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ژرمانیوم  -ممیدانی باله اي با نواحی سیلیسی ارائه یک ساختار جدید از ترانزیستور اثر
 تزریق شده به اکسید مدفون به منظور کاهش اثرات خودگرمایی

  
 2، فاطمه کریمی1اداکبر شهرام نژ علی

 ash5864@gmail.com، پویش ش عالیزآمووسسه برق و کامپیوتر ممهندسی دانشکده 1
 fm_karimi779@yahoo.com، موزش عالی پویشآوسسه برق و کامپیوتر مندسی مهدانشکده  2

  
در این ساختار . م بر روي عایق ارائه شده استدانی باله اي با تکنولوژي سیلیسیدر این مقاله یک ساختار جدید ازترانزیستور اثرمی -چکیده

ژرمانیوم  -میستور اثرمیدانی با نواحی سیلیسیقرار گرفته است که ترانزناحیه اکسید مدفون  به عنوان بخشی ازژرمانیوم  - مدو ناحیه سیلیسی
ژرمانیوم تزریق  -مسیلیسی گرمایی با استفاده از نواحیخودایده اصلی در این ساختار کاهش اثر. تزریق شده به اکسید مدفون نامگذاري می شود

نتایج ما با شبیه ساز سه بعدي اطلس نشان می دهد که  .می باشدورس ا در انتهاي کانال ونزدیکی سشده به اکسید مدفون وکاهش تجمع حامله
ر ساختار پیشتهادي، یک اثر کانال کوتاه قابل قبول، یک مقاومت سري کاهش یافته، یک جریان درین نرمالیزه افزایش یافته و بهترین رفتار د

کاربردهاي ترانزیستور  اثرمیدانی باله اي در دماهاي باال را با استفاده از بنابر این می توان . دماي باال نسبت به ساختار معمولی را نمایش می دهد
نتایج ما نشان می دهد که ساختار پیشنهادي  .ژرمانیوم تزریق شده به اکسید مدفون را گسترش داد -میستور اثرمیدانی با نواحی سیلیسیترانز

  .می باشد یک ساختار مناسب در ساختارهاي نانو مقیاس
  کاهش سد القایی درین، هدایت گرمایی،شییه سازي سه بعدياثرات خود گرمایی، اثرحاملهاي داغ،  -هکلید واژ

 

 مقدمه - 1

م بر روي شوند بر پایه سیلیسی که طراحی میهایی  افزاره
عایق خواهند بود که در مقایسه با ساختار بالک به دلیل وجود 

رازیتی خازن پا و یابد اکسید مدفون جریان نشتی کاهش می الیه
ذرات پرانرژي، سرعت باال و  مقاومت در برابر. شود کمتر می

  وقتی. ]1[باشد هاي این نوع افزاره می از ویژگی چگالی باال
هاي زیادي  شوند با چالش مقیاس می  ترانزیستورهاي ماسفت

ها ترانزیستورهاي اثر  شوند که براي رفع این چالش روبرو می
خت آنها به طور کامل با که فرآیند سایتی گ میدانی چند

. ]3و2[اند سازگاري دارد مورد توجه واقع شدهماسفت ندارد   استا
این ساختارها کنترل بهتري بر کانال دارند و در برابر تاثیرات 

با این . کانال کوتاه ایمنی بیشتري داشته و جریان باالتري دارند
داراي  شند ولی با فوق میحال اگرچه این ساختارها داراي مزایاي 

برخی معایب از جمله اثرات خودگرمایی به دلیل کاهش هدایت 
  .]4[مایی الیه اکسید مدفون می باشندگر

اثرمیدانی در این مقاله ما ساختار جدیدي براي ترانزیستور 
گرمایی و ایم که باعث بهبود در پدیده ي خود ارائه دادهباله اي 

ساختار در استفاده ایده اصلی این . گردد ماکزیمم دماي افزاره می

زریق شده به الیه اکسید ت  ژرمانیوم -سیلیسیمناحیه  از دو
 هاي ستور اثر میدانی باله اي با الیهباشد که ترانزی مدفون می

. شود نامیده می ژرمانیوم تزریق شده به اکسید مدفون -سیلیسیم
ژرمانیوم به دلیل  - با رشد همبافته سیلیسیم بر روي سیلیسیم

وم تنش کششی در ثابت شبکه سیلیسیم و ژرمانیاختالف در 
عث تغییر در شود، که این تنش کششی با سیلیسیم ایجاد می

گی و جرم موثر و ظرفیت شده و پراکندباندهاي انرژي هدایت 
به افزایش قابلیت دهد و در نهایت منجر  حاملها را کاهش می

کشش سراسري و استفاده از زیر الیه . شود تحرك حاملها می
در صدي را به 100ژرمانیوم بهبود عملکرد  - جازي سیلیسیمم

 -باتغییر ترکیب ژرمانیوم در ماده سیلیسیم. ]6و5[دنبال دارد
 شبیه نتایج. آید ز تنش کششی بدست میژرمانیوم مقدار معینی ا

دهد که ساختار پیشنهادي نسبت به  سازي سه بعدي نشان می
 باشد و اثر یمقاومت سري کمتري مساختار معمولی داراي 

. اي کاهش یافته است خودگرمایی به مقدار قابل مالحظه
ژرمانیوم تزریق شده به اکسید  -هاي سیلیسیم همچنین الیه

مدفون تاثیر مطلوبی بر روي اثر کانال کوتاه، اثر کاهش سد 
 .القایی درین و مشخصه هاي انتقالی دیوایس دارد
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نی باله اي با الیه هاي داشماي ترانزیستور اثرمی :)الف( - 1شکل

  ژرمانیوم -م سیلیسی

دانی باله اي با الیه هاي برش دوبعدي از ترانزیستور اثرمی: )ب( - 1شکل
 ژرمانیوم -م سیلیسی

 تعیین پارامترهاي دیوایس - 2

 - اي بانواحی سیلیسیم  ي کلی ترانزیستور اثرمیدانی بالهشما
و برش  )الف(-1ژرمانیوم تزریق شده به اکسید مدفون در شکل

-1لظر در راستاي طول کانال در شکدو بعدي از ساختار مورد ن
همان طور که در شکل نمایان است . اند نمایش داده شده )ب(

به عنوان بخشی از الیه اکسید مدفون ژرمانیوم  -نواحی سیلیسیم
 پهنا  WISGضخامت،    tISG.قرار گرفته اند سلیسیمو در تماس با 

با بررسی  که باشند ژرمانیوم می - مطول نواحی سیلیسی  LISGو
سازي  ژرمانیوم بهینه -مابعاد نواحی سیلیسی ،عوامل مختلف

هادي و ساختار پیشن پارامترهاي ساختار 1جدول  .خواهند شد
شود  د، همانطور که در جدول مشاهده میده معمولی را نشان می

به غیر از موردي که بیان شد تمام پارامترهاي دو ساختار با 
باشد که ترانزیستور  همچنین قابل ذکر می. یگر مشابه هستندیکد

له اي بانواحی  ثرمیدانی بااي معمولی و ترانزیستور ا له اثرمیدانی با
مورد شبیه  ژرمانیوم را با شبیه ساز سه بعدي اطلس -م سیلیسی

هاي آنها را مورد مقایسه قرار و مشخصه  ]7[ دادهسازي قرار
در شبیه سازي ما مدل کامل  حركت تقابلیبراي مدل دهیم،  می

 معادله به الکترون دماي آن در کهرا انتخاب کردیم  انرژي موازنه
 عنوان به هم برخوردي یونیزاسیون و گردد می بر پیوستگی

شایان ذکر است که شبیه . است  شده محاسبه بعدي فرایند
سازي دو بعدي نیمه هادي بر مبناي تقریب تعادل گرمایی می 

ر د) ثابت شبکه(درجه حرارت شبکه  معادلحامل  دماي باشدکه
هاي بسیار کوچک این فرض   افزارهبراي . نظر گرفته شده است

، ها ه افزارن الکتریکی باال در این تحت یک میدا نامعتبر است زیرا،
تواند خیلی باالتر از درجه حرارت محیط  درجه حرارت حامل می

ی براي توصیف مشخصه رانش معمول هاي بنابراین مدل .باشد
بینی بهتر رفتار کانال  پیش جریان درین کافی نیست و براي

انرژي را استفاده  موازنهنیاز است که معادله  ]8[ افزارهکوتاه 
جهت دستیابی به پاسخ دقیق تر و لحاظ کردن اثرات  .کنیم

کوانتومی به - مکانیکی انتقالبر پایه مدل  شبیه سازيکوانتومی، 
 سه بعدي چگالی –ه اي از معادالت شیب کمک حل مجموع

با معادله پواسن و همچنین معادالت پیوستگی جریان  همراه
  .شود انجام می حفره-الکترون

 
 پارامترهاي استفاده شده در ساختار معمولی و ساختار پیشنهادي -1جدول
ساختار   افزارههاي  پارامتر

  پیشنهادي
 ساختار 

  معمولی 
  نانومتر 14  رنانومت LG  14  طول گیت
  نانومتر  42   نانومتر  LFIN   42 باله طول کل

  نانومتر  14    نانومتر  LEXT   14خارجی  باله هر طول
 -مهر ناحیه سیلیسی بهینه طول

  LISGژرمانیوم 

  تعریف نشده   نانومتر  28

 - مهر ناحیه سیلیسیضخامت 
 tISGژرمانیوم 

  تعریف نشده   نانومتر 5 -10

 - مناحیه سیلیسیپهناي بهینه هر 
 WISGژرمانیوم 

  تعریف نشده   نانومتر 18

  نانومتر  6    نانومتر  WFIN  6 بالهپهناي 
  نانومتر 27    نانومتر HFIN  27  بالهارتفاع 

  نانومتر 14    نانومتر 14  (TBOX)اکسید مدفون  ضخامت
  نانومتر 1    نانومتر 1  (TOX)ضخامت اکسید گیت 

  NA انالغلظت آالینده ک 
    1015     1015       

  ND درین - سورس  غلظت آالینده
    1020       1020  
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  شبیه سازي و نتایج آن - 3
یم و  در این قسمت، در مورد نتایج شبیه سازي بحث می کن

هاي ساختار پیشنهادي را با  اثرات گرمایی و سایر مشخصه
دهیم  دهیم و نشان می ختار معمولی مورد مقایسه قرار میسا

به ساختار معمولی از ر مورد بحث رفتار بهتري را نسبت ساختا
 .دهد خود نشان می

 اثرگرمایی -3-1

 وجود الیه اکسید ،م بر روي عایقسیلیسی در تکنولوژي
مدفون مزیتهاي قابل توجهی دارد، اما هدایت گرمایی کم الیه 

در  .شود ایجاد اثرات خودگرمایی شدیدي می مدفون باعثاکسید 
اله ها اثر اي به دلیل ضخامت نازك ب میدانی بالهورهاي اثرترانزیست

ظور ساختارهاي متفاوتی به من. باشد خودگرمایی مشهودتر می
یکی از پارامترهاي  .]10و9[اند کاهش اثر گرمایی پیشنهاد شده

م بر روي عایق، مهم در بحث خودگرمایی در تکنولوژي سیلیسی
 ت گرمایی با ساختار افزارهرابطه مقاوم. باشد مقاومت گرمایی می

  ]11[می باشد) 1(به صورت رایطه 

)1                                      (
1
21 BOX

th
BOX Si Si

tR
W k k t

 
  

 
   

W   ،پهناي ساختارtBOX  ،ضخامت الیه اکسید مدفونtSi  ضخامت
به ترتیب، هدایت گرمایی سیلیسیم و  kBOXو  kSiالیه سیلیکون، 

  .ایش می دهنداکسید مدفون را نم
ژرمانیوم به عنوان بخشی از الیه اکسید  -موجود نواحی سیلیسی 

مدفون باعث کاهش ضخامت اکسید مدفون می شود، از طرفی به 
ژرمانیوم  نسبت به  -مهدایت گرمایی بیشتر نواحی سیلیسیدلیل 

فته و گرما به مقدار الیه اکسید مدفون، مقاومت گرمایی کاهش یا
توزیع گرما در ترانزیستور  2شکل. یابد اهش میاي ک قابل مالحظه

و  ژرمانیوم با ابعاد بهینه -می با نواحی سیلیسیاثرمیدان
 3که در شکل همچنان. دهد ترانزیستور معمولی را نشان می

متداد محور  نمایش داده شده است، ماکزیمم دماي ساختار در ا
دا درجه کلوین کاهش پی 8/433درجه کلوین به  471افقی  از 

دهد که درجه حرارت به مقدار قابل  نمودار نشان می .کرده است
لتاژ مالحظه اي کاهش یافته که این امریکی ازدالیل افزایش و

با تغییر طول نواحی . باشد درین در ساختار پیشنهادي می
کزیمم ساختار تغییر ژرمانیوم، مقدار دماي ما -مسیلیسی

نواحی  ضخامت منحنی ماکزیمم دما بر حسب 4شکل..کند می
  .دهد ژرمانیوم را نمایش می -مسیلیسی

  

  
ساختار با نواحی ساختار معمولی وزیع گرما در نواحی مختلف تو: 2شکل

 نانومتر 5ضخامت در  ژرمانیوم -سیلیسیم
  

 
ماکزیمم درجه حرارت در راستاي محور افقی براي دوساختار : 3شکل

   و پیشنهادي ترانزیستور معمولی
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 ژرمانیوم -مضخامت نواحی سیلیسب به نسبت رارتماکزیمم درجه ح :4شکل

   پیشنهاديو  معمولیدر ساختار 

 مشخصه هاي الکتریکی - 3-2

مقاومت سري در ساختار معمولی و ساختار  5شکل
همان . دهد سورس نمایش می -سبت به ولتاژ گیتپیشنهادي را ن

 شود مقاومت سري در ساختار پیشنهادي به طور که مالحظه می
 ژرمانیوم -مبه دلیل وجود نواحی سیلیسی نسبت ساختار معمولی

ر از کاهش مقاومت سري درین یکی دیگ. دهد کاهش نشان می
نمودار جریان  6شکل  .باشد دالیل افزایش جریان درین می

در ساختار معمولی و یک ولت  ولتاژدرین در ولتاژ گیت -درین
در . دهد می ساختار پیشنهادي را درحالت اثرگرمایی نمایش

ساختار پیشنهادي به دلیل کاهش اثرات گرمایی، افزایش تحرك 
حاملها و کاهش مقاومت سري، افزایش جریان درین را شاهد 

در ضخامتهاي مختلف نواحی  جریان درین 7شکل . هستیم
شنهادي ژرمانیوم را نشان می دهد که ساختار پی -مسیلیسی

 .باشد بیشترین جریان را دارا می

 
مقایسه مقاومت سري نسبت به ولتاژ گیت در ترانزیستور معمولی و : 5شکل

  نانومتر 5در ضخامت  ترانزیستور پیشنهادي

 
ولتاژ درین مربوط به ترانزیستور معمولی و  -نمودار جریان درین: 6شکل

  نانومتر 5در ضخامت پیشنهادي 
  

 
نسبت به  يدر ترانزیستور معمولی و ترانزیستور پیشنهادجریان درین : 7شکل

  ژرمانیوم -مضخامت سیلیسی

 اثرات کانال کوتاه -3-3

از مهمترین اثرات کانال کوتاه یکی ، درین کاهش سد القایی
تفاع باشد که اثرات الکترواستاتیکی ولتاژ درین باال بر روي ار می

کاهش ارتفاع سد سمت . کند کانال را منعکس می -سد سورس
گردد  اژ آستانه میلتسورس، سبب افزایش نفوذ حاملها و کاهش و

که این امر باعث افزایش جریان نشتی شده وتاثیر مخربی بر 
را  نسبت به  DIBLاثر  8شکل . عملکرد دیوایس خواهدگذاشت

ژرمانیوم در ساختار پیشنهادي در  -مضخامت نواحی سیلیسی
در ساختار پیشنهادي . دهد قایسه با ساختار معمولی نمایش میم

ژرمانیوم و به طور ویژه در  -می سیلیسیجذب حاملها توسط نواح
می شود واین امر   باعث کاهش میدان الکتریکی ،سمت سورس

در این ساختار در مقایسه با ترانزیستور  DIBLسبب کاهش اثر
  .گردد معمولی می
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نسبت به  در ترانزیستور معمولی و ترانزیستور پیشنهادي DIBLاثر: 8شکل

  ژرمانیوم - ضخامت سیلیسیوم
  

 وسانات زیرآستانه از مسائل مهمی است که در سیستمهاين
انگر جریان حالت گیرد وبی کانال کوتاه مورد بررسی قرار می

شد جریان  هرچه شیب زیرآستانه بیشتر با. باشد خاموش افزاره می
شود و اتالف توان  اموش کمتر و سرعت سوئیج بیشتر میحالت خ

تهاي معمولی مقدار براي ماسف. در حالت آماده باش کمتر است
باشد که این  میلی ولت می60ات زیرآستانه حدود بهینه نوسان

شکل  .]12[یابد ل کانال تا حدودي افزایش میمقدار باکاهش طو
ه را نسبت به ضخامت نواحی آستانمقدار نوسانات زیر 9

قایسه با ساختار ژرمانیوم در ساختار پیشنهادي در م -مسیلیسی
در ساختار پیشنهادي هر چند مقدار . دهد معمولی نمایش می

ما به ا ،است هنه به مقدار اندکی افزایش یافتنوسانات زیرآستا
 .شد با مقدار ایده آل نزدیک می

 
 يتور معمولی و ترانزیستور پیشنهاددر ترانزیساثر نوسانات زیر آستانه : 9شکل

  ژرمانیوم -منسبت به ضخامت سیلیسی

 گیري نتیجه - 4

اي با  نزیستور بالهساختار جدید از ترادر این مقاله، یک 
 -منواحی سیلیسی . یوم ارائه شده استژرمان -منواحی سیلیسی

یه اکسید مدفون و مماس با الژرمانیوم به عنوان بخشی از 
نتایج بدست آمده توسط شبیه سازي . اند م قرار گرفتهسیلیسی

سه بعدي نشان دهنده بهبود عملکرد ساختار پیشنهادي در 
در ساختار پیشنهادي  .باشد معمولی می ه با ساختارمقایس

و  DIBLباشد، اثر  ستانه داراي مقدار قابل قبولی میآ نوسانات زیر
ا کرده مقاومت سري کاهش یافته و جریان درین افزایش پید

کند که گرما  ژرمانیوم کمک می -مهمچنین نواحی سیلیسی. است
  .دماي ساختار کاهش پیدا کند منتقل شده و
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