
Nανο τρανζιστορ

Κανόνες σμίκρυνσης του τρανζίστορ

Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές
HEMT

Ηλεκτρονικά με σπιν



Τρανζίστορ τύπου n

Σκοπός είναι να ελέγχουμε τη ροή των φορέων

1. Δημιουργία ενός αγώγιμου καναλιού
2. Κίνηση φορτίων στο κανάλι

Βασικές αρχές λειτουργίας



Χρειαζόμαστε μια τάση κατωφλίου
για να δημιουργήσουμε
το κανάλι, βασικά λόγω φορτίων στο
οξείδιο, και διαφοράς
των έργων εξόδου ανάμεσα στο υλικό
της πύλης και τον ημιαγωγό

Η τάση που χρειάζεται είναι η τάση που αντιστοιχεί σε συγκέντρωση
Ηλεκτρονίων στο ανάστροφα πολωμένο κανάλι τουλάχιστον ίδια με ΝΑ
τη συγκέντρωση των αποδεκτών σε υπόστρωμα τύπου p

Βασικές αρχές λειτουργίας ΙΙ



Οταν VGS > VT το κανάλι έχει δημιουργηθεί αλλά χρειάζεται μια τάση
VDS για να έχουμε μεταφορά φορτίων.

Το ρεύμα αρχικά είναι γραμμικό με την τάση
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δότες ή αποδέκτες, τραχύτητα
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Βασικές αρχές λειτουργίας ΙΙΙ



Για μια VDS πάνω από VDSsat το ρεύμα ID δεν αυξάνεται γραμμικά
Το ρεύμα IDsat αυξάνει γραμμικά με το VGS

Βασικές αρχές λειτουργίας ΙV



Λογική με CMOS

Ο πυκνωτής φορτίζεται και εκφορτίζεται μέσω των τρανζίστορ

Σκοπός είναι να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο φόρτισης-εκφόρτισης

ONDDLD IVC /=τ

Μεγιστοποίηση του ρεύματος στην αρχή φόρτισης-εκφόρτισης του πυκνωτή



Επομένως πρέπει να μειώσουμε το VT ώστε να αυξήσουμε
το ρεύμα για δεδομένη τάση

Από την άλλη θέλουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτό σημαίνει
αύξηση του VT



Κατά τη σμίκρυνση του τρανζίστορ πρέπει να διατηρήσουμε τα
χαρακτηριστικά του, ή και να τα βελτιώσουμε. 

Μείωση του μήκους πύλης αυξάνει το ΙΟΝ αλλά επιτρέπει και
μεγαλύτερες πυκνότητες τρανζίστορ

Προσοχή στο IOFF



Μείωση του πλάτους καναλιού

Πηγή και απαγωγός έρχονται πιο κοντά, οι περιοχές φορτίων χώρου
πηγής-υποστρώματος και απαγωγού υποστρώματος έρχονται πιο κοντά



Διάχυση φορέων στο υπόστρωμα

Ουσιαστικά η πύλη δεν ελέγχει πλέον τόσο καλά τα φορτία.

Η αγωγιμότητα αυξάνεται στην περιοχή κόρου και η τάση
κατωφλίου μειώνεται

Το ΙOFF αυξάνεται

Η τάση κατωφλίου εξαρτάται από το VDS

Φαινόμενα μικρού καναλιού. 



Φαινόμενα μικρού καναλιού. 

Το VT δεν είναι σταθερό με το L

To ID δεν φτάνει σε κόρο με το VD

To ID δεν είναι ανάλογο του 1/L

Οι χαρακτηριστικές αλλάζουν με το χρόνο



Κανόνες σμίκρυνσης

Μείωση μήκους καναλιού αύξηση εμπλουτισμού

Μείωση της έκτασης των φορτίων χώρου

Πρόβλημα: Μείωση της ευκινησίας

Εισαγωγή προφίλ στις συγκεντρώσεις των προσμίξεων

Σμίκρυνση με σταθερό πεδίο





Προβλήματα

Δεν ακολουθούν όλες οι παράμετροι τους κανόνες
π.χ. Το χάσμα και το έργο εξόδου δεν αλλάζουν

Δεν μπορούμε να μειώσουμε το πάχος του οξειδίου νέα φαινόμενα
λόγω διαστάσεων nm.

Η αντιστάσεις πηγής και απαγωγού αυξάνονται
Υπάρχει όριο στην αύξηση του εμπλουτισμού
Η τάση δεν μειώνεται ανάλογα, και λόγω της ανάγκης για μεγαλύτερες
ταχύτητες

Αποτέλεσμα είναι το πεδίο να αυξάνεται όσο μειώνεται το κανάλι



Μέθοδοι βελτίωσης του MOS-FET
Σμίκρυνση

Εναλλακτικές γεωμετρίες, για καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού
πεδίου SOI, διπλή πύλη
Έλεγχος των προφίλ εμπλουτισμού
Μεγάλη χωρητικότητα (διηλεκτρικά μεγάλου-k, μεταλλική πύλη)
καλός έλεγχος μέσω της πύλης

Μεταφορά φορέων
Ευκινησία (μηχανική τάση)
Ταχύτητα (Υλικά υψηλής ευκινησίας ΗΕΜΤ)
Βαλλιστική μεταφορά
Μείωση σκέδασης

Παρασιτικές αντιστάσεις
Επαφές Schottky, 
γεωμετρία πηγής, απαγωγού

Παρασιτικές χωρητικότητες
μεταλλική πύλη, 
εναλλακτικές γεωμετρίες



Υλικά ύπο μηχανική τάση ετεροδομές Gi-Ge

Με ετεροδομές GaAs, AlGaAs καταφέρνουμε να αλλάξουμε το χάσμα
αλλά να κρατήσουμε την ίδια πλεγματική σταθερά.

Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό οπότε έχουμε υλικά υπό μηχανική τάση

Η αλλαγή του πλέγματος αλλάζει τις ενεργειακές ζώνες στα άκρα του
χάσματος, μπορεί π.χ. να αίρει τον εκφυλισμό των ζωνών με ελαφριά και
βαριά μάζα και να αλλάξει την ανισοτροπία της ζώνης. 



Αλλαγή της ευκινησίας μέσω τάσης



Υλικά ύπο μηχανική τάση

Si 0.543 nm
Ge 0.564 nm Διαφορά 4%

Θαμμένα στρώματα SiGe σε Si μπορούν να αυξήσουν την ευκινησία
των οπών, με άμεσες εφαρμογές στην τεχνολογία CMOS

Μικρότερη ευκινησία οπών σημαίνει ότι οι περιοχές p πρέπει να
Είναι μεγαλύτερες για να μεταφέρουν το ίδιο ρεύμα με αντίστοιχες n.

Φτιάχνοντας στρώματα SiGe μας ξαναδίνουν την ισορροπία μεταξύ
p και n, ώστε να μπορούμε να πάμε σε μικρότερα μεγέθη. 

Πλεγματικές σταθερές



Διηλεκτρικά μεγάλου-k

Θέλουμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο μέσω της πύλης

Αύξηση της χωρητικότητας
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Προβλήματα

Διεπαφή με το πυρίτιο, ευκινησία καναλιού

Έργα εξαγωγής, ετεροεπαφή με την πύλη
Ευθυγράμμιση ζωνών

Μεθόδους εναπόθεσης, χημεία



Μεταλλική πύλη

Το υλικό της πύλης είναι παραδοσιακά από εμπλουτισμένο poly-Si 

Η επιλογή αυτή είναι λογική δεδομένου ότι θέλουμε να ελέγχουμε
το έργο εξόδου της πύλης.

Το πρόβλημα είναι ότι λόγω απογύμνωσης του p-Si αυξάνεται το
φαινόμενο πάχος του οξειδίου κατά 0.4-0.5 nm.

Πολύ καλύτερη λύση αποτελεί η επιλογή ενός μετάλλου. 

Το μέταλλο λύνει το πρόβλημα της απογύμνωσης αλλά
χρειάζεται ρύθμιση του έργου εξαγωγής (χρήση κραμάτων σε
συνδυασμό με διηλεκτρικά μεγάλου-κ)
και η εναπόθεση του μετάλλου είναι σχετικά πολύπλοκη.



http://www.intel.com/technology

Τα παραπάνω προβλήματα έχουν
λυθεί σε ένα βαθμό από τη σημερινή
τεχνολογία (2009)

IEDM 2008, 32 nm technolohy



www.intel.com/technologyIEDM 2008, 32 nm technolohy



Εναλλακτικές γεωμετρίες για το άμεσο μέλλον SOI

Βελτίωση λόγω μικρού πάχους υποστρώματος, μειώνει τα φαινόμενα
στενού καναλιού. Καλύτερη μόνωση, καλύτερες ταχύτητες.

Μειονεκτήματα
Κόστος, ποιότητα υλικού, χειρότερη απαγωγή θερμότητας
λόγω της μόνωσης



Εναλλακτικές γεωμετρίες



Ετεροδομές ημιαγωγών



Το χάσμα των ημιαγωγών

Το χάσμα μπορεί να αλλάξει με δημιουργία κραμάτων



GaAs

Ζώνη αγωγιμότητας

Ζώνη σθένους
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Η προσέγγιση της ενεργού μάζας

Σε ένα περιοδικό κρύσταλλο η κυματοσυνάρτηση παρακολουθεί την
περιοδικότητα του πλέγματος, κυματοσυνάρτηση Bloch

Στην περίπτωση μιας πρόσμιξης η κυματοσυνάρτηση θα μεταβληθεί
στην περιοχή της πρόσμιξης

Αντίστοιχα σε μία ετεροδομή
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Πολυστρωματικές δομές

Επίπεδα κύματα στο xy
1D δυναμικό στη z

2
2 2

*( ) ( )
2Z x yE k E k k
m⊥

= + +
r h

z

2 2
x yk k+

Διακριτές στάθμες
μέσα στο πηγάδι

Ζώνη αγωγιμότητας

Χάσμα

GaAs

AlGaAs

Ζώνη σθένους
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Μονοδιάστατο πηγάδι δυναμικού

Διακριτές στάθμες μέσα στο πηγάδι, 
ανάλογα με την περίπτωση του
άπειρου πηγαδιού.

Στη μία διάσταση υπάρχει πάντα μια δέσμια κατάσταση

Οι ενεργειακές στάθμες προκύπτουν απλά αλλά δεν μπορούν να γραφούν
με αναλυτική μορφή

Για πολύ ρηχό πηγάδι
2 2
0

0 22
ma VE V= −
h

Για ρηχά πηγάδια η πιθανότητα να βρούμε το σωματίδιο μέσα στο πηγάδι
είναι μικρή και αυξάνει όσο το πηγάδι βαθαίνει και η κατάσταση γίνεται πιό
δέσμια



Μέθοδοι κατασκευής ετεροεπαφών

ΜΒΕ : Molecular Beam Epitaxy

MOCVD: Metal Organic Chemical Vapor Deposition

Υψηλής ποιότητας ετεροεπαφές



Modulation Doping

Οι φορείς δημιουργούνται απλά εμπλουτίζοντας το υλικό

Αλλά φορτισμένοι δότες ή αποδέκτες προκαλούν σκεδάσεις και
καταστρέφουν τη φάση των φορέων, αυξάνοντας και την αντίσταση

Μία λύση είναι να απομακρύνουμε τις προσμίξεις
Από την ενεργό περιοχή κίνησης των φορέων

+++ + +
- - - - - - - - -

n-AlGaAs GaAs
+++ +

+- - - -FE

Εντοπισμός σε μία διάσταση
Ελεύθερα ηλεκτρόνια κάθετα στην επαφή
Διδιάστατο ηλεκτρονικό αέριο 2DEG



Ευκινησία σε ετεροδομές

Αύξηση της ευκινησίας
Βελτιώνοντας την ποιότητα
του υλικού

Δομές AlGaAs/GaAs Pfeiffer et al Appl Phys. Lett. 55 1888 (1989)



Διαμόρφωση εμπλουτισμού (Modulation Doping)

Απομακρύνουμε τους φορείς από την περιοχή εμπλουτισμού
ώστε να μειωθούν οι σκεδάσεις και αυξάνουμε την ευκινησία

Undoped GaAs

Semi insulating GaAs

Undoped AlGaAs

Doped AlGaAs

2DEG

Source Drain

Gate

HEMT High Electron Mobility Transistor 

Doped GaAs cap layer

Ταχύτητα

Εφαρμογές:
Ασύρματες επικοινωνίες
και ρανταρ



Ηλεκτρονικά σπιν

Μαγνητοαντισταση, αισθητήρες, μνήμες

Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, σκληροί δίσκοι

Μαγνητισμός



Τα ελεύθερα άτομα έχουν
μαγνητική ροπή

Τροχιακή στροφορμή

Αλλαγή στροφορμής λόγω
μαγνητικού πεδίου

Ένα μαγνητικό πεδίο επιδρά στην ύλη

M
B

χ =
Ένταση μαγνητικού πεδίου

0

Μαγνητική ροπή / όγκο

χ <

0χ >

Διαμαγνητικά υλικά
Νόμος του Lenz

Παραμαγνητικά υλικά



Παραμαγνητισμός Pauli

n(Ε) Spin +

Spin - FE

( )n E E∝

Χωρίς μαγνητικό πεδίο

n(Ε) Spin +

Spin - FE

( )n E E∝

Με μαγνητικό πεδίο

( ) ( )F Fn E n E+ −= ( ) ( )F Fn E n E+ −≠

BHμ

BM g Jμ= − BU Hμ= −



Σιδηρομαγνητισμός ζώνης

Αυθόρμητη μαγνητική ροπή (χωρίς την παρουσία μαγνητικού πεδίου)

Πεδίο ανταλλαγής μεταξύ των ατόμων που προσανατολίζει τις ροπές
των ατόμων. 

Η θερμική διαταραχή αντιτίθεται στον προσανατολισμό

Τ

Μ

CT

Θερμοκρασία Curie πάνω από την
οποία εξαφανίζεται η μαγνητική ροπή

Fe       1043     K
Co       1388    K
Ni           627   K
CrO2 368    K



Σιδηρομαγνητισμός ζώνης

Ο σιδηρομαγνητισμός είναι αποτέλεσμα

1. Ροπή των ατόμων, ηλεκτροστατικά δύο ροπές τείνουν να
προσανατολιστούν αντιπαράλληλα
2. Αρχή του Pauli, 2 ηλεκτρόνια με το ίδιο σπιν δεν μπορούν
να βρίσκονται στον ίδιο χώρο

2 ηλεκτρόνια με παράλληλα σπιν
κερδίζουν ενέργεια όταν βρίσκονται
σε απόσταση

ΔΕ (Pauli) 

2 ηλεκτρόνια με αντιπαράλληλα σπιν
κερδίζουν ενέργεια ηλεκτροστατική

ΔΕ (Ηλεκτροστατική) 

J = ΔΕ(Pauli) – ΔΕ(Ηλεκτροστατική)
Ενέργεια ανταλλαγής



Η ύπαρξη του σιδηρομαγνητισμού εξαρτάται από την κρυσταλλική
δομή αφού η αλληλεπίδραση Pauli εξαρτάται από την απόσταση των
ατόμων, είδος τροχιακών κλπ

Κριτήριο Stoner     ( ) 1FI n E >

την πυκνότητα καταστάσεων μπορούμε να την αλλάξουμε με πίεση,
κοντά σε επιφάνεια, διεπιφάνεια κλπ.

Η αλληλεπίδραση μπορεί να περιγραφεί από το μοντέλο Heisenberg

2 i jU J= − S Sg

Αντίστοιχα μπορούμε να έχουμε διάφορους τύπους σιδηρομαγνητικής
τάξης



Μαγνητική Υστέρηση

Λόγω ηλεκτροστατικής άπωσης σε ένα σιδηρομαγνήτη υπάρχουν
μαγνητικές περιοχές

Βρόγχος υστέρησης



Μαγνητική ανισοτροπία

Ανισοτροπία σχήματος

Μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία

Ατομικά τροχιακά σε ένα πλέγμα.
Λόγω της αλληλεπίδρασης σπιν-τροχιάς
τα σπιν προσανατολίζονται σε ορισμένες
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις

τροχιακά s

τροχιακά p

τροχιακά d

2 2cos
2

demagn B
shape

W
d M

A
μσ ϑ= =

ϑ

Σε λεπτά υμένια συνήθως η μαγνητική ροπή είναι στο επίπεδο θ=0



Σιδηρομαγνητικά υλικά π.χ. Fe, Co, Ni

Αυθόρμητη πόλωση σπιν, δεν χρειάζεται μαγνητικό πεδίο

n(E) EF Πυκνότητες καταστάσεων για Co

7 2: [ ]3 4Co Ar d s

10 1: [ ]3 4Cu Ar d s

n(E) EF

Πυκνότητες καταστάσεων για Cu



Τα σιδηρομαγνητικά υλικά έχουν διαφορετική πυκνότητα
καταστάσεων στην ενέργεια Fermi για κάθε κατεύθυνση σπιν

Ο χαρακτήρας των καταστάσεων είναι επίσης διαφορετικός

Ηλεκτρόνια sp χαρακτήρα ελευθέρων ηλεκτρονίων, απεντοπισμένα
παραβολική ζώνη, μεγάλη ταχύτητα.

Ηλεκτρόνια d (στοιχεία μεταβάσεως Τι, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni κλπ)
εντοπισμένα κοντά στα άτομα έχουν μικρή ταχύτητα.  

Ένα ηλεκτρόνιο που κινείται σε μία ζώνη χαρακτήρα sp θα σκεδαστεί
ισχυρά αν περάσει σε μια ζώνη χαρακτήρα d



Μοντέλο 2 ρευμάτων:
↓↑ += σσσ

↑σ

↓σ

Παράλληλες ροπές

Σπιν πλειψηφίας Σπιν μειοψηφίας

Αντιπαράλληλες ροπές

P AP

P

R RGMR
R
−

=

Γιγαντιαία μαγνητοαντίσταση GMR

Cu CoCo Cu CoCo

EF

EF

Co

Cu

Διαφορά στην αντίσταση για παράλληλες-αντιπαράλληλες ροπές

Τυπικά 6-8 % σε Τ=300Κ



Μαγνητικές διατάξεις μνήμης GMR

Σε συνδυασμό με κατακόρυφα ολοκληρωμένα C-MOS κυκλώματα, οι MRAM
με μαγνητικούς δακτυλίους προβλέπεται να λειτουργήσουν με πυκνότητα
μαγνητικής αποθήκευσης έως και 400400GbGb/in/in22 αντί της τωρινής 20Gb/in2.

Το φαινόμενο GMR ανακαλύφθηκε το 1988

Σήμερα υπάρχουν αισθητήρες GMR σε όλους τους σκληρούς δίσκους
και τα ABS των αυτοκινήτων



Σκληροί δίσκοι

Κεφαλή εγγραφής-ανάγνωσης

Υλικό δίσκου κοκκώδες
CoPtCr με Β

Με διάφορα προστατευτικά
επιστρώματα

Μικρό πάχος, μικρή απόσταση μεταξύ bits
Μεγάλο συνεκτικό πεδίο

Το πάχος είναι σήμερα περίπου 20 nm

Υψος 10 nm, ταχύτητα 100Km/h



Ιδιότητες υλικών για σκληρούς δίσκους

Υπερπαραμαγνητισμός

Για την αλλαγή της μαγνητικής ροπής σε ένα μαγνητικό
κόκκο (grain), πρέπει να ξεπεραστεί ένας φραγμός δυναμικού

0 exp , u
B

Wf f W K V
k T

⎛ ⎞Δ
= − Δ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
Πιθανότητα αλλαγής ροπής

Όγκος του
κόκκου

σταθερά
ανισοτροπίας

Για μικρούς κόκκους η μαγνήτιση αλλάζει εύκολα:

Όριο για ασφαλή αποθήκευση 10 χρόνια και θερμοκρασία Τ= 300Κ: 9 nm 

Τυπικό μέγεθος κόκκων στους σημερινούς δίσκους: 10 nm 

Η δομή του μαγνητικού υλικού επηρεάζει το τρόπου που γίνεται η εγγραφή
(ταχύτητα εγγραφής)
Μικροί ομοιόμορφοι κόκκοι μικρότεροι από το μέγεθος του bit, χωρίς
μαγνητική αλληλεπίδραση, με μεγάλη ανισοτροπία,   



Μαγνητοαντίσταση Σήραγγας ΤMR

Τα κύματα Bloch φθίνουν στο χάσμα
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Αρχή λειτουργίας μαγνητικής διόδου σήραγγας

Το ρεύμα είναι ανάλογο της πυκνότητας
καταστάσεων αριστερά και δεξιά



Λειτουργία μνήμης ΤMR 

NiFe Μαλακό μαγνητικό υλικό
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Παραδείγματα μνήμης MRAM


	

