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مقدمه
قبل از تولید ترانزیســتورها1 مدارهاى الکترونیکى وابســته به المپ هاى خأل2 بودند. المپ هاى خأل حجیم بوده 
و بــراى کار کردن نیاز ولتاژهاى باال داشــتند. این ادوات الکترونیکى همچنین توان مصرفى باالیى داشــتند و 
ازآنجاکه بخش عمده اى از توان مصرفى در آن ها به صورت حرارت آزاد مى شد، بحث خنک نگه داشتن آن ها 

نیز چالش بزرگى در سر راه استفاده از آن ها بود[1].

 شکل 1. چند نمونه 
المپ خأل[2]

 شکل2. نمونه اى از اولین 
ترانزیستور ساخته شده در 

آزمایشگاه هاى  بل[4]

در ســال 1947 گروه تحقیقات فیزیک حالت جامد3 آزمایشگاه هاى بل4 به سرپرستى ویلیام شاکلى5 ترانزیستور 
را اختراع و به عنوان جایگزین حالت جامد براى المپ هاى خأل به بازار معرفى کرد[3]. ترانزیســتورها نسبت به 
المپ هاى خأل ابعاد کوچک تر و وزن کمترى داشــتند و انرژى کمترى مصرف مى کردند. ترانزیســتورها این 
قابلیت را داشــتند که در ولتاژهاى پایین ترى کار کنند و حرارت ناشــى از کار کــردن آن ها به مراتب کمتر از 
المپ هاى خأل بود. به همین دلیل در مدت کوتاهى ترانزیستورها انقالبى در صنعت الکترونیک ایجاد کردند و 

جاى المپ هاى خأل را در همه زمینه ها گرفتند.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



4

ترانزیستورها روى قطعاتى از بلورهاى نیمه هادى6 ایجاد مى شوند و همین نکته باعث شد که ایده مجتمع سازى7 
آن ها مطرح شــود. مجتمع ســازى به این معناســت که روى یک تکه بلور نیمه هادى به جاى یک ترانزیســتور، 
مجموعه اى از چند ترانزیستور (به همراه سایر عناصر مدارى موردنیاز) پیاده سازى شود. افراد و گروه هاى مختلفى 
در این زمینه به مطالعه پرداختند، ولى در این میان جک کیلبى8  از کمپانى تگزاس اینسترومنتز9 براى نخستین بار 
موفق به تدوین و ثبت ایده مدار مجتمع 10 در ســال 1959 شد[5]. اولین مشترى این ایده  هم نیروى هوایى ایالت 
متحده بود. کیلبى بعدها در ســال 2000 به دلیل نقشــى که در اختراع مدار مجتمع داشــت به اخذ جایزه نوبل 

فیزیک نائل شد[6].
مدارهــاى مجتمع یا IC به نوبه خود انقــالب دیگرى در صنعت الکترونیک ایجاد کــرد. براى درك این تغییر 
بزرگ کافى ست تصور کنیم که رایانه همراه ما در زمان المپ هاى خأل چه ابعادى داشته و هزینه تهیه، نصب 

و راه اندازى، نگهدارى و مصرف انرژى آن چقدر بوده است.

انواع ترانزیستور
ترانزیســتورها از ادوات نیمه هادى هســتند که به عنوان تقویت کننده 11 و یا ســوئیچ 12 در مدارهاى الکترونیکى 
مورداستفاده قرار مى گیرند. ترانزیستور از مواد نیمه هادى تشکیل شده و حداقل سه پایانه13 براى اتصال به مدار 
دارد. ترانزیستورها داراى انواع مختلفى هستند که هر کدام داراى ساختار و ویژگى هاى خاص خود است. اولین 
نوع ترانزیستور که به صورت تجارى تولید شده و مورداستفاده قرار گرفته ترانزیستور دوقطبى یاBJT14  است که 

توسط ویلیام شاکلى اختراع شده است. انواع پرکاربرد ترانزیستور به قرار زیر هستند:
BJT 1

FET15 2
JFET16 3

MOSFET17 4

MOSFET یکى از ساختارهاى متداول ترانزیستور در مدارهاى مجتمع است که خصوصاً در مدارهاى دیجیتال 

کاربرد وســیعى دارد. MOSFETها خود به دو نوع nMOS و pMOS تقسیم مى شوند که در اولى جنس کانال 
ترانزیســتور از نیمه هادى نوع n و در دومى جنس کانال از نیمه هادى نوع p اســت. معموالً در مدارهاى مجتمع 
امروزى از ترکیب دو نوع ترانزیســتور nMOS و pMOS استفاده مى شود. فناورى ساخت مدارهاى مجتمع که 
در حال حاضر به عنوان فناورى غالب در این صنعت مورداستفاده قرار مى گیرد با نام CMOS18 شناخته مى شود. 

دو ویژگى مهم فناورى CMOS که 
باعث شــده به عنوان فناورى غالب 
صنعت مدارهاى مجتمع شناخته شود 

عبارت اند از:
1 مصونیت19 باال نسبت به نویز

2 توان مصرفى اســتاتیک20 و21 
 شکل 3. سطح مقطع شماتیک دو ترانزیستور nMOS و pMOS در پایین

CMOS فناورى
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آنچه در ادامه آمده است عمدتاً مربوط به ترانزیستورهاى MOSFET و فناورى CMOS است.

کوچک سازی۲۲ ترانزیستورها در مدارهای مجتمع
ســطح مجتمع سازى مدارها در ابتدا بسیار پایین بود، به این معنى که با توجه به ابعاد ترانزیستورهاى پیاده سازى 
شده روى مدار، تنها تعداد محدودى ترانزیستور روى یک تراشه گنجانده مى شدند. تعداد ترانزیستورهاى روى 
یک تراشــه در ابتدا محدود به 10 ترانزیســتور بود که به تدریج و با پیشرفت فناورى این رقم در سال 1984 در 

مدارهاى ULSI 23 به بیش از یک میلیون ترانزیستور رسید[5].
گوردون مور24 با بررســى پیشرفت صنعت الکترونیک و مدارهاى مجتمع در سال 1965 به این نتیجه رسید که 
تعداد ترانزیستورهاى قابل مجتمع سازى روى یک تراشه هر سال دو برابر مى شود[7]. این نتیجه گیرى کلى بعدها 
به عنوان قانون مور شهرت یافت. بعدها سرعت رشد صنعت الکترونیک کاهش پیدا کرد و مدت زمان الزم براى 
دو برابر شــدن ترانزیستورهاى روى تراشه به تدریج افزایش پیدا کرد تا جایى که در حال حاضر این رقم تقریباً 
هر دو ســال یک بار دو برابر مى شــود. بااین وجود قانون مور همچنان یکى از قواعد اساسى در برنامه ریزى هاى 

صنعت الکترونیک است.
پنــج انجمن بــزرگ تولیدکنندگان ادوات نیمه هادى در دنیا برنامه اى را پایه ریزى کرده اند که در آن ســرعت 
پیشرفت مقرون به صرفه کارایى مدارهاى مجتمع پیش بینى و براى آن برنامه ریزى مى شود. این برنامه که از آن با 
عنوان «نقشه راه بین المللى فناورى نیمه هادى ها» یا ITRS25 یاد مى شود با هدف تضمین سالمت صنعت مدارهاى 

مجتمع پایه گذارى شده و از طرف نهادهاى بین المللى زیر حمایت مى شود[8]:
26(ESIA) 1 انجمن صنعت نیمه هادى اروپا

27(JEITA) 2 انجمن صنایع الکترونیک و فناورى اطالعات ژاپن
28(KSIA) 3 انجمن صنعت نیمه هادى کره

29(TSIA) 4 انجمن صنعت نیمه هادى تایوان
30(SIA) 5 انجمن صنعت نیمه هادى ایاالت متحده

 نمودار1. آمار 
تولیدکنندگان  

شرکت کننده در 
[8]ITRS نشست هاى

ITRS آمار تولید کنندگان  شرکت کننده در نشست هاى

SIA,709
55%

TSIA,172
13%

KSIA,60
5%

JEITA,223
17%

ESIA,124
10%
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نقشه راه بین المللى فناورى نیمه هادى ها با هدف تأمین نیاز بازار و تضمین سالمت صنعت مدارهاى مجتمع ابعاد 
ترانزیستورها و سطح مجتمع سازى را مشخص مى کند. تولیدکنندگان بزرگ نیز با توجه به عالقه اى که به حفظ 
و افزایش سهم خود در بازار دارند همواره مى کوشند تا در چارچوب این نقشه راه حرکت کرده و لذا همواره 
در تالش براى کاهش ابعاد ترانزیستورها و درنتیجه افزایش تعداد ترانزیستورهاى مجتمع شده روى یک تراشه 

هستند.

مزایای کوچک سازی ترانزیستورها
مهم ترین مزیت کوچک سازى ترانزیستورها این است 
که با کوچک تر شدن ترانزیستورها تعداد ترانزیستور 
بیشترى قابل گنجانیدن روى یک تراشه خواهند بود. 
ترانزیســتور بیشتر به معناى داشتن گیت هاى منطقى31 
بیشتر است و گیت هاى بیشتر نیز به نوبه خود به معناى 
تعداد عملیات قابل انجام بیشــتر اســت. به این ترتیب 
مى توان گفت که هر چه ابعاد ترانزیستورها کوچک تر 

شوند مى توانیم تراشه هاى قدرتمندترى داشته باشیم.

سایر مزایاى کوچک سازى نیز به شرح زیر است:
1 افزایش سرعت ترانزیستور

2 کاهش ولتاژ کارى مدار
3 کاهش توان مصرفى و کاهش هزینه انرژى

4 کاهش ابعاد کلى ابزارهاى الکترونیکى
5 بهینه تر شــدن (کاهش وزن و افزایش مدت زمان شــارژ دهى باترى) ابزارهاى قابل حمل مثل رایانه هاى 

قابل حمل و گوشى هاى تلفن همراه

چالش های کوچک سازی ترانزیستورها
کوچک سازى ترانزیستورها همان طور که گفته شد مزایاى زیادى دارد و در صنعت رو به رشد مدارهاى مجتمع 
فرآیندى اجتناب ناپذیر است. بااین وجود کوچک سازى، مشکالت و چالش هایى نیز دارد. اولین چالشى که در 

این مسیر وجود دارد، بحث فناورى ساخت ترانزیستورها است.

  فناورى ساخت مدارهاى مجتمع
در فرآیند ســاخت مدارهاى مجتمع نواحى مختلف ترانزیســتورها با روش هاى مختلفى روى بلور واحدى که 
 p معموالً از آن با عنوان ویفر32 یاد مى کنیم ســاخته مى شــود. به عنوان مثال اگر ویفرى از جنس نیمه هادى نوع
داشــته باشــیم و بخواهیم از آن براى ساخت یک ترانزیستور nMOS استفاده کنیم باید دو ناحیه +n روى ویفر 
براى ســورس33 و درین34  ترانزیســتور ایجــاد کنیم. حال اگر فرض کنیم که عرض هرکــدام از این نواحى در 
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طراحى 200نانومتر باشد و میزان خطاى فناورى مورداستفاده 10 نانومتر باشد، عرض ناحیه نهایى ایجادشده بین 
190 تا 210 نانومتر خواهد بود. اما اگر بخواهیم از همین فناورى براى ایجاد نواحى با عرض 20 نانومتر استفاده 
کنیم نواحى نهایى ایجادشــده عرضى بین 10 تا 30 نانومتر خواهد داشــت. البته در عمل معموالً خطاى فناورى 
ساخت به صورت افزایش ابعاد ناحیه ایجادشده بروز مى کند که این نکته باعث مى شود، برخى نواحى که باید در 
حالت عادى از هم مجزا باشند، در یکدیگر فرو بروند و یا برخى نواحى کًال تحت تأثیر نواحى مجاور قرارگرفته 

و خاصیت خود را از دست بدهند.
با توجه به آنچه گفته شــد، معموالً براى هر فناورى ســاخت مدارهاى مجتمع معیــارى به عنوان حداقل اندازه 
ویژگى35  تعریف مى شــود. این معیار درواقــع بیان مى کند که حداقل ابعادى که توســط فناورى خاصى قابل 
پیاده ســازى اســت، در چه حدى اســت. به عنوان مثال وقتى در مورد فناورى 0/35میکــرون صحبت مى کنیم، 
یعنى این فناورى قادر اســت ویژگى هاى ترانزیســتورها را با ابعادى به ریــزى 350 نانومتر روى زیرالیه36 پیاده 
کند. عرض ناحیه گیت ترانزیســتورها در فناورى CMOS معموالً برابر همین معیار حداقل اندازه ویژگى است. 
به این ترتیب در فناورى 22نانومتر ما ترانزیستورهایى خواهیم داشت که عرض گیت آن ها تنها 22 نانومتر است.

  محدودیت عرض ناحیه گیت
کوچک تر شدن ابعاد ترانزیستور به معناى کاهش عرض ناحیه گیت خواهد بود. در ابتداى کار تنها عاملى که 
ما را در کوچک شدن عرض گیت محدود مى کند بحث توانمندى فناورى مورداستفاده است که به آن اشاره 
شــد. اما وقتى عرض گیت از حد مشخصى کمتر شود، رفتار متعارف گیت دستخوش تغییر شده و ترانزیستور 

دیگر آن طور که انتظار مى رود، کار نخواهد کرد.
در حالت عادى در یک MOSFET جریان بین ســورس و درین در حالتى برقرار مى شــود که روى گیت ولتاژ 
اعمــال کنیــم. با اعمال ولتاژ روى گیت زیر گیت کانالى تشــکیل مى شــود که امکان ایجــاد جریان را فراهم 
مى آورد. در کوچک کردن ترانزیستورها عمدتاً طول گیت و اندازه ولتاژ کار ترانزیستور به یک نسبت کاهش 
مى یابد. به این ترتیب ضمن کاهش طول گیت اندازه میدان الکتریکى اعمال شده روى آن ثابت مى ماند. طبیعى 
اســت در چنین شــرایطى میزان نیروى واردشده بر حامل هاى بار افزایش پیدا مى کند. وقتى این روال ادامه پیدا 
کند نیروى وارده بر حامل هاى بار به نحوى خواهد بود که حتى بدون اعمال ولتاژ روى گیت ترانزیستور بین دو 
پایانه سورس و درین جابجا خواهند شد. به این ترتیب مى بینیم که امکان کاهش طول گیت ترانزیستور بیش ازحد 

معینى امکان پذیر نخواهد بود.

  خنک کارى مدارهاى مجتمع
قبًال اشاره کردیم که ترانزیستورهاى کوچک تر توان مصرفى 
پایین ترى دارند و همچنین میزان توانى که به صورت حرارتى 
تلف مى کنند، نیز کمتر است. بااین وجود وقتى تراکم باالیى 
از این ترانزیستورها روى یک تراشه به صورت هم زمان باهم 
کار مى کننــد به تولیــد حرارت قابل توجهى منجر مى شــود 
کــه در صورت عدم خنک کارى مناســب، عالوه بر کاهش 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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کارایى مدار مجتمع ممکن است، حتى باعث وارد آمدن آسیب فیزیکى به مدار شود.

براى خنک کارى مدارهاى مجتمع معموالً از راهکارهاى زیر استفاده مى شود:
1 استفاده از رادیاتور 37 خنک کننده

2 استفاده از رادیاتور به همراه پروانه38 خنک کننده
3 استفاده از سیال

فناوری نانو در ترانزیستورها و مدارهای مجتمع
با کاهش ابعاد ترانزیســتورها به ابعاد زیر 100نانومتر، عمًال فناورى تولید مدارهاى مجتمع زیرمجموعه فناورى 
نانو قرار گرفت و محققان و صنعتگران این شــاخه، از الکترونیک که بعضاً از آن با نام نانوالکترونیک39 نیز یاد 
مى شود، کوشیدند چالش هاى موجود را شناسایى و براى حل آن راهکارهایى ارائه دهند. برخى از این راهکار 
هنوز در مرحله تحقیق و مطالعه اســت، ولى برخى دیگر به طور گسترده در صنعت مورداستفاده قرار مى گیرند 

که در ادامه آن ها را بررسى مى کنیم.
40SOI ترانزیستورهاى  

در ســاخت ترانزیستورهاى SOI به جاى زیرالیه ســیلیکونى از زیرالیه اى با ســاختار الیه اى سیلیکون-عایق-
سیلیکون استفاده مى شود که جنس عایق استفاده شده، بسته به کاربرد، ممکن است متفاوت باشد. ترانزیستورهاى 
SOI ازنظر ســاختار و فناورى ساخت بســیار مشابه ترانزیستورهاى ساخته شــده روى زیرالیه سیلیکون هستند. 

بااین وجود انتخاب این نوع زیرالیه، سبب بروز ویژگى هاى بهترى نسبت به زیرالیه عادى مى شود که برخى از 
آن ها عبارت اند از[9]:

1 کاهش خازن هاى پارازیتى41 

2 کارایى بیشتر در ولتاژ یکسان

3 توانایى کار در ولتاژ پایین تر
4 کاهش جریان هاى نشتى42

مقایسه   شکل 4. 
ساختـار ترانزیسـتور 
روى زیرالیه سیلیکون 
و ترانزیستور با فناورى 

SOI

اکسید گیتاکسید گیت

الف)ترانزیستور روى زیر الیه سیلیکون SOI ب) ساختارترانزیستور

ناحیه تخلیه

عایق
عایق

اکسید

سیلیکون سیلیکون

کانال (سیلیکون)

S
S

D
D

GG
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 شــکل6. ســاختار 
شماتیک یک ترانزیستور 

دوگیتى

 شکل 5.پردازنده کنسول 
[10]PlayStation3 بازى

کمپانــى IBM43  براى اولین بار در ســال 2000 از فناورى SOI در میکروپروسســورRS64-IV 44 اســتفاده کرد. 
همچنین AMD45 بعد از ســال 2001 در تولید پردازنده46  هاى تک، دو، چهار، شــش و هشــت هســته اى خود 
در فناورى هاى 130نانومتر، 90نانومتر، 65نانومتر، 45نانومتر و 32نانومتر از همین فناورى اســتفاده کرده اســت. 
کنســول هاى بازى Xbox360 و PlayStation3 نیز نمونه هایى از محصوالت شناخته شده اى هستند که از این 

فناورى بهره مى برند[9].

FinFET ترانزیستورهاى  
ساختار ترانزیستورهایى که در باال بررسى کردیم planar یا مسطح بود. در تالشى دیگر براى رفع چالش هاى 
کوچک ســازى ترانزیستورها ساختارهاى سه بعدى مطرح شدند. یکى از ساختارهاى سه بعدى ترانزیستور که با 

اقبال خوب نیز مواجه شده و به شکل گسترده اى در صنعت مورداستفاده قرار گرفت FinFET است.
ایده اولیه ترانزیســتور FinFET از ترانزیســتورهاى دوگیتى47 گرفته شــد. ترانزیســتورهاى دوگیتى ساختارى 
مشــابه MOSFETهاى معمولى دارند با این تفاوت که داراى دو گیت در دو طرف کانال هدایت هستند. چنین 

ساختارى باعث مى شود که گیت کنترل بیشترى روى کانال داشته باشد.
همان طور که در شکل6 مى بینیم در ساختار یک ترانزیستور دوگیتى کانال به شکل بدنه نازکى48 از نیمه هادى 
بین دو گیت ترانزیستور قرار گرفته است. این ساختار در ادامه تکامل یافته و FinFET بر مبناى آن ساخته شده 
است. بدنه نازك در ساختار FinFET به نام Fin شناخته مى شود و دلیل نام گذارى این نوع ترانزیستور نیز همین 

است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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  ترانزیستورهاى تک الکترونى
ساختارهایى که در باال بررسى کردیم یک نقطه اشتراك داشتند و آن هم تالش براى حفظ ساختار ترانزیستور 
ضمن فرآیند کوچک سازى بود. این ساختارها اگرچه موفق عمل کرده اند و در عمل در صنعت مورد استفاده 
گســترده قرار گرفته اند، براى آینده صنعت الکترونیک مناســب نیســتند. تاکنون شــرکت هاى بزرگ سازنده 
مدارهاى مجتمع توانسته اند ابعاد ترانزیستورها را تا حد 14نانومتر کاهش دهند و امیدوارند در آینده بتوانند این 

 شکل7. ساختار شماتیک 
FinFET

همان طور که در شکل6 آمده ترانزیستور دوگیتى ساختارى بسیار مشابه ترانزیستورهاى مسطح معمولى دارد. اما 
ســاختار FinFET حالت سه بعدى دارد. در شکل 7 در ادامه مى بینیم که در ساختار FinFET گیت به طور کامل 
کانال را احاطه مى کند و کنترل بسیار خوبى روى آن دارد. عالوه بر این ساختار نوع مشابهى از ترانزیستور نیز 
 TriGate وجود دارد که توسط کمپانى اینتل49 طراحى شده و استفاده مى شود. این ساختار توسط اینتل با عنوان

معرفى مى شود. ما در ادامه این ساختارها را ترانزیستورهاى سه بعدى مى نامیم.
همان طور که گفتیم یکى از تولیدکنندگان ترانزیستورهاى سه بعدى اینتل است. ساختارى که اینتل تحت عنوان 
TriGate از آن یاد مى کند در پردازنده هاى سرى Ivy Bridge و Haswell این شرکت مورداستفاده قرارگرفته 

است. طبق ادعاى اینتل این ساختار باعث کاهش جریان نشتى شده و توان کمترى مصرف مى کند. به این ترتیب 
پردازنده هایى که از نوع ترانزیستور استفاده مى کنند عملکردى تا 37 درصد باالتر از سرى هاى قبلى دارند و تا 

50 درصد توان کمترى مصرف مى کنند[11و12].
در بین تولیدکنندگان پردازنده شــرکت هاى AMD ،IBM و Freescale نیز از ســاختارهاى غیر مســطح بهره 
مى برنــد. این شــرکت ها فناورى مورداســتفاده خــود را FinFET معرفــى مى کنند با این  وجود ســاختارهاى 

مورداستفاده آن ها عمدتاً مشابه ترانزیستورهاى دوگیتى است[3].

کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای مجتمع مجموعه گزارش هاى  
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ســاختار  شکل8.   
ترانزیستور تک الکترونى

اندازه را تا حد 10 نانومتر نیز کاهش دهند. اما این فرآیند بیش از این امکان پذیر نیست و به همین دلیل محققان 
و صنعتگران به دنبال راهکارهاى دیگرى براى ادامه فرآیند کوچک سازى هستند.

یکى از این راهکارها اســتفاده از ترانزیســتورهاى تک الکترونى یا SET50ها اســت. ســاختار شــماتیک یک 
ترانزیســتور تک الکترونى درشکل8 آمده اســت. SET یک ساختار سوئیچینگ51 است که با استفاده از پدیده 
تونل زنى52  کنترل شــده، جریان را تقویت مى کند. همان طور که در شــکل نیز مى بینیم SET از دو پیوند تونلى53 
تشکیل شده است که داراى یک الکترود مشترك هستند. هرکدام از پیوندهاى تونلى نیز به نوبه خود از دو تکه 

فلز که با استفاده از یک الیه نازك (در حد 1نانومتر) عایق54 از هم جدا شده اند تشکیل شده است. 

تولیدکنندگان مدارهای مجتمع با فناوری نانو
گفتیــم کــه با توجه بــه «نقشــه راه بین المللــى فناورى 
نیمه هادى هــا» همــه تولیدکننــدگان بــزرگ فعال در 
صنعــت الکترونیــک براى حفظ ســهم خــود از بازار 
ناگزیــر از کوچک ســازى ترانزیســتورهاى به کاررفته 
در مدارهاى مجتمع خود هســتند. این روال باعث شده 
است که تولیدکنندگان بزرگ مدارهاى مجتمع همگى 
وارد حیطه فناورى نانو شــده و با استفاده از این فناورى 
تحقیــق، طراحى و ســاخت محصوالت خــود را پیش 
مى برند. برخى از شرکت هاى بزرگ فعال در این زمینه 

در جدول 1 آمده است.
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جمع بندی
افزایش روزافزون نیازهاى پردازشــى باعث شــده که بازار همواره نیاز به تراشه هاى کارآمدتر با توان پردازشى 
باالتر داشــته باشد. از همین رو نقشه راه بین المللى فناورى نیمه هادى ها تولیدکنندگان را ملزم به افزایش مداوم 
کارایى مدارهاى مجتمع تولیدى خود مى کند. اصلى ترین راه افزایش توان پردازشــى تراشــه ها نیز به نوبه خود 

مستلزم کاهش ابعاد ترانزیستورهاست.
کاهش ابعاد ترانزیســتورها در وهله نخســت به تولیدکننده اجازه مى دهد تعداد ترانزیســتور بیشــترى را روى 

یک تراشــه مجتمع کند. به این ترتیب توان 
پردازشــى تراشــه باالتــر مــى رود. کاهش 
ابعــاد ترانزیســتورها از طرفى باعث کاهش 
توان مصرفى نیز مى شــود. درنتیجه مى توان 
گفت هر چه ترانزیستورها کوچک تر شوند 
ما تراشــه هایى کارآمدتــر و کم مصرف تر 

خواهیم داشت.
با کاهش مــداوم ابعاد ترانزیســتور کم کم 
صنعت الکترونیک وارد عرصه فناورى نانو 

آخرین فناورى مورد  حوزه فعالیت کشورنام شرکت
استفاده

Intelپردازنده، پردازنده گرافیکى55، ایاالت متحده
14nmتراشه هاى رایانه اى

AMDپردازنده، پردازنده گرافیکى، ایاالت متحده
14nmتراشه هاى رایانه اى

Samsung14تراشه هاى حافظهکره جنوبىnm

Hynix15تراشه هاى حافظهکره جنوبىnm

Toshiba15تراشه هاى حافظهژاپنnm

Xilinxایاالت متحدهFPGA 56 16تراشه هاىnm

Alteraایاالت متحدهFPGA 16تراشه هاىnm

 جدول 1. شرکت هاى فعال در عرصه تولید مدارهاى مجتمع و آخرین فناورى مورد استفاده آن ها

کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای مجتمع مجموعه گزارش هاى  
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شده و با چالش ها و راهکارهاى جدیدى مواجه شد. کاهش ابعاد به مقدارى کمتر از 100نانومتر در ابتدا باعث 
ناکارآمد شدن ســاختارهاى متداول طراحى و روش هاى ساخت ترانزیستورها شد. در ادامه با ابداع روش هاى 
فناورى نانو در الکترونیک ســاختارها و روش هاى جدیدى ابداع شــد که نه تنها چالش هــاى به وجود آمده را 

به خوبى رفع مى کرد بلکه باعث بهبود عملکرد ترانزیستورها نیز مى شد.
محققــان عرصه نانوالکترونیک پیش بینى مى کنند، ســاختارهایى که در حال حاضر بــه مدد فناورى نانو به طور 
گســترده اى در صنعت مدارهاى مجتمع به کار مى روند در آینده ناکارآمد خواهند شد. به زودى ترانزیستورها 
براى حفظ روال رو به رشــد توان پردازشــى مدارهاى مجتمع ناگزیر وارد عرصه زیر 10نانومتر خواهند شــد. 
ســاختارهاى فعلــى علیرغم ویژگى هاى مطلوبى که دارنــد در ابعاد زیر 10نانومتــر به تدریج دچار چالش هاى 
جدیدى خواهند شد. از همین رو دانشمندان نانوالکترونیک به دنبال ساختارها و روش هاى جدیدترى هستند که 
بر این چالش ها فائق آیند. این ساختارها هنوز به تولید صنعتى نرسیده اند، بااین وجود امیدوارى زیادى در صنعت 

مدارهاى مجتمع ایجاد نموده اند.

1  Transistor
2  Vacuum tube
3  Solid-state physics group
4  Bell Labs
5  William Shockley
6  Semiconductor
7  Integration
8  Jack Kilby
9  Texas Instruments
10  Integrated Circuit
11  Ampli�er
12  Switch
13  Terminal
14  Bipolar Junction Transistor
15  Field E�ect Transistor
16  Junction-gate Field E�ect Transistor
17  Metal-Oxide-Semiconductor Field-E�ect-Transistor
18  Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
19  Immunity
20  Static power consumption

پی نوشت ها
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21 توان مصرفى در حالتى که مدار فعال نیست

22  Miniaturization
23  Ultra Large Scale Integration
24  Gordon Moore
25  International Technology Roadmap for Semiconductors
26  European Semiconductor Industry Association
27  Japan Electronics and Information Technology Industries Association
28  the Korean Semiconductor Industry Association
29  the Taiwan Semiconductor Industry Association
30  United States Semiconductor Industry Association
31  Logic Gate
32  Wafer
33  Source
34  Drain
35  Minimum feature length
36  Substrate
37  Heat Sink
38  Fan
39  Nano-Electronics
40  Silicon On Insulator
41  Parasitic Capacitance
42  Leakage Current
43  International Business Machines
44  Microprocessor
45  Advanced Micro Devices
46  Processor
47  Double Gate
48  Thin Body
49  Intel Corporation
50  Single Electron Transistor
51  Switching
52  Tunneling
53  Tunnel Junction
54  Insulator
55  Graphical Processing Unit
56  Field Programmable Gate Array
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مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعــه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و 
منتشر شده است. در این نرم افزار اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى و مصاحبه با 

کارشناسان، در اختیار فعاالن صنعتى کشور و عالقمندان به فناورى نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شش عنوان از مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با موضوع کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، 

«نساجى»، «ساخت وساز»، «بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259 :مرکز پخش
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3  https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor
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5  https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
6  http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2000/press.html
7  Moore, G. E. (1965). Cramming More Components onto Integrated Circuits. 
Electronics, 38(8), 114–117
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9  https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_on_insulator
10  www.dailytech.com/The+Sony+PlayStation+3+Dissected/article4908.html
11  http://www.nature.com/news/2011/110506/full/news.2011.274.html
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 تصفیه آب با اسـتفاده از غشـاء سرامیکى نانــو 
فیلتراسیون

 کاربرد فناورى نانو در گچ ساختمانى
 تصفیه آب با استفاده از غشاهاى نانو الیاف

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربردهاى فنـاورى نانـو درمنسوجات خانگى

 فناورى نانو در تصفیه پساب صنعت نساجى
 نانو حسگرهاى پایش کیفیت آب

 نانوحسگرهاى مورد اسـتفاده در صنایع غذایى و 
آشامیدنى

 فوالدهاى نانو ساختار
(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 

 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى 
 کاربرد فناورى نانو درشیشه هاى هوشمند (1)

 نانو آفت کش واثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناورى نانو درصنعت مقره

 کاربردهاى فناورى نانو درصنایع غذایى
 کاربردهاى فناورى نانو در روغن هاى روان کننده

 نانو افزودنى هاى سوخت
 کاربردهاى نانوالیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 

غشایى
 نانو فیلتر هاى لیفى

 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 
آب در نیروگاه هاى گرمایى

Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 
 کاربرد فناورى نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناورى  نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 
 LED

 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو
 کاربرد فناورى  نانو در پوشاك 

 کاربرد فناورى نانو در رنگرزى منسوجات 
 کاربـرد فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات خـود 

تمیزشونده

 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى
 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 

 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا
 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 

در مواد غذایى
 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت

 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 
خاك

 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 
مختلف نیروگاه 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
معکوس 

 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 
 فناورى هـاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 

شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 
 کاربردهـاى فناورى نانـو در مدخل هـواى ورودى 

توربین هاى گازى
 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز
 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ

 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى  ضد 
حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکترو 
فتومترى در صنایع رنگ

 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى
 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان

 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

کاربرد فناوری نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهای مجتمع مجموعه گزارش هاى  
113صنعتى فناورى نانـو




