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 ینانومتر یدانیاثرم ودیقطعه د هیبرپا Bکننده توان کالس  تیتقو یسازهیشب و یطراح

 

 باشدـیقطعه م نیاز ا دیجد یکه کاربرد نانومتری ابعاد در  شدهـاصالح یدانمیاثر ودید هیبر پا دیتوان جد کنندهتیتقو کیمقاله،  نیدر ا - کیدهچ

و به   قیعا یبر رو یکونیلسی پوشش صورت به موردنظر ساختار تر،مطلوب یشده است. جهت به دست آوردن عملکرد مدار یساز هیو شب یمعرف

 با شدهـاصالح یدانمیاثر ودیکه توسط دو قطعه د باشدـمی پولپوش کی شده شنهادیتوان پ نندهکتیشده است. تقو ی( طراح3D)یبعد سهصورت 

 .شده است سازیـهیو شب یمدلساز ،ینانومتر طراح 2 تیگ دیخامت اکسض و نانومتر 57 کانال طول

 زین یدر ابعاد نانومتر یدوقطب ستوریتوسط ترانز مشابهی پولمدار پوش ،یدانیوداثرمید هبرپای پولعملکرد مناسب پوش یهت اثبات ادعاج

مدار  یخروج انیبرابر به هردو مدار، جر یهایاست. با اعمال ورود دهیگرد سهیاست و عملکرد هر دو ساختار باهم مقا دهیگرد سازیـهیشب

( یدانیاثرم ودید هبرپای پول)مدار پوشیشنهادیمدار پ یو برا کروآمپریم4/2 (یدوقطب ستوریترانز هبرپای پولپوش ارمشابه)مد

درصد 9حدود  یشنهادیو راندمان مدار پ  کروواتیم 8/1 یشنهادیمدار پ یو برا کروواتیم 1/1مدار مشابه  یتوان خروج کروآمپر،یم9/2حدود

کمتر  اریبس یشنهادیدر مدار پ باشد،ـیم یپوش پول که اعوجاج تقاطع یمدارها وبیع نیاز مهمتر یکی نی. همچنآمدباالتر از مدار مشابه بدست 

 است.

 

 سازیهياصالح شده، شب یدانياثر م ودید ،كننده توان تیتقو، پولپوش -ليد واژهك

 

 قدمهم -1

 یسااتت مادار ا   هایروش نتریماسفت از مرسوم یکنولوژت

ماسفت ساتته   یستور ایرانزكه با ت ییمدار ا رایمجتمع است. ز

برتاوردار باشاند.    یو سرعت بااتتر  یاز چگال توانندیم شوندیم

(  یدگيا تانگ  تتنج  دهیدر ماسفت پد انیعامل محدودكننده جر

محاادود  یرا تااا  ااد سااتوریترانز نیااكانااال اساات كااه ساارعت ا

 ماان   ایا  یدانيا اثر م ودیبه نام د دیجد یساتتار .[3-1]كندمی

FED  شد، كاه   یمعرف یسيرئ ديدكتر فرش یر توسط آقابا نياول

سااتتار   ليا دلباه  .[4]بردیم نيرا از ب انجری كنندهعامل محدود

 یدگيا تنج دهیپد FEDدر  نیسورس و در یناتالص  یتاص آت

 یتروجا  انیا جر یدارا یدانيا اثرم ودیو در نتيجه د د دیرخ نم

 یادیا ز یكم و سرعت بات است. كاربرد اا  یبات و مقاومت تروج

 و  افظاه  عنوانو منتشر شده است. كاربرد به یقطعه معرف نیاز ا

 برابر در  فاظت ،[6-7]بات[، كاربرد در مدارات فركانس6]ا ثبات

و كااااااربرد در سااااالول [8-9]یکاساااااتاتيالکترو یهتخليااااا

 موارد برشمرد. نیاز ا اینمونه يتوانرا م[11]یديتورش

كاه چنانهاه لاول     دد یشده نشان مانجام  ایسازیهيبش

قطعه تااموش   نینانومتر كمتر شود، ا111قطعه از  نیكانال در ا

از ساورس و   تياقل  ای امل قیتزر یابعاد نچنينخوا د شد. در

کناد و قطعاه   يقطعاه را مختال م   یبه كانال عملکارد عااد   نیدر

 یمشاکل باا بررسا    نایا  نماودن . جهت برلرفشودیتاموش نم

اصاالح   یدانيا اثر م ودیبا نام د یدیساتتار جد ده،یپد نیا لیدت

شد كه مشاکل فاور را  ال نماود.      یمعرف 7117شده  در سال 

/.  ولات  3از   يبا  یولتاژ اا  یقطعه برا نی الت روشن ا انیجر

باا   ساه یبااتتر، در مقا  یولتاژ اا  یاز ماسفت اسات و بارا   شتريب

مقاومات   ني.  مهنا شاود یما  شاتر يبرابار ب  111ماسفت  ادود  

دارد. ماا در   یمعمول  اینسبت به ماسفت یتركم یليت یتروج

كنناده   تتقویا  عناوان قطعه را به نیاز ا نینو یمقاله كاربرد نیا

 .ماینموده یتوان معرف

در برابار   بعدیسه ساتتار ای تر مناسب ی ا یژگیو ليدلب

 اسيا و در مق بعدیقطعه را بصورت سه نیا ی،دوبعد یساتتار ا

 ترعملکاارد مطلااوب ليباادل ني.  مهناامایاانمااوده ینااانو لرا اا

باه   زيا قطعاه را ن  نیا (، اSOIتقیعا یبر رو کونيليس ساتتار ای

مقالاه   یسااتتار ا  .مینموده ا یساز هيو شب یروش لرا  ني م

 .اندشده سازیهيو شب یلرا  SILVACOافزار با استفاده از نرم

  7مزلقانی ريام نايم، *1یمراديحمد علم
 m.alimoradi@srttu.edu، یی رجا ديشه ريدب تيدانشگاه ترب ک،يارشد برر الکترون یكارشناس یدانشجو 1

 m.mazlaghani@srttu.edu، یی رجا ديشه ريدب تيدانشکده برر ، دانشگاه ترب اریاستاد 7
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  یدانیاثر م ودیاختار دس -2

 هیاول یدانیاثر م ودیاختار دس -2-1

كنتارل شاونده باا     ودیا د کیا  قات يدر  ق یانديا اثر م ودید

تود است.  ماانطور كاه در    ی ا تيگ یکیالکتر لپتانسياتتالف

 کیا از  شاده ليقطعه تشک نیداده شده است، ا  ی( نما1شکل ت

كاه ساورس    N هيا نا  کیا و  شاود یم دهينام نیكه در P هينا 

 یذاتا  کونيليسا  هيا نا  کی هيدو نا  نیا ني. در بشودیم دهينام

 نیا ا یو رو رديا گیقرار ما  دياكس هیت کیآن  یدارد كه رو قرار

 هيا باه نا   کی. اتصال نزدرديگیقرار م تيدو اتصال گ زين دياكس

و اتصاال   مشناساي یما  GSسورس كه با عباارت   تيسورس را گ

 .[4]ندیگویم GD  ای نیدر تيرا گ نیدر هيبه نا  کینزد

 
 (FEDیتدانياثر م ودیساتتار د: 1کل ش

( مثبات  GSساورست  تيا و گ ی( منفا GDتنیدر تيگ یقتو

 PpnN ی اا هیتا سورس به صورت ت نیباشد؛ ساتتار قطعه از در

 تیقطعه در  الت روشن است و  دا قتي. در  قدیآیبه وجود م

 اسبایا  باه  نسابت  ولتاژ اا  كاردن باا معکاوس   ني.  مهنكندیم

 ی اا هیا تا سورس باه صاورت ت   ندری از قطعه ساتتار شده؛ذكر

PnpN اسیا قطعاه در  الات با   قات ي. كه در  قشودیم ليتشک 

. شاود یقطعه تااموش ما   یعنی كند؛ینم تیمعکوس است و  دا

 باشد.یم ستوریساتتار تر هي الت، شب نیساتتار قطعه در ا

 اصالح شده یدانیاثر م ودیاختار دس -2-2

 یكااه ساااتتار قبلاا  د اادینشااان ماا سااازیهيشااب جیتااان

 111در ابعااد كمتار از    یقبلا  یدانيا اثرم ودید یبرا شنهادشدهيپ

مشاکل،   نیا نانومتر قابل استفاده نيست. جهات برلارف كاردن ا   

 .[11]دیا گرد شانهاد ياصاالح شاده پ   یدانيا اثار م  ودیا سااتتار د 

 درساااتتار اساات، شااده( نشااان داده 7 مااانطور كااه در شااکلت

 pو  n یدو نوع ناتالصا  یو سورس  ر دو دارا ندری شدهشنهادپي

نوع  کی یتنها دارا نیسورس و در ،یر اصلدر ساتتا ی ستند. ول

و ساورس را   نیا در در دیا جد شاده  یآت یبودند. نوا  یناتالص

 p-p-n-+n+روشن قطعاه دارای سااتتار   در  الت .مينام یانباره  م

كاه نمودار ااای  مشاابه یااک دیاود معمااولی اساات.     مای باشااد 

 است. p-n-p-+n+ساتتار  قطعه دارایتاموش  مهنين در  الت

 
 (M-FEDدهتاصالح ش یدانياثر م ودیساتتار د: 7کل ش

باه   یادیا ز اريشابا ت بسا   یدانيا اثرم ودیا را ل ساتت دم

 دهيا هيو  پ شتريب ندیدارد، كه ساتت آن به فرآ  ماسیس ندیفرآ

سااتتار فاور، مقاومات     ساازی هيشاب  جینتاا . [7نادارد]  ازين تری

بااات و بهااره مناسااب را نشااان   یكاام و مقاوماات ورود یتروجاا

 کیااعواماال  نیذكرشااده مهمتاار  ی ااا یگااژی.كااه ود دیماا

 .شوندیتوان را شامل م كنندهتیتقو

 ميتوا  یقطعه را بررس نیاز ا نینو یمقاله كاربرد نیدر ا ام

ماورد   ی مان لبقاات تروجا   ایكننده توان  تیتقو کیكرد كه 

   .باشد یم و الکترونيک قدرت یکياستفاده در مدارات الکترون

اصالح شده  یدانیوداثرمید یعدسه ب یسازهیبش -2-3

 ینانومتر

سااتتار   بنادی بساته  یو چگاال  یهت بهبود عملکرد مدارج

 یباررو  کونيليمقاله با روش پوشا  سا   نیدر ا یدانياثر م ودید

اثار   ودیساتتار د است. دهیگرد یلرا  یو بصورت سه بعد قیعا

ناانومتر، لاول    88و ساورس   نیا مقاله با لول در نیدر ا یدانيم

شاده   ینانومتر لرا ا  7 تيگ دينانومتر و ضخامت اكس 78كانال 

مختلا  نشاان    یایا ( سااتتار فاور را در زوا  3ت  ایاست. شکل

سااتتار شاکل    یدوبعد ی( نما3. در قسمت ال ( شکل تد دیم

در قسامت ((، سااتتار باا     ني( مشخص شاده اسات.  مهنا   7ت

ساه   لرا ای  صاوت و باه  قیعاا  یبر رو کونيليپوش  س یفناور

بایاس مستقيم ، مشاابه   I-V ای منحنی شده است. ميرست یبعد

 .[17]دیود است I-Vمنحنی 

در دو  الت روشن و تااموش   ندریانی( نمودار جر4شکل ت

.  ماانطور كاه مشاخص    د دی( نشان م3ساتتار شکل ت یرا برا

 انجریا  وآمپار   فمتاو  7  ادود  در تااموش   الات  انیاست، جر
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 انیا باشد. كه نسابت جر  یم آمپر کرويم 6 دود  در روشن الت

كاه عادد قابال     شاود یما  7e1 مان   دود  ایروشن به تاموش 

 .باشدیماسفت م یمشابه برا یدر برابر ساتتار ای مال ظه

 
 ل (ا

 
)) 

ساتتار و ریز قیاصالح شده  ال ( بدون عا یدانياثر م ودیساتتار د: 3کل ش

 یو سه بعد قیعا یبررو کونيليپوش  س ندی(( با فرآ بعدی دو صورتبه

 

 ل (ا

 

)) 

ال ( الات روشان                        یبارا  یدانيا اثرم ودید انیجر-نمودار ولتاژ: 4کل ش

 وش((  الت تام

 توان کنندهتیتقو   -3

ای است كنندهكننده قدرت تقویتتوان یا تقویتكنندهقویتت

 لااا تقویات   ای را به بار منتقل كناد. توان قابل مال ظهكه بتواند 

-باه  بازر  ت در رده تقویت كننده  ای سايگنال كننده  ای قدر

در  اا معماوت   كنناده آنجا كه این نوع تقویات یند. و ازشمار می آ

گيرند، از آنها  به  كننده قرار میلبقه انتهایی یک دستگاه تقویت

 .[13]شودنيز نام برده می تروجیعنوان لبقات

 :[13]صورت زیر است كننده  ای توان بهتقویتروابط همترین م

 وان تروجی :ت -1

                                     (           1ت
RL

LP
2

Vo^2
                                    

 وان جا( شده از منبع:ت -7

Vdd                                         (7ت
RL

SP .
2

.
Vo


                  

 

  اندمان :ر -3

                                                        (3ت
SP

PL
 

  وان تل  شده :ت -4

PL                                               (4ت SPDP   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

د اد، قطعاه    ای اوليه نشاان مای  سازیه شبيهك گونهمان 

و  تروجای بسايار كام   ميدانی اصالح شده دارای مقاومات اثردیود

تواند این باشد. كه این ویژگی مهم، میمی سکون كمجریان  ات

   .معرفی كندتوان كننده قطعه را به عنوان یک تقویت

را  یداناثرميا ودیاز قطعاه د  نیناو  یمقالاه كااربرد   نای ا درم

. مادار ماورد   میينما یم یمعرف Bتوان كالس كنندهتیبعنوان تقو

 .باشدمی پول مدار پوش كننده،تیتقو نیاستفاده در ا

را  یدوقطب ستورترانزی از استفاده با پول ( مدار پوش8ت کلش

را باا   یشنهادپي پول( مدار پوش6شکل ت ني.  مهند دینشان م

 .د دینشان م یداناثرميودیاستفاده از قطعه د

 
   [13]یدوقطب ستورترانزی با شده ساتته پولمدار پوش :8کلش
 

 
 دانیيوداثرمید با شده ساتته پولمدار پوش :6کلش

 یساز هیشب جینتا   -4

 ستوریتوان با استفاده از ترانز کنندهتیقوت -4-1

 یدوقطب

كاه   یدر ابعااد ناانومتر   یدوقطب ستوریمقاله دو ترانز نیر اد

 شاده اسات. و باا    یلرا ا  باشاند، یم NPN یگریو د PNP یکی

دو قطعاه در   نیا نارم افازار، ا   یبي الت ترك ساز هياستفاده از شب

 .اندقرارگرفته پولمدار پوش

 ماانطور   .د اد يرا نشان م ولتاژ ورودی و تروجی( 7کلتش

 ماوج، ( مشخص است، در شاکل 7شکلت تروجی موجكه در شکل

شاکل را اعوجااج   رييتغ نیا . ادآیا یبوجود م یاعوجاج شکلرتغيي

 یما  Bپاوش پاول كاالس     بیا از معا یکا ی. كه نامندیم یتقالع

 باشد.

  
 (ل ا

  
)) 

    یدوقطبا  ساتور ترانزی باا  شاده  سااتته  پاول عملکرد مدار پاوش : 7کلش

  ی((شکل موج تروج      یال (شکل موج ورود
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 یداناثرمیودیتوان با استفاده از د کنندهتیقوت -4-2

 اصالح شده

نوان یک ایده این مقاله استفاده از دیود اثرميدانی بع 

-اثرباشد. از آنجا كه قطعه دیود پول میكننده توان پوشتقویت

شود؛ نياز  ای درین و سورس آن كنترل میميدانی توسط گيت

پول برای مدار پوش Nو  P به لرا ی و شبيه سازی دو قطعه

پول بر پایه دیود باشد. كه این موضوع، ویژگی مدار پوشنمی

 باشد.اثرميدانی می

پول ساتته شاده  ولتاژ ورودی و تروجی مدار پوش( 8کلتش

 .د دیرا نشان م برپایه دیوداثرميدانیتمدار پيشنهادی(

مرباو  باه مادار     جیو نتاا  یشانهاد ي اصل از مادار پ  جیتان

جادول فاور باا     جی( تالصه شده اسات. نتاا  1مشابه، در جدول ت

 ( محاسبه شده است.4ت ی( ال1استفاده از روابط ت

 
 ل (ا

 
)) 

(            3سااتته شاده باا سااتتار شاکلت      یشانهاد يعملکارد مادار پ  : 8کلش

  ی((شکل موج تروج   یال (شکل موج ورود

 
 با مدار مشابه یشنهاديمدار پ یبررس :1دولج

 دار پیشنهادیم

پول برپایه )پوش 

MFED) 

 دار مشابهم

پول برپایه پوش)

BJT) 

 

 (Vلتاژ تغایه تو 3/7 3/7

 (Vرودی تلتاژ وو 9/1 9/1

 (KHzركانس ورودی تف 1 1

 (Aµریان تروجی تج 4/7 3

 (Wµوان تروجیتت 1/1 8/1

 (Wµوان جا( شدهتت 7/3 8/4

 (Wµوان تل  شدهتت 8/7 6/7 

 (٪اندمان تر 34 43

 یجه گیرینت   -7

باا   یدانميا اثر ودیا از قطعاه د  نیناو  یمقالاه كااربرد   نیر اد

كنناده  تیا تقو کیا  پولشپو مدار عنوان استفاده از كاربرد آن به

شاده   یسااز هيقطعاه شاب   یژگیارائه شده است. و Bتوان كالس 

 پوشاا ریزقیعااا یآن و اسااتفاده از فناااور بعاادیسااه یلرا اا

 زيا ن یدوقطبا  ساتور ی. سااتتار مشاابه ترانز  باشاد یما  یکونيليس

و  لرا ای  پاول پوش مدار عنوان.  ر دو ساتتار بهدیگرد یلرا 

باا   یشانهاد ي اصال از مدارپ  جیانتا  ساه یشادند. مقا  ساازی مدل

 انیا جر یشاده دارا  شانهاد يكه مادار پ  د دیمدارمشابه نشان م

 نی. و مهمتار اشاد بیبهره بهتر و راندمان باتتر ما  شتر،يب یتروج

در  اركمتريبسا  یفاور، اعوجااج تقاالع    یشانهاد يمادار پ  یژگیو

 نیاز بزرگتار  یکی یاعوجاج تقالع .باشدیبا مدار مشابه م سهیمقا

 باشد.می پولپوش بیمعا

 181 فااز وجود اتتالف یشنهادينکته مدار پ نیمهمتر دیاش

موضاوع در   نایا  البتاه  كه ،باشد ینسبت به ورود تروجی درجه

تاوان ذكار     اای كنناده تیا تقو یبرا بعي عنوان به یمرجع چي 

قابال اصاالح    گار یموضوع با مادارات د  نیا نينشده است.  مهن
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