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 :چکیده

( در یک  SEEای )حادثهبررسی تأثیر توان توقف بر ایجاد نوعی آسیب پرتویی تحت عنوان اثرات تکدر این مقاله به  

نانومتری پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا کالیبراسیون ترانزیستور    65با تکنولوژی    Nنوع    MOSFETترانزیستور  

انجام شد    Victory Deviceساز  از شبیهگیری  با بهره  و(  ITRSهادیها )المللی تکنولوژی برای نیمهمطابق با نقشه راه بین

جدید محسوب  پیشرفته  های پیچیده در تکنولوژیهای  سازیهای سه بعدی در هندسهکه ابزار سریع و دقیقی برای شبیه

قبولی  های موجود در مراجع مقایسه و مطابقت قابل  با داده  gV-dIشود. برای ارزیابی صحت این مدل، منحنی مشخصه  می

میان نتایج دیده شد. سپس تغییر جریان در اثر وقوع رخداد پرتویی ناشی از ذرات باردار با توانهای توقف مختلف به سه  

دادند حساس نتایج نشان  توقفهای  ناحیه سورس، درین و گیت بررسی گردید.  توان  با  پرتوهای  به  ناحیه نسبت  ترین 

ن مشاهده گردید با افزایش توان توقف پرتو، دامنه و عرض پالس ایجاد  متفاوت، ناحیه درین ترانزیستور است. همچنی

 یابد. شده افزایش می

 ای  حادثهتک  اثرات،  نانومتری  65تکنولوژی    با   Nنوع    MOSFETترانزیستور    ، پرتویی  حساسیت  ، توان توقف  :هاکلید واژه
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Abstract: 
In this paper, single event effect (SEE) in a 65-nm N-MOSFET is investigated. For this purpose, first, the 

transistor has been calibrated according to the ITRS roadmap. In this work, we used Victory Device 

simulator which is a fast and accurate tool in 3D complicated simulations in new advanced technologies. 

To evaluate the accuracy of the calibrated model, the Id-Vg characteristic curve was obtained and compared 

with the data in a reference, and reasonable accordance has been observed. Then, the change in the drain 

current as a result of the charged particles strike on three regions of source, drain, and gate with different 

stopping powers was investigated. The results showed that the drain is the most sensitive region in the 

transistor. It was also observed that with increasing beam stopping power, the amplitude and width of the 

generated pulse increase. 
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 مقدمه .  1

. افزایش سرعت، کاهش توان کندایفا می امروزه توسعه صنعت میکروالکترونیک نقش مهمی در صنعتی شدن کشورها  

بیش از پیش به این را  توجه کاربردهای مختلف  ه کاهش ابعاد،  مصرفی و نیز هزینه ساخت مدارهای مجتمع در نتیج 

به دنبال  نیز  پیامد افزایش حساسیت آنها در برابر پرتوها را    ،کاهش ابعاد قطعات  از طرفی  کرده است.صنعت معطوف  

قرارگیری قطعات الکترونیک در معرض انواع مختلف پرتو ممکن است موجب آسیب و بروز اختالل در    .]1[داشته است  

. اثرات پرتو بر قطعات الکترونیک ]2[  شوداز دست رفتن ناگهانی اطالعات یا از کار افتادن دائمی آنها    به صورتها  عملکرد آن

-تقسیم می(  Single Event Effect (SEE))ای  حادثهو اثرات تک   (Cumulative Effect)  به دو گروه اثرات انباشته

ای  حادثهدهند، در حالیکه اثرات تکردی قطعه را تحت تأثیر قرار می. اثرات انباشته به تدریج پارامترهای عملک]3[وند  ش

یکی از مهمترین محیطهای پرتویی فضا است که . ]3[شوند موجب بروز تغییرات ناگهانی و یا رفتارهای گذرا در مدار می

و عملکرد صحیح قطعات الکترونیک در آن بسیار حائزاهمیت    دهند آن را پروتونها تشکیل میمحیط تابش  سهم عمده  

  ]5[هستند    MOSFETترانزیستورهای    هادر برابر پرتوالکترونیک  ترین قطعه  اند حساسبررسیها نشان داده.  ]4[  است

دارای  گیرندمورد استفاده قرار می مجتمع    مدارهای  ترانزیستورها که در بیشترشوند. این  تقسیم می Pو    Nکه به دو نوع 

رسانا شده و به  سبب ایجاد میدان درون نیمهترانزیستور    گیت اعمال ولتاژ به  .  هستندسورس، درین و گیت    ترمینالسه  

پا  بین  عبوری  جریان  طریق  می یهاین  کنترل  و سورس  درین  قطعه    .]6[شود  های  به  فرودی  پرتو  برخورد  نتیجه  در 

شود و به این ترتیب پرتو انرژی خود را در هایی تولید میحفره  -جفت الکترونهادی، در امتداد مسیر حرکت آن  نیمه

دهد، با  مقدار میانگین انرژی بر واحد طول مسیرکه پرتو ضمن عبور از قطعه از دست میدهد.  طول مسیر از دست می

، اتصاالت  ایجاد شده های  حفره  -جفت الکترونآوری  ترین نواحی برای جمعحساسشود.  کمیت توان توقف توصیف می

p-n    حاملهای بار به سمت الکترودها    ی که در این نواحی وجود دارد، میدان الکتریکی باالی نتیجه  در  .  هستندترانزیستور

   .]7[ شوندآوری میجمع

به و    نانومتر پرداخته شد  65کنولوژی  با ت  Nاز نوع    MOSFETدر ابتدا به کالیبراسیون یک ترانزیستور  در این مقاله  

  وقوع یک   ناشی از  (به عنوان الکترود خروجی)جریان درین    اتتغییرپرتو،  به  ترین ناحیه نسبت  منظور تعیین حساس

فرایند طراحی و  نانومتر به کمترین اندازه به کار گرفته شده در    65تکنولوژی    .مورد بررسی قرار گرفت  رخداد پرتویی

.  باشدمی  MOSFETترانزیستور   (اشاره دارد که مربوط به طول کانال )حد فاصل بین سورس و درین  ساخت ترانزیستور
ن درین  چگونگی تغییرات جریاترانزیستور،  نواحی مختلف  حساسیت پرتویی    برتأثیر توان توقف    مطالعهبه منظور  سپس  

 تحقیق شد.به ازای مقادیر متفاوت از توان توقف در نتیجه برخورد در سه ناحیه سورس، گیت و درین  

 

 . روش کار 2

، در ابتدا مدلی سه بعدی مبتنی بر تکنولوژی )جریان درین(  بر خروجی ترانزیستوریک رخداد پرتویی  به منظور بررسی اثر  

ی  منحناز صحت این مدل،    بینی شد. جهت اطمینانپیش  و شرایط مختلف  حالتهاپس از در نظر گرفتن    ومترینان  65

  ، کالیبراسیونمعیار  .  کالیبره شد  ]8[  جعمردر    ارائه شده  با منحنی مشخصهمطابق  استخراج و    قطعه  gV-dIمشخصه  

فرایند کالیبراسیون در این کار به کمک . بودبا روش جذر میانگین مربعات های مرجع نسبت به داده خطا  مقدارکمترین 

با توجه به اطالعات ساختار و  افزار . این نرم]9[ انجام شد  TCADافزار نرم  Silvacoنسخه  Victory Device سازشبیه

بر پایه روش المان محدود درون قطعه حل  پایه مانند پواسون، پیوستگی و ترابرد را    دلهای فیزیکی، معادالت دیفرانسیلم

  ، مدل سه بعدی قطعه  دستیابی بهبرای  .  ]10[شود  از روش لیتوگرافی استفاده می  MOSFETدر فرایند ساخت    کند.می

ن رو طراحی ترانزیستور با تکنولوژی  ، از ای]11[  مجهوالت زیادی پیرامون ابعاد و میزان دوپینگ نواحی سازنده وجود دارد

مجموعه  ITRS.  ]12[باشد    ITRS 2با  که در توافق    شد  انجامای  به گونه  1فرایند  طراحی  بسته  استفاده ازبا    نانومتر  65

 
1 Process Design Kit (PDK) 
2 International Technology Roadmap for Semiconductors 
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دهد، مهمترین بررسی مقاالت موجود نشان می  .دستورالعملهایی است که در ساخت هر تکنولوژی باید مدنظر قرار گیرد

، ولتاژ آستانه برای ITRS. مطابق با الگوی ارائه شده توسط  ]8[است   پارامتر خروجی در کالیبراسیون قطعه، ولتاژ آستانه

 .  ]13[ولت باشد  225/0ولت تا  176/0نانومتر باید در محدوده  65تکنولوژی 

 2018و همکارانش در سال    Kumarمراحلی که  به کارگیری  با    Nنوع    MOSFET  فرایند ساخت ترانزیستور  سازیشبیه

 شده است.  داده  شرحکه در ادامه  ]8[اند، انجام شد ارائه کرده

و با    آغاز شد   Pبور به عنوان ناخالصی نوع    آالینده   کاشت  از جنس سیلیکون و با   ایزیرالیهبرای  سازی در این کار  شبیه

ابتدا از ماسک اکسید استفاده برای نفوذ ناخالصیها در نقاط موردنظر در    .آید، تکمیل گردیدانجام مراحلی که در ادامه می

از فرایند عملیات  این  گرفت. به منظور رفع نقایص به وجود آمده در نتیجه  نفوذ به روش کاشت یونی انجام    شد و عملیات

اکسید سیلیکون به عنوان عایق بر  از جنس دینانومتر    8/1نازک به ضخامت  ای  ، الیه. در ادامهگردیدآنیلینگ استفاده  

  65میکرومتر و طول    2/0سیلیکون به عنوان ماده سازنده گیت با ضخامت  روی زیرالیه سیلیکونی نشانده شد. سپس پلی

یونهای  در آنها   ایجاد شدند که  نواحی سورس و درین در دو سمت گیت  ، پس از آن.  نانومتر بر روی الیه عایق نشانده شد

کاشته شدند. جهت جلوگیری از اتصال الکتریکی گیت با سورس و درین، از نیترید    Nنوع  آرسنیک به عنوان ناخالصی  

ضخامت   با  استفاده    03/0سیلیکون  پایان    گردید.میکرون  جنس  نیزدر  از  ضخامت    الکترودهایی  با   01/0آلومینیوم 

  3g/cm  32/2پس از انجام کالیبراسیون با در نظر گرفتن چگالی    .ند و درین نشانده شد  میکرومتر در نواحی سورس، گیت

درین، گیت و سورس   سه ناحیه، تغییرات جریان درین به عنوان الکترود خروجی در نتیجه برخورد پرتو به  برای سیلیکون

 mg/2MeV cmو    mg/2MeV cm  01/0  ،mg/2MeV cm  1/0  ،mg/2MeV cm  2 /0  جرمی  به ازای توانهای توقف

 به دست آورده و با یکدیگر مقایسه شدند.  5/0

 

 . نتایج و بحث 3

را    ]8[مرجع    با نتایج مندرج در  gV-dIهای به دست آمده در این کار برای منحنی مشخصه  ای از دادهمقایسه،  1شکل  

ولت    5/2تا    0ولت و بایاس گیت از    1/0  مقدار ثابت که در آن، بایاس درین دهدفوق نشان میبرای ساختار طراحی شده  

 ITRSتعیین شده توسط  در محدوده    ولت به دست آمد که  183/0،  پژوهشدر این  ولتاژ آستانه  است.  تغییر داده شده  

باالتر از ولتاژ  است و در ولتاژهای  صفر    از آستانه،ولتاژهای کمتر    به ازایجریان درین  ،  1شکل  منحنی    مطابق با  قرار دارد.

 . یابدافزایش می با افزایش ولتاژ گیت ، جریان درین آستانه
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 . ]8[ و مرجع تحقیق این   به دست آمده در gV-dI ای از منحنی مشخصهمقایسه  .1شکل 

 نشان داده شده است.  2در شکل  مقادیر مختلف توان توقف منحنی پالس جریان درین به ازایتغییرات نتایج 
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 .(c) سورس و (b)، گیت (a) ه درینمتفاوت توان توقف ب مقادیرتغییرات پالس جریان درین در نتیجه برخورد پرتو با  .2شکل 

 

به  دارد.  بستگی    پرتوبه توان توقف  فرودی  در نتیجه برخورد پرتو    ایجاد شده، پالس  شوددیده می  2شکل    همانطور که در

توان توان گفت هر اندازه  می  رویداددر توجیه این  یابد.  دامنه و عرض پالس افزایش می،  وان توقفطوریکه با افزایش ت

جفت    در نتیجهشود و  برجا گذاشته میضمن برخورد درون قطعه  نیز  انرژی بیشتری    باشد،  بیشترپرتو فرودی  توقف  

چنانچه  .  دن گردخروجی میپالس  سبب افزایش دامنه جریان درین در  که    دنشوهای بیشتری تولید میحفره  -الکترون

  در میدان الکتریکی که    است  p-n  اتصاالتایجاد شده در  تهی    نواحیآوری بارها،  برای جمع  ناحیهترین  حساس  اشاره شد، 

شده خارج    ایجادحاملهای بار  عالوه بر آن  .  شوندآوری میسوق یافته و جمعحاملهای بار به سمت الکترودها    آن  موجود در

تعداد  افزایش  کنند.  جریان مشارکت می  ایجاددر    که به سمت ناحیه مذکور پخش شوند نیز  در شرایطی  ،از این ناحیه

آوری و در نتیجه افزایش عرض پالس جریان  که افزایش زمان جمع  شودمی  یترپخش آنها در ناحیه وسیعسبب  حاملها  

شود، تفاوت پالس جریان درین در حالت برخورد دیده می  2نکته دیگری که در منحنیهای شکل    .خواهد داشترا در پی  

 MOSFETاست که مربوط به اثر پارازیتی دوقطبی ایجاد شده در    پرتو فرودی به ناحیه سورس نسبت به دو ناحیه دیگر

پرتو می برخورد  نتیجه  میباشد.  در  وجود  به  زمانی  اثر  معکوس  این  بایاس  اتصال  دو  از  یکی  به  فرودی  پرتو  که  آید 

حرکت    سببگر بایاس مستقیم شده و  بدنه( برخورد کند. در این شرایط اتصال دی  -بدنه و یا سورس  -ترانزیستور )درین

پس از مدت زمانی که به طور معمول از شود.  درین و منفی شدن پالس جریان می  - بدنه  -الکترونها در ناحیه سورس

توضیحات بیشتر در    دهنده اتمام این اثر پارازیتی است.شود که نشانپالس جریان مثبت میمرتبه چند پیکوثانیه است،  

 وجود دارد.  ]15[و   ]14[رابطه با این اثر در مراجع 

  سورس، درین و گیت نواحی به  برخورد سه حالتخروجی در جریان ترین ناحیه نسبت به پرتو، حساس تعیینبه منظور 

 شده است.  آورده  3در شکل نتایج که   ندبا یکدیگر مقایسه شدبه ازای کمترین و بیشترین مقدار توان توقف در این کار 
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 و mg)/2=0.01 (MeV cmS  (a) توان توقفدو  به ازایترانزیستور  مختلفمقایسه جریان درین در نتیجه برخورد پرتو به نواحی  .3شکل 

mg)/2=0.5 (MeV cmS (b ) 
 

با اختالف  ه گیت نسبت بدر حالت برخورد پرتو به درین  خروجیجریان دامنه دهد نشان می 3منحنیهای شکل مقایسه 

به   شود نسبت به حالتی کهدر شرایطی که پرتو فرودی به درین تابانده  جریان خروجی  اختالف  بیشتر است.  ناچیزی  

به ترتیب    خروجی، جریان  توان توقفو بیشترین  کمترین    به ازای  به طوریکه  .باالتر است  مراتب  تابانده شود، بهسورس  

. هستندبرخورد پرتو  در شرایط    سورستری نسبت به  حساسو گیت نواحی  درین  ،  رواز این    . شودمیبرابر بیشتر    20و    18

به دلیل طی مسافت  ، افزایش میزان بازترکیب حاملهای ایجاد شده  سورسکاهش حساسیت در ناحیه  برای  یک دلیل  

که سبب   و گیت است  ناحیه تهی در اطراف درین  تر بودنوسیع  ،دلیل دیگراست.    )درین(   الکترود خروجیبیشتر تا  

و احتمال از بین رفتن آنها در نتیجه   شدهدر الکترودها  الکتریکی  تحت تأثیر میدان    به وجود آمده حاملهای    آوریجمع

 .داده استکاهش  را بازترکیب

 

 گیری . نتیجه4

 65با تکنولوژی    Nنوع   MOSFETترانزیستور    به با برخورد یک رخداد پرتویی  (  SEEای ) حادثهتکمقاله، اثرات  در این  

  نقشه راه  با   مطابق  تکنولوژی یاد شده مبتنی بر    سه بعدی  ی مدل  نخست  ،نانومتری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور

ITRS  برگزیده  مدل. به منظور تأیید صحت  شناسایی شدند مشخصه    أثیرگذار بر تغییر رفتار منحنیارائه و پارامترهای ت  ،

تأثیر پرتو بر جریان درین    بررسیمقایسه شد. برای    ،های ارائه شده در یک مقاله مرجع با داده   آن  gV-dIمنحنی مشخصه  

نتایج نشان  حیه درین، گیت و سورس تابانده شد.  متفاوت به سه ناان الکترود خروجی، پرتو فرودی با توانهای توقف  به عنو

جریان گذرای ایجاد شده در  تر،  در ناحیه وسیع  بیشتر  حاملهای  تولیدباالتر باشد، به دلیل  هر اندازه توان توقف    ند داد

 مقدار مستقل از    مشخص گردید کههمچنین  .  شودمی  نیز بیشترو عرض پالس  یابد  افزایش میبه لحاظ دامنه    خروجی

هستند و حساسیت ناحیه درین با اختالف    سورسپرتوها نسبت به  تری به  حساس  و گیت نواحیدرین  همواره  ،  توان توقف

  که   پیرامون درین باشد   وسیعتر بودن ناحیه نهی تواند ناشی از  که دلیل اصلی آن می  ناچیزی از گیت هم بیشتر است

 . گردد میبازترکیب  را افزایش داده و موجب کاهش احتمالآوری حاملها جمع
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