
 چکیده 

-اکسید–ترانزیستور فلزنسبت به  زیاد ی شیب زیر آستانهکم و  جریان حالت خاموشیداشتن به دلیل تونلی  هایترانزیستور   

مشکل  د.باش می ambipolarو رفتار  جریان روشنایی کمداشتن  ن افزارهاز معایب ای. اند مورد توجه قرار گرفتهنیمه هادی 

گیرد، ایجاد پیوندهای دیودی نواحی سورس و درین به کانال در  مورد توجه قرار می هادیگری که با کاهش سایز ترانزیستور

برای  ابتدادر این پژوهش  .قابل حل است  این مشکل با استفاده از ساختار ترانزیستور غیرپیوندیکه  باشد فرایند ساخت می

به جای سیلیکن  ،)افزاره پایه(با آالیش الکتریکی سیلیکنی غیرپیوندی یتونل یترانزیستور اثرمیداندر  افزایش جریان روشنایی

  ambipolarبرای کاهش جریان خاموشی و  گیرد. سپس مورد استفاده قرار می دارد تریی کمژکه شکاف باند انر GaSbاز 

در این راستا شیب زیر آستانه، ولتاژ آستانه، هدایت انتقالی و  .شود میاستفاده  به جای آالیش یکنواخت از آالیش گوسین

روند بهبود عملکرد افزاره در هر دو کاربرد آنالوگ و دیجیتال از ساختار ناهمگون  ی در ادامهیابد.  فرکانس قطع نیز بهبود می

 Alبا نسبت مولی مختلف   AlGaSb مادهکانال و درین  به و GaSbشود. به این ترتیب که به سورس ماده  استفاده می

به دست افزاره  الکتریکیبراساس مصالحه بین پارامترهای  Alبرای  بهینه یمولو همچنین نسبت  دوش میداده  اختصاص

نسبت به افزاره پایه درصد 93در این افزاره  ambipolarبا اعمال آالیش گوسین به ساختار ناهمگون فوق، جریان  .آید می

هادی  از نیمهبا آالیش الکتریکی که در آن  Nغیرپیوندی نوع ترانزیستور تونلی ساختار جدید از یک ادامهدر  یابد. کاهش می

در مرز مشترک  ساختار ناهمگون ،افزارهاین  شود. سپس برای بهبود مشخصات الکتریکی ارائه میاستفاده شده است،  Pنوع

  GaAsبا شکاف باند کم و به درین و کانال  Ge ماده که به سورسگیرد. به این ترتیب  مورد استفاده قرار می سورس و کانال

نسبت به  شیب زیر آستانهو کاهش ولتاژ آستانه  ،شود که منجر به افزایش جریان روشنایی با شکاف باند باال اختصاص داده می

، در داخل اکسید در ambipolarشود. سپس برای کاهش رفتار  میدرصد 33، 06، 39 به مقداربه ترتیب  ئه شده اولیهافزاره ارا

به  زنی افزاره در مرز درین و کانال و در نتیجه کاهش قابل توجهی تونل طولکه باعث افزایش  شود می سمت درین، فلز کاشته 

به یک شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون آموزش  ، رفتار این افزاره شود. در انتها می  ambipolarدر جریان  درصد06مقدار 

این رساله، به هدف رسیدن به  بخش نهایی. در بینی کند تا بتواند جریان درین را با تغییر پارامترهای افزاره پیش شود میداده 

، اثر فلز گیت بر نیمه هادی درین به یک ترانزیستور اثر میدانی تونلی غیرپیوندیدر  ambipolarکاهش جریان خاموشی و 

کند،  الکتریک این خازن، رفتار خازنی و به تبع آن میدان تغییر می با تغییر جنس دی گیرد. صورت خازن  مورد بررسی قرار می

دهد که  های انجام شده نشان می شود. بررسی زنی در مرز کانال و درین می تونل طولکه منجر به تغییر الگوی نوار انرژی و 

برای بهبود افزاره  دهد. سپس می  را کاهش ambipolarجریان خاموشی و  روی درین،  pocketصورتبه  hfo2استفاده از 

که منجر به  شود میاستفاده الکتریک و همچنین ساختار ناهمگون  در کاربردهای آنالوگ عالوه بر دیجیتال از ساختار هترو دی

 ترانزیستوردرصد نسبت به 57به مقدار و کاهش شدید عکس شیب زیر آستانه   درصد65افزایش جریان روشنایی به مقدار 

 شود. افزار سیلواکو انجام می ها در نرم سازی تمام شبیه .شود می پایه  اثر میدانی تونلی غیرپیوندی

  شبکه عصبی مصنوعی آالیش گوسین، کاشت فلز،زنی باند به باند، آالیش الکتریکی، ساختار ناهمگون،  کلیدواژه: تونل
 


