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تقدیر و تشکر
در اینجا الزم است مراتب تشکر و قدردانی خود را از اساتید گرانقدر سرکار خانم دکتر قبادی و جناب
آقای دکتر یارقلی وآقای مهندس عسجدی که با راهنمایی های خود کارگشای مشکالت بودند ابراز
کرده و آرزوی سالمتی و سرافرازی برای ایشان دارم و از زحمات بی دریغ همسرم  ،مهندس علی اصغر
مرادلو کمال تشکرو قدردانی را دارم .
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چکیده
ترانزیستورهای بدون پیوند 1 JLTمقاومتهای متغییر هستند که توسط الکترود گیت کنترل میشوند .کانال
سیلیکونی یک نانوسیم با تغلیظ سنگین است که میتواند به طور کامل تخلیه شود و افزاره را خاموش
کند .ویژگیهای الکتریکی برای  MOSFETهای نرمال یکسان هستند اما از لحاظ فیزیکی کامال
متفاوتند(ظاهر وفیزیک این  MOSFETها کامال باهم متفاوت است ) .برخی از چالش های فرآیند
برای مقیاس گذاری افزاره های  CMOSرا میتوان با استفاده از افزاره ای که به هیچ پیوندی نیاز ندارد
کاهش داد  ،این بزرگترین مزیت  JLTها است.برخالف  MOSFETها JLT ،ها دارای ناخالصی
شدیدی بوده و در وضعیت خاموش کامال تخلیه میشوند .
ما در اینجا طراحی های مختلف  JLTها را بررسی خواهیم کرد  .این طراحی ها شامل ترانزیستورهای
بدون پیوند با گیت سرتاسری که با نام  FETنانوسیم و  FETشکاف عمودی VESFETشناخته
میشود  ،میباشدVESFET .یک  JLTگیت دوگانه است.پوشش دهی  SOIبا ضخامت یکسان
کاری دشوار و هزینه بر است به همین خاطر از ساختار افزاره جایگزین به نام  BPJLTیعنی
ترانزیستور بدون پیوند صفحه ای توده ای استفاده میکنیم  .عالوه بر این در فصل  4روشی برای کاهش
جریان نشت در وضعیت خاموش را معرفی خواهیم کرد که این روش از طریق استفاده از جداکننده با K
باال انجام خواهد گرفت  .در فصل  5نیز عملکرد دمای باالی  MOSFETهای بدون پیوند سیلیکونی
را بررسی خواهیم کرد .
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Junctionless transistor
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شکل  ID -𝑉𝐺𝑆-3-4طول کانال  24نانو متر  NMOSو  PMOSبرای  JLTو 𝐿g =.BPJLT
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با جدا کننده𝐿g = 20nm, Tsi = 6nm, 𝑋𝑗 = 11𝑛𝑚, 𝑁𝑑 = 2𝑥1019𝑐𝑚 − 3, 𝐸𝑂𝑇𝑜𝑥 =.
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𝑚𝑛34 ............................................................................. 5.0𝑒𝑉4.26𝑒𝑉 𝑓𝑜𝑟 𝐽𝐿𝑇(𝐵𝑃𝐽𝐿𝑇), 𝐿𝑠𝑝 = 15
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 -1-1مقدمه
همه ترانزیستورهای موجود براساس استفاده از پیوندهای نیمه هادی ها کار میکنند .به خاطرقوانین
انتشار و طبیعت آماری پخش اتم های آالیش در نیمه هادی ها ،تشکیل پیوند های فرا سطحی با شیب
هایی که تمرکز تغلیظ باالیی دارند تبدیل به یک چالش سخت و فزاینده در صنعت نیمه هادی ها شده
است.
ترانزیستورهای بدون پیوند که مقاومت گیت نیز نامیده می شوند  ،شیب های با تمرکز آالیش باال ندارند.
این افزاره ها دارای قابلیت کامل  2CMOSو بااستفاده از نانوسیم های سیلیکونی ساخته شده اند.راه حل
درست کردن مقاومت گیت بدون پیوند 3JLTتشکیل الیه ای از نیمه هادی است که به اندازه کافی نازک
و باریک است تا اجازه دهد که با خاموش شدن ترانزیستور حامل ها به طور کامل تخلیه شوند .
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Complementary metal oxide semicondutor

2

Junctionless transistor

3

نیمه هادی به آالیش شدید نیاز دارد تا با روشن شدن ترانزیستور اجازه جاری شدن مقدار کافی جریان
را بدهد ،قرار دادن این دو محدودیت باهم استفاده از ابعاد نانومتری و غلظت آالیش باال را تحمیل می-
کند .
قطعات تا زمانی که پیوند درین بایاس معکوس باشد و جلوی جاری شدن هرگونه جریانی را بگیردتا
هیچ کانالی بین سورس و درین به وجود نیاید MOSFET ،ها معموال خاموش هستند  .برای روشن
کردن ، MOSFETولتاژ گیت افزایش می یابد تا یک کانال وارونه به وجود آید.از طرف دیگر JLT ،

اساسا برروی قطعه نرمال است ،جاییکه تفاوت تابع کار بین الکترود گیت و نانوسیم سیلیکانی ولتاژ باند
تخت 4و ولتاژ آستانه را به مقادیر مثبت انتقال میدهد.
زمانی که افزاره روشن و در شرایط باند تخت است اساسا مانند یک مقاومت رفتار می کند و میدان
الکتریکی عمود بر جریان اساسا در کانال مساوی صفر است .
زیرولتاژ آستانه  ،ترانزیستور حالت معکوس (یا به طور کامل و یا بخشی از آن ) تخلیه میشود و
ولتاژباند تخت در زیر ولتاژآستانه در یک ولتاژ گیت که ترانزیستور در آن خاموش است قرار داده
می شود .زیرولتاژ باند تخت ،بدنه از نوع  Pخنثی است  .باالی ولتاژ آستانه بدنه کانال تخلیه می شود و
یک الیه معکوس سطحی تشکیل می شود .

Flat band

14

4

شکل -1-1جریان درین را نشان میدهد که مانند یک تابعی از ولتاژگیت را در سه نوع از MOSFETها  ،وارونگی حالت
"، " N+ P N+انباشنگی حالت '' ''N+ N N+و شدت ناخالصی "N+ N+ N+" JLT

زیر ولتاژ آستانه ترانزیستور های حالت انباشته بطور کامل تخلیه می شوند .قطعه زمانی به ولتاژ آستانه
می رسد که ولتاژ گیت به گونه ای افزایش یابد که دیگر یک بخش از ناحیه کانال تخلیه نشود  .در آن
نقطه ناحیه کانال از لحاظ فنی تا حدی تخلیه می شود  .زمانی که ولتاژگیت بیشتر افزایش یابد ولتاژ باند
تخت قابل دسترسی است ،در این صورت ناحیه کانال خنثی می شود  (.به عبارت دیگر ،حتی بخشی از
ناحیه کانال دیگر تخلیه نمی شود) و همینطور افزایش ولتاژ گیت یک کانال انباشتگی سطح میسازد .
ترانزیستور غیر پیوندی تغلیظ یافته زیر ولتاژ آستانه به طور کامل تخلیه میشود .زمانیکه ولتاژ گیت
افزایش مییابد غلظت الکترون در کانال افزایش مییابد و ولتاژ آستانه قابل دسترس میشود  .وقتی که
حداکثر تجمع الکترونها در کانال با کانون تغلیظ  NDمیرسد افزایش بیشتر ولتاژگیت قطر ناحیه را
افزایش میدهدجاییکه  n = NDاست تا زمانی که کل غلظت قطعه خنثی شود ( به عبارت دیگر،حتی
بخشی از آن تخلیه نشود) که در آن نقطه ولتاژ باند تخت قابل دسترس است  .ممکن است که افزایش
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بیشتر ولتاژگیت ،کانال انباشتگی را بسازد اما احتماال مطلوب نیست ،زمانی که غلظت باالی آالیش در
کانال در حال حاضر یک جریان بزرگ را تضمین میکند .

شکل -2-1مشخصات الکترون باالتر از آستانه را درحالت وارونگی مقایسه می کند .سطح مقطع کانال سیلیکونی
 10nm × 10nmاست.

تچمع الکترونها در مرکز ترانزیستور مساوی غلظت آالیش است .غلظت آالیش  ND = 1.17cmاست
بطوریکه جریان بدنه کوچک به جریان در الیه تجمع اضافه شده است .زیر آستانه کانال بدون پیوند ،از
الکترونها تخلیه میشود و جریان به صورت نمایی با ولتاژ گیت تغییر می کند (شکل 3-1الف)  .درولتاژ
آستانه یک (فیلمان )رشته سیلیکونی خنثی بین سورس و درین تشکیل می شود (.شکل 3-1ج)،سطح
مقطع(فیلمان) رشته افزایش میابد زمانی که ولتاژگیت افزایش یابد تا زمانی که تخلیه تمام شود وقطعه در
شرایط باند تخت باشد(شکل 3-1د) و زمانی که قطعه خاموش باشد (شکل 3-1الف) طول موثر کانال
که در اینجا به عنوان فاصله بین نواحی تخلیه نشده سورس و درین تعریف شده است از یک فاصله
کمتر از طول فیزیکی گیت در مرکز نانوسیم تایک فاصله بزرگتر از طول فیزیکی گیت در نزدیکی حاشیه
نانوسیم تغییر میکند .
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شکل -3-1نمودار شدت الکترون در ترانزیستور بدون پیوند نوع  nبرای Vds = 50mv
زمانیکه ولتاژ گیت به اندازه کافی منفی باشد ،فاصله بین ناحیه های تخلیه نشده سورس و درین میتواند
بزرگتر از طول فیزیکی گیت در سراسر بخشی از قطعه باشد  .این کار یک تاثیر قابل توجهی بر روی
ویژگی های کانال کوتاه دارد .در یک قطعه تری گیت حالت معکوس ،بافرض اینکه فاصله بین
پیوندهای سورس ودرین دقیقا مساوی طول فیزیکی گیت باشد (شکل  4-1الف)،حضور پیوندهای
 PN+باعث کاهش طول موثر گیت می شود و در نتیجه در کانال کوتاه تاثیر میگذارد .اثر کانال کوتاه
 5SCEتوسط اسکوت نیکی 6و همکارانش اندازه گیری شده است .با استفاده از مدل تبدیل ولتاژ آالیش

Short channel effects

5
6

Skotniki
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این اندازه گیری انجام شده است  ،3VDT .میتواند برای تبدیل پارامترهای اثرات انقباض قطعه

مانند

طول گیت یا ولتاژ درین به پارامترهای الکتریکی استفاده گردد .در مورد خاصی از  SCEو کاهش سطح
پتانسیل توسط درین ، 3DIBLعبارات زیر را میتوان از مدل  4VDTمشتق گرفت.

شکل ( -4-1الف) تصویری از طول موثر حامل در یک افزاره حالت معکوس (ب) ترانزیستور بدون پیوند
جایی که Lelطول موثر کانال الکتریکی است و  Vbiپتانسیل ساخته شده در درین یا سورس t ox ،

ضخامت اکسید گیت  xj ،عمق پیوند درین یا سورس و  t depعمق نفوذ میدان گیت در ناحیه کانال که
مساوی با عمق ناحیه تهی در زیر گیت در یک قله  MOSFETاست .پارامتر  EIکه ضریب صحت
الکترواستاتیک نامیده می شود به شکل هندسی قطعه بستگی دارد.
براساس عبارات باال ولتاژ آستانه یک MOSFETبا یک طول کانال  Lelداده شده ،میتواند با استفاده از
رابطه زیر محاسبه شود .
VTH = VTH − SCE − DIBL

()1-1

که در آن  VTHولتاژآستانه یک قطعه کانال بلند است ،کاهش ولتاژآستانه با طول گیت کاهش یافته یک
اثر کانال کوتاه است که ولتاژآستانه نورد خاموش 3نامیده می شود.
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Voltage-doping transformation

3

Drain inducted barrier lowering

3

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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با استفاده از نتایج نجربی میتوان گفت از ترکیب پالسمای جانبی و اکسید گیت،ضخامت نانوسیم ها که
ابعادشان به کوچکتر از 5نانومتر و عرضشان به نانومتر کاهش یافته برای کاشت یون استفاده میشوند.
آالیش افزاره ها به شکل یونی  p+ , n+با یک غلظتی که یک نوع غلظت آالیش  LDDمیباشد برای
تحقق بخشیدن به افزاره های کانال  N,Pاست .
مقیاس گذاری پیوسته تکنولوژی  CMOSاکنون به ابعاد و مقیاس اتمی رسیده است تا بتواند نیاز نسل
های بعد ،من جمله توان حالت خاموش  ،LSPتوان حالت روشن ،LOPو کارایی باال  HPرا پاسخگو
باشد .
باتوجه به توضیحاتی که در فصل  2داده شد ما میتوانیم با استفاده از کانال معکوس شده یا وضعیت
وارونگی به عنوان الیه ای رسانا بین سورس و درین یک جریان باال ایجاد کنیم که این وضعیت های
روشن و خاموش ایجاد شده با یکدیگر باعث میشوند تا  MOSFETبه عنوان یک سوئیچ عمل کند .ما
همینطور در فصل  2به تاثیرات  DIBLبه عنوان یک ویژگی در انتقال به صورت کاهش ولتاژ آستانه
اشاره کردیم که با توجه به مشکالتی که ایجاد میکند میتوانیم روش هایی برای مقابله با اثر  DIBLنیز
مطرح کنیم .کاهش مقیاس طول کانال ها با توجه به مسائل مطرح شده ،مقیاس ناخالصی در کانال را
افزایش میدهد تا رفتار کانال کوتاه افزاره بهبود یابد این کار باعث افزایش تغییرپذیری آن میشود
وهمینطور ناخالصی شدید در کانال باعث کاهش میزان تحرک بر اثر پراکنده سازی می شود  .برای همین
یک دسته افزاره جایگزین با کانال های ناخالص زدایی شده به منظور رفع مشکل نوسانات ناخالصی
پیشنهاد شده است  .الیه به شدت نازک سیلیکون بر روی ایزوالتور  FIN FETs، ETSOIنمونه ای از
این افزاره ها هستند.
بدلیل چالش هایی که برای مقیاس گذاری افزاره های  CMOSوجود داشت از  JLTها استفاده میکنیم.
یک نوع ترانزیستور به نام  VESFETپیشنهاد شده که به صورن یک JLTگیت دوگانه عمل میکند که
در آن دو گیت میتوانند به طور مستقل از هم عمل نماینددر نتیجه طراحی گیت های مستقل به طراحان
کمک میکندتا منطق عملکردی مانند  AND , ORو ...را درک کنند .
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ما متوجه شده ایم که  FETهای بدون پیوند  SOIصفحه ای نرمال ،دارای مشکالتی با یکپارچگی
الکترواستاتیکی و تغییرپذیری میباشند.
به منظور ساده سازی و مقرون به صرفه کردن فرآیند در مقایسه با FETهای بدون پیوند ،ترانزیستور
بدون پیوند صفحه ای توده ای  BPJLTمطرح شده است .ایزوله سازی پیوند برای ترانزیستور های
ب دون پیوند مورد مطالعه قرار گرفته است و این امر میتواند با کاشت یون که در مقایسه با روش های
پیشین ارزان تر و ساده تر میباشد  ،صورت پذیرد.
ما همچنین در زمینه تاثیر توقف کوانتوم بر رو ی عملکرد  JLTتحقیق کرده ایم که اثر توقف کوانتوم
بر روی  JLTها در مقایسه با  MOSFETهای مرسوم کمترین مقدار است  .بررسی های ما در این
پروژه نشان میدهد JLT ،ها انتخاب های بالقوه ای برای کاربردهای توان پایین میباشند.
به عنوان نتیجه میتوان گفت  Dvth / Dtدر یک  IM NMOSنازک و AM PMOSمسطح کوچک
است  .تغییرات ولتاژ آستانه  MOSFETهای بدون پیوند بیشتر از دو برابر آنها در AM
 MOSFET ،,IMهای چند گیتی در رسیدن آنها به ارزش های مشابه  bulk ،MOSFETحجیم
است .
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