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با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به کوچک سازی هر چه  -یدهچک

بیشتر ترانزیستورهای ماسفت برای افزایش کارایی در مدارهای 

یکی و قابلیت مجتمع، آثاری مخرب و منفی در مشخصات  الکتر

آید که به آثار کانال کوتاه  اطمینان این ترانزیستورها بوجود می

 ب معروف
ً
علت کاهش قابلیت  هاند. این آثار مخرب غالبا

آید. دراین مقاله  کنندگی گیت بر ناحیه کانال بوجود می کنترل

ای  نام ترانزیستور سیلیسیم روی عایق دو گیتی پله ساختار جدیدی به

(SDG SOI) است تا با افزایش قابلیت کنترل کنندگی  ارائه شده

گیت باعث کاهش آثار کانال کوتاه در این نوع ترانزیستورها شود. 

کار رفته تغییر ضخامت  جدیدی که در ساختار پیشنهادی به  ایده

یکه ضخامت اکسید در  ای است به صورت پله اکسید گیت به طور

ین افزایش می یده باعث کاهش چشمگیر آثار یابد.  این پد طرف در

ین ، اثر  یکی ناشی از ولتاژ در کانال کوتاه از جمله میدان الکتر

DIBL یان نشتی در ساختار جدید می  شود. و جر

آثار کانال کوتاه، ترانزیستور سیلیسیم روی  –یدیکلمات کل
یکی. عایق، دوگیتی پله  ای،  میدان الکتر

  مقدمه -۱

ساخت ادوات   افزون تکنولوژی در زمینه با توجه به پیشرفت روز     

افزایش کارایی و  منظور ههادی، ابعاد ترانزیستورهای اثر میدان نیز ب نیمه

قابلیت اطمینان قطعه پیوسته در حال کاهش است. با کاهش ابعاد 

ن وجود آمد یابد و این امر باعث به ترانزیستور، طول کانال نیز کاهش می

 (SCEs)آثار الکتریکی منفی در قطعه خواهد شد که به آثار کانال کوتاه 

توان  اند. از جمله مهمترین آثار مخرب کوتاه شدن طول کانال می معروف

به کاهش قابلیت کنترل کنندگی گیت به دلیل افزایش بار اشتراکی از طرف 

جا  ابهنواحی سورس/درین در ناحیه کانال اشاره کرد، نتیجه این امر ج

شدن ولتاژ آستانه ترانزیستور و اثر کاهش پتانسیل سد ناشی از ولتاژ درین 

(DIBL)  خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که آثار منفی کانال

 ].١شود [ کوتاه باعث کاهش قابلیت اطمینان قطعه می

 (SOI MOSFET١)ترانزیستورهای ماسفت سیلیسیم روی عایق      

رای مشخصات الکتریکی بهتری نسبت به ماسفت معمولی فیلم نازک دا

(BULK) های ترانزیستور سیلیسیم روی عایق  ، از جمله ویژگیهستند

های اتصال، کاهش  توان به کاهش خازن نسبت به ماسفت معمولی می

آپ، افزایش موبیلیتی کانال و کاهش آثار کانال کوتاه اشاره کرد  پدیده لچ

دهد  شود آثار کانال کوتاه رخ میکوچک با این وجود اگر طول کانال  ].۲[

برای کاهش این آثار تا کنون از ساختارهایی نظیر دو گیتی، گیت دو   ].۳[

] نیز برای بهبود آثار کانال کوتاه ۹-۸]، در [۷]، چند گیتی [۶-۴ای [ ماده

در این از یک ساختار دو گیتی با گیت شکافته شده استفاده شده است. 

پژوهش سعی در بهبود آثار کانال کوتاه با استفاده از یک ساختار جدید 

  داریم.(SDG SOI٢)ای  نام ترانزیستور سیلیسیم روی عایق دو گیتی پله به

با استفاده از این روش اندازه میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ درین تقریبا 

در این ساختار نیاز به ] است با این تفاوت که ۸شبیه به نتایج حاصل از [

ها نیست.  الزم به ذکر است که کلیه  استفاده از دو منبع ولتاژ برای گیت

] انجام شده و نتایج با ATLAS]۱۰ افزار  ها با استفاده از نرم سازی شبیه

است. طبق  ترانزیستور تک گیتی سیلیسیم روی عایق مقایسه شده

طور قابل توجهی در ترانزیستور  های انجام شده آثار کانال کوتاه به مقایسه

SDG SOI   نسبت به ترانزیستورSOI است. تک گیتی بهبود یافته  

                                                                                       

۱ Silicon On Insulator Metal Oxide semiconductor Field Effect Transistor 

۲
Step Dual Gate Silicon On Insulator  
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 آن سازی شبیه پارامترهای و SDG SOI فیزیکی ساختار معرفی -۲

شود یک ترانزیستور ماسفت  مشاهده می )۱(  ساختاری که در شکل

سیلیسیم روی عایق فیلم نازك تمام تخلیه شده است که شامل دو گیت 

ها ولتاژهای یکسانی  این دو گیت دارای طول برابر بوده و به آن .باشد می

ها در  طور که در شکل مشخص است تنها تفاوت آن همان .شود اعمال می

صورت  باشد که این ضخامت در سمت درین به ضخامت اکسید گیت می

) ۱و جدول ( )۱(طور که در شکل  است. همان ای افزایش یافته پله

مشخص است ضخامت اکسید گیت از سمت درین تا میانه کانال برابر با 

نانومتر  ۷ای تا  صورت پله این ضخامت به نانومتر است و در میانه کانال ۵

نیز  )۲(ماند. شکل  افزایش یافته و این مقدار تا مرز کانال و درین ثابت می

سازی  ساختار مرسوم تک گیتی را نشان می دهد که در ادامه نتایج شبیه

ساختار جدید با این ساختار مقایسه خواهد شد. کلیه پارامترهای 

است. الزم به ذکر  ) آمده۱در جدول ( SDG-SOIساختاری ترانزیستور 

سازی ساختار مرسوم تک گیتی نیز  است که پارامترهای ساختاری و شبیه

همانند ساختار جدید بوده و تنها تفاوت این دو ترانزیستور در ساختار 

هاست. ضخامت اکسید گیت برای ساختار تک گیتی در سرتاسر  گیت آن

  د. باش نانومتر می ۵کانال برابر با 

افزار اطلس  وسیله نرم های الکتریکی این ساختار به کلیه شبیه سازی 

است. بر اساس نتایج بدست آمده از کارهای قبلی  ] انجام شده۱۰[

سازی این ساختار درنظر گرفته شده که در ادامه آمده  هایی برای شبیه مدل

–Shockleyهای  است. برای در نظر گرفتن بازترکیب در ساختار، مدل 

Read–Hall  وAuger های  ها، مدل و برای در نظر گرفتن موبیلیتی حامل

fldmob  وconmob اند. همچنین مدل  سازی لحاظ شده در شبیهbgn 

نیز برای در  Impact selb است. مدل سازی درنظر گرفته شده نیز در شبیه

است. روش عددی انتخاب  ای لحاظ شده نظر گرفتن یونیزاسیون ضربه

های  های پیشین روش سازی این ساختارها با توجه به نمونه شبیه شده برای

Gummel  وNewton ها  سازی باشند. قابل توجه است که کیله شبیه می

 است. انجام شده  K۳۰۰ در دمای 

 

 یتیگ دو شده هیتخل تمام قیعا یرو میسیلیس ماسفت ستوریترانز :۱شکل 

 پیشنهادی یا پله

 

 یتیگ تک :ترانزیستور ماسفت سیلیسیم روی عایق تمام تخلیه شده ۲شکل 

 .معمولی

  SDG SOIمشخصات ترانزیستور  :۱ جدول

 مقادیر های ترانزیستور مشخصه

 ۲cm- ۱۰۱۶×۶  ناخالصی کانال

 ۲cm- ۱۰۱۹×۵  ناخالصی درین/سورس

 nm ۲۰۰  طول کانال

 tsi(  nm ۱۲ضخامت کانال (

 nm ۷  (tox1) ۱ضخامت اکسید گیت 

 nm ۵  (tox2) ۲ضخامت اکسید گیت 

 nm ۵ (tb)ضخامت اکسید مدفون 

 eV ۵/۴ (φm)ها  تابع کار فلز گیت
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 سازی شبیه نتایج -۳

 ۵/۴ها  در ساختار مورد مطالعه مقدار تابع کار الکترود گیت

ها  گیتاست. مقدار ولتاژ اعمالی به  ولت در نظر گرفته شده-الکترون

باشد. شکل  ولت می۷۵/۱سورس برابر با -ولت بوده و ولتاژ درین ۱۵/۰

دهد. در این  ) نمودار میدان الکتریکی در طول کانال قطعه را نمایش می۳(

شکل دو نمودار برای میدان رسم شده است که یکی میدان ساختار تک 

نمایش  ای پیشنهادی را گیتی معمولی و دیگری میدان ساختار دو گیتی پله

طور که در  ها را با هم مقایسه کرد. همان راحتی می توان آن دهد که به می

شکل مشخص است میدان الکتریکی در ترانزیستور تک گیتی مقداری 

مگاولت دارد در حالیکه در ترانزیستور دو گیتی پیشنهادی میدان  ۳/۳برابر 

رصدی د ۶۱است. علت این کاهش  مگاولت کاهش یافته ۲۸/۱به مقدار 

گونه بیان کرد که مجموعه الکترود گیت، اکسید و  توان این میدان را می

که ضخامت  دهند، زمانی کانال، یک خازن با ظرفیت مشخص تشکیل می

شود در اینجا  یابد ظرفیت خازن مذکور کم می اکسید گیت افزایش می

مر سر خازن ثابت است مقدار بار القایی کاهش یافته و این ا چون ولتاژ دو

در کانال و در نزدیکی درین گیر میدان الکتریکی  باعث کاهش چشم

بهبود این  توان مالحظه کرد که درصد می )۲در جدول (همچنین  د.شو می

] که ساختاری نزدیک به هم ۸ساختار نسبت به یک ساختار دوگیتی دیگر [

   دهد. یج برتری ساختار جدید را نشان مینتا است. مقایسه شده دارند

 
 یتیگ دو ساختار و یمعمول یتیگ تک ساختار یبرا یکیالکتر  دانیم:۳شکل 

 یشنهادیپ یا پله

 

 

 

 

 

یکی میدانمقایسه بهبود : ۲جدول   و ساختار معمولیدوگیتی  ساختار الکتر

 .نسبت به ساختار تک گیتی متداول ای دو گیتی پله

 ساختار درصد بهبود میدان الکتریکی

ترانزیستور  ۲۴٪

 معمولیدوگیتی 

ترانزیستور  ۶۱٪

   ای دوگیتی پله

 

 

 و یتیگ تک ستوریترانز  در یسطح لیپتانس ممین یم راتییتغ سهیمقا:۴شکل 

 یشنهادیپ یا پله یتیدوگ

) تغییرات پتانسیل سطحی را برای ساختارهای معمولی و ۴شکل (         

کند. از روی این نمودار می توان مقدار  ای با هم مقایسه می دوگیتی پله

DIBL  را در این دو ساختار با هم مقایسه کرد. برای مشاهده بهتر تغییرات

توجه  )۵توان به شکل ( می DIBLنیمم پتانسیل سطحی و مقایسه بهتر  می

نیمم پتانسیل از نمای  ) را در قسمت می۴ن شکل نمودار شکل (کرد. ای

است  دهد. همانطور که در شکل مذکور نشان داده شده نزدیک نشان می

میلی ولت  ۲۴این تغییرات برای ترانزیستور تک گیتی معمولی حدود 

میلی ولت  ۱۲است. درحالیکه مقدار این تغییرات برای ساختار پیشنهادی 

در ساختار  DIBLتوان اظهار کرد که مقدار  لت میاست. در این حا

 ٪  بهبود یافته است.۵۰جدید 
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 یبرا کینزد ینما از یسطح لیپتانس ممین یم راتییتغ سهیمقا:۵شکل 

 یا پله یتیدوگ ساختار و یمعمول ساختار

ها بررسی  یکی از پارامترهای بسیار پراهمیت در طراحی افزاره  

جریان نشتی یا همان جریان خاموشی  ترانزیستور است. همچنین بررسی 

شیب زیر آستانه قطعه از اهمیت باالیی برخوردار است. شیب زیر آستانه 

 با حرف
ً
-شود معادل تغییرات ولتاژ گیت نشان داده می S که معموال

سورسی است که به منظور تغییر جریان درین به اندازه یک دهه مورد نیاز 

 قابل حصول است. )۱(از رابطه ی  Sاست. مقدار 

)۱(  

) نمودار تغییرات لگاریتمی جریان درین بر حسب ولتاژ ۶در شکل (

ها برابر  سورس نمایش داده شده است. در این نمودار شیب منحنی-گیت

طور که در شکل مشخص است در ساختار جدید  است. همان s/1با 

جریان نشتی  همچنین افزایش یافته است. s/1 کمتر و در نتیجه Sمقدار 

عالوه با استفاده از  فر خواهیم داشت. بهکمتری در ولتاژ گیت سورس ص

توان نشان داد که  این امر باعث بهبود تلفات توان در قطعه  ) می۲رابطه (

توان نشان داد که توان تلفاتی  ی زیر می نیز خواهد شد. با توجه به رابطه

دارد. در واقع با توجه به رابطه  (CLoad)بستگی به جریان خاموشی و خازن 

است که توان استاتیک بستگی مستقیم به جریان خاموشی زیر روشن 

 شود که ) مشاهده می۶با توجه به شکل ( کهترانزیستور دارد. از آنجا

کاهش  ای دو گیتی پله جریان خاموشی در ترانزیستور سیلیسیم روی عایق

این نوع ترانزسیتورها استفاده که از  است لذا توان مصرفی در مدارهایی یافته

 .آید ای پایین می طور قابل مالحظه ند بهکن 

)۲(  

 
 در تیگ ولتاژ برحسب نیدر  انیجر  یتمیلگار  راتییتغ سهیمقا:۶شکل 

 یا پله یتیگ دو ساختار و یمعمول ساختار

 گیری نتیجه -۴

یک ساختار دو گیتی جدید ارائه شد که در آن ضخامت  مقالهدر این 

بود. این افزایش  ای در سمت درین افزایش یافته اکسید گیت به صورت پله

ضخامت در سمت درین باعث کاهش میدان الکتریکی ناشی از ولتاژ 

٪ ۵۰به میزان  DIBL٪ در کانال و همچنین کاهش اثر ۶۱درین به میزان 

ر نیز کاهش بارهای القا شده در زیر اکسید گیت در قطعه شد. علت این ام

سمت درین، بدلیل افزایش ضخامت اکسید و در نتیجه کاهش ظرفیت 

بعالوه جریان خاموشی این ساختار نسبت به ساختار تک  .باشد خازن می

گیتی معمولی کمتر است. کاهش جریان خاموشی همچنین باعث کاهش 

ها برتری  ی ساز بدست آمده از شبیهشود. لذا نتایج  توان تلفاتی مدار می

 دهند. ساختار جدید را نسبت به ساختار معمولی نشان می
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