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مقدمه 

CNTانواع طراحی ترانزیستورهای 

nنوع 

دو قطبی

pنوع 

CNTFETها
:گیت باال-1

:گیت پایین-2

GS D
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:دالیل استفاده از کربن نانو تیوب
کربن-استحکام فوق العاده پیوند کربن-1
وجود تحدید کوانتومی بعلت کوچک بودن شعاع کربن نانوتیوب-2
در ساختار گرافیتیpدسترسی به الکترون های -3

:هاCNTانواع 

تک دیواره ای

چند دیواره ای
0.338 nm



:CNTمشخصات عمومی یک 

d = 0.4nm - 10nm برای

CNTتک جداره

CNTای بر مقدمه 
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CNTای بر مقدمه 

metallic

semiconducting 

:تقسیم بندی کربن نانوتیوب ها براساس بردار کایرال
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   زاویه کایرال نسبت به محور زیگزاگ
C = na1 + ma2  بردار کایرال

هاCNTاز % 60-33معموال 
تشکیل می دهد
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تاریخچه

Tans  اولین 1998در سالCNTFET را طراحی کرد:

برای کانالSWCNTاستفاده از 

در اتصاالتPlatinumبکارگیری 

Silicon(Si)گیت زیرین از جنس 

CNTFETیکPنوع 

Tansبا تکنیک طراحی 

.برابر شده5رسانندگی در این طراحی : مزیت 
.ضخامت الیه اکسید زیاد است: عیب 

I-Vمشخصه  5



تاریخچه

Bachthold 2001در سال:

Siبجای گیت Alاستفاده از گیت 

نازک نمودن الیه اکسید با 
Al2O3بکارگیری الیه 

(AU)اتصاالت از جنس طال
Enhanced-

mode p-type 

FET

n-type 

FET

 pتغییر رفتار ترانزیستور از نوع 

با تغییر بایاس گیتnبه نوع 

Yang :  2006در سال

Bottom-gate without top oxide

Bottom-gate with top oxide

Top-gate with top oxide

TiO2جنس اکسید از 
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ساخت

سیلیکون گیت پایین
با تزریق تبهگنی

200nm الیه
سیلیکون دی اکسید

پدهای ارتباطی 
برای نانوتیوب

ارتباط الکتریکی با
Palladiumنانوتیوب از 

کاتالیست

CNT

:مراحل ساخت
این ویفرها می توانند یا با اکسید) سیلیکون دی اکسید با رشد حرارتی200nmویفر سیلیکونی دوپه شده تبهگنی با -1

.رشدشان دادMOSخریده شوند یا می توان در کوره های 
و5x g-line steperدر این طراحی از . در ویفر برای اتصال حفرههای گیت زیر و مسیرهای سطح 700nmزدایش -2

Shipley 1813 photoresistبدون برگشت تصویر استفاده می شود .
بعد از زدایش معموال آلودگی های سطحی بوجود می آید که پالسمای مورد نیاز برای زدایش باعث بسپارش فوتورزیست-3

سطح کهMOSشده و توده های بزرگی را بر روی سطح الیه نشانی می کند، که برای حذف آن از پاک کننده استاندارد 
𝐻𝐶𝐼و به دنبال آن از یک شوینده 𝐻2𝑂2و 𝑁𝐻3𝑂𝐻ابتدا از شتشوگر  و 𝐻2𝑂2    استفاده می شود و از یک مقدار کمی

𝐻𝐹در انتها بکار گرفته می شود.
کاتالیست از . با گرمایش سریع استفاده می شودflying-catalistبمنظور جلوگیری از ذوب شدن نانوتیوب از روش رشد -4

.بدون برگشت تصویر بدست می آیدShipley 1805و از فوتورزیست 5x stepperروش 
.رشد نانوتیوب با استفاده از کاتالیست رشده داده شده-5

CNTFETمثالی از یک  7



ساخت

.Back-gateاز یک ترانزیستور کربن نانوتیوب از نوع AFMتصویر 
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ساخت

Seidel et al., Nano Letters, vol. 5, no. 1, pp. 147-150, 2005

20nmبا طول کانال کمتر از CNTFETمراحل ساخت یک 
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ساخت

(: 2001در سال Deryckeتوسط )nانواع روشهای ساخت ترانزیستور نانولوله ای نوع 

oگداختگی(Annealing)
oافزایش ناخالصی(Doping)

توسطشدهجذباکسیژنهایتاشودمیگرمنیتروژنفضایدر°450Cدمایدرنانولولهساختروشایندر:  گداختگی
.هددمیرختبدیلاینفرمیسطحافزایشدلیلبهکهشودتبدیلnنوعبهpنوعازوشدهخارجآنازنانولوله

.برگرددpوعنبهاکسیژنگرفتنباتواندمینانولولهواستپذیربرگشتتبدیلیکتبدیلاینهمچنین

است pسورس برای نوع -با توجه به شکل زیر نمودارهای مشکی رنگ نشان دهنده رابطه جریان درین و ولتاژ گیت
با گداخته شدن در فضای . کمتر از صفر باعث ایجاد جریان شده و ترانزیستور وصل می باشد𝑉𝐺و حفره ها فقط در 

تبدیل شده که بیانگر این است که فقط الکترون ها در این حالت عامل هدایتnخالء ترانزیستور مورد نظر به نوع 
است که در این حالت هم الکترون ها و هم حفره ها n,pنمودارهای ابی رنگ بیانگر حالتی مابین نوع . می باشند

.می توانند به عنوان حامل استفاده شوند که در این حالت به ترانزیستورهای نانولوله ای کربنی دوقطبی نامیده میشوند
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ساخت
:  افزایش ناخالصی

در این روش از یک اتم بخشنده پتاسیم استفاده می شود و این افزایش ناخالصی باعث افزایش الکترون های روی 
سطح نانو لوله  می گردد که در این حالت عکس عمل گداختگی دیگر ارتفاع سد شاتکی با گداختگی برای االکترون

نمودارهای . ها کاهش نمی یابد بلکه عرض سد پتانسیل کاهش می یابد و باعث تونل زنی از میان سد خواهد شد
بعلت نوع پروسه ساخت دیگر حالت. در شکل زیر نشان داده شدهNو تزریق زیاد Nانرژی  برای حالت های تزریق 
. دوقطبی وجود نخواهد داشت

:تفاوتهای روش ناخالصی با گداختگی
𝑽𝑻تانه در پتاسیم دوپینگ شده به نانو لوله ولتاژ آس-1

.به سمت ولتاژ منفی میل می کند
نبود مرحله میانی در روش افزایش ناخالصی-2

pنانو لوله های کربنی به صورت طبیعی هنگامیکه در معرض هوا قرار می گیرند از نوع :Pترانزیستورهای  نوع 

می باشند و این بدان علت است که با ترکیب اکسیژن هوا سطح انرژی فرمی در حل تماس
به نزدیکی باند واالنس شیفت می کند که در نتیجه حفره ها سد کوچکتری نسبت به 

.الکترون ها در مقابلشان می بینند
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هاCNTFETبا NOTساخت گیت : کاربرد

Deryckeشبهاینورتراولین2001سالدرهمکارانوCMOSیکازاستفادهباراCNTFETنوعnیکو
هایالکترودرویایجدارهتککربنینانولولهیکساختارفوقانیدرقسمت.ساختندزیرشکلمطابقpنوع

.استشدهگذاشتهطالیی

:مراحل ساخت

(aخالءحالتدرراماسفتابتدا
CNTازاکسیژنتاکردهگداخته

.شودجداساختار

(bپلیمریغشائPMMAرا
ترکیبازجلوگیریبمنظور
تارساخرویبراکسیژنبادوباره

شودمیکشیده

(cدرراایپنجرهسپس
PMMAازاستفادهبا
برخوردبمنظورلیتوگرافی

برایاکسیژنباماسفتمستقیم
.آوریممیبوجودPنوعایجاد
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Bachtholdطراحی مدارات منطقی با ترانزیستورهای : کاربرد
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ترانزیستور نانولوله ای دوگیتی

Back Gate

ایندوگیت
نوع ترانزیستور ها 

ی گیتهای تحتان: شامل 
Alو 

زیرشکلدرکهرانانولولهازBطولدرالکتریکیهایمیدانکهاستAlگیتورودیگیتطراحی،ایندر
ولزفبینشاتکیسدهایکهحالیدر.دهدمیانجامراسوئیچینگعملوکردهکنترلراشدهدادهنشان

شاتکیسدهایرویAlگیتتوسطشدهایجادهایمیدان.شودمیکنترلسیلیسیومیگیتتوسطنانولوله
اثراتازورترانزیستدوقطبیخاصیتحذفبرایطراحیایندر.گذاردنمیتاثیرفلزونانولولهتماسمحلدر

دوقطبییتخاص.آیدبدستپذیرتنظیمقطبیتباترانزیستوریکتاشودمیاستفادهالکترواستاتیکی
𝐕𝐠𝐬−𝐀𝐥)باشندبرابرهمباهاگیتولتاژکهشودمیایجادهنگامی = 𝐕𝐠𝐬−𝐬𝐢)شدهدادهنشانشکلدرکه.

نوعبرایAlگیتمثبتولتاژوnنوعبرایAlمنفیولتاژاعمالباتوانمیبودندوقطبیمشکلحلبرای
pکرداقدام.
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یولتاژ ترانزیستور نانولوله کربن-بررسی مشخصات جریان 

برای.آیدمیبوجودفلزیالکترودهایوCNTبینمستحکمیومطمئنهایاتصالفراصوتینانوجوشفناوریدر
استفادهمسطحهندسهباایقطعهبرایشدهاصالحپواسونمعادلهنانوجوشی،CNTFETالکترواستاتیکیرفتارتعیین

جریانسپس.آوردبدستشدهاصالحپواسونمعادلهحلباتوانمیراCNTالکترواستاتیکپتانسیلبنابراین.شودمی
مسطحهندسهباCNTFETیکزیرشکلدر.شودمیمحاسبهWKBتقریبوLandauerرابطهازاستفادهبادرین
اکهشودمیفرضهمچنین.استشدهجداگیتالکترودازسیلیسیوماکسیدبانظرموردلولهنانوکهشدهدادهنشان

.باشدصفرلولهنانووفلزیالکترودکارتابعاختالف

(:نیمه هادی)توزیع حامل در نانولوله زیگزاگ
چگالی حاالت الکترونی برای یک نانو لوله نیمه رسانای زیگزاگ

:بصورت زیر است
𝐷𝑂𝑆𝑧𝑖𝑔 𝐸 =

4

𝑎𝜋 3

𝐸

(𝐸2 − 𝐸𝑣ℎ1
2 )(𝐸𝑣ℎ2

2 − 𝐸2)

به تکینگی های وان هوف معروف هستند و اولین تکینگی𝐸𝑣ℎ2و 𝐸𝑣ℎ1که 
. وان هوف برابر نصف گاف نواری انرژی نانولوله می باشد

:چگالی موثر حاالت داریم𝑁𝑐همچنین برای 

𝑛𝑐 𝑞 =  
𝐸𝐵𝑂𝑇

𝐸𝑇𝑂𝑃

𝑓 𝐸 𝐷𝑂𝑆𝑍𝑖𝑔 𝐸 𝑑𝐸

بیشینه و کمینه اولین زیر نوار انرژی

𝑛𝑐~2𝑁𝑐exp
𝐸𝑓 − 𝐸𝐶

𝐾𝐵𝑇
و 𝑁𝐶 = 4

𝐸𝑔 + 𝐾𝐵𝑇

𝐸𝑔

𝐾𝐵𝑇

3𝜋𝐸𝑔

گاف انرژی نانولوله
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یولتاژ ترانزیستور نانولوله کربن-بررسی مشخصات جریان 

بنابراین . می باشد𝑁𝐶با توجه به خواص تقارنی نوار رسانش و ظرفیت، چگالی موثر حالت ها در نوار ظرفیت برابر 
:می توان چگالی حفره ها در نوار ظرفیت را به صورت زیر نوشت

𝑃𝑉~2𝑁𝐶𝑒𝑥𝑝
𝐸𝑉 − 𝐸𝑓

𝐾𝐵𝑇
:با توجه به شکل قبل 

V(0)=𝑉𝑆 , 𝑉 𝐿 = 𝑉𝐷 L=
𝜀𝐶𝑁

η𝜀𝑂𝑋
𝑡𝑂𝑋𝑑𝐶𝑁

به ترتیب ثابت دی الکتریک و ضخامت 𝑡𝑂𝑋و 𝜀𝑂𝑋. را نشان می دهدCNTFETدر CNT-استحکام اتصال فلزηو 
. بترتیب طول و قطر نانولوله است𝑑𝐶𝑁و Lالیه اکسید می باشند، 

:جریان درین به صورت زیر بدست می آیدLandauerبا عملکرد بالستیک در کانال نانولوله ای، و همچنین استفاده از رابطه 

𝐼𝑑 =
2𝑒

ℎ
 [𝑓 𝐸 − 𝑓 𝐸 + 𝑒𝑉𝐷 ]𝑇𝑊𝐾𝐵𝑑𝐸

که شامل مولفه هایWKB، در تقریب CNTFETضریب عبور از نوار با دو سد شاتکی در انتهای 𝑇𝑊𝐾𝐵که در آن 
:را می توان به صورت زیر تخمین زد𝑇𝑊𝐾𝐵. ترمویونیک و تونلی می باشد

𝐿𝑛 𝑇𝑊𝐾𝐵(𝐸) = −
4𝑒

3𝑎𝛾
 
𝐸𝑔
2

4
− [𝑒𝑉 𝑥 + 𝐸]2

1
2

𝑑𝑥
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نتیجه گیری

CNTا ها بعنوان جایگزین مناسب برای نیمه هادی ه

:ها در کاربردهایی مانندCNTFETاستفاده از 
مدارات منطقی، حافظه ها، سنسورهای شیمیایی و

RFمدارت 

امکان مجتمع سازی مدارات در ابعاد نانو
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پایان
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