتابع فوقهندسی است و مقدار آن برابر است با:


j

(m ) j (n ) j z
(p)j
!j
j 0

()33

F1  m , n , p , k   

2

و  ( a ) jنماد  Pochhamerاست .در ساختار مورد نظارk  cos ( ax ) ،
2

است .از آنجا که  k  1و فقاط در مرکاز قطعاه  k  1خواهاد باود،
میتوان از جمالت مرتبه باالتر تابع فوقهندسی صرفنظر کارد و فقاط
دو جمله اول آن را در نظر گرفت .در نهایت ،مقادار باار واروناه رابطاه
( )30برابر است با:
()34

) H (n 0

) ( MV DS  NV bi  N F

q

Q in  k 1e kT

که در آن:
2 si kT
(1  2N ) n i N

()35

)  (1 2 N

q 2t si2 n 0 

  cos


8 si kT 




) (0.5  N

k1 

H (n 0 )  n 0






پتانسیل سطحی در زیر گیت طبق رابطه ( )25دبارت است از:
1 2 N


q 2t si2 n 0 
 cos


8 si kT 


1  6N 1  2N


2  4N 2  4N

S  F  M 11V DS  N 11V bi  N 11F

()36







 q 2n t 2
kT 
n
0 si
)  (1  N 11
ln  0 cos 2 
 8 si kT
q
ni




کااه در آن  M 11و  N 11مقااادیر  Mو  Nدر سااطح ( ) x  t si 2
هستند.
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بر طبق قانون گوس رابطه ( ،)29میدان الکتریکی در هار نقطاه در
امتداد طول کانال (محور  ،)yناشی از بایاس درین و بایاس گیت خواهد
بود .طبق رابطه ( )34و رابطه ( ،)36پتانسیل سطحی و بار وارونه نیز به
بایاس  V bi ،V DSو پتانسیل شبهفرمی مرتبط هستند .بنابراین ،در هر
نقطه از کانال در امتداد محور  ،yبار مرکز کانال یعنی  n 0باه پتانسایل
شبهفرمی ،ولتای  V DSو  V biوابساته خواهاد شاد .رابطاه ( ،)29یاک
دبارت فرم بساته از غلظات حاملهاای باار در مرکاز کاناال بهدسات
میدهد.
باارای ی اک ساااختار ترانزیسااتور و  V DSو  V GSمشااخص ،از حاال
معادله ( ،)29مقدار  n 0بهصاورت تاابعی از  Fمحاسابه میشاود .در
طول کانال ،سطح شبهفرمی از   F  0در ساورس تاا F V DS
درین تغییار میکناد کاه بار روی  n 0نیاز تاأ یر میگاذارد .وابساتگی
)  n 0 ( yو )   F ( yبا استفاده از پیوستگی جریان مشخص میشود.

برای محاسبه جریان طبق رابطه ( )28بایاد  d Fمحاسابه شاود.
dn 0

برای این محاسبه از رابطه ( )29نسبت به  n 0مشتق گرفته میشود:
1 dQin d s

0
C ox dn 0 dn 0

()37

بسط جمله نمایی وابسته به  Fدر رابطه ( )34و در نظار گارفتن
دو جمله مرتبه اول بسط ،نتیجه میدهد:
) H (n 0

()38

H (n 0 )F

q

) ( MV DS  NV bi

q
) ( MV DS  NV bi
kT

Q in  k 1e kT

 Nk 1e

با محاسبه مشتق رابطه ( )37و مرتبکردن آن ،مقادار  d Fبرابار
dn 0

است با:
()39

) dH (n 0
d F
)  (1  N  F

dn 0 C ox (1  N 11 )  N  H (n 0 ) dn 0
C ox kT (1  N 11 ) 
) C kT (1  N 11
tg  n 0  ox
q n0
q n0
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که در آن:

C ox kT (1  N 11 )(1  N  F ) 
q
) C kT (1  N 11 )(1  N F
  ox
q0



()42

ضریب  2در رابطه ( )41از آنجاا ناشای میشاود کاه رابطاه (،)30
نصف بار وارونه کانال را محاسبه میکند .انتگرال رابطه ( )41بهصاورت
دددی در طول کانال از سورس تاا دریان محاسابه میشاود و جریاان
کانال را در اختیار میگذارد.

 -4نتایج و تحلیل
برای بررسی مدل تحلیلی پیشنهادشده ،ترانزیستور ماسفت دوگیتی
شکل  1با پارامترهای جدول  1در نظر گرفته شده است .کانال از
جنس  Siو با آالیش کم و اکسیدهای زیر گیت از جنس  SiO2هستند.
از آنجا که مدل پیشنهادی ارائهشده در شرایط غیرکوانتومی مورد
بررسی قرار میگیرد ،طبق بحس بیانشده در بخش مقدمه ،مقادیر
طول و ضخامت کانال ،بهترتیب بزرگتر از  20 nmو  5 nmانتخاب

میشوند تا شرایط غیرکوانتومی برقرار باشد.
همچنین برای بررسی درستی مدل پیشانهادی ،ترانزیساتور ماورد
نظر با نرمافازار  Atlasشبیهساازی شاده اسات .بارای شبیهساازی باا
نرمافزار ،شارایط غیرکوانتاومی و کالسایک در نظار گرفتاه شاده و از
تونلزنی بینباندی صرفنظر شده است .همچنین ،بهدلیل آالیاش کام
کانال ،از باریکشدن شکاف باناد ،یونیزاسایون برخاوردی و بازترکیاب
حاملها صرفنظر میشود .برای حاملهای کانال ،مادل توزیاع آمااری
فرمی -دیراک اساتفاده میشاود .بارای انجاام شبیهساازی ،ماایول S-
 Piscesراهاندازی شده است که یک شبیهساز دوبعادی توانمناد بارای
تکنولاااویی ادوات سااایلیکانی اسااات و معاااادالت  Drift-Diffusionو
 Energy-Balance Transportرا با هم در نظار میگیارد .حال داددی
معادالت مذکور با روش  Newton-Gummelانجام میشود.

که در آن:
) ( MV DS  NV bi

()40

q

  k 1e kT

q 2t si2
8C ox kT



و بر طبق رابطه ( ،)28مقدار جریان برابر است با:
dn 0 

d
 Q  n  dn

n0 D

F

0

0

in

n0S

)   2 (1  N F ) 2 H (n 0 ) dH (n 0

C ox (1  N 11 )  N  H (n 0 ) dn 0

()41

) H (n 0
H (n 0 ) 
tg  n 0  
 dn 0
n 0 
n0
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W
L

n0 D



n0 S

I DS  2

W
L



جدول  :1پارامترهای ترانزیستور شکل 1
پارامتر

مقدار

تابع کار گیت

4.8 eV

L

30 nm

t ox

2 nm

t si
قابلیت تحرک

10 nm
300 cm2/VS

آالیش اتصاالت سورس/درین

1020 cm-3

آالیش کانال

1015 cm-3
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تغییرات پتانسیل در جهت دمود بار کاناال در لباه دریان باهازای
ولتایهای گیت مختلاف و  V DS  1Vدر شاکل  2نشاان داده شاده
است .همانگونه که از شکل مشخص اسات ،در شارایط ولتاای پاایین
گیت یا ناحیه زیرآستانه (  ،)V DS  0.5Vوارونگی چندانی در کاناال
اتفاق نمیافتد و پتانسیل در مرکز کانال بیشاتر از پتانسایل در ساطح
گیت خواهد بود .با افزایش ولتای گیت ،قطعاه باه وارونگای شادید وارد
میشود که این مسئله سبب میشود پتانسایل کاناال در ساطح گیات
بیشتر از مقدار آن در مرکز کانال باشد .طبق شکل  ،3همین مسئله بر
روی غلظت حاملها نیز تأ یر میگذارد .بهگونهای که در شرایط بااالی
آستانه و ولتای گیت زیاد ،وارونگی شدید اتفاق میافتد و غلظت حاملها
در سطح چند برابر غلظت آنها در مرکز کانال میشود .در این شرایط،
ترانزیستور ماسفت دوگیتی مانند یک ماسافت معماولی ( )Bulkرفتاار
میکند و غلظت بار سطحی بر غلظت بار وارونه در مرکاز کاناال غلباه
خواهد کرد.

شکل  :2پتانسیل عمودی در لبه درین V DS  0.1V ،

مدل تحلیلی جریان الکتریکی . .

در شکل  3بیشترین اختالف بین نتایج حاصل از مدل و نتایج
شبیهسازی با نرمافزار در لبههای دو سطح باال و پایین ترانزیستور
(یعنی در  ) x  5 nmوجود دارد که خطای آن در بیشترین حالت
حدود  7%است .بهطوریکه در  V GS  0.5 Vدر لبه سطح ،چگالی
حاملهای بار با استفاده از نرمافزار برابر  1.62×1018 cm-3و با استفاده از
مدل پیشنهادی برابر  1.75×1018 cm-3بهدست میآید .درون کانال،
این اختالف بهمراتب کوچکتر است .این اختالف محدودشدن حاملها
در سطح ( )Carrier Confinementبهوجود میآید .این محدودیت در
ابعاد کوانتومی (کانال با طول کمتر از  )20 nmکامالً مشهود است که
بهدلیل گسستهشدن ترازهای انریی و بروز ا رات کوانتومی ایجاد
میشود و الزم است که در آن ابعاد ،محدودیت حاملها در نظر گرفته
شود .با توجه به آنکه در این مقاله ،ترانزیستور با ابعاد بزرگتر از ابعاد
کوانتومی و در ابعاد کالسیک در نظر گرفته شده است ،از محدودیت
حاملها صرفنظر شده است و مدل پیشنهادی در مجمو دقت قابل
قبولی خواهد داشت.
در شکل  4تغییرات پتانسیل سطحی و مرکزی نسبت به ولتای
گیت نشان داده شده است .طبق شکل ،با افزایش ولتای گیت ،با ورود
قطعه به ناحیه وارونگی ،خمشدگی در نمودار پتانسیل سطحی بهآرامی
به اشبا میرسد که رفتاری مشابه ماسفت  Bulkخواهد داشت.
همچنین با مقایسه نمودار پتانسیل سطحی و پتانسیل مرکزی دریافته
میشود که با افزایش ولتای گیت ،پتانسیل مرکزی تغییرات کمی دارد و
تقریبًا میتوان آن را برای یک ولتای درین مشخص ،ابت در نظر گرفت.
درصورتیکه با افزایش ولتای گیت ،پتانسیل سطحی نیز افزایش مییابد.
این مسئله بهدلیل ورود کانال به وارونگی شدید با افزایش ولتای
گیت است .بهگونهای که افزایش ولتای گیت ،سبب افزایش چگالی
حاملهای بار در سطح و در نتیجه ،افزایش پتانسیل سطحی خواهد
شد .حال آنکه چگالی حاملهای بار در مرکز کانال تقریبًا ابت است که
سبب میشود پتانسیل مرکزی با تغییر ولتای گیت تقریبًا ابت باقی
بماند.
از سوی دیگر ،طبق شکل  ،4در یک ولتای گیت مشخص ،نمودار
پتانسیل سطحی نسبت به نمودار پتانسیل مرکزی جابجا میشود .در
این ولتای گیت خاص ،وارونگی کانال ترانزیستور آغاز میشود.

شکل  :3تغییرات چگالی حاملهای بار در جهت عمود بر کانال در لبه

درینVDS  0.1V ،
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شکل  :4تغییرات پتانسیل سطحی و مرکزی نسبت به ولتاژ گیت

شکل  5تغییرات جریان کانال را نسبت به ولتای گیت نشان
میدهد .با توجه به شکل ،ولتای آستانه حدود  0/7 Vقابل تخمین است.
در شکل  6نیز تغییرات جریان کانال نسبت به ولتای درین نشان داده
شده است .تطبیق مناسب بین نتایج حاصل از مدل پیشنهادی و نتایج
حاصل از نرمافزار ،نشان میدهد که مدل پیشنهادشده از نظر فیزیکی
معتبر است.

شکل  :5تغییرات جریان کانال بهازای ولتاژهای گیت گوناگون

مدل تحلیلی جریان الکتریکی . . .

شکل  :6تغییرات جریان کانال بهازای ولتاژهای درین گوناگون

همانگونه که در هر دو شکل  5و  6مشخص است ،برای ولتایهای
گیت کوچک ،کانال در شرایط وارونگی کم قرار میگیرد و مقدار غلظت
حاملهای وارونه کوچک است .در نتیجه مقدار جریان کانال نیز
کوچک خواهد بود .برای مثال در شکل  ،5بهازای  ،V GS  0.5 Vبا
در نظر گرفتن غلظت حاملهای بار در شکل  ،3ترانزیستور هنوز در
شرایط زیر آستانه است و وارد ناحیه وارونگی نشده است .بنابراین،
جریان کانال بسیار کوچک و تقریبًا در حدود  0/1 mAاست .در این
حالت افزایش ولتای درین نیز تأ یر چندانی در افزایش جریان کانال
نخواهد داشت .درحالیکه پس از افزایش ولتای گیت و افزایش چگالی
حاملهای بار وارونه ،با افزایش ولتای درین سردت حرکت حاملها
افزایش مییابد و جریان رانشی زیاد خواهد شد .در مجمو میتوان
نتیجه گرفت که تأ یر ولتای گیت در تعیین جریان کانال بهدلیل ا ر
مستقیم روی غلظت حاملهای وارونه ،قابلمالحظه خواهد بود .از سوی
دیگر تأ یر ولتای درین بر روی غلظت حاملهای وارونه نیز ا ر دارد که
این مسئله در رابطه ( )30نیز قابلمشاهده است و درستی رفتار مدل
پیشنهادی را تأیید میکند.
در شکل  ،6برای ولتایهای گیت کوچک ،بین نتایج مدل و نتایج
شبیهسازی با نرمافزار تطبیق خوبی وجود دارد .با افزایش ولتای درین و
بهویژه برای ولتایهای گیت بزرگ ،بین نتایج مدل و نتایج شبیهسازی
اختالف بهوجود میآید .خطای این اختالف در بیشترین مقدار حدود
 6%است که دقت مناسب مدلسازی را نشان میدهد .بهگونهای که
برای  V DS  1.45 Vو  ،V GS  1Vمقدار جریان حاصل از مدل
 6/05 mAو مقدار جریان حاصل از نرمافزار  5/68 mAاست .این
اختالف بهدلیل آن است که با ادمال ولتایهای بزرگتر ،بهویژه ولتای
درین بزرگتر ،قابلیت تحرک حاملها وابستگی زیادی به میدان
الکتریکی کانال پیدا میکند و دیگر رابطه بین میدان الکتریکی و
سردت حرکت حاملها خطی نخواهد بود .درصورتیکه ابعاد ترانزیستور
در محدوده ابعاد کوانتومی باشد ،دیگر نمیتوان قابلیت تحرک را ابت
فر کرد .با توجه به آنکه در این مقاله ،ترانزیستور با ابعاد بزرگتر از
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ابعاد کوانتومی و در ابعاد کالسیک در نظر گرفته شده است ،قابلیت
تحرک حاملها ابت فر شده است که تطبیق مناسبی برای ابعاد
کالسیک نشان میدهد.
همچنین ،برای مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با نتایج موجود در
برخی مراجع ،مدل جریان در [ ]21بر روی ترانزیستور ادمال شده
است و نتایج مقایسه در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  :8تغییرات جریان کانال بهازای ولتاژهای گیت گوناگون در
شرایط زیر آستانه برای مدل پیشنهادی و روش [ ]21و []22

شکل  :7تغییرات جریان کانال بهازای ولتاژهای گیت گوناگون
برای مدل پیشنهادی و روش []21

همانگونه که از شکل  7مشخص است ،تطبیق مناسبی بین نتایج
مدل پیشنهادی و روش [ ]21وجود دارد که درستی مدل پیشنهادی را
تأیید میکند .در حقیقت مدل پیشنهادی از روش سادهتر و با تقریب
کمتری به نتایج قابل قبول دست یافته است .از سوی دیگر ،همانگونه
که در بخش مقدمه بیان شد ،در [ ]21برای محاسبه بار کانال با
استفاده از قانون گوس ،فقط مؤلفه یکبعدی پتانسیل کانال بلند در
راستای طول کانال در نظر گرفته شده است .درحالیکه مؤلفه دوبعدی
پتانسیل کانال کوتاه نیز در راستای طول کانال تغییرات دارد و
بنابرای ن ،بر روی بار کانال ا ر خواهد گذاشت که در نظر گرفته نشده
است .حال آنکه در مدل پیشنهادی تغییرات بار دوبعدی نیز در نظر
گرفته شده است .در شرایط باالی آستانه ،تغییرات پتانسیل دوبعدی و
بار ناشی از آن ،در پتانسیل و بار کلی کانال تأ یر بیشتری دارند .از
اینرو ،نتایج جریان مدل [ ]21اندکی کوچکتر از مدل پیشنهادی
هستند.
در شکل  ،8جریان حاصل از مدل پیشنهادی با جریان حاصل از
مدل بیانشده در [ ]21و [ ]22برای شرایط زیرآستانه نشان داده شده
است. .
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در شرایط زیرآستانه نیز مدل پیشنهادی پاسخ مناسبی دارد که
درستی آن را تأیید میکند .در شرایط زیر آستانه ،تغییرات پتانسیل
دوبعدی و در نتیجه بار دوبعدی ناشی از آن ا ر کمتری بر روی
پتانسیل و بار کلی کانال دارند .بنابراین دلیرغم آنکه مدلهای [ ]21و
[ ]22تغییرات دوبعدی پتانسیل را در نظر نگرفتهاند ،نتایج مدل
پیشنهادی و این مدلها بسیار به هم نزدیک است و اختالف بسیار
کوچکی دارد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،برای ترانزیستور ماسفت دوگیتی متقارن با آالیش کم،
نخست با در نظر گرفتن معادله پواسون برای حالت کانال بلند و در
ح ور حاملهای متحرک بار کانال ،معادله دیفرانسیلی برای بارهای
درون کانال بهدست آمد که پاسخ آن ،تغییرات غلظت حاملهای بار
کانال را در جهت دمود بر کانال در اختیار میگذارد .غلظت حاملهای
بار محاسبهشده به مقدار بار مرکزی و پتانسیل شبهفرمی در مرکز
کانال وابسته است .با استفاده از این غلظت حاملهای بار کانال بلند،
پتانسیل در امتداد دمود بر کانال محاسبه شد .سپس ،با در نظر گرفتن
ا ر میدان الکتریکی درضی برای ترانزیستور کانال کوتاه ،مؤلفه دوبعدی
تغییرات پتانسیل و مؤلفه دوبعدی تغییرات غلظت حاملهای بار
محاسبه شد .نشان داده شد که مؤلفه دوبعدی غلظت حاملهای بار در
جهت دمود بر کانال تغییرات دارد که الزم است این مؤلفه در محاسبه
جریان ادوات کانال کوتاه در نظر گرفته شود .با استفاده از غلظت کلی
حامل بار بهدست آمده ،مقدار بار وارونه کانال در هر نقطه در امتداد
طول کانال محاسبه شد .در ادامه با استفاده از قانون گوس ،مقدار بار
مرکز کانال و وابستگی آن به پتانسیل شبهفرمی برای هر نقطه در طول
کانال محاسبه شد .در نهایت با استفاده از مدل جریان  ،Pao-Sahمقدار
جریان الکتریکی کانال ترانزیستور با استفاده از بار وارونه تعیین شد.
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 فقط مؤلفه،برخالف مدلهای موجود که در محاسبه بار وارونه
تغییرات غلظت حاملهای بار کانال بلند در امتداد دمود بر کانال را در
 مؤلفه دوبعدی کانال کوتاه غلظت، در روش پیشنهادی،نظر میگیرند
بار نیز در نظر گرفته شده است که در محاسبه بار وارونه و جریان
 تطبیق مناسب بین نتایج حاصل.نهایی ترانزیستور تأ یرگذار خواهد بود
 دقت مناسب مدل پیشنهادی را،از مدل و نتایج شبیهسازی نرمافزار
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