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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία αποτελεί µία προσπάθεια περαιτέρω 
διερεύνησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα µοριακά υλικά στην µερική 
αντικατάσταση του πυριτίου στις µικροηλεκτρονικές διατάξεις, κάτι που 
αποτελεί επιταγή της σύγχρονης τεχνολογίας, µιας και η τεχνολογία πυριτίου 
σύντοµα θα φτάσει τα όριά της. 
 
Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια έρευνας στον τοµέα Hλεκτροµαγνητικών 
Εφαρµογών, Ηλεκτροπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών του τµήµατος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, καθώς και στο Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”. Η πειραµατική έρευνα 
ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2001 και τελείωσε τον Ιούνιο του 2002 µε τη 
συγγραφή της παρούσας εργασίας. 
 
Ο τοµέας των µοριακών υλικών υπήρξε αντικείµενο µελέτης από µέρους µου 
και στο παρελθόν. Ο συνδυασµός τους, όµως, µε την Μικροηλεκτρονική είναι 
κάτι το εντελώς καινούργιο για εµένα, καθώς προέρχοµαι από τη σχολή 
Χηµικών Μηχανικών. Στο αντικείµενο της Μικροηλεκτρονικής βρήκα ένα 
επιστηµονικό πεδίο το οποίο µε τράβηξε πολύ, διευρύνοντας τους ορίζοντές 
µου σε εντελώς καινούργιες περιοχές. Θέλοντας να συνεχίσω πάνω στον τοµέα 
αυτό, είµαι ήδη υπότροφος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ 
“∆ηµόκριτος”. 
 
Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά όλους αυτούς, οι οποίοι µε 
βοήθησαν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. 
Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους: 
 ∆. Τσαµάκη, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π., για την ανάθεση και επίβλεψη της εργασίας 
αυτής, τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του, αλλά και το γεγονός πως µου 
πρότεινε τη συνεργασία µε το ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”. 
 Ν. Γλέζο, Ερευνητή Β’ του ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”, για τις σηµαντικές 
υποδείξεις του, τη συµβολή του στο πειραµατικό µέρος και το ενδιαφέρον 
που µου εµφύσησε για τον τοµέα της Μικροηλεκτρονικής. 
 Όλους τους συνεργάτες των προαναφερόµενων, για τη βοήθειά τους στην 
εκπόνηση της εργασίας αυτής. 
 Την οικογένειά µου και τους φίλους µου για την ηθική συµπαράστασή 
τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πολύ το ενδιαφέρον για τη χρήση µοριακών 
υλικών σαν ενεργό στοιχείο λογικών διατάξεων. Σε αυτήν την προσπάθεια 
υπάρχει η προσδοκία να γίνουν εκµεταλλεύσιµες οι ιδιότητες των µοριακών 
καταστάσεων µεµονωµένων µορίων. Για παράδειγµα, ένας από τους στόχους 
είναι η κατασκευή στοιχείων µνήµης στα οποία οι διάφορες λογικές 
καταστάσεις θα αντιστοιχούν στις διεγερµένες καταστάσεις ενός µορίου. Ένας 
άλλος στόχος είναι η κατασκευή διασυνδέσεων στοιχείων µε τη χρήση 
αγώγιµων µεγαλοµορίων. Ακόµα και αν τέτοιοι µεγαλεπήβολοι στόχοι δεν 
πετύχουν, είναι σίγουρο ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει σαν συνέπεια τη 
δηµιουργία νέων διατάξεων (π.χ. χηµικοί αισθητήρες ή βιοαισθητήρες). 
 
Στην παρούσα εργασία προτείνεται η κατασκευή ετεροεπαφών ανάµεσα σε µια 
ηµιαγωγική επιφάνεια και ένα λεπτό υµένιο που περιέχει µια συγκεκριµένη 
κατηγορία οξειδοαναγωγικών ενώσεων, τα πολυοξοµεταλλικά άλατα. Έχουν 
υπάρξει ήδη ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για την αγωγιµότητα αυτών των 
υλικών µε τη χρήση νανοηλεκτροδίων. Η πιο πολλά υποσχόµενη ιδιότητα των 
εν λόγω ενώσεων είναι η συγκράτηση φορτίου που παρουσιάζουν. Για το λόγο 
αυτό, στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα κατασκευαστούν διατάξεις τύπου 
πυκνωτή και θα µελετηθεί η εξάρτηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών από 
τα µοριακά τροχιακά και τη στάθµη Fermi στα ηµιαγωγικά υλικά. Οι πυκνωτές 
που θα κατασκευαστούν θα είναι απλές διατάξεις µετάλλου–
ετεροπολυένωσης–µετάλλου, ώστε να µελετηθούν οι ιδιότητες της ένωσης, 
αλλά και πυκνωτές τύπου MIS, που θα δώσουν χρήσιµα συµπεράσµατα πάνω 
σε πραγµατικές χρήσεις της ετεροπολυένωσης στη Μικροηλεκτρονική. Θα 
υπολογιστούν, επίσης, ενδιαφέροντα µεγέθη, όπως το ύψος του φράγµατος 
δυναµικού της ετεροπολυένωσης, δίνοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο 
µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµο για µελλοντική µελέτη της ένωσης. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει µία γενική επισκόπηση των εφαρµογών των 
µοριακών υλικών στη Μικροηλεκτρονική και ιδιαίτερα των εφαρµογές των 
οργανικών transistors (OTFT), των οργανικών διόδων εκποµπής φωτός 
(OLED), των πυκνωτών MOS και των µνηµών τύπου flash, που αποτελούν και 
τις πλέον εµπορικές εφαρµογές. Η φιλοδοξία είναι οι ετεροπολυενώσεις να 
χρησιµοποιηθούν σε τέτοιου είδους διατάξεις. Θα συµπεριληφθεί και µία 
περιγραφή των εν λόγω ενώσεων, µε έµφαση στις ιδιότητες που τις καθιστούν 
χρήσιµες στη Μικροηλεκτρονική. 
 
Μελετούνται διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν τη διερεύνηση της συµπεριφοράς 
των ετεροπολυενώσεων στη διατήρηση των φορτίων (χωρητικότητα) και στις 
λοιπές ηλεκτρικές ιδιότητες (αγωγιµότητα, κτλ.), καθώς και διατάξεις MΙS 
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(metal-insulator-semiconductor) προς σύγκριση µε τις ιδιότητες των 
αντίστοιχων MOS πυκνωτών. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει µία 
περιγραφή της τεχνολογίας και των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και 
αναλυτική περιγραφή των πειραµατικών βηµάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο θα 
επιχειρηθεί να δοθεί µία εξήγηση από φυσική άποψη των χαρακτηριστικών 
καµπύλων που προκύπτουν από τα πειράµατα και θα υπολογιστούν 
ενδιαφέροντα φυσικά µεγέθη που αφορούν την ετεροπολυένωση. 
 
Από τα αποτελέσµατα εξάγονται ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για τις ιδιότητες 
των ετεροπολυενώσεων. Αυτά θα αναφερθούν στο τέταρτο κεφάλαιο. 
 
Σε επόµενο στάδιο, η χρήση της ετεροπολυένωσης θα µπορούσε να είναι στους 
διαύλους των transistors, αλλά ακόµα και σε µνήµες τύπου flash. Αυτό 
οφείλεται στην ικανότητα συγκράτησης φορτίου που προαναφέρθηκε. Γενικά, 
η χρήση µοριακών υλικών σαν υλικά διασύνδεσης, αλλά και σαν ενεργά 
στοιχεία µνήµης, αν πετύχει, θα ωθήσει τις µικροηλεκτρονικές διατάξεις σε 
µεγέθη πολύ µικρότερα των σηµερινών, ξεπερνώντας το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει η τεχνολογία πυριτίου, καθώς φτάνει στα όριά της. 
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INTRODUCTION 
 
 
During the last years, the interest in using molecular materials as an active 
element of logic devices is constantly growing. In this attempt, there is great 
expectation that the properties of the molecular states of isolated molecules will 
become exploitable. For example, one of the goals is the construction of 
memory elements, in which every logic state will correspond to the excited 
states of the molecule. Another goal is to fabricate molecular interconnects. 
However, even if such ambitious goals do not reach success, it is for sure that 
this attempt will result in the construction of new devices, such as chemical 
sensors or biosensors. 
 
In this work, we suggest the construction of heterocontacts between a semi-
conducting surface and a thin film containing a specific category of redox 
compounds, the hetero-poly-oxometalates. The results of experiments on 
conductivity using nanoelectrodes are encouraging. The most promising of 
their properties is that they hold the charge. For this reason, capacitors will be 
constructed, so that the dependence of the electric properties in regard with the 
molecular orbitals and the Fermi level will be studied. Two types of capacitors 
will be constructed: the simple metal–polyoxometalates–metal structure for the 
study of the properties of the compound and MIS-type capacitors that will give 
most useful information on potential uses in Microelectronics. We also 
calculate interesting physical parameters, which give a theoretical background 
that could prove to be useful in future study of the compound. 
 
The first chapter comprises of a review on the applications of the molecular 
materials in Microelectronics and especially on the applications on organic thin 
film transistors, organic light emitting diodes, MOS capacitors and flash 
memories, that are the most commercial applications. There is the ambition to 
use the polyoxometales on such devices. A description of the compounds, with 
emphasis on the properties that make them useful in Microelectronics, is in one 
section. 
 
We study devices that allow the research on the maintenance of charge that the 
polyoxometales demonstrate (capacity) and other electrical properties 
(conductivity etc), as well as the properties of MΙS (metal-insulator-
semiconductor) devices, which allow the comparison with MOS capacitors. 
Consequently, in the second chapter comprises of a description on the 
technology, the methods used and the exact experimental steps. Chapter three 
is an attempt to give an explanation on physical basis, of the characteristics that 
the experiments provide. This gives a calculation of interesting physical 
properties, such as the barrier height of the polyoxometalates. 
 
Interesting results come from the study of the experiments. These will be 
presented in chapter four. 
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As a next stage, the use of the polyoxometalates could be in the transistor 
channels, but even in flash memories, thanks to the fact that they can hold the 
charge. In general, if the use of molecular materials as interconnects or active 
memory elements succeed, the nanodevices will be able to reach much smaller 
dimensions than those of today, overwhelming the problem that the silicon 
technology confronts, as it is reaching its limits. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Μοριακά Υλικά Στη Μικροηλεκτρονική 
 
 
 
Ο σκοπός της µεταπτυχιακής αυτής εργασίας είναι να εξεταστεί η δυνατότητα 
να χρησιµοποιηθεί ένα είδος οργανικών ενώσεων, των 
ετεροπολυοξοµεταλλικών ενώσεων του βολφραµίου, σαν ενεργό στοιχείο 
µικροηλεκτρονικών διατάξεων. 
 
Για το σκοπό αυτό, θα επιχειρηθεί πρώτα µία γενική επισκόπηση των 
εφαρµογών των µοριακών υλικών στη Μικροηλεκτρονική και ειδικότερα των 
συζυγών πολυµερών, καθώς αυτές κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι της 
συµβατικής τεχνολογίας πυριτίου. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις εφαρµογές 
των οργανικών transistors (OTFT) και των οργανικών διόδων εκποµπής φωτός 
(OLED), που αποτελούν και τις πλέον εµπορικές εφαρµογές. 
 
Θα ακολουθήσει µία περιγραφή των ετεροπολυενώσεων, που είναι ενώσεις µε 
αναγωγικές ιδιότητες, µεγάλο φορτίο και µεγάλο µοριακό βάρος, µέσα από την 
ιστορική εξέλιξή τους, τη δοµή τους και τις εφαρµογές τους, που είναι κυρίως 
στους τοµείς της αναλυτικής χηµείας, της βιοχηµείας, της κατάλυσης και 
τελευταία της Μικροηλεκτρονικής.  
 
Οι πλέον ενδιαφέρουσες εφαρµογές των εν λόγω ενώσεων είναι στους 
πυκνωτές MOS και στους διαύλους των transistors, χάρη στην συγκράτηση 
φορτίου που παρουσιάζουν. Για το λόγο αυτό, γίνεται µία ανάπτυξη των 
διατάξεων αυτών. Μία φιλόδοξη προοπτική είναι επίσης οι µνήµες τύπου flash, 
οι οποίες περιγράφονται σύντοµα στο τέλος του κεφαλαίου αυτού. 
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1.1. Μοριακές διατάξεις 
 
1.1.1. Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
έχουν αυξηθεί ραγδαία, καθώς η λειτουργική τους µονάδα, το transistor, έχει 
µειώσει τις διαστάσεις του. Παρ’ όλα αυτά, οι νόµοι της κβαντικής µηχανικής 
και οι περιορισµοί που τίθενται από τις τεχνικές κατασκευής µπορεί να 
σταθούν εµπόδιο στην περαιτέρω µείωση του µεγέθους των συµβατικών 
transistor επίδρασης πεδίου (FET, field effect transistor) του σήµερα. 
Εικάζεται, µάλιστα, πως στα προσεχή χρόνια, καθώς η κρίσιµη διάσταση της 
πύλης (gate) των µαζικά παραγόµενων transistors θα µειώνεται συνεχώς (ήδη η 
Intel έχει ανακοινώσει πύλη 30nm), το κόστος παραγωγής των διατάξεων θα 
αυξάνεται σηµαντικά. Μπορεί, ακόµη, να µην λειτουργούν αποτελεσµατικά σε 
εξαιρετικά µεγάλης κλίµακας ολοκληρωµένα κυκλώµατα (ultra large scale of 
integration) [1]. 
 
Για να συνεχισθεί αυτή η σµίκρυνση των κυκλωµάτων σε νανοµετρικές 
διαστάσεις, ακόµα και σε µοριακό επίπεδο, ερευνούνται πολλές εναλλακτικές 
λύσεις. ∆ύο είναι οι µεγάλες κατηγορίες στις οποίες µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν: 
• ∆ιατάξεις στερεάς κατάστασης κβαντικών φαινοµένων (solid-state 

quantum-effect devices) και µονοηλεκτρονιακές διατάξεις (single-electron 
devices). 

• Μοριακές ηλεκτρονικές διατάξεις (molecular electronic devices). 
 
Οι κβαντικές και οι µονοηλεκτρονιακές διατάξεις στερεάς κατάστασης είναι η 
προσέγγιση των περισσότερων ερευνητικών οµάδων. Με βάση τους 
ηµιαγωγούς που χρησιµοποιούνται στα transistors, ορισµένες από τις διατάξεις 
αυτές έχουν ήδη βρει καινοτόµες εµπορικές εφαρµογές. 
 
Η χρήση µοριακών υλικών για την κατασκευή διατάξεων είναι µία σχετικά νέα 
προσέγγιση στο πρόβληµα, η οποία θα µπορούσε να αλλάξει τις αρχές 
λειτουργίας και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις ηλεκτρονικές συσκευές. Η 
ριζική αλλαγή έρχεται πρώτιστα από το γεγονός πως τα µόρια έχουν εκ φύσεως 
νανοµετρικές διαστάσεις. Σε αντιδιαστολή µε τις νανοδοµές που 
κατασκευάζονται από bulk στερεά, τα µόρια µπορούν να παραχθούν 
πανοµοιότυπα, µε µειωµένο κόστος και εύκολα, καθώς θα χρειαστούν 
τρισεκατοµµύρια σε επίπεδο βιοµηχανικής παραγωγής εξαιρετικά µεγάλης 
κλίµακας ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Επίσης, οι ασθενείς διαµοριακοί 
δεσµοί των οργανικών υλικών στη στερεά κατάσταση τους προσδίδουν 
ιδιότητες ηµιαγωγών και µονωτών µαζί, ενώ πολλοί από τους οργανικούς 
ηµιαγωγούς είναι φωτοαγώγιµοι στην περιοχή του ορατού φωτός. 
 
Παρά την αισιόδοξη πρόβλεψη για εφαρµογές, η µικρή ευκινησία των φορέων 
σε όλα τα µοριακά υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα για 
διατάξεις συγκριτικά µε το πυρίτιο είναι σοβαρό εµπόδιο. 
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1.1.2. ∆ιατάξεις τύπου OTFT 
 
Για περισσότερο από µία δεκαετία, τα οργανικά thin-film transistors (OTFT) 
βασίζονται σε συζευγµένα (conjugated) πολυµερή, σε ολιγοµερή και άλλα 
µόρια και θεωρούνται σαν µία βιώσιµη λύση συγκρινόµενα µε τα πιο 
παραδοσιακά και περισσότερο χρησιµοποιούµενα thin-film transistors (TFT), 
τα οποία στηρίζονται στα ανόργανα υλικά. 
 
Τα οργανικά transistors λεπτού φιλµ µπορούν να περιλαµβάνουν ένα µοριακό 
ή πολυµερικό κανάλι που συνδέεται µε τις επαφές υποδοχής και πηγής, ενώ ο 
µονωτής της πύλης µπορεί να είναι οργανικός ή ανόργανος (σχήµα 1.1) [2]. 
 

 
Σχήµα 1.1: ∆οµή οργανικού transistor λεπτού φιλµ 

 
Εξαιτίας της σχετικά χαµηλής ευκινησίας των ηµιαγώγιµων οργανικών 
στρωµάτων, τα OTFT δεν µπορούν να συναγωνιστούν την απόδοση των 
transistors επίδρασης πεδίου που βασίζονται σε µονοκρυσταλλικούς 
ανόργανους ηµιαγωγούς, όπως τα Si και Ge, τα οποία έχουν ευκινησίες 
φορέων φορτίων (µ) περίπου τρεις τάξεις µεγέθους µεγαλύτερες. Οι 
σηµαντικότερες παράµετροι χαρακτηρισµού ενός FET είναι η ευκινησία του 
και η συχνότητα on/off. Η ευκινησία εκφράζει τη µέση ταχύτητα των φορτίων 
λόγω επιβολής εξωτερικής τάσης και ανά µονάδα ηλεκτρικού πεδίου, σύµφωνα 
µε τη σχέση: 

ud = µ·E 
όπου: 

ud: η µέση ταχύτητα ολίσθησης των φορέων (σταθερή για µικρά πεδία) 
Ε: το ηλεκτρικό πεδίο. 

 
Η συχνότητα on/off είναι ο ρυθµός µεταξύ πηγής και υποδοχής του FET 
µεταξύ των on και off καταστάσεων. Αµφότερες οι παράµετροι εξαρτώνται 
ισχυρά από την τάση που εφαρµόζεται στην πύλη. Στις διατάξεις υγρών 
κρυστάλλων, για παράδειγµα, χρειάζεται ευκινησία µεγαλύτερη του 
0,1 cm2V-1s-1 και συχνότητα on/off µεγαλύτερη του 106:1. Στο σχήµα 1.2 
φαίνονται οι υψηλότερες ευκινησίες που αναφέρθηκαν για OTFT 
κατασκευασµένα µε οργανικούς ηµιαγωγούς [3, 4]. 
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Σχήµα 1.2: Σχηµατική απεικόνιση των υψηλότερων 

ευκινησιών που αναφέρθηκαν για OTFT κατασκευασµένα 
µε οργανικούς ηµιαγωγούς τα τελευταία χρόνια. 

 
Οι περιορισµοί στην απόδοση των OTFT, λοιπόν, τίθενται κυρίως από τις 
χαµηλές ευκινησίες των ηλεκτρονίων ή των οπών στα υλικά του καναλιού. 
Εξαιτίας µοριακών ταλαντώσεων και µεγάλων ενδοµοριακών αποστάσεων 
(περίπου 0,35nm), η αγωγιµότητα στα οργανικά φιλµ µικρών µορίων 
καθορίζεται από το ρυθµό µεταπήδησης των ηλεκτρονίων ή οπών µεταξύ των 
οργανικών µορίων στο κανάλι και υπολογίζεται πως δεν θα ξεπεράσει το 
1 cm2V-1s-1, που είναι όµως τιµή συγκρίσιµη µε αυτή του άµορφου πυριτίου. 
Τα πολυµερή είναι ακόµη πιο αραιά διατεταγµένα, οπότε το όριο στην 
ευκινησία είναι ακόµη µικρότερο, κατά δύο τάξεις µεγέθους περίπου (σχήµα 
1.2) [5]. 
 
Συνεπώς, τα OTFT δεν ενδείκνυνται για εφαρµογές που απαιτούν πολύ υψηλές 
ταχύτητες µεταγωγής (switching speeds). Πάντως, ο τρόπος και οι επιδόσεις 
των OTFT δείχνουν πως µπορούν να φανούν ανταγωνιστικά για τις ήδη 
υπάρχουσες ή και νέες εφαρµογές των thin-film transistors που απαιτούν 
µεγάλη επιφάνεια κάλυψης, ευκαµψία, κατασκευή σε χαµηλές θερµοκρασίες 
και, κυρίως, χαµηλό κόστος. Η επεξεργασία των υλικών αυτών µπορεί να γίνει 
σε πολύ χαµηλότερες θερµοκρασίες υποστρώµατος (κάτω των 120ºC) µε λίγο 
ή καθόλου κενό, ενώ τα ανόργανα ηµιαγώγιµα υλικά προϋποθέτουν υψηλές 
θερµοκρασίες (άνω των 900ºC) και υψηλό κενό. Αυτές οι εφαρµογές 
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περιλαµβάνουν διατάξεις διακοπτών (switching) για flat-panel displays τύπου 
active-matrix (FPD) βασισµένων είτε σε pixels υγρών κρυστάλλων (liquid 
crystal displays, LCD) ή σε οργανικές διόδους εκποµπής φωτός (organic light-
emitting diodes, OLED). Προς το παρόν, το υδρογονωµένο άµορφο πυρίτιο 
(a-Si:H) είναι το σε πιο ευρεία κλίµακα χρησιµοποιούµενο στρώµα στα TFT 
υποστρώµατα (backplanes) των LCD. Για OLED καλύτερων επιδόσεων 
χρειάζεται η υψηλότερη απόδοση των TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου, αλλά 
το πεδίο αυτό βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της ανάπτυξης [6, 7, 8, 9, 10]. 
 
Οι λόγοι που µία νέα, σε ερευνητικό ακόµα στάδιο, τεχνολογία, όπως τα 
OTFT, µπορεί να συναγωνιστεί ή και να αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα, 
διαδεδοµένη τεχνολογία είναι οι εξής: 
 

• Υπερβαίνει τις επιδόσεις της κατεστηµένης τεχνολογίας. 
 

• Κάνει δυνατή µία εφαρµογή που δεν ήταν εφικτή µε την διαδεδοµένη 
τεχνολογία, εκµεταλλευόµενη ένα ή περισσότερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των OTFT. Για παράδειγµα, µια εύκαµπτη FPD κατασκευασµένη σε 
πλαστικό υπόστρωµα. Εξαιτίας της µεγάλης θερµοκρασίας κατά την 
απόθεση a-Si:H (360ºC) στα a-Si:H TFT, δεν είναι δυνατή η κατασκευή 
LCD σε πλαστικό υπόστρωµα. Για τα OTFT µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σχεδόν θερµοκρασία δωµατίου, κάνοντάς τα συµβατά µε διαφανή 
πλαστικά. Στην περίπτωση αυτή, η νέα τεχνολογία συµπληρώνει την ήδη 
υπάρχουσα. 

 

• Μειώνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής των TFT, αν αυτά παράγονται 
από οργανικά, χωρίς να µειώνει τις επιδόσεις. 

 

• Αν και η διάρκεια ζωής των διατάξεων είναι µικρότερη και ίσως µερικά 
χαρακτηριστικά είναι υποδεέστερα, µπορεί να προτιµηθούν επειδή είναι πιο 
αναλώσιµες και αντικαθίστανται πιο εύκολα. 

 
Σηµαντικές βελτιώσεις µπορούν να συµβούν αν οι οργανικοί ηµιαγωγοί 
προέρχονται από εµβύθιση σε διαλύµατα, µια και οι τιµές της ευκινησίας που 
προκύπτουν είναι σχετικά συγκρίσιµες µε τα TFT που εναποτέθηκαν µε κενό 
(για το πεντακένιο µόνο µία τάξη µεγέθους). Γενικά, έχει αναπτυχθεί τον 
τελευταίο καιρό ένα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον στον τοµέα κατασκευής 
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και displays µε διάφορες µεθόδους εκτύπωσης, 
όπως εκτύπωση επί της οθόνης (screen-printing), εκτύπωση ψεκασµού (ink-jet 
printing) και εκτύπωση µικροεπαφών (microcontact printing). Για τις µεθόδους 
αυτές, τα οργανικά ηµιαγώγιµα υλικά προσφέρουν πληθώρα πλεονεκτηµάτων 
έναντι της συµβατικής τεχνολογίας. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος που ωθεί 
στην έρευνά τους. Τα οργανικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 
εύκολες µεθόδους, όπως επικάλυψη µε περιστροφή (spin-coating), εκτύπωση, 
εξάχνωση κ.ά. 
 
Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στις επιδόσεις των OTFT κατά την τελευταία 
δεκαετία είναι τεράστια. Έχει φτάσει, µάλιστα, η στιγµή που µία πρώτη 
εφαρµογή είναι κοντά. Από τους οργανικούς ηµιαγωγούς, το πεντακένιο που 
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έχει εναποτεθεί µε εξάχνωση σε κενό αποτελεί την οργανική ένωση που 
υπόσχεται τα περισσότερα, εξαιτίας της πολύ καλά οργανωµένης δοµής του, 
όπως αυτή προκύπτει χάρη στον πλήρη έλεγχο της µεθόδου εναπόθεσης. 
 
Τα OTFT θα µπορούσαν ακόµη να χρησιµοποιηθούν σε υποστρώµατα τύπου 
active-matrix για displays “ηλεκτρονικού χαρτιού” που βασίζονται σε pixels 
που συγκεντρώνουν ηλεκτροφορητικές µικροκάψουλες µελάνης. Άλλες 
χρήσεις των OTFT είναι είτε έξυπνες κάρτες ή ετικέτες ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης, δηλαδή εφαρµογές που δεν απαιτούν υψηλές ταχύτητες 
απόκρισης. 
 
Καθώς, µάλιστα, αυξάνεται η ανάγκη για πολύ χαµηλού κόστους (αλλά όχι 
πάντα υψηλής απόδοσης) κυκλώµατα, είναι πιθανό µέσα σε δέκα χρόνια η 
επιφάνεια που θα καλύπτουν τα οργανικά κυκλώµατα να ξεπερνά αυτή των 
κυκλωµάτων πυριτίου, αν και τα transistors πυριτίου θα ξεπερνούν σε 
εξαιρετικό βαθµό τον αριθµό και την απόδοση των οργανικών. 
 
 
1.1.3. Υβριδικά ηλεκτρονικά 
 
Τα οργανικά-ανόργανα υβριδικά υλικά αντιπροσωπεύουν µία νέα κατηγορία 
υλικών που συνδυάζουν επιθυµητές φυσικές ιδιότητες από αµφότερα τα 
οργανικά και ανόργανα συστατικά. Το ανόργανο υλικό σχηµατίζει έναν 
εκτεταµένο εξωτερικό σκελετό (κρυσταλλική δοµή) µε ισχυρούς 
οµοιοπολικούς ή/και ιοντικούς δεσµούς, δίνοντας υψηλές ευκινησίες φορέων, 
µηχανική αντοχή, µαγνητικές και διηλεκτρικές µεταπτώσεις και θερµική 
σταθερότητα. Το οργανικό συστατικό διευκολύνει την κάθετη δοµή (self-
assembly) επιτρέποντας στα υβρίδια να αποτίθενται µε τις ίδιες, απλές, 
χαµηλού κόστους διεργασίες, όπως τα οργανικά υλικά. Το οργανικό µέρος 
βοηθά επίσης στην καλύτερη χρήση των ιδιοτήτων της κρυσταλλικής 
ανόργανης δοµής, µε προσανατολισµό των περιορισµένων του διαστάσεων και 
µεσολαβώντας για την ηλεκτρονιακή σύζευξη των ανόργανων µονάδων. 
Προσφέρει µεγάλη απόδοση φθορισµού, δυνατότητα ισχυρής πόλωσης 
πλαστικές µηχανικές ιδιότητες, ευκολία κατεργασίας και ποικιλία δοµών [11, 
12].  
 
Η χρήση των οργανικών-ανόργανων υβριδίων σε µοριακή κλίµακα µπορεί να 
µεγιστοποιήσει την ευκινησία επίδρασης πεδίου και τη ρύθµιση του ρεύµατος. 
Επίσης, µπορεί να δώσει ιδιότητες που δεν είναι χαρακτηριστικές ούτε του 
οργανικού, ούτε του ανόργανο υλικού (π.χ. θερµική εξάχνωση άµορφων 
διαδοχικών στρωµάτων διαφόρων ενώσεων µε περιοδικότητα της τάξης των 
50Å, σχηµατίζει ένα υλικό µε ηλεκτρονική δοµή ανάλογη των δοµών των 
κβαντικών πηγαδιών τύπου-ΙΙ). Ο συνδυασµός υψηλής ευκινησίας επίδρασης 
πεδίου και εύκολης κατεργασίας, µπορεί να καταστήσει τα υβριδικά υλικά 
χρήσιµα στους τοµείς που χρησιµοποιούνται τα οργανικά. Η υψηλή ευκινησία 
φορέων µπορεί, µάλιστα, να επεκτείνει τη χρήση τους και σε διατάξεις 
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υψηλότερων ταχυτήτων από ότι είναι σήµερα εφικτό µε ηµιαγωγούς άµορφου 
πυριτίου ή οργανικούς.  
 
Ένα από τα πιο υποσχόµενα οργανικά-ανόργανα υβρίδια βασίζεται στην 
περοφσκιτική ΑΒΧ3 τρισδιάστατη δοµή. Τα συµβαλλόµενα µέρη βελτιώνουν 
τις ηλεκτρονικές, οπτικές και µαγνητικές ιδιότητες του υβριδίου. Αν και οι 
περισσότεροι οργανικοί-ανόργανοι περοφσκίτες είναι µονωτές, τα υβρίδια µε 
κρυσταλλική δοµή ιωδιούχου κασσίτερου(ΙΙ) είναι ηλεκτρικώς αγώγιµα. 
 
Με χρήση του υβριδικού περοφσκίτη (C6H5C2H4NH3)2SnI4 σαν το ηµιαγώγιµο 
κανάλι έχουν παραχθεί transistors, όπως του σχήµατος 1.3. Το λεπτό φιλµ του 
υβριδικού περοφσκίτη εφαρµόζεται µε spin-coating σε θερµικά οξειδωµένα, 
εκφυλισµένα n-νόθευσης wafers πυριτίου. 
 

 
Σχήµα 1.3: ∆ιάταξη TFT µε ανόργανο-οργανικό  

περοφσκίτη σαν ηµιαγώγιµο κανάλι. 
 
Για κανάλι µήκους L=28µm και πλάτους W=1000µm της άνω TFT διάταξης 
(C6H5C2H4NH3)2SnI4 υβριδικού περοφσκίτη, το ρεύµα υποδοχής ΙD προς την 
τάση πηγής-υποδοχής VDS σαν συνάρτηση της τάσης πύλης VG φαίνεται στο 
σχήµα 1.4. 
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Σχήµα 1.4: Το ρεύµα ΙD προς την τάση VDS ως συνάρτηση της VG. 

 
Ο ρυθµός on/off της (C6H5C2H4NH3)2SnI4 υβριδικής περοφσκιτικής δοµής 
είναι υψηλός (ως 106) και οι διατάξεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
χαµηλού κόστους και ευρείας επιφάνειας εφαρµογές. Υπάρχει, όµως, το 
µειονέκτηµα πως οι πιο πάνω διατάξεις παρουσιάζουν αστάθεια σε 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον και χρειάζεται περιβάλλον αζώτου για να 
λειτουργήσουν. 
 
 
1.1.4. ∆ιατάξεις τύπου OLED 
 
Όσον αφορά τις οργανικές διατάξεις εκποµπής φωτός (organic light emitting 
diodes - OLED), οργανικά displays πλήρους χρώµατος µπορεί τελικά να 
αντικαταστήσουν τα displays υγρών κρυστάλλων στους φορητούς και ίσως 
τελικά και στους υπολογιστές γραφείου. Τέτοιες διατάξεις µπορούν να 
αποτεθούν σε εύκαµπτα πλαστικά φύλλα, αντικαθιστώντας τα εύθραυστα και 
βαριά υποστρώµατα γυαλιού που χρησιµοποιούν τα LCD, ενώ εκπέµπουν 
χωρίς να παρουσιάζουν τα έµφυτα προβλήµατα κατεύθυνσης του φωτός των 
LCD και µε απόδοση υψηλότερη αυτής των λαµπτήρων πυρακτώσεως [2]. 
 
Πολλοί από τους οργανικούς ηµιαγωγούς είναι φωτοαγώγιµοι στην περιοχή 
του ορατού φωτός, γεγονός που έχει προσελκύσει το βιοµηχανικό ενδιαφέρον. 
Αυτό οδήγησε στη χρήση τους στην ξερογραφία (electrophotography ή 
xerography) και σαν φωτεινές ηλεκτρονικές λυχνίες στα LCD. Υπήρχαν 
ελπίδες ακόµη και για χρήση σε πολύ χαµηλού κόστους ηλιακά κελιά και σε 
υπεραγωγούς. Αυτό, όµως, έµεινε ανεκπλήρωτο καθώς τα οργανικά υλικά 
αποδείχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις ασταθή. Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες 
χειροτερεύουν µε γοργούς ρυθµούς µε την έκθεση στον αέρα, τον ήλιο και το 
υπεριώδες φως. Οι ηλεκτρικές επαφές, εξάλλου, σε λεπτά φιλµ είναι δύσκολες. 
Είναι επίσης, δύσκολο αυτά τα υλικά να καθαρίσουν από προσµίξεις και να 
νοθευτούν. Το 1987, όµως, ξεπεράστηκαν πολλά προβλήµατα και οι Ching 
Tang και Steven Van Styke πέτυχαν εκποµπή φωτός από µία οργανική δοµή 
δύο στρωµάτων, η οποία έµοιαζε µε επαφή pn. Ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
τράβηξε η παρόµοια δράση του αγώγιµου οργανικού πολυµερικού φιλµ από 
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πολυ-παρα-(φαινυλενιο βινυλένιο) το 1990 από ερευνητές του Cambridge 
University. 
 
Μία τυπική δοµή OLED φαίνεται στο σχήµα 1.5. 
 

 
Σχήµα 1.5: Τυπική δοµή διάταξης εκποµπής φωτός. 

 
Τα OLED, είτε αυτά είναι πολυµερικά, είτε µικρών µορίων, λειτουργούν 
δεχόµενα φορείς φορτίων αντίθετης φόρτισης, ηλεκτρόνια και οπές, από τις 
επαφές της καθόδου και της ανόδου αντίστοιχα. Η εξωτερική εφαρµογή µίας 
τάσης οδηγεί αυτούς τους φορείς στην επανασύνδεση, όπου σχηµατίζουν 
εξιτόνια (excitons). Υπάρχουν δύο είδη σχηµατιζόµενων εξιτονίων, τα singlet 
και τα triplet. Κατά µέσο όρο ένα singlet και τρία triplet σχηµατίζονται για 
κάθε τέσσερα ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων που εισέρχονται στην περιοχή 
σχηµατισµού εξιτονίων των OLED. 
 
Η κβαντική µηχανική επιτρέπει τον επανασύνδεση ενός singlet µέσα σε λίγα 
nanoseconds από το σχηµατισµό. Αυτό οδηγεί σε εκποµπή φωτονίων που 
ονοµάζεται φθορισµός (fluorescence). Η επανασύνδεση των triplet εξιτονίων 
είναι αργός (από 1msec ως 1sec) και όταν συµβεί έχει συνήθως σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας και όχι το φως. Αλλά αν ένα 
βαρύ µεταλλικό άτοµο, όπως το Ιρίδιο ή ο Λευκόχρυσος, τοποθετηθεί σε ένα 
οργανικό µόριο, οι ιδιότητες των singlet και triplet εξιτονίων αναµιγνύονται, 
επιταχύνοντας την εκποµπή του φωτός σε 100nsec – 100µsec. Η εκποµπή του 
είδους αυτού ονοµάζεται φωσφορισµός (phosphorescence). 
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Αν η κβαντική απόδοση των OLED οριστεί σαν ο ρυθµός του αριθµού 
εκπεµπόµενων φωτονίων προς τον αριθµό εισερχόµενων ηλεκτρονίων, τότε 
µία τυπική τιµή της, χρησιµοποιώντας ένα υλικό στοιχειώδους φθορισµού που 
άγει ηλεκτρόνια και εκπέµπει φωτόνια, είναι 1 τοις εκατό. Με χρήση, όµως, 
συστηµάτων οργανικών υλικών όπου το ακτινοβολών ξένο φθορίζον ή 
φωσφορίζον µόριο είναι η νόθευση σε χαµηλή συγκέντρωση (συνήθως 0,5 ως 
5%) µέσα σε ένα αγώγιµο µητρικό λεπτό φιλµ, η απόδοση αυξάνεται 
σηµαντικά σε 10% ή και περισσότερο για φωσφορισµό και ως 3% για 
φθορισµό. Οι αποδόσεις των καλύτερα νοθευµένων πολυµερικών και 
µοριακών OLED ξεπερνά πλέον αυτή των λαµπτήρων πυρακτώσεως. Για 
πολυµερικές διατάξεις εκποµπής κίτρινου-µπλε έχουν αναφερθεί αποδόσεις 
20ℓm/W (ℓumens ανά Watt) και 40ℓm/W για φωσφορίζοντα µοριακά OLED 
σε αντιδιαστολή µε λιγότερα από 20ℓm/W ενός τυπικού λαµπτήρα 
πυρακτώσεως. Προβλέπεται, µάλιστα, πως οι αποδόσεις των φωσφοριζόντων 
OLED σύντοµα θα φτάσουν τα 80ℓm/W, µία τιµή συγκρίσιµη µε τον φωτισµό 
δωµατίου από φθορισµό. 
 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παραγωγής πλήρους χρώµατος από OLED. Ο 
απλούστερος είναι η τοποθέτηση κόκκινων, πράσινων και µπλε (R,G και Β) 
pixels το ένα δίπλα στο άλλο και να χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά, όπως στο 
σχήµα 1.6(α). Άλλος τρόπος είναι η χρήση µία µόνο οργανικής διόδου 
εκποµπής λευκού φωτός και το φιλτράρισµα του φωτός της µέσω R, G και Β 
µέσων ή διηλεκτρικών, σχήµα 1.6(β). Εναλλακτικά, µία οργανική δίοδος 
εκποµπής µπλε φωτός µπορεί να χρησιµεύσει σαν αντλία για R και G 
φθορίζοντα µέσα που αλλάζουν χρώµα, σχήµα 1.6(γ). Ακόµη, τα R,G και Β 
pixels µπορούν να τοποθετηθούν µε ενδιάµεσες διαφανείς επαφές για να 
σχηµατίσουν πυκνά στοιβαγµένα OLED, σχήµα 1.6(δ). Ένα πυκνό OLED µε 
ξεχωριστά R,G και Β subpixels σε κάθετη, οµοαξονική γεωµετρία εικονίζεται 
στο σχήµα 1.6(ε). Το κάθε pixel µπορεί να γίνει κόκκινο, πράσινο, µπλε ή 
λευκό, σχήµα 1.6(στ). 
 
Τα οργανικά OLED έχουν ήδη αξιοποιηθεί εµπορικά. Πολύχρωµα displays 
στερεοφωνικών αυτοκινήτων είναι διαθέσιµα από την Pioneer Corp., Tokyo 
και την Royal Philips Electronics, Amsterdam µε τα backlights των LCD να 
είναι από OLED, ενώ χρησιµοποιούνται και OTFT. Σύντοµα, µάλιστα, είναι 
πιθανό φορητά και ελαφριά OLED displays να καλύπτουν τοίχους, 
αντικαθιστώντας τις ογκώδεις και ενεργειοβόρες καθοδικές λυχνίες, που 
αποτελούσαν το κατεστηµένο για την τηλεόραση επί πενήντα χρόνια. Ακόµη, 
µερικές πρώτες εφαρµογές όπως σε συσκευές που λειτουργούν µε µπαταρία 
(κινητά τηλέφωνα, φορητά παιχνίδια) είναι κοντά. 
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Σχήµα 1.6: ∆ιάφοροι τρόποι παραγωγής πλήρους χρώµατος. 

 
Μία εντυπωσιακή εφαρµογή φαίνεται στο σχήµα 1.7 από την Eastman Kodak 
και Sanyo Electric. Η οθόνη είναι πλήρους χρώµατος, οργανικού υλικού και 
πάχους µόλις 1,8mm. Χρησιµοποιείται σε φορητές συσκευές ψηφιακής 
φωτογραφίας και κάµερες. Έχει 852 επί 222 pixels, ρυθµό αντίθεσης 250:1 και 
φωτεινότητα 200cd/m2. 
 

 
Σχήµα 1.7: Η οθόνη από την Eastman Kodak και Sanyo Electric. 
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1.2. Ετεροπολυοξοµεταλλικά ανιόντα 
 
 
1.2.1. Η χρήση των πολυµερικών υλικών που περιέχουν ενώσεις 

ετεροπολυοξοµεταλλικών ανιόντων στις µοριακές διατάξεις 
 
Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν 
πολυοξοµεταλλικά ανιόντα σαν ενεργό στοιχείο µικροηλεκτρονικών 
διατάξεων. 
 
Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στα µοριακά υλικά που προέρχονται από τις 
ενώσεις ετεροπολυοξοµεταλλικών ανιόντων (γενικός τύπος [ ΧxΜmΟy ]q-) του 
βολφραµίου και του µολυβδαινίου, σαν συστατικά πολυµερικών υλικών. Τα 
υλικά αυτά µπορούν να αποτελέσουν συστατικά καινοτόµων µοριακών ή 
ενδοµοριακών διατάξεων, αφού έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα που διέπουν τα 
µοριακά υλικά και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από την ίδια εκτεταµένη 
πλεγµατική δοµή µε τα συµβατικά ηµιαγώγιµα υλικά που χρησιµοποιούνται 
στη Μικροηλεκτρονική [13, 14]. Ο κύριος λόγος που επιλέγονται τα υλικά 
αυτά στις εφαρµογές των νανοδιατάξεων είναι η καλά ορισµένη και σταθερή 
δοµή τους,  η δυνατότητα θερµικής ή φωτοχηµικής οξειδαναγωγής, καθώς και 
οι καταλυτικές τους ιδιότητες. Λόγω της οµοιότητας µε τη δοµή των 
ηµιαγώγιµων υλικών, ονοµάζονται και µηδενικής διάστασης ηµιαγωγοί. 

 
Σε πολυµερικά φιλµ που περιείχαν ετεροπολυοξοµεταλλικά ανιόντα του 
βολφραµίου (ΡW12Ο40) πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις αγωγιµότητας, ώστε να 
ερευνηθεί η ύπαρξη κορυφών αγωγιµότητας ή φαινοµένων αποθήκευσης 
φορτίων. Οι ιδιότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, αν τα 
πολυοξοµεταλλικά ανιόντα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σαν µοριακά υλικά 
για εφαρµογές µεταγωγής (switching) ή σε διατάξεις µνήµης. 
 
 
1.2.2. Γενικά για τα ετεροπολυοξοµεταλλικά ανιόντα 
 
Τα ετεροπολυανιόντα περιλαµβάνουν πρωτεύοντα (κεντρικά) ή/και 
δευτερεύοντα (περιφερικά) ετεροάτοµα. Το κεντρικό ετεροάτοµο είναι 
ουσιώδες για τη µορφή του πολυανιόντος, αν και δεν είναι απαραίτητο να 
βρίσκεται στο κέντρο του ανιόντος, όπως ο φωσφόρος στο [(PO4)2Mo5O15]6-. 
∆ευτερεύοντα ετεροάτοµα µπορούν να αποκόπτονται από τη δοµή του 
ετεροπολυανιόντος σχηµατίζοντας ένα ανεξάρτητο σταθερό πολυανιόν. 
Παράδειγµα αποτελεί το χρώµιο (ΙΙΙ) στο [SiW11Cr(H2O)O39]5- 

(CrH2O)3++[SiW11O39]8-). Στον πίνακα 1.1 εµφανίζονται τα ετεροάτοµα που 
είναι γνωστό ότι συµµετέχουν σε ετεροπολυανιόντα [15, 16, 17, 18]. 
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H                 
Li Be           B C    
Na Mg           Al Si P S  
K Ca  Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se  
Rb Sr Y Zr Nb Mo  Ru Rh  Ag  In Sn Sb Te I 
Cs Ba La Hf Ta W Re Os  Pt   Tl Pb Bi   

                 
   Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Tb  Ho Er  Yb  
   Th  U Np Pu Am Cm  Cf      

 
Πίνακας 1.1: Τα γνωστά ετεροάτοµα σε ετεροπολυανιόντα. Με πλάγια γράµµατα 

είναι τα στοιχεία που έχουν βρεθεί µόνο σε δευτερεύοντα ετεροάτοµα. 
 
Το οξυγόνο - ενωµένο χηµικά στο νερό, στα µεταλλικά οξείδια, στα πυριτικά 
και λοιπά οξοανιόντα - ανέρχεται περίπου στο 50% του βάρους του στερεού 
φλοιού της γης. Η χηµεία αυτού του πιο άφθονου στοιχείου εµφανίζει δύο 
κύριες πλευρές: αυτή που παρατηρείται στο νερό και τα υδατικά διαλύµατα 
των ηλεκτρολυτών και αυτή που παρατηρείται στη στερεά κατάσταση. 
 
Η µεθοδολογία και οι τεχνικές που είναι κατάλληλες για τη µελέτη των πεδίων 
αυτών είναι τόσο διαφορετικές µεταξύ τους, ώστε πολύ λίγα σηµεία επαφής 
έχουν υπάρξει ανάµεσα στους χηµικούς των διαλυµάτων και στους 
επιστήµονες της στερεάς κατάστασης. Ένα από τα σηµεία αυτά, µε 
πιθανολογούµενη µεγάλη σηµασία στο µέλλον, αποτελεί η τάξη των 
πολυοξοανιόντων των στοιχείων µετάπτωσης της 5ηs και 6ηs οµάδας. Τα 
πολυοξοανιόντα αυτά συγκρινόµενα µε την πλειοψηφία των µεταλλικών 
οξειδίων και των πολυοξοανιονικών αλάτων που είτε είναι αδιάλυτα είτε έχουν 
πολύ περιορισµένη χηµεία σε διάλυµα, συνιστούν µία σηµαντική εξαίρεση. 
Τόσο υπό µορφή αλάτων όσο και υπό µορφή οξέων είναι ευδιάλυτα και στο 
νερό και σε πολλούς οργανικούς διαλύτες. 
 
Ο γενικός τους τύπος είναι: 
 [ ΜmΟy ]p- , (ισοπολυανιόντα, isopolyanions) 
ή    [ ΧxΜmΟy ]q- , (x ≤ m ) , (ετεροπολυανιόντα, heteropolyanions) 
 
Οι αντίστοιχες ενώσεις λέγονται ισοπολυενώσεις (isoopolycompounds) και 
ετεροπολυενώσεις (heteropolycompounds). Τα πιο συνηθισµένα κατιόντα είναι 
τα ιόντα αλκαλίων, αµµωνίου ή και πρωτόνια. 
 
Το Μ είναι συνήθως µολυβδαίνιο ή βολφράµιο και σπανιότερα βανάδιο, νιόβιο 
ή ταντάλιο. Υπάρχουν επίσης µικτά πολυανιόντα µε γενικούς τύπους 
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[MmΜ'nΟy]p- και [ΧΧMmΜ'nΟy]q- όπου το Μ' µπορεί να είναι ένα από τα 
µέταλλα που αναφέρθηκαν και για το Μ. Τα µέταλλα αυτά βρίσκονται στις 
υψηλότερες (d0, d1) οξειδωτικές τους καταστάσεις. Σε αντίθεση µε τον 
περιορισµένο αριθµό των στοιχείων που µπορούν να βρίσκονται στη θέση Μ 
(και Μ') το ονοµαζόµενο ετεροάτοµο Χ µπορεί να είναι ένα από 64 περίπου 
στοιχεία που προέρχονται από όλες τις οµάδες του περιοδικού πίνακα εκτός 
αυτής των ευγενών αερίων. 
 
Αν ληφθούν υπόψη τα δυνατά είδη µε διαφορετικούς λόγους m/x διαφορετικά 
άτοµα Μ, διαφορετικά ετεροάτοµα Χ, καθώς και τα µικτά πολυανιόντα, το 
πεδίο ειδικά των ετεροπολυανιόντων εµφανίζεται τεράστιο. 
 
Ανατρέχοντας στην ιστορία των πολυοξοανιόντων βρίσκουµε ότι ήδη το 1826 
ο Berzelius παρασκεύασε άλας ετεροπολυανιόντος που σήµερα γνωρίζουµε ότι 
είναι το (ΝΗ4)3[ΡΜο12Ο40) και ότι η ένωση αυτή χρησιµοποιήθηκε στην 
αναλυτική χηµεία το 1848. Από τότε πολλές άλλες ενώσεις των πολυανιόντων 
παρασκευάσθηκαν. Το 1908 ο Miolati έκανε την πρώτη συστηµατική 
προσπάθεια για να καταλάβει την φύση των ετεροπολυενώσεων. Η θεωρία του 
που αναπτύχθηκε από τον Rosenheim αργότερα απέτυχε στο να εξηγήσει τη 
σωστή βασικότητα των ετεροπολυανιόντων και τη στερεοχηµεία τους. Η 
θεωρία αµφισβητήθηκε σοβαρά κυρίως από τον Pauling το 1929. Αργότερα, το 
1933, ο προσδιορισµός της δοµής του Η3[ΡW12Ο40]·5Η2Ο από τον Keggin 
αποτέλεσε σταθµό. Ο προσδιορισµός των δοµών πολλών άλλων πολυανιόντων 
που ακολούθησε και γενικότερα η χρήση των σύγχρονων τεχνικών στη µελέτη 
των πολυανιόντων οδήγησε στην κατανόηση και ανάπτυξη της χηµείας τους. 
Αρκετές παλιότερες και πρόσφατες ανασκοπήσεις είναι αφιερωµένες στη 
χηµεία αυτή, ενώ µικρή αναφορά γίνεται και σε βασικά πανεπιστηµιακά 
συγγράµµατα. 
 
 
1.2.3. Παρασκευή – Ιδιότητες 
 
Τα ετεροπολυανιόντα των Mo και W σχηµατίζονται µε οξίνιση και θέρµανση 
κατά περίπτωση υδατικού διαλύµατος µολυβδαινικού ή βολφραµικού άλατος 
παρουσία ιόντος που περιέχει το ετεροάτοµο. Τα ελεύθερα ετεροπολυοξέα 
αποµονώνονται µε εκλεκτική εκχύλιση µε αιθέρα και στη συνέχεια 
κατακρηµνίζονται. από υδατικό διάλυµα σαν άλατα αλκαλίων ή αµµωνίου. 
 
Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των ενώσεων των ετεροπολυανιόντων των Μo 
και W, που είναι άλλωστε και ιδιότητες της τάξης των ετεροπολυανιόντων 
γενικά, συνοψίζονται παρακάτω: 
 
• Σαν ανόργανοι ηλεκτρολύτες έχουν πολύ µεγάλο µοριακό βάρος και 

ιοντικό όγκο. 
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• Τα ετεροπολυοξέα είναι συνήθως ισχυρά οξέα (0,1>Κα>0,001), ευδιάλυτα 
στο νερό και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, κυρίως αιθέρες, αλκοόλες 
και κετόνες. 

 
• Οι κρυσταλλικές ετεροπολυενώσεις είναι ενυδατωµένα µε αριθµό µορίων 

νερού, που ποικίλλει αρκετά, ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος 
 
• Πολλές ετεροπολυενώσεις ανάγονται, µε αναγωγικά αντιδραστήρια, 

ηλεκτρολυτικά ή και φωτοχηµικά προς τις λεγόµενες “κυανές ετεροπολικές 
ενώσεις” (heteropolyblues). 

 
• Όλα τα ετεροπολυανιόντα διασπώνται σε βασικό περιβάλλον προς 

βολφραµικά ή µολυβδαινικά ανιόντα και οξυανιόντα ή µεταλλικό 
υδροξείδιο του ετεροατόµου. 

 
• Σε ισχυρά όξινο περιβάλλον τα µολυβδαινικά ετεροπολυανιόντα είναι 

υδρολυτικά ασταθέστερα των γενικά σταθερότερων αντίστοιχων του 
βολφραµίου. 

 
 

1.2.4. Ονοµατολογία των ετεροπολυενώσεων 
 
Κατά την IUPAC προτείνεται για τις ετεροπολυενώσεις η παρακάτω 
ονοµατολογία: Η ονοµασία αρχίζει µε αραβικό αριθµό, που δείχνει την 
απλούστερη αναλογία των ατόµων µολυβδαινίου ή βολφραµίου προς το 
κεντρικό άτοµο. Ο αριθµός ακολουθείται. οπό το πρόθεµα µολυβδαινο- ή 
βολφαµο- και στη συνέχεια από το όνοµα του απλού ανιόντος (ή οξέος) που 
περιέχει το ετεροάτοµο στην αντίστοιχη οξειδωτική κατάσταση. Σε περίπτωση 
αβεβαιότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν λατινικοί αριθµοί για να δείξουν 
την οξειδωτική κατάσταση του κεντρικού ατόµου. 
 
 
1.2.5. ∆οµή των ετεροπολυενώσεων 
 
Από την εποχή που το 1826 ο Berzelius παρασκεύασε την πρώτη 
ετεροπολυένωση, γίνονται προσπάθειες κατάταξης των ενώσεων αυτών, 
αρχικά θεωρώντας τις διπλά άλατα και αργότερα σύµπλοκα. Με περίθλαση 
ακτίνων-x ο Keggin προσδιόρισε τη δοµή της ένωσης Η3[ΡW12Ο40]·5Η2Ο. Από 
τότε δείχθηκε ότι ιόντα του γενικού τύπου  [ΑΧ12Ο40](8-ν)- έχουν δοµή Keggin 
και βασικότητα (8-n), όπου n είναι ο αριθµός οξείδωσης του ετεροατόµου [17]. 
 
Κατά την θεωρία Keggin το ετεροάτοµο σχηµατίζει ένα κεντρικό τετράεδρο µε 
άτοµα οξυγόνου. Το καθένα από τα άτοµα αυτά είναι µέλος µίας οµάδας 
W3Ο13 αποτελούµενης από τρία οκτάεδρα WΟ6 που ανά δύο έχουν κοινές 
ακµές. Τα τέσσερα συγκροτήµατα W3Ο13 ενώνονται µεταξύ τους µε κοινές 
κορυφές για να σχηµατίσουν ολόκληρο το ανιόν ώστε ο αριθµός ατόµων 
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οξυγόνου να είναι 40. Ανάλογη ιστορία είχαν και οι ετεροπολυενώσεις µε λόγο 
α:x = 2:18. 
 

 
         (α)                                    (β) 

 
Σχήµα 1.8: Σχηµατική παράσταση της δοµής Keggin υπό τη µορφή: 

       (α) πολυέδρων και (β) κλειστά τοποθετηµένων σφαιρών. 
 
Τελικά το 1953 ο Dawson προσδιόρισε την δοµή τους. Με αυτή την µελέτη 
επιβεβαίωσε ότι τέτοια ανιόντα είναι διµερή και ότι µπορούν να 
κατασκευαστούν από το ανιόν Keggin µε τον ακόλουθο τρόπο: από ένα ανιόν 
[ΑΧ12Ο40] αφαιρούνται τρία γειτονικά οκτάεδρα WO6 και. µένει "µισή" 
µονάδα [ΑΧ9Ο31]. Οι δύο µισές µονάδες ενώνονται, σε ένα ελλειψοειδές ανιόν 
του τύπου [Α2Χ18Ο62], µε διαστάσεις 12·17 Å. Τα δύο τετράεδρα δεν είναι 
ενωµένα µεταξύ τους. 
 

 
                                  (α) (β) 

Σχήµα 1.9: Σχηµατική παράσταση της δοµής Dawson: 
(α) η "µισή" µονάδα ΧΜ9Ο34  και (β) το ετεροπολυανιόν Χ2Μ18Ο62

n- 

 
Θα µπορούσε να φανεί ότι µε την διάταξη των οκταέδρων, που προτείνουν οι 
Keggin – Dawson, τα ετεροπολυανιόντα έχουν µεγάλα ελεύθερα διαστήµατα 
απ’ όπου µένουν ακάλυπτα τα άτοµα των µετάλλων και των ετεροατόµων. 
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Αποδείχθηκε όµως ότι τα ογκώδη άτοµα οξυγόνου (r=1,40 Å), που βρίσκονται 
σε οκταεδρικές θέσεις έναντι των ατόµων Mo και W (r<0,67 Å), καλύπτουν 
τελείως τα κενά προσδίδοντας στις ετεροπολυενώσεις διάταξη κλειστής 
κατανοµής (closed packed arrangement). 
 
Πολαρογραφικές µελέτες έδειξαν ότι οι ετεροπολυενώσεις συµπεριφέρονται 
σαν ιόντα και όχι σαν ανόργανα πολυµερή. Άλλες µελέτες ανάλυσης 
κορεσµένων διαλυµάτων µε ακτίνες x έδειξαν ότι οι. ετεροπολυενώσεις διατη-
ρούν την δοµή τους ακόµα και σε διάλυµα. Επίσης έγινε γνωστό ότι υπάρχουν 
ισοµερή των ετεροπολυενώσεων που προκύπτουν από περιστροφή µίας οµάδας 
W3O13  κατά π/3, µε ελαφρά διαφορετικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες. Στα 
σχήµατα 1.8 και 1.9 φαίνονται οι δοµές Keggin – Dawson µε διάφορους 
τρόπους απεικόνισης. 
 
 
1.2.6. Εφαρµογές ετεροπολυενώσεων 
 
Οι εφαρµογές των ετεροπολυενώσεων βασίζονται στις αναγωγικές τους 
ιδιότητες και στο µεγάλο φορτίο τους όπως και στο µεγάλο µοριακό τους 
βάρος. Οι εφαρµογές αυτές αναφέρονται, κυρίως στους τοµείς της αναλυτικής 
χηµείας, της βιοχηµείας, της κατάλυσης και τελευταία και σε άλλους τοµείς. 
 
Στην αναλυτική χηµεία χρησιµοποιείται ο σχηµατισµός τους σε διάλυµα, η 
καταβύθισή τους και η αναγωγή τους (µε τα χαρακτηριστικά συνήθως µπλε 
χρώµατα των ανηγµένων µορφών) για σταθµικό ή φωτοµετρικό προσδιορισµό 
στοιχείων όπως το Si, το Ge, ο Ρ, το Αs. Επίσης αναλυτικοί προσδιορισµοί 
άλλων στοιχείων (Τi, Ζr, Ηf, Τh, Νb, Ce, Sb) έχουν βασιστεί στο σχηµατισµό 
µη προσδιορισµένων ακριβώς συµπλοκών των στοιχείων αυτών µε 
ετεροπολυανιόντα. 
 
Στη βιοχηµεία επίσης χρησιµοποιούνται µεταξύ άλλων για καταβύθιση 
πρωτεϊνών και σαν αναλυτικά αντιδραστήρια για προσδιορισµό πρωτεϊνών, 
αλκαλοειδών και πουρινών. 
 
Στην κατάλυση οι ετεροπολυενώσεις (άλατα και ελεύθερα οξέα) έχουν 
χρησιµοποιηθεί ως ετερογενείς καταλύτες σε ποίκιλλες αντιδράσεις, όπως 
οξείδωση του προπυλενίου και ισοβουτυλενίου σε ακρυλικό και µεθακρυλικό 
οξύ, οξείδωση αρωµατικών υδρογονανθράκων, εποξείδωση και πολυµερισµό 
ολεφινών, αφυδρογόνωση αλκοολών, αντιδράσεις Friedel – Crafts κ.ά. 
  
Επίσης, αρκετοί ερευνητές έχουν χρησιµοποιήσει µικτά ετεροπολυανιόντα του 
τύπου: [PMo12-xVxO40]n- ως καταλύτες σε οµογενή διαλύµατα (σε σύζευξη µε 
άλατα Ρd(ΙΙ)) για οξειδώσεις, κυρίως, πολλών οργανικών ουσιών. 
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Οι ετεροπολυενώσεις έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό 
προσεγγιστικών δυναµικών αναγωγής οργανικών ριζών λόγω των 
χαρακτηριστικών ηλεκτροχηµικών ιδιοτήτων τους. 
 
Από τις εφαρµογές που προτείνονται σε άλλους τοµείς, αναφέρουµε τη 
δυνατότητα χρησιµοποίησης σε ηλεκτρονικές ψηφιακές συσκευές 
κρυσταλλικών ετεροπολυενώσεων λόγω του ηλεκτροχρωµατισµού που 
παρουσιάζουν. Οµοίως, η φωτοχηµική αναγωγή ετεροπολυανιόντων παρουσία 
οργανικών ουσιών έχει προταθεί για πιθανή χρήση των ουσιών αυτών στη 
φωτογραφία και την αναλυτική χηµεία. 
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1.3. Το transistor επίδρασης πεδίου τύπου MOS 
 
 
1.3.1. Εισαγωγή 
 
Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε το MOS transistor είναι άνω των 
πενήντα ετών και ανήκει στον J.E.Lilienfeld, που κατοχύρωσε τις 
ευρεσιτεχνίες αυτές στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Άλλες ευρεσιτεχνίες 
κατοχυρώθηκαν από τον Ο.Heil. Το transistor αυτό καλείται transistor 
επίδρασης πεδίου οξειδίου - µετάλλου - ηµιαγωγού ή MOSFET από τα αρχικά 
των αγγλικών λέξεων metal - oxide - semiconductor field effect transistor. 
 
Εργαστηριακές µελέτες διεξήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά η 
διάταξη παρέµεινε στα εργαστήρια για πάνω από µία ακόµη δεκαετία. Στις 
αρχές, όµως, του 1960, το ενδιαφέρον για το MOS transistor αυξήθηκε, µετά 
από την επίδειξη λειτουργούντων διατάξεων από τους Kahng και Atalla, την 
ανάπτυξη τεχνικών δηµιουργίας οξειδίων µε ικανοποιητικές ιδιότητες και την 
εγκαθίδρυση των θεωριών λειτουργίας. Η αλµατώδης, όµως, ανάπτυξη της 
τεχνολογίας MOSFET ξεκίνησε ουσιαστικά την δεκαετία του 1970 λόγω της 
τεράστιας ζήτησης για διατάξεις µνήµης MOS που είχαν ήδη καθιερωθεί σαν 
βιώσιµα προϊόντα, για τις ανάγκες της βιοµηχανίας των υπολογιστικών 
συστηµάτων. Σε σύγκριση µε τις διπολικές διατάξεις οι διατάξεις MOS 
πλεονεκτούν κυρίως λόγω του χαµηλού τους κόστους και της υψηλής 
πυκνότητας ολοκλήρωσης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η τεχνολογία  
κατασκευής  ολοκληρωµένων MOSFET είναι περισσότερο απλή  από  αυτή  
των  διπολικών. Μέσα σε µια περίοδο περίπου 35 ετών το ελάχιστο µήκος των 
ολοκληρωµένων στοιχείων (µήκος διαύλου) ελαττώθηκε  από  20 µm  το 1961 
σε υποµικρονικές διαστάσεις, περίπου 0,03µm το 2000 (σχήµα 1.10α). 
Παράλληλα η χωρητικότητα µνήµης µε δοµές MOS αυξήθηκε δραστικά 
δίνοντας έτσι ώθηση στην εξέλιξη των µικροϋπολογιστικών συστηµάτων 
(σχήµα 1.10β). 
 
Η διαδικασία ελάττωσης του µεγέθους των παθητικών και ενεργητικών 
στοιχείων µιας ολοκληρωµένης διάταξης έχει σαν στόχο την αύξηση της 
πυκνότητας συσκευασίας (packaging) και της ταχύτητας των κυκλωµάτων. 
Όµως η πραγµατοποίηση MOSFET µε υποµικρονικές διαστάσεις έχει σαν 
αποτέλεσµα την εµφάνιση και κάποιων ανεπιθύµητων φαινοµένων στις 
χαρακτηριστικές λειτουργίας των transistors, η αντιµετώπιση των οποίων 
απαιτεί αφ’ ενός θεωρητική µελέτη των αντίστοιχων φυσικών προβληµάτων 
και αφ’ ετέρου την εξέλιξη της Μικροηλεκτρονικής Τεχνολογίας µε τη 
χρησιµοποίηση νέων µεθόδων και υλικών. Έτσι σήµερα µπορούµε να πούµε 
ότι υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ της “συµβατικής” Μικροηλεκτρονικής και 
της υποµικρονικής τεχνολογίας [19, 20, 21, 22]. 
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 (α)                (β) 

Σχήµα 1.10.: (α) Εξέλιξη    της    σµίκρυνσης    των    διαστάσεων 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 

     (β)Εξέλιξη της πυκνότητας ολοκλήρωσης. 
 
 

 
 
 
1.3.2. ∆ίοδος MOS 
 
Η δίοδος MOS δύο επαφών εικονίζεται στο σχήµα 1.12: 

 
Σχήµα 1.12: ∆ιάταξη MOS δύο επαφών 
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1.3.2.1. Ιδανική δίοδος MOS 
 
Μια δίοδος MOS θεωρείται ιδανική όταν πληρεί τις εξής προϋποθέσεις: 
 
• Στο διάγραµµα των ενεργειακών ζωνών της διάταξης οι ζώνες του 

ηµιαγωγού είναι επίπεδες για µηδενική εξωτερική πόλωση (συνθήκη 
επίπεδης ζώνης: flat band). 

• ∆εν υπάρχουν παγιδευµένα φορτία στο εσωτερικό του οξειδίου. 
• ∆εν υπάρχουν ηλεκτρονικές καταστάσεις στη διεπιφάνεια Si – SiO2 . 

Σχήµα 1.13.: Ενεργειακό διάγραµµα ιδανικής διόδου MOS. 
 
 
1.3.2.2. Πραγµατική δίοδος MOS 
 
Μια πραγµατική δίοδος MOS περιέχει φορτία ή προσµίξεις τόσο στο 
εσωτερικό του οξειδίου της όσο και στην περιοχή της διεπιφάνειας Si - SiΟ2. Η 
είσοδος των προσµίξεων αυτών πραγµατοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών της ανάπτυξης τον οξειδίου. Τα φορτία αυτά είναι τεσσάρων 
ειδών: 
 
• Ακίνητα φορτία του οξειδίου Qf 

Ευρίσκονται σε όλο το οξείδιο, αλλά συνήθως σε µια περιοχή της 
διεπιφάνειας υποστρώµατος - οξειδίου ή πύλης - οξειδίου. Είναι 
ανεπηρέαστα από εξωτερικούς παράγοντες. Κατά κανόνα είναι θετικά και 
εξαρτώνται κυρίως από τις συνθήκες ανόπτησης (annealing) του οξειδίου. 
Οφείλονται στην απώλεια ηλεκτρονίων από κέντρα οξυγόνου καθώς και σε 
ακόρεστους δεσµούς του πυριτίου. 
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• Παγιδευµένα φορτία του οξειδίου Qot 

Είναι παγίδες µέσα στο οξείδιο και οφείλονται στις ατέλειές του. Αρχικά 
είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και φορτίζονται µε τη σύλληψη οπών και 
ηλεκτρονίων. ∆ηµιουργούνται λόγω ακτινοβολίας ή φωτοεκποµπής. 

 
• Ευκίνητα φορτία Qm 

Οφείλονται κυρίως σε ιόντα αλκαλίων (Κ+, Να+) τα οποία διεισδύουν µέσα 
στο θερµικά ανεπτυγµένο SiO2, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας µε 
αλκαλικά διαλύµατα, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της οξείδωσης. 
Επηρεάζονται τόσο από τη θερµοκρασία όσο και από την εξωτερική 
πόλωση µε αποτέλεσµα, κυρίως στα λεπτά οξείδια, την µεταβολή της τάσης 
κατωφλίου και την εµφάνιση προβληµάτων αξιοπιστίας στη λειτουργία των 
κυκλωµάτων. Η εξουδετέρωσή τους µπορεί να γίνει µε την εισαγωγή ΗСℓ 
κατά τη διάρκεια της παρασκευής των οξειδίων. 

 
• Παγιδευµένα φορτία της διεπιφάνειας Qit 

Ευρίσκονται στη διεπιφάνεια οξειδίου – ηµιαγωγού. ∆ηµιουργούνται από 
ατέλειες στη διεπιφάνεια και αποτελούν παγίδες φορτίου. Μπορούν να 
ανταλλάξουν ευκίνητους φορείς µε τον ηµιαγωγό, δρώντας ως δότες ή 
αποδέκτες. 

 
 
1.3.3. Καταστάσεις πόλωσης στην πραγµατική δίοδο 
 
1.3.3.1. Κατάσταση µηδενικής πόλωσης (flat band voltage, V=0) 
 
Στην θεωρητική περίπτωση του σχήµατος 1.14(α) γίνεται η υπόθεση πως η 
πύλη είναι από το ίδιο κρυσταλλικό υλικό µε το υπόστρωµα (p-πυρίτιο) και 
πως ενώνονται µε το ίδιο υλικό. Εποµένως, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος 
για να γίνει αυτό, δεν υπάρχει πουθενά συσσώρευση φορτίων και το σώµα 
είναι παντού ηλεκτρικά ουδέτερο. 
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Σχήµα 1.14: ∆οµή MOS δύο επαφών 
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Στην πραγµατική περίπτωση του σχήµατος 1.14(β), η πύλη είναι από 
διαφορετικό υλικό, εδώ µέταλλο, δηµιουργώντας την επαφή πύλης (gate 
terminal) G. Το υπόστρωµα κάνει επαφή µε µία µεταλλική πλάκα, η οποία 
συνδέεται µέσω της επαφής υποστρώµατος (body terminal B) µε τα λοιπά 
µέρη. Βραχυκυκλώνοντας την επαφή πύλης µε την επαφή υποστρώµατος και 
ακολουθώντας τη διαδροµή από την επαφή πύλης προς αυτή του 
υποστρώµατος συναντούνται πολλά δυναµικά επαφής. Ρόλο, όµως, παίζουν 
µόνο το πρώτο και το τελευταίο, οπότε: 
 
Σύνολο δυναµικών επαφής από πύλη προς υπόστρωµα = φυλικό πύλης - φυλικό υποστρώµατος    (1.1) 

 
Λόγω της µη-µηδενικής διαφοράς δυναµικού εµφανίζονται φορτία στις δύο 
πλευρές του οξειδίου. Αν η διαφορά δυναµικού αυτή είναι αρνητική, τα φορτία 
θα έχουν την πολικότητα του σχήµατος 1.14(β). 
 
Στο σχήµα 1.14(γ) φαίνεται η περίπτωση όπου ασκείται µία εξωτερική τάση, 
ώστε τα φορτία να εξαφανιστούν. Η τάση αυτή πρέπει να αντισταθµίζει το 
σύνολο των δυναµικών επαφής από την πύλη προς το υπόστρωµα, οπότε: 

 

φMS = φυλικό υποστρώµατος - φυλικό πύλης        (1.2) 
 
Συγκέντρωση φορτίων µπορεί να δηµιουργηθεί και λόγω των φορτίων ή 
προσµίξεων στο εσωτερικό του οξειδίου  ή στην περιοχή της διεπιφάνειας Si - 
SiΟ2 που µια πραγµατική δίοδος MOS περιέχει. Σήµερα, πλέον, τα τέσσερα 
αυτά είδη φορτίων έχουν µειωθεί εξαιρετικά, χάρη στις κατάλληλες µεθόδους 
κατασκευής. Γίνεται η υπόθεση πως όλα τα παρασιτικά φορτία βρίσκονται στη 
διεπιφάνεια οξειδίου – ηµιαγωγού και η τιµή τους Qo είναι σταθερή. Ακόµη 
και όταν υπάρχουν φορτία εντός του οξειδίου, θεωρείται πως δεν υπάρχουν, 
αυξάνοντας την τιµή του Qo, το οποίο ονοµάζεται ενεργό φορτίο διεπιφάνειας. 
Σχεδόν πάντα, ανεξάρτητα από τον τύπο υποστρώµατος, το εγκλωβισµένο 
φορτίο είναι θετικό. Σήµερα, για διατάξεις υψηλής ποιότητας, πρέπει να 
παρουσιάζει συγκέντρωση µικρότερη των 1010 ιόντων/cm2 που αντιστοιχεί σε 
1,6·10-9 C/cm2. 
 
To ενεργό φορτίο διεπιφάνειας εικονίζεται εντός των µικρών τετραγώνων του 
σχήµατος 1.14(δ). Μία πηγή τιµής φMS χρησιµοποιείται για να αντισταθµίσει 
το σύνολο των δυναµικών επαφής από την πύλη προς το υπόστρωµα. Το 
φορτίο Qo θα προξενήσει την εµφάνιση ενός φορτίου -Qo στο σύστηµα για 
λόγους ηλεκτροουδετερότητας. Μέρος του -Qo θα εµφανιστεί στην πύλη και το 
υπόλοιπο στον ηµιαγωγό. Το τελευταίο µπορεί να απαλειφθεί, αν ολόκληρο το 
-Qo παρουσιαζόταν στην πύλη. Για την εµφάνιση του φορτίου -Qo στην πύλη, 
θα συνδεθεί σε σειρά µία πηγή µε το εξωτερικό κύκλωµα, έχοντας τον 
αρνητικό της πόλο προς την πύλη. 
 
Συνεπώς, η πτώση δυναµικού κατά µήκος του οξειδίου ψox πρέπει να ισούται 
µε -Qo/Cox, όπου Cox είναι η συνολική χωρητικότητα ανάµεσα στα δύο άκρα 
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του οξειδίου. Αυτή την τάση ακριβώς πρέπει να δίνει η πηγή, όπως φαίνεται 
στο σχήµα 1.14(ε). 
 
Αν οι ποσότητες εκφραστούν ανά µονάδα επιφάνειας (Q'o, C'ox), έχουµε: 

 

'

'

o

o
ox C

Q
−=ψ        (1.3) 

 
και η χωρητικότητα του οξειδίου ανά µονάδα επιφάνειας δίνεται από: 
 

C'ox = Єox/tox     (1.4) 
 
όπου tox είναι το πάχος του µονωτή και Єox η διηλεκτρική του σταθερά, που 
δίνεται από: 

 
Єox = kox· Єo      (1.5) 

 
όπου Єo η διηλεκτρική σταθερά του κενού και kox η σχετική διηλεκτρική 
σταθερά του ηµιαγωγού. Για το SiO2 είναι kox= 3,9 . Η σχέση C'ox = Єox/tox  
εικονίζεται γραφικά στο σχήµα 1.15. 

 
Σχήµα 1.15: Χωρητικότητα ανά µονάδα επιφάνειας συναρτήσει 

του πάχους για µονωτή SiO2. 
 
Χρειάζεται, λοιπόν, µία εξωτερική τάση µεταξύ της πύλης και του 
υποστρώµατος, ώστε ο ηµιαγωγός να διατηρηθεί παντού ουδέτερος. Η τάση 
αυτή ονοµάζεται µηδενικής πόλωσης (flat band voltage) και συµβολίζεται µε 
VFB. Η σχέση που τη δίνει, όπως φαίνεται και από το σχήµα 1.14(ε) είναι: 

 

'

'

o

o
msFB C

Q
V −= φ       (1.6) 
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1.3.3.2. Επίδραση εξωτερικά επιβαλλόµενης τάσης στο δυναµικό και το  
φορτίο 

 
Στο σχήµα 1.16 φαίνεται πως επηρεάζεται το υπόστρωµα µίας MOS δοµής 
p-υποστρώµατος, όταν η εξωτερικά επιβαλλόµενη τάση παίρνει τιµές 
διαφορετικές από την τάση µηδενικής πόλωσης. 

 

 
Σχήµα 1.16: (α) ∆οµή MOS p-υποστρώµατος υπό τάση πύλης-ηµιαγωγού. 
(β) Κατανοµή του δυναµικού για ψs>0, θεωρώντας την πύλη, την επαφή 

του υποστρώµατος και τα εξωτερικά καλώδια από το ίδιο υλικό. 
 
Μία αυθαίρετη τιµή του VGB προκαλεί την εµφάνιση φορτίων στον ηµιαγωγό. 
Πρακτικά, όλα αυτά τα φορτία θα συγκεντρωθούν σε µια περιοχή κοντά στην 
ανώτερη επιφάνεια του ηµιαγωγού. Έξω από την περιοχή αυτή το υπόστρωµα 
είναι πρακτικά ουδέτερο. Η συνολική πτώση τάσης από τη διεπιφάνεια 
ηµιαγωγού – υποστρώµατος ως ένα σηµείο στο υπόστρωµα, εκτός της 
περιοχής αυτής, ονοµάζεται επιφανειακό δυναµικό ψS. 
 
Όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.16, υπάρχουν  τέσσερα είδη πτώσης τάσης, 
κατά µήκος του κλειστού βρόγχου: 
• Η τάση της εξωτερικής πηγής VGB. 
• Η πτώση τάσης κατά µήκος του οξειδίου ψox. 
• Το επιφανειακό δυναµικό ψS. 
• Τα δυναµικά επαφής που υπάρχουν. Το άθροισµά τους είναι φMS. 
 
Κατά µήκος του κλειστού βρόγχου, λοιπόν, είναι: 
 

VGB = ψox + ψS + φMS      (1.7) 
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Το ισοζύγιο, αυτό, των δυναµικών φαίνεται στο σχήµα 1.16(β) θεωρώντας την 
πύλη, την επαφή του υποστρώµατος και τους εξωτερικούς αγωγούς από το ίδιο 
υλικό. Τότε, το µόνο δυναµικό επαφής που παρεµβάλλεται είναι αυτό µεταξύ 
του υποστρώµατος και της µεταλλικής του επαφής. 
 
Το φMS αποτελεί γνωστή σταθερά, οπότε για οποιαδήποτε αλλαγή στο VGB 
έχουµε: 
 

∆VGB = ∆ψox + ∆ψS     (1.8) 
 
Όσον αφορά τα φορτία του συστήµατος, συναντούνται τρία είδη: 
• Το φορτίο στην πύλη QG. 
• Το ενεργό φορτίο διεπιφάνειας Qo. 
• Το φορτίο στον ηµιαγωγό, κάτω του οξειδίου, QC. 
 
Για να ισχύει η ηλεκτρική ουδετερότητα στο σύστηµα, τα φορτία πρέπει να 
αλληλοαναιρούνται: 

 
QG + Qo + QC = 0         (1.9) 

 
ή, όταν γίνεται αναφορά ανά µονάδα επιφάνειας, είναι: 
 

Q'G + Q'o + Q'C = 0      (1.10) 
 
Το Q'ο θεωρείται σταθερό, οπότε για αλλαγές στο Q'C θα ισχύει: 
 

∆Q'G + ∆Q'C = 0          (1.11) 
 
 
1.3.4. Επίδραση της τάσης πύλης – υποστρώµατος στην κατάσταση της 

διεπιφάνειας οξειδίου υποστρώµατος 
 
Υποθέτοντας p-υπόστρωµα και µεταβάλλοντας την τάση VGB σε σχέση µε την 
τάση µηδενικής πόλωσης, η περιοχή του φορτίου QC µεταβάλλεται. Οι 
περιπτώσεις που προκύπτουν είναι τρεις: 
 
 
1.3.4.1. Κατάσταση µηδενικής πόλωσης (flat band condition) 
 
Τότε ισχύουν οι σχέσεις: 

VGB = VFB 
                     Q'C = 0            (1.12) 

ψS = 0 
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1.3.4.2. Κατάσταση συσσώρευσης (accumulation) 
 
Όταν το VGB παίρνει τιµή µικρότερη του VFB, προκαλεί την εµφάνιση 
αρνητικού φορτίου Q'G, το οποίο πρέπει να αντισταθµιστεί από µία θετική 
µεταβολή στο Q'C. Θα υπάρχει, λοιπόν, συσσώρευση οπών στη διεπιφάνεια. Η 
κατάσταση αυτή ονοµάζεται συσσώρευση. Η αρνητική αλλαγή στο VGB θα 
µοιραστεί στα ψox και ψS. Θα ισχύει, λοιπόν: 

VGB < VFB 
                     Q'C > 0            (1.13) 

ψS < 0 
 
Οι ενεργειακές ζώνες στην διεπιφάνεια Si - SiΟ2 κάµπτονται προς τα κάτω και 
η στάθµη Fermi ΕF του ηµιαγωγού πλησιάζει το άκρο της ζώνης αγωγιµότητας 
ΕC. 
 

 

 
Σχήµα 1.17: ∆οµή MOS δύο επαφών σε συσσώρευση και  

αντίστοιχο ενεργειακό διάγραµµα 
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1.3.4.3. Κατάσταση απογύµνωσης (depletion) 
 
Αν το VGB αυξηθεί πάνω από το VFB, το συνολικό φορτίο QG στην πύλη θα 
πάρει τιµή θετικότερη από αυτήν που είχε στην περίπτωση µηδενικής 
πόλωσης, δηλαδή -Qο. Η θετική αλλαγή στο VGB θα µοιραστεί στα ψox και ψS. 
Προκύπτει, λοιπόν: 

VGB > VFB 
         Q'C < 0          (1.14) 

ψS > 0 
 
Αν το VGB δεν είναι πολύ θετικότερο του VFB, οι ενεργειακές ζώνες στην 
περιοχή της διεπιφάνειας Si - SiΟ2 κάµπτονται προς τα κάτω και η στάθµη 
Fermi ΕF πλησιάζει το µέσο Εi του ενεργειακού χάσµατος του ηµιαγωγού. Στην 
περιοχή της επιφάνειας του Si και σε βάθος dB το οποίο εξαρτάται από την 
τιµή ανάστροφης πόλωσης, οι προσµίξεις αποδεκτών ιονίζονται και οι φορείς 
πλειονότητας (οπές) απωθούνται προς το εσωτερικό του ηµιαγωγού, 
αφήνοντάς την απογυµνωµένη. Προκύπτει λοιπόν µία περιοχή εύρους dΒ κοντά 
στη διεπιφάνεια Si - SiO2 η οποία είναι φορτισµένη αρνητικά, λόγω των 
ιονισµένων προσµίξεων και καλείται περιοχή απογύµνωσης (ή περιοχή 
απώθησης φορέων, depletion region). 

 

 
Σχήµα 1.18: ∆οµή MOS δύο επαφών σε απογύµνωση 

                και αντίστοιχο ενεργειακό διάγραµµα 
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1.3.4.4. Κατάσταση αναστροφής (inversion) 
 
Αν το VGB πάρει τιµή πολύ µεγαλύτερη από το VFB, περισσότεροι δέκτες 
µένουν ακάλυπτοι. Το ψS γίνεται πολύ θετικό, ώστε έλκει ένα µεγάλο αριθµό 
ελεύθερων ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια και καθένα από τα ηλεκτρόνια αυτά 
θα συνεισφέρει φορτίο –q στο QC. Τελικά, αν η τιµή του VGB γίνει πολύ 
υψηλή, η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων θα υπερβεί αυτή των οπών στη 
διεπιφάνεια, έτσι ώστε τοπικά (σε βάθος µερικών Å) ο ηµιαγωγός να έχει 
συµπεριφορά τύπου n, που είναι το αντίθετο από αυτό που αναµένεται για ένα 
p-υλικό. Το φαινόµενο αυτό λέγεται αναστροφή ή αντιστροφή (inversion). 
 
Η ενεργειακές ζώνες κάµπτονται προς τα κάτω σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Η ΕF 
τέµνει την Εi κοντά στην περιοχή της διεπιφάνειας. Αυτό σηµαίνει ότι η θετική 
τάση V είναι ικανή, εκτός από την δηµιουργία απογύµνωσης, να προκαλέσει 
επιπλέον και συσσώρευση φορέων πλειονότητας (ηλεκτρονίων) στην 
επιφάνεια Si. 
 
Για τις τιµές των VGB, Q'C και ψS ισχύουν οι σχέσεις (1.14) της κατάστασης 
απογύµνωσης. 
 

 

 
Σχήµα 1.19: ∆οµή MOS δύο επαφών σε αναστροφή και  

      αντίστοιχο ενεργειακό διάγραµµα  
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Για τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια, θα ισχύει [19]: 
 

tFseNn A
φφψ

επιϕανεια ς
/)2( −=         (1.15)           

 
όπου φt=k·T/q. 
 
Η επιφανειακή συγκέντρωση ηλεκτρονίων ως προς το επιφανειακό δυναµικό 
φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: 

 
Σχήµα 1.20: Επιφανειακή συγκέντρωση ηλεκτρονίων ως 

προς το επιφανειακό δυναµικό  
 

Όταν ψS = φF, τότε nεπιφάνειας = pεπιφάνειας = nενδογενούς συγκέντρωσης και όταν ψS = 2φF, 
τότε nεπιφάνειας = pο = ΝΑ.  
 
 
 
1.3.5. Σχέσεις που διέπουν τις καταστάσεις συσσώρευσης, απογύµνωσης 

και αναστροφής 
 
• Γενικές σχέσεις 
 
Για το φορτίο ανά µονάδα επιφάνειας στον ηµιαγωγό, κάτω του οξειδίου, Q'C, 
έχουµε [19]: 

 
)(2 //2//

tStStASC
tstFts eeeNqQ φψφψφε φψφφφψ −−+−+= −−∓      (1.16) 
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όπου το πρόσηµο "-" πρέπει να χρησιµοποιείται για την περίπτωση που ψS > 0 
(απογύµνωση ή αναστροφή) και το "+" όταν ψS < 0 (συσσώρευση). 
 
Το φορτίο ανά µονάδα επιφάνειας στην πύλη, Q'G, σχετίζεται µε το δυναµικό 
κατά µήκος του οξειδίου, ψox, µέσω της χωρητικότητας ανά µονάδα επιφάνειας 
του οξειδίου, C'ox. ∆ηλαδή: 
 

Q'G = C'ox·ψox         (1.17) 
 
 
• Περιοχές απογύµνωσης και αναστροφής 
 
Η τιµή του δυναµικού ψS σε κατάσταση απογύµνωσης υπολογίζεται από την 
εξίσωση του Poisson αν δεχθούµε ότι η πυκνότητα φορτίου χώρου µέσα στον 
ηµιαγωγό είναι σταθερή και ίση µε qNA . Αποδεικνύεται [19] ότι ισχύει: 
 

s

BA
s

dqN
ε

ψ
2

2

=             (1.18) 

 
όπου dB το βάθος της περιοχής απογύµνωσης από την επιφάνεια του 
ηµιαγωγού και ΝΑ η συγκέντρωση προσµίξεων αποδεκτών στον ηµιαγωγό. 
 
 
• Περιοχή αναστροφής 
 
Το συνολικό φορτίο κάτω από το οξείδιο Q'C είναι το άθροισµα του φορτίου 
στο στρώµα αναστροφής Q'Ι και του φορτίου λόγω των ιονισµένων δεκτών 
στην περιοχή απογύµνωσης Q'Β: 

 
Q'C = Q'Ι + Q'Β         (1.19) 

 
και επειδή συνήθως φF ≈ 26φt ως 36φt,  στη σχέση (1.16) γίνεται η προσέγγιση: 
 

tFseNqQ tSASC
φφψφψε /)2(/ 2 −+−=      (1.20) 

 
Η περιοχή απογύµνωσης είναι πολύ µεγαλύτερη του στρώµατος αναστροφής. 
Πρακτικά, λοιπόν, όλη η περιοχή απογύµνωσης είναι απαλλαγµένη 
ηλεκτρονίων και το φορτίο οφείλεται µόνο στους δέκτες και καθόλου στους 
ελεύθερους φορείς. 
 
Η περιοχή αναστροφής χωρίζεται σε τρεις υποπεριοχές: την ασθενή, τη µέση 
και την ισχυρή. Η έναρξη της ασθενούς αναστροφής είναι για ψS = φF και το 
ανώτερο όριό της για ψS = 2φF. Για ψS>2φF και για µία ποσότητα φΖ0 που είναι 
αρκετά φt, υπάρχει η µέση αναστροφή. Μετά υπάρχει η ισχυρή αναστροφή. 
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Για τις αλλαγές του ∆Q'C υπεύθυνα είναι τα Q'Ι και ∆Q'Β: 
 

∆Q'C = ∆Q'Ι + ∆Q'Β          (1.21) 
 
Το φορτίο στο στρώµα αναστροφής, Q'Ι, εξαρτάται από την εξωτερικά 
επιβαλλόµενη τάση VGB, σύµφωνα µε τη σχέση: 

 
)(//

SSFBGBoxI VVCQ ψγψ −−−−=     (1.22) 
 
 η οποία προκύπτει από τις σχέσεις που προαναφέρθηκαν και γραφικά 
απεικονίζεται στο σχήµα 2.10: 

 
Σχήµα 1.21: Φορτίο στο στρώµα αναστροφής προς 

            την τάση πύλης - υποστρώµατος 
 
Το συνολικό φορτίο κάτω από το οξείδιο |Q'C| επηρεάζεται σχεδόν 
αποκλειστικά από το φορτίο της περιοχής απογύµνωσης |Q'Β| ως το VM0, µετά 
το |Q'Β| συµβάλλει εξίσου µε το |Q'Ι| (µέση αναστροφή) και τελικά σχεδόν 
καθόλου στην ισχυρή αναστροφή. 
 
 
1.3.6. Χωρητική συµπεριφορά της διόδου MOS για σήµα χαµηλής 

συχνότητας 
 
Όπως γίνεται φανερό παρατηρώντας το σχήµα 2.4(α), αν το VGB αυξηθεί κατά 
µία µικρή ποσότητα ∆VGB, τότε φορτίο ∆Q'G θα εισέλθει στην επαφή της 
πύλης. Για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα, φορτίο ίσης τιµής πρέπει 
να εξέλθει της επαφής του υποστρώµατος, ή, εναλλακτικά, φορτίο -∆Q'G 
πρέπει να εισέλθει στην επαφή του υποστρώµατος. Ορίζεται, λοιπόν, η 
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ποσότητα C'gb ως χωρητικότητα ανά µονάδα επιφάνειας, σύµφωνα µε τη 
σχέση: 

GB

G
gb dV

dQ
C

/
/ ≡           (1.23) 

 
ενώ το ισοδύναµο κύκλωµα είναι: 

 
Σχήµα 1.22: Ισοδύναµο κύκλωµα δοµής MOS δύο 

                       επαφών, συνδεδεµένης µε πηγή τάσης. 
 
Το φορτίο -∆Q'G προκαλεί αλλαγή στο φορτίο του υποστρώµατος Q'C κατά 
∆Q'C = -∆Q'G. Η αλλαγή που θα επέλθει στην τάση πύλης – υποστρώµατος θα 
µοιραστεί κατά µήκος του οξειδίου, σαν ∆ψox, και κατά µήκος του ηµιαγωγού, 
σαν αλλαγή ∆ψs στο δυναµικό επιφάνειας: 

 
∆VGB = ∆ψox + ∆ψs              (1.24) 

 
Από τις δύο προηγούµενες σχέσεις, λοιπόν, προκύπτει: 
 

SCoxGgb ddQddQC ψψ /
1

/
11

/// −
+=       (1.25) 

 
όµως, από τη σχέση (1.17) έχουµε: 

ox

G
ox d

dQ
C

ψ

/
/ =         (1.26) 

 
Με αλλαγή στο δυναµικό του υποστρώµατος κατά ∆ψs το φορτίο στην περιοχή 
θα αλλάξει κατά ∆Q'C. Το επιπλέον φορτίο θα έρθει από τη βάση της περιοχής, 
µέσω της επαφής του υποστρώµατος, σχηµατίζοντας πυκνωτή µε 
χωρητικότητα: 

S

C
c d

dQ
C

ψ

/
/ −=           (1.27) 

 
Συνεπώς η σχέση (1.25) µπορεί να πάρει τώρα τη µορφή: 

 

///

111

Coxgb CCC
+=     (1.28) 

 

Κεφάλαιο 1: Μοριακά Υλικά στη Μικροηλεκτρονική 38



Κατασκευή και Χαρακτηρισµός Νανοδιατάξεων 
Ετεροεπαφών µε Μοριακά και Ηµιαγώγιµα Υλικά 

 

Εποµένως, η χωρητικότητα Cgb είναι ίση µε αυτή που επιδεικνύουν δύο 
πυκνωτές µε τιµές Cox και Cc όταν συνδεθούν σε σειρά, όπως στο ακόλουθο 
σχήµα: 

 
Σχήµα 1.23: Το κύκλωµα της σχέσης (1.28) 

 
Στην περίπτωση της συσσώρευσης, αν ψs<0 και αρκετά µεγαλύτερο του φt 
κατά απόλυτη τιµή, το Q'C είναι ευαίσθητο σε αλλαγές του ψs και το C'c πολύ 
µεγάλο. Αυτό συµβαίνει επειδή το VGB είναι αρκετά µικρότερο του VFB, οπότε 
συγκεντρώνονται πολλές οπές κάτω από το οξείδιο λόγω του αρνητικού 
δυναµικού επιφάνειας. ∆ηµιουργείται, λοιπόν, ένας πυκνωτής µε τη θετική 
πλάκα στο µέρος της βάσης. Συνεπώς, η συνολική χωρητικότητα ανάµεσα στις 
δύο επαφές του MOS είναι αυτή του οξειδίου C'ox. 
 
Θεωρείται η συνεισφορά της χωρητικότητας της περιοχής απογύµνωσης C'b 
και του στρώµατος αναστροφής C'i. Από τις εξισώσεις (1.20) και (1.27) 
προκύπτει η: 

S

I

s

B

tS

ASc d
dQ

d
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e
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tFs
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      (1.29) 

 
εποµένως οι επιµέρους χωρητικότητες λαµβάνουν τις εξής τιµές: 

 

χωρητικότητα περιοχής απογύµνωσης: 
s

B
b d

dQC
ψ

/
/ −=     (1.30) 

 

χωρητικότητα στρώµατος αναστροφής: 
S

I
i d

dQ
ψ

/
/ −=C    (1.31) 

 
Λαµβάνοντας υπόψη την εξίσωση (1.29) οι ακριβείς τιµές των C'b και C'i έχουν 
ως εξής: 

tFse
NqC

tS

ASb φφψφψ
ε

/)2(

/

2
12

−+
=    (1.32) 

 

tFs
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Είναι σηµαντικό να γίνει η παρατήρηση πως από τις εξισώσεις αυτές 
προκύπτει C'b = C'i για ψs = 2φF. 
 
Εποµένως είναι: 

C'c = C'b + C'i             (1.34) 
 
δηλαδή πρόκειται για παράλληλη σύνδεση των πυκνωτών. 
 
Συνολικά, µάλιστα, για το C'gb θα ισχύει: 
 

////

111

iboxgb CCCC +
+=    (1.35)  

 
το οποίο µπορεί να παρασταθεί µε το ισοδύναµο κύκλωµα του σχήµατος 1.24. 
Πρέπει να γίνει η παρατήρηση πως πρόκειται για ισοδύναµο κύκλωµα που 
αφορά µικρές αλλαγές δυναµικών και φορτίων γύρω από µία συγκεκριµένη 
τιµή δυναµικού και όχι τις συνολικές τιµές των δυναµικών και των φορτίων. 
 

 
Σχήµα 1.24: Ισοδύναµο κύκλωµα για µικρές αλλαγές δυναµικών και φορτίων. 

 
Το διάγραµµα που αντιστοιχεί στην συνολική ανά µονάδα επιφάνειας 
χωρητικότητα πύλης - υποστρώµατος C'gb εικονίζεται στο σχήµα 1.25. 
 
Σε εξωτερικό σήµα χαµηλής συχνότητας αντιστοιχεί η συνεχής γραµµή, ενώ 
όταν πρόκειται για εξωτερικό σήµα υψηλής συχνότητας λαµβάνεται η 
διακεκοµµένη γραµµή. Αν το ∆VGB είναι ηµιτονοειδούς µορφής, τότε και οι 
αλλαγές στο φορτίο είναι επίσης ηµιτονοειδείς. Θα αντιστοιχούν σε τιµές 
ισορροπίας µόνο αν η συχνότητα είναι αρκετά χαµηλή (της τάξης του 1 Hz). 
Αν, όµως, πρόκειται για υψηλές συχνότητες (π.χ. 100 kHz), το φορτίο του 
στρώµατος αναστροφής δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει τις αλλαγές του 
∆VGB. Οι απαιτούµενες αλλαγές στο φορτίο πρέπει να δίνονται µε κάλυψη ή 
αποκάλυψη δεκτών στη βάση της περιοχής απογύµνωσης, όπως γίνεται και 
κατά τη διεργασία της απογύµνωσης. Ο λόγος που το φορτίο του στρώµατος 
αναστροφής  δεν   προλαβαίνει  να  παρακολουθήσει   τις  αλλαγές   είναι   πως  
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Σχήµα 1.25: Συνολική ανά µονάδα επιφάνειας χωρητικότητα 

πύλης - υποστρώµατος. 
 
παραµένει αποκοµµένο από το εξωτερικό του εξαιτίας του οξειδίου στο άνω 
και της περιοχής απογύµνωσης στο κάτω µέρος του. Οι µόνοι µηχανισµοί, 
λοιπόν, που επιτρέπουν την αλλαγή της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων είναι η 
θερµική διέγερση και η επανασύνδεση, που όµως λαµβάνουν χώρα µε πολύ 
αργό ρυθµό. Για να επιτευχθεί η συµπεριφορά της µη-διακεκοµµένης 
καµπύλης και σε πολύ υψηλότερες συχνότητες είναι αναγκαίο να υπάρχει 
επικοινωνία µε το περιβάλλον, ώστε να προσδίδεται ή να αφαιρείται φορτίο 
στο στρώµα αναστροφής εξωτερικά. Αυτό πραγµατοποιείται µε τις περιοχές 
της πηγής και της υποδοχής στο MOS transistor. 
 
 
1.3.7. Η βασική δοµή ενός MOSFET 
 
Μία απλοποιηµένη δοµή ενός MOS transistor n-καναλιού εικονίζεται στο 
σχήµα 1.26: 
 
Το transistor κατασκευάστηκε πάνω σε υπόστρωµα ή σώµα (substrate ή body) 
πυριτίου (Si) p-τύπου. Τυπικές τιµές νόθευσης (doping) για το υπόστρωµα 
είναι 1016 ως 1018 cm-3. Θεωρούµε πως η συγκέντρωση των ιόντων νόθευσης 
είναι οµοιόµορφη σε όλο το υπόστρωµα. 
 
Το κεντρικό µέρος της κατασκευής είναι καλυµµένο µε έναν µονωτή (συνήθως 
διοξείδιο του πυριτίου – αποκαλείται απλώς οξείδιο) πάχους 35-100 Å. Η 
επιφάνεια που άπτεται του οξειδίου αποκαλείται απλώς επιφάνεια. 
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Σχήµα 1.26: Απλοποιηµένη δοµή ενός MOS transistor n-καναλιού: 

(α) προοπτική, (β) τοµή. Τυπικές τιµές: L=1 ως 10µm, W=2 ως 500µm και 
πάχος οξειδίου της τάξης των 0,1µm. 

 
Ένα ηλεκτρόδιο χαµηλής αντίστασης, η πύλη (gate), βρίσκεται επάνω από το 
οξείδιο [19, 20, 23, 24, 25]. Το Aℓ χρησιµοποιείται σε ευρεία κλίµακα σαν 
µεταλλικό στρώµα - ηλεκτρόδιο των συµβατικών διατάξεων MOSFET. Όµως, 
τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη των MOSFET υποµικρονικών 
διαστάσεων, ευρεία είναι η χρησιµοποίηση πολυκρυσταλλικού πυριτίου 
(polysilicon) σε συνδυασµό µε µέταλλα υψηλού σηµείου τήξης (W, Mo, Ta, 
κ.ά.) σαν ηλεκτρόδια πύλης, καθώς επίσης και ενώσεων του πυριτίου µε τα 
µέταλλα αυτά (πυριτίδια) σαν ηλεκτρόδια πηγής και υποδοχής. Το 
πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι p- ή n-τύπου νοθευµένο σε µεγάλο βαθµό 
(1020 cm-3). Οι δύο περιοχές που απεικονίζονται στα άκρα αναπτύσσονται 
εµφυτεύοντας άτοµα δότες, µε το οξείδιο πύλης να δρα ως µάσκα. Η µάσκα 
αυτή δέχεται τους δότες και τους εµποδίζει από την περαιτέρω διείσδυσή τους. 
Η πύλη είναι, λοιπόν, πολύ νοθευµένη και παρουσιάζει χαµηλή αντίσταση. Οι 
δότες φτάνουν στο υπόστρωµα ακριβώς έξω από τη σκιά που διαµορφώνει η 
πύλη και σχηµατίζουν τις δύο n+ (n µεγάλης νόθευσης) περιοχές που 
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ονοµάζονται πηγή (source) και υποδοχή (drain). Αυτές έχουν βάθος συνήθως 
0,04 ως 0,2 µm. Η βαριά νόθευση έχει σαν αποτέλεσµα τη χαµηλή αντίσταση 
των περιοχών αυτών, αφού η πληθώρα ηλεκτρονίων που περιέχουν είναι 
διαθέσιµη για αγωγή. Κατασκευαστικά βήµατα σε υψηλές θερµοκρασίες που 
ακολουθούν οδηγούν σε διάχυση των δοτών εις βάθος και πλάτος. Έτσι, οι 
περιοχές πηγής και η υποδοχής εκτείνονται ελαφρά και κάτω από την πύλη, σε 
µια απόσταση 0,02 ως 0,1 µm. 
 
Η περιοχή µεταξύ πηγής και υποδοχής ονοµάζεται δίαυλος ή κανάλι (channel). 
Οι τιµές πλάτους W και µήκους L µπορούν να διαφέρουν πολύ (από µικρότερο 
του µικροµέτρου, ως αρκετές εκατοντάδες αυτού), ανάλογα µε τις ανάγκες του 
κυκλώµατος. Στα ψηφιακά κυκλώµατα, το L κρατείται στην όσο το δυνατό 
µικρότερη τιµή. 
 
Αν το δυναµικό της πύλης είναι αρκετά θετικότερο από άλλα µέρη της 
κατασκευής, τα ηλεκτρόνια µπορούν να έλκονται κατευθείαν κάτω από τον 
µονωτή, κοντά στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Αυτά τα ηλεκτρόνια 
µπορούν να έρθουν µέσω των n+ περιοχών όπου υπάρχουν σε αφθονία, 
γεµίζοντας το κανάλι. Για το λόγο αυτό, η διάταξη του σχήµατος 1.26 
ονοµάζεται n-καναλιού. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων στο κανάλι µπορεί να 
µεταβάλλεται λόγω του δυναµικού της πύλης. Αυτό οδηγεί στην αλλαγή της 
ισχύος της σύνδεσης µεταξύ των δύο n+ περιοχών, µε αποτέλεσµα την δράση 
της διάταξης ως transistor. Αν οι δύο n+ περιοχές βρίσκονται σε διαφορετικό 
δυναµικό, η περιοχή µε το χαµηλότερο δυναµικό δρα ως πηγή ηλεκτρονίων τα 
οποία µέσω του καναλιού αντλούνται από την περιοχή υψηλότερου δυναµικού, 
δηλαδή την υποδοχή. 
 
Η πηγή, η υποδοχή, η πύλη και το υπόστρωµα µπορούν να έρθουν σε επαφή 
µέσω προσκολληµένων ακροδεκτών µε τα σύµβολα S, G, D και B αντίστοιχα. 
 
Τα πρώτα επιτυχηµένα MOS transistors χρησιµοποίησαν µέταλλο σαν υλικό 
για την πύλη. Για το λόγο αυτό, η διάταξη ονοµάστηκε MOS (metal oxide 
semiconductor). Άλλα ακρωνύµια είναι τα MOSΤ (MOS Transistor), MOSFET 
(MOS Field-Effect Transistors) και IGFET (Insulated - Gate Field Effect 
Transistor), δηλαδή τρανζίστορ µονωµένης πύλης. Το τελευταίο όνοµα 
επινοήθηκε προς διαχωρισµό της διάταξης από τα Junction - Gate Field Effect 
Transistors, όπου η πύλη χωρίζεται από την υπόλοιπη διάταξη µε µία pn 
ένωση. Ανάµεσα στα ακρωνύµια αυτά, το IGFET είναι το πιο γενικό, αλλά δεν 
τυγχάνει ευρείας χρήσης. Σήµερα, τα δηµοφιλή ακρωνύµια MOSΤ και 
MOSFET σηµαίνουν ουσιαστικά ό,τι και το IGFET, χωρίς να υπονοούν 
οπωσδήποτε χρήση µετάλλου ή διοξειδίου του πυριτίου για την πύλη και τον 
µονωτή. 
 
Συχνά τα MOS transistors n- και p-καναλιού αναφέρονται απλώς ως nMOS και 
pMOS αντίστοιχα. Αµφότερες οι συσκευές βρίσκονται στα ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα της CMOS (complementary MOS) τεχνολογίας, όπου συνδυάζεται 
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η εκµετάλλευση των MOSFET µε κανάλια n- και p-τύπου. Τοµές τριών τύπων 
CMOS ολοκληρωµένων κυκλωµάτων εικονίζονται στο σχήµα 1.27. 
 

 
Σχήµα 1.27: Απλοποιηµένες CMOS διεργασίες: 

(α) LOCOS, (β) STI, (γ) SOI. Οι επαφές δεν απεικονίζονται. 
 
Στο σχήµα 1.27(α) φαίνεται το αποτέλεσµα της λεγόµενης “τοπικής οξείδωσης 
του πυριτίου” (LOCOS, local oxidation of silicon) διεργασίας. 
Χαρακτηριστικό αυτής της διεργασίας είναι η σταδιακή µετάβαση του οξειδίου 
από µικρό, κάτω από τις πύλες, ως µεγάλο πάχος. Το χοντρό οξείδιο χρειάζεται 
ώστε οι γειτονικές καλωδιώσεις να µην είναι σε θέση να προκαλέσουν 
παρασιτικά κανάλια. Στο σχήµα 1.27(β) εικονίζεται ένας διαφορετικός τύπος 
διαδικασίας CMOS, γνωστής ως µόνωση ρηχής περιφερειακής τάφρου (STI, 

Κεφάλαιο 1: Μοριακά Υλικά στη Μικροηλεκτρονική 44



Κατασκευή και Χαρακτηρισµός Νανοδιατάξεων 
Ετεροεπαφών µε Μοριακά και Ηµιαγώγιµα Υλικά 

 

shallow-trench isolation). Πρόκειται για µια πιο προηγµένη τεχνική η οποία 
διαδίδεται όλο και περισσότερο. Όπως φαίνεται, µία περιφερειακή τάφρος 
οξειδίου µονώνει τις συσκευές µεταξύ τους, επιτρέποντάς τους να έρθουν πιο 
κοντά, χωρίς να δηµιουργείται πρόβληµα µε το latchup. Ακόµη καλύτερη είναι 
η µόνωση στις διεργασίες πυριτίου πάνω σε µονωτή (SOI, silicon on insulator), 
όπου η κάθε διάταξη περιβάλλεται από οξείδιο, ώστε να είναι τελείως 
µονωµένη από τις γειτονικές της, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.27(γ). 
 
Προς διατήρηση των ενώσεων µεταξύ n-πηγαδιών και p-πηγών και drains σε 
ανάστροφη πόλωση, το πηγάδι πρέπει να συνδέεται σε ένα κατάλληλο 
δυναµικό, το οποίο, για ψηφιακά κυκλώµατα, είναι το πιο θετικό δυναµικό του 
κυκλώµατος. Οι επαφές ανάµεσα στις περιοχές της πηγής και της υποδοχής 
γίνονται µέσω αποκοπών του οξειδίου που ονοµάζονται παράθυρα επαφής 
(contact windows) και δεν απεικονίζονται στο σχήµα 1.27. 
 
Οι ελάχιστες δυνατές διαστάσεις καθορίζονται από τις δυνατότητες του 
εξοπλισµού παραγωγής. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι να αποφευχθεί το 
φαινόµενο του “latchup”, κατά το οποίο µερικές από τις διόδους που 
σχηµατίστηκαν στις pn ενώσεις µπορεί να µετατραπούν σε ορθής πόλωσης, 
οδηγώντας σε δράση διπολικού transistor. Προς αποφυγή του latchup πρέπει 
να διατηρηθεί µια ικανοποιητική απόσταση µεταξύ των διαφόρων περιοχών. 
 
Οι πραγµατικές τιµές του µήκους και πλάτους του καναλιού µετά την 
παρασκευή, µπορεί να διαφέρουν αρκετά από τις τιµές κατά το σχεδιασµό. Οι 
λόγοι που συνεισφέρουν σε κάτι τέτοιο είναι πολλοί. Κατά τις διεργασίες 
υψηλών θερµοκρασιών, οι περιοχές πηγής και υποδοχής δεν διαχέονται µόνο 
προς τα κάτω, αλλά και οριζοντίως, αλλάζοντας την αρχική απόσταση µεταξύ 
τους. Γενικά, έχουµε: 
 

W = Wm – ∆W         (1.36) 

L = Lm –∆L              (1.37) 
 
όπου W και L είναι οι πραγµατικές τιµές πλάτους και µήκους αντίστοιχα, Wm 
και Lm είναι οι αντίστοιχες τιµές σχεδιασµού και ∆W και ∆L οι διορθώσεις που 
πρέπει να εφαρµοστούν, ώστε να βρεθούν οι πραγµατικές διαστάσεις. Οι 
διορθώσεις αυτές είναι συνήθως θετικές, και µπορεί να είναι της τάξης των 
δεκάτων του µικροµέτρου. 
 
 
1.3.8. Μια ποιοτική δοµή της λειτουργίας του MOS transistor µε πόλωση 
 
Στο σχήµα 1.28 φαίνεται ένα n-καναλιού MOS transistor στο οποίο έχουν 
εφαρµοστεί εξωτερικές τάσεις [18, 26]: 
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Σχήµα 1.28: Ένα n-καναλιού MOS transistor υπό τάση, 

σε κατάσταση αναστροφής 
 
Η τάση πύλης-πηγής είναι αρκετά θετική, ώστε κοντά στην επιφάνεια να 
συσσωρεύονται ηλεκτρόνια, παρά το p-υπόστρωµα. Υπάρχει, λοιπόν, 
αναστροφή. Τα ηλεκτρόνια εισέρχονται µε ευκολία από µία από τις n+ 
περιοχές, όπου βρίσκονται σε αφθονία. 
 
Η πηγή και η υποδοχή διαµορφώνουν δύο pn ενώσεις µε το υπόστρωµα, που 
βρίσκονται σε ανάστροφη πόλωση. Κανονικά, σε µία pn ένωση η περιοχή 
απογύµνωσης εκτείνεται σε αµφότερες τις n και p περιοχές. Στο MOS 
transistor του σχήµατος, όµως, η απογύµνωση µέσα στη n-περιοχή είναι πολύ 
µικρότερη, καθώς η νόθευση εκεί είναι πολύ µεγαλύτερη, οπότε και η περιοχή 
αυτή δεν απεικονίζεται προς απλούστευση. Η τάση της υποδοχής είναι 
θετικότερη αυτής της πηγής. Εποµένως, η ανάστροφη πόλωση κατά µήκος της 
pn ένωσης υποδοχής-υποστρώµατος είναι µεγαλύτερη και η περιοχή 
απογύµνωσης, επίσης, µεγαλύτερη. Σαν αποτέλεσµα, υπάρχουν περισσότεροι 
αρνητικά φορτισµένοι δέκτες γύρω από την υποδοχή, από ότι γύρω από την 
πηγή. Αυτό σηµαίνει πως χρειάζονται λιγότερα ηλεκτρόνια στο κανάλι κοντά 
στην υποδοχή για να αντισταθµίσουν τα θετικά φορτία της πύλης. Έτσι, όπως 
φαίνεται και από το σχήµα, η συγκέντρωση ηλεκτρονίων µοιάζει να µειώνεται 
πιο κοντά στην υποδοχή, ενώ η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζεται 
κοντά στην πηγή. Όσο πιο µεγάλη είναι η τάση της πύλης, τόσο περισσότερα 
ηλεκτρόνια συγκεντρώνονται και η αναστροφή γίνεται πιο έντονη. Μόνο 
µερικά Volts να αλλάξουν στην τάση της πύλης, η αλλαγή του αριθµού των 
ηλεκτρονίων µπορεί να αλλάξει κατά πολλές τάξεις µεγέθους. Αν και η 
µεταβολή γίνεται µε συνεχή τρόπο, λέγεται πως η αλλαγή είναι από την 
ασθενή, στη µέτρια και τέλος στην ισχυρή αναστροφή. 
 
Η διαφορά δυναµικού VDS ανάµεσα στην υποδοχή και την πηγή είναι θετική 
και εµφανίζεται κατά µήκος του στρώµατος αναστροφής. Προκαλεί κίνηση 
ηλεκτρονίων, αφού τα ηλεκτρόνια εισέρχονται από την πηγή, διαπερνούν το 
κανάλι και απορροφούνται από την υποδοχή. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν σχετικά 
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αργά από την πηγή και καθώς πλησιάζουν την υποδοχή επιταχύνουν. Κατά τον 
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται σταθερό ρεύµα κατά µήκος του καναλιού, αν και οι 
συγκέντρωση ηλεκτρονίων διαφέρει από σηµείο σε σηµείο µέσα στο κανάλι. Η 
κίνηση αρνητικών φορτίων προς τα δεξιά αντιστοιχεί σε θετικό ρεύµα ΙDS από 
την υποδοχή προς την πηγή. 
 
Θεωρώντας πως η VDS αρχίζει από το µηδέν και αυξάνει, η µεταβολή του 
ρεύµατος ΙDS φαίνεται στο σχήµα 1.29. 

 
Σχήµα 1.29: Τυπική συµπεριφορά του ρεύµατος της υποδοχής προς το δυναµικό 

υποδοχής-πηγής, για δεδοµένη τάση πύλης-πηγής. 
 
Για µικρές τιµές της τάσης υποδοχής, το αποτέλεσµα πάνω στο ρεύµα είναι 
µεγάλο. Για αρκετά µεγάλες τιµές, όµως, το ρεύµα προσεγγίζει σταδιακά µια 
κορεσµένη κατάσταση, όπως φαίνεται και από το ανώτερο µέρος της καµπύλης 
του σχήµατος. Αυτό συµβαίνει όταν η τάση υποδοχής είναι τόσο µεγάλη ώστε, 
για δεδοµένο δυναµικό πύλης, να απορροφά όλα τα ηλεκτρόνια που µπορεί να 
προσφέρει το κανάλι. ∆ιακρίνονται, έτσι, οι περιοχές µη-κορεσµού και 
κορεσµού, όπως στο σχήµα. Αν και η µετάβαση µεταξύ µη-κορεσµού και 
κορεσµού είναι οµαλή, το όριό τους λαµβάνεται για ευκολία σε συγκεκριµένο 
σηµείο. 
 
Στο σχήµα 1.28, από ότι φαίνεται, το υπόστρωµα και η πηγή είναι 
βραχυκυκλωµένες. Υποθέτοντας πως η σύνδεση αυτή κόβεται και 
παρεµβάλλεται µία πηγή τάσης, έτσι ώστε η τάση του υποστρώµατος να είναι 
πιο αρνητική από της πηγής, οδηγούµαστε στην κατάσταση του σχήµατος 1.30. 
 
Αυτό θα προκαλέσει µείωση του αριθµού των ηλεκτρονίων στο κανάλι, που θα 
εκδηλωθεί µε µία µείωση στο ID. To φαινόµενο αυτό ονοµάζεται φαινόµενο 
σώµατος (body effect) και ποιοτικά εξηγείται ως εξής: Το υπόστρωµα είναι 
αγώγιµο και χωρίζεται από το κανάλι µε την περιοχή απογύµνωσης, όπως η 
πύλη χωρίζεται µε το οξείδιο. Το υπόστρωµα δρα, τότε, ως µία άλλη πύλη. 
Ονοµάζεται, µάλιστα, και πίσω πύλη (back gate). Εφαρµόζοντας ένα αρνητικό 
δυναµικό στο υπόστρωµα µειώνεται ο αριθµός των ηλεκτρονίων, όπως θα 
γινόταν και µε την περίπτωση της εφαρµογής µίας αρνητικής τάσης στην πύλη. 
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Σχήµα 1.30: Η συνδεσµολογία του σχήµατος 1.28, µε παρεµβολή µίας αρνητικής 

τάσης µεταξύ υποστρώµατος και πηγής. 
 
 
1.3.9. Χαρακτηριστικές καµπύλες του MOS transistor 
 
Στο σχήµα 1.31 φαίνεται η καµπύλη του ΙD προς την VD, µε το VGS σαν 
παράµετρο και το υπόστρωµα βραχυκυκλωµένο µε την πηγή, για συγκεκριµένο 
transistor. 

 
Σχήµα 1.31: Χαρακτηριστικές καµπύλες ΙD-VDS  µε το VGS  σαν παράµετρο, 

για τη διάταξη του σχήµατος 1.28. 
 
Με τον έλεγχο του VGS το ΙD µπορεί να επηρεαστεί κατά αρκετές τάξεις 
µεγέθους. Στο σχήµα φαίνονται επίσης και οι διαφορετικές περιοχές της 
αναστροφής, ανάλογα µε το VGS. Καθώς το VGS ή το VDS µειώνεται, το ρεύµα 
στο κανάλι µπορεί να γίνει τόσο µικρό, ώστε να επισκιάζεται από το ρεύµα 
διαρροής της ανάστροφα πολωµένης επαφής υποδοχής-υποστρώµατος, ή 
ακόµα και τη διαρροή από το στρώµα αναστροφής στο υπόστρωµα. Στο 
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σχήµα, αυτό γίνεται πιο φανερό στις µικρές τιµές του ΙD. Το όριο µεταξύ των 
περιοχών µη-κορεσµού και κορεσµού γίνεται φανερό από µία διακεκοµµένη 
γραµµή, µε τον κορεσµό να βρίσκεται δεξιά της γραµµής αυτής. 
 
Τα σχήµα αναφέρεται σε συσκευές µεγάλου καναλιού. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η αύξηση του ΙD µε το VDS στην περίπτωση κορεσµού δεν είναι προφανής για 
την κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε. Σε συσκευές µικρού καναλιού η σχέση του 
ΙD µε το VDS είναι πιο προφανής. 
 
Σε κάθε περιοχή της αναστροφής, το transistor παρουσιάζει µία διαφορετική 
συµπεριφορά. Αρχικά, στην περιοχή ασθενούς αναστροφής, το ρεύµα 
οφείλεται στην διάχυση (diffusion) των φορέων και το ΙD είναι εκθετικά 
ανάλογο του VGS. Συνήθως, οι τιµές του VGS για τις οποίες παρατηρείται 
ασθενής αναστροφή µπορούν να είναι µερικά δέκατα του Volt. Λόγω, όµως, 
της εκθετικής συµπεριφοράς της περιοχής, αυτό είναι αρκετό ώστε το ρεύµα 
υποδοχής να διαφοροποιείται 3 ως 4 τάξεις µεγέθους σε θερµοκρασία 
δωµατίου. 
 
Ακολούθως, στην ισχυρή αναστροφή, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.31 το ρεύµα 
µοιάζει να είναι λόγω της παρέκκλισης (drift). Στην περιοχή κορεσµού της 
ισχυρής αναστροφής, το ΙD είναι περίπου τετραγωνικά ανάλογο του VGS για 
συσκευές µεγάλου καναλιού. 
 
Στην µέση αναστροφή, το ρεύµα επηρεάζεται σηµαντικά και από τη διάχυση 
και από την παρέκκλιση. Στην περιοχή αυτή το ΙD δεν είναι ούτε εκθετικής, 
ούτε πολυωνυµικής µορφής, αλλά συµπεριφέρεται µάλλον γραµµικά από τη 
µια περιοχή στην άλλη καθώς το VGS αυξάνει κατά µερικά δέκατα του Volt. 
Μέσα στην περιοχή αυτή το ρεύµα µπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπου 
δύο τάξεις µεγέθους. 
 
Η απαιτούµενη τάση πύλης για την δηµιουργία του διαύλου αντιστροφής στη 
διεπιφάνεια της διάταξης και την έναρξη της λειτουργίας του MOSFET 
ονοµάζεται τάση κατωφλίου VT. H VT είναι µία πολύ σηµαντική παράµετρος 
για τη λειτουργία µιας διάταξης MOSFET. 
 
Η  δυνατότητα  ελέγχου της τιµής της τάσης κατωφλίου VT ενός MOSFET 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ρόλος της είναι κρίσιµος για τη 
λειτουργία της διάταξης σε διάφορες εφαρµογές. Ο έλεγχος της τιµής της VT 
είναι δυνατόν να γίνει µε ακρίβεια µέσω της εµφύτευσης προσµίξεων στην 
περιοχή διαύλου της διάταξης. Συγκεκριµένα, σε MOSFET µε δίαυλο n-τύπου 
η εµφύτευση τρισθενών ιόντων βορίου, µέσω του λεπτού οξειδίου της πύλης 
στην περιοχή της διεπιφάνειας Si – SiO2, προκαλεί αύξηση της τιµής της VT, 
ενώ στην περίπτωση  p-διαύλου η τάση VT ελαττώνεται. Άλλος σηµαντικός 
τρόπος τροποποίησης της VT είναι µέσω της πόλωσης του υποστρώµατος. 
Στην περίπτωση που η τάση µεταξύ πηγής - υποστρώµατος VSB είναι µη 
µηδενική, τότε η τάση κατωφλίου µεταβάλλεται ανάλογα µε τον τύπο του 
υποστρώµατος και την πολικότητα της VSB. 
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1.4. Μνήµες τύπου flash 
 
 
1.4.1. ∆οµή της µνήµης flash και σύγκριση µε τα άλλα είδη µνήµης 
 
Οι ηλεκτρονικές µνήµες απαντώνται σε µία ποικιλία µορφών, ώστε να 
εξυπηρετήσουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Οι µνήµες τύπου flash 
χρησιµοποιούνται για εύκολη και γρήγορη αποθήκευση πληροφοριών σε 
συσκευές όπως οι ψηφιακές κάµερες και οικιακές κονσόλες παιχνιδιών. 
Χρησιµοποιούνται, µάλιστα, περισσότερο σαν σκληρός δίσκος, παρά σαν 
RAM. Θεωρούνται αποθηκευτικές διατάξεις στερεάς κατάστασης (solid state) 
δηλαδή δεν περιέχουν κινούµενα µέρη, αλλά όλα συµβαίνουν ηλεκτρονικά 
αντί για µηχανικά. [27, 28] 
 
Η µνήµη flash ανήκει στις µη-πτητικές µνήµες (non-volatile memories), 
δηλαδή µπορεί να διατηρήσει τα δεδοµένα χωρίς κάποια εξωτερική πηγή 
ενέργειας. Μαζί µε τις mask ROM και τις EPROM είναι τυπικές µη-πτητικές 
µνήµες. Από την άλλη, η RAM απαιτεί συνεχή ανανέωση για τη διατήρηση 
των περιεχοµένων της. 
 

 
Σχήµα 1.32: Κατηγοριοποίηση ειδών µνήµης. 

 
Οι mask ROM είναι οι αρχικές µη-πτητικές µνήµες, αλλά ο κώδικας ήταν 
προκαθορισµένος και δεν ήταν δυνατόν να επαναπρογραµµατιστεί από τον 
χρήστη. Καθώς το λογισµικό γινόταν όλο και πιο πολύπλοκο, η ανάγκη 
οδήγησε στην κατασκευή των µνηµών EPROM (erasable programmable read 
only memory) που είναι ROM οι οποίες επιτρέπουν τη διαγραφή και την 
επανεγγραφή. ∆υστυχώς, όµως, για τη διαγραφή απαιτούταν να αφαιρεθεί το 
chip από τη διάταξη και να εκτεθεί σε UV, που είναι διαδικασία χρονοβόρα 
(άνω των 20min). Αναπτύχθηκαν, έτσι, οι ΕEPROM (electrically erasable 
programmable read only memory) όπου η διαγραφή και η επανεγγραφή 
γίνονται ηλεκτρικά. Η µνήµη flash είναι ένα είδος EEPROM chip. Ο όρος 
"flash" αρχικά προήλθε από το γεγονός πως ολόκληρο το chip µπορούσε να 
σβηστεί ακαριαία (in a flash), αλλά σήµερα η µνήµη έχει χωριστεί σε blocks 
που µπορούν να σβηστούν ξεχωριστά για καλύτερη χρηστικότητα. 
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Η µνήµη flash αποτελείται από ένα πλέγµα γραµµών και στηλών µε µία 
κυψελίδα που έχει δύο transistors σε κάθε διασταύρωση. Τα δύο transistors 
διαχωρίζονται το ένα από το άλλο µε ένα λεπτό στρώµα οξειδίου. Το ένα 
transistor ονοµάζεται κινητή πύλη (floating gate), ενώ το άλλο πύλη ελέγχου 
(control gate). Η µόνη σύνδεση της κινητής πύλη µε τη σειρά (ή wordline) 
είναι µέσω της πύλης ελέγχου. Όσο αυτή η σύνδεση υφίσταται, η κυψελίδα 
έχει την τιµή "1". Για να γίνει η τιµή "0", απαιτείται η µετακίνηση του φορτίου 
από το οξείδιο µε την εφαρµογή ηλεκτρικού παλµού. Το φορτίο πρέπει να 
ξεπεράσει το φραγµό δυναµικού του οξειδίου (Fowler-Nordheim tunneling). 
Το tunneling χρειάζεται για να αλλάξει η θέση των ηλεκτρονίων στην κινητή 
πύλη. Ένα ηλεκτρικό φορτίο, συνήθως 10-13 Volts, εφαρµόζεται στην κινητή 
πύλη. Το φορτίο έρχεται από την στήλη (ή bitline) εισέρχεται στην κινητή 
πύλη και αντλείται στη γείωση. 
 
Το φορτίο κάνει το transistor της κινητής πύλης να δράσει ως πυροβόλο 
ηλεκτρονίων (electron gun). Τα διεγερµένα ηλεκτρόνια ωθούνται να 
διαπεράσουν το οξείδιο και να παγιδευτούν στην απέναντι πλευρά, δίνοντας 
ένα αρνητικό φορτίο. ∆ρουν, λοιπόν, ως φράγµα µεταξύ της κινητής πύλης και 
της πύλης ελέγχου. Αν η ροή µέσω της πύλης είναι µεγαλύτερη του πενήντα 
τοις εκατό του φορτίου, έχει την τιµή "1". Για ροή µικρότερη του ορίου του 
πενήντα τοις εκατό, η τιµή αλλάζει στο "0". Μία κενή EPROM έχει όλες τις 
πύλες πλήρως ανοικτές, δίνοντας σε κάθε κυψελίδα την τιµή "1" [29]. 
 
Τα παραπάνω φαίνονται παραστατικά στο σχήµα που ακολουθεί: 

 
Σχήµα 1.33: Καταστάσεις "0" και "1" σε κυψελίδα. 

 
Τα ηλεκτρόνια στις κυψελίδες ενός chip µνήµης flash µπορούν να επιστρέψουν 
στην τιµή "1" µε την επιβολή ενός ηλεκτρικού πεδίου. Οι µνήµες flash 
χρησιµοποιούν ηλεκτρικές συνδέσεις εντός του κυκλώµατος (in-circuit wiring) 
για την εφαρµογή του ηλεκτρικού πεδίου σε ολόκληρο το chip, ή σε 
προκαθορισµένους τοµείς (blocks). Αυτό σβήνει την επιλεγµένη περιοχή του 
chip, η οποία όµως µπορεί να ξαναγραφεί. Οι µνήµες flash λειτουργούν πολύ 
γρηγορότερα από τις παραδοσιακές EEPROM, επειδή αντί να σβήνουν ένα 
byte κάθε φορά, µπορούν να σβήνουν ένα block ή ολόκληρο το chip και µετά 
να το ξαναγράφουν. Μπορούν να προγραµµατιστούν µε βάση ένα byte ή µία 
word, αλλά πρέπει να σβηστεί ολόκληρο το block (συνήθως 8 ως 64 Kbytes σε 

Κεφάλαιο 1: Μοριακά Υλικά στη Μικροηλεκτρονική 51



Κατασκευή και Χαρακτηρισµός Νανοδιατάξεων 
Ετεροεπαφών µε Μοριακά και Ηµιαγώγιµα Υλικά 

 

µέγεθος). Μόνο, όµως, οι EEPROM µπορούν να σβηστούν µε βάση ένα byte ή 
µία word πραγµατικά. Αν και οι EEPROM φαίνονται πιο εύχρηστες, για τη 
λειτουργία τους απαιτούνται δύο transistors για τη συγκράτηση ενός bit 
δεδοµένων, ενώ στις flash µνήµες µόνο ένα transistor, που συνεπάγεται 
χαµηλότερο κόστος ανά bit [30, 31, 32]. 
 
Η αρχή λειτουργίας µίας µνήµης flash (NOR τύπου) φαίνεται στο σχήµα 1.34. 
 

 
                   (α)                                                (β)                                            (γ) 

Σχήµα 1.34: Αρχή λειτουργίας µίας µνήµης flash: 
(α) εγγραφή, (β) διαγραφή, (γ) ανάγνωση 

 

 
Σχήµα 1.35: Η δοµή µίας µνήµης flash όπως φαίνεται 

από µικροσκόπιο SEM. 
 

 
Σχήµα 1.36: Η δοµή της µνήµης flash είναι απλούστερη από τη 

δοµή των άλλων ειδών µνήµης. 
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Το κύριο πλεονέκτηµα της flash µνήµης είναι ότι συνδυάζει τα επιθυµητά 
χαρακτηριστικά των άλλων ειδών µνήµης, σε χαµηλότερο µάλιστα κόστος από 
τις EEPROM. Οπότε: 
• Τα δεδοµένα είναι ηλεκτρικά επανεγγράψιµα (χαρακτηριστικό της RAM). 
• Μη-πτητική (χαρακτηριστικό της RΟM). 
• Υψηλότερη πυκνότητα µνήµης και χαµηλότερο κόστος, λόγω της απλής 

δοµής των κυψελίδων. 
• Υψηλότερη ταχύτητα στην προσπέλαση δεδοµένων 
• Τα δεδοµένα προγραµµατίζονται επί του chip. 
 
Τα παραπάνω, συγκριτικά µε τα άλλα είδη µνήµης φαίνονται στο σχήµα 1.37. 
 

 
Σχήµα 1.37: Η µνήµη flash συνδυάζει χαρακτηριστικά και 

από τα άλλα είδη µνήµης. 
 
Πιο εκτεταµένη σύγκριση των διαφόρων ειδών µνήµης γίνεται στον πίνακα 
1.2: 

Μη-πτητικές µνήµες Πτητικές µνήµες  
Flash FeRAM EEPROM EPROM Mask ROM DRAM SRAM 

Συγκράτηση 
δεδοµένων Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι 

Επανεγγραφή Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι 

Τρόπος 
επανεγγραφής 

∆ιαγραφή 
& γράψιµο: 
ηλεκτρικά 

Γράψιµο 
χωρίς 

διαγραφή: 
ηλεκτρικά 

Γράψιµο 
χωρίς 

διαγραφή: 
ηλεκτρικά 

∆ιαγραφή: 
UV 

Γράψιµο: 
ηλεκτρικά 

Όχι 

Γράψιµο 
χωρίς 

διαγραφή: 
ηλεκτρικά 

Γράψιµο 
χωρίς 

διαγραφή: 
ηλεκτρικά 

Ταχύτητα 
εγγραφής Καλή Εξαιρετική Μέτρια Μέτρια Όχι Καλή Εξαιρετική 

Ταχύτητα 
προσπέλασης 
δεδοµένων 

Καλή Καλή Μέτρια Μέτρια Μέτρια Καλή Εξαιρετική 

Υψηλότερος 
βαθµός 

ολοκλήρωσης 
Εξαιρετικός Μέτρια Χαµηλός Μέτρια Εξαιρετικός Καλή Χαµηλός 

Πίνακας 1.2: Σύγκριση των διαφόρων ειδών µνήµης. 
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Οι µνήµες flash είναι τώρα διαθέσιµες σε πυκνότητες ως 256 Mbits σε µία 
µόνο κυψελίδα, ενώ οι πυκνότητες αυξάνουν συνεχώς. Πλέον, η προοπτική 
ενός οδηγού στερεάς κατάστασης (solid state drive) γίνεται πραγµατικότητα. 
Οι µνήµες δεν γίνεται να χρησιµοποιηθούν επ’ άπειρο χωρίς τελικά να 
φθαρούν και να εκφυλιστούν οι ιδιότητές τους. Οι µνήµες flash παρουσιάζουν 
µία πολύ καλή συµπεριφορά στον τοµέα αυτό. 
 
 

 
Σχήµα 1.38: ∆υνατότητα επαναχρησιµοποίησης και πυκνότητα των µνηµών flash 

ως προς τις υπόλοιπες µνήµες. 
 
Η µνήµες flash µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τα εξής κριτήρια: 
• Εξωτερική διασύνδεση (interface): 

o απρογραµµάτιστη (άµεση, random) 
o διαδοχική (έµµεση, sequential) 

• Εσωτερική αρχιτεκτονική της κυψελίδας µνήµης: 
o NOR (οι κυψελίδες µνήµης συνδέονται στις bit lines παράλληλα) 
o NAND (οι κυψελίδες µνήµης συνδέονται στις bit lines σειριακά) 
o AND (αποτελεί υβρίδιο των δύο προηγούµενων) 

 
Η εξωτερική διασύνδεση καθορίζει το πώς η µνήµη είναι συνδεµένη µε το 
σύστηµα. Η απρογραµµάτιστη διασύνδεση απαιτεί η µνήµη flash να έχει 
ξεχωριστές γραµµές διευθύνσεων, δεδοµένων και ελέγχου. Αυτό είναι και το 
πλέον συνηθισµένο στις SRAM, EPROM κτλ. ενώ είναι το πιο κατάλληλο για 
άµεση σύνδεση µε το bus του µικροεπεξεργαστή. 
 
Οι NOR και NAND αποτελούνται κατά κύριο λόγο από τα ίδια µέρη, αλλά 
διαφέρουν στην εσωτερική σύνδεση των κυψελίδων µνήµης. Σε µία ακολουθία 
από NOR flash µνήµες, η bit line µηδενίζεται αν έστω ένα transistor πάρει τιµή 
"1". Οι κυψελίδες µνήµης συνδέονται στις bit lines παράλληλα. Στην 
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περίπτωση µίας ακολουθίας από NAND flash µνήµες, η bit line µηδενίζεται αν 
όλα τα transistors πάρουν τιµή "1". Οι κυψελίδες µνήµης συνδέονται στις bit 
lines σε σειρά. (σχήµα 1.39) 

                   
                                 (α)                                                  (β) 

Σχήµα 1.39: ∆οµή NOR και NAND κυψελίδων. 
 
Κάθε είδος έχει τα δικά του πλεονεκτήµατα. Η NOR αρχιτεκτονική παρέχει 
υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης, αλλά χαµηλές ταχύτητες διαγραφής και 
εγγραφής. Αυτό την καθιστά κατάλληλη για εφαρµογές όπως η εκτέλεση 
προγραµµάτων. Εποµένως η NOR είναι σχεδιασµένη για άµεση πρόσβαση 
(ξεχωριστές γραµµές διευθύνσεων, δεδοµένων και ελέγχου) που επιτρέπει 
άµεση σύνδεση µε τον µικροεπεξεργαστή και άµεση εκτέλεση του κώδικα του 
προγράµµατος. Η αρχιτεκτονική της NAND έχει χαµηλή ταχύτητα ανάγνωσης 
(επειδή η σειριακή σύνδεση των transistors µειώνει το ρεύµα των κυψελίδων), 
αλλά υψηλή ταχύτητα διαγραφής και προγραµµατισµού. Η διάταξη είναι 
σχεδιασµένη ώστε να µεταφέρονται ολόκληρες σελίδες δεδοµένων ανά φορά. 
Τα δεδοµένα µεταφέρονται σε µονάδες των 528 bytes. Έτσι, η µέση ταχύτητα 
ανάγνωσης µπορεί να συγκριθεί µε της NOR. 
 

 NOR NAND 
Χρόνος προσπέλασης δεδοµένων 80 ns/16 bit word 80 µs/16 bit page 
Ταχύτητα ανάγνωσης τοµέα 13,2 MB/s 12,7 MB/s 
Ταχύτητα προγραµµατισµού 1 word/10 µs = 0,2 MB/s 528 bytes/250 µs = 2,1 MB/s 

Ταχύτητα διαγραφής 64 kB/0,8 s = 0,08 MB/s 16kB/3 ms = 5,3 MB/s 
Πίνακας 1.3: Σύγκριση NOR και NAND. 

 
Η flash µνήµη τύπου NOR απρογραµµάτιστης πρόσβασης είναι µακράν το πιο 
συνηθισµένο είδος flash σήµερα. Έχει αντικαταστήσει την EPROM στις πιο 
πολλές εφαρµογές. Οι πιο συνηθισµένες εφαρµογές της είναι σε ψηφιακά 
κινητά τηλέφωνα, PDA και επιτραπέζιες συσκευές. Η NAND, λόγω 
µεγαλύτερης ταχύτητας προγραµµατισµού, καλύτερης επίδοσης στη διαγραφή 
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και µικρότερου µεγέθους κυψελίδα είναι καλή λύση για συστήµατα που 
απαιτούν µαζική αποθήκευση. 
 
 
1.4.2. Εξέλιξη της µνήµης flash στο µέλλον 
 
Η τεχνολογία πάνω στις µνήµες flash εξακολουθεί να αναπτύσσεται µε 
γοργούς ρυθµούς. Μέσα στις αλλαγές είναι η συνεχής σµίκρυνση του µεγέθους 
ή αλλαγές στο σχεδιασµό. Οι τελευταίες διατάξεις flash έχουν πλάτος line 
µικρότερο των 0,3µm. Αυτή η µείωση των µεγεθών θα επιτρέψει την πτώση 
των τιµών και την αύξηση της πυκνότητας. Για τη διατήρηση σταθερού 
ηλεκτρικού πεδίου µέσα στο chip, η ονοµαστική τάση λειτουργίας πρέπει 
επίσης να µειωθεί. Αυτό θα ωφελήσει πολλά συστήµατα, κυρίως τις διατάξεις 
που χρησιµοποιούν µπαταρίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα. 
 
Σε όλα τα είδη µνήµης (DRAM, SRAM, Mask ROM, EEPROM και flash) 
κάθε κυψελίδα µνήµης αποθηκεύει ένα bit πληροφορίας, το 1 ή το 0. Σε αυτές 
τις διατάξεις, ένα απλό κατώφλι τάσης διαχωρίζει τις δύο καταστάσεις (σχήµα 
1.40α). Στις flash µνήµες οι δύο αυτές καταστάσεις διαφοροποιούνται από το 
ποσό του φορτίου στην κινητή πύλη µίας transistor κυψελίδας µνήµης. Αν 
αυτό το ποσό φορτίου ελεγχθεί µε ακρίβεια ώστε να είναι διακριτές τέσσερις 
(ή και ακόµα περισσότερες) καταστάσεις, τότε δύο bit πληροφορίας θα 
µπορούσαν να αποθηκευτούν σε ένα transistor, µειώνοντας στο µισό τον 
απαιτούµενο αριθµό transistors (σχήµα 1.40β). Τότε οι κυψελίδες ονοµάζονται 
πολλαπλών επιπέδων (multi level cells). 
 

        
(α)                              (β) 

Σχήµα 1.40: Κυψελίδες απλών και πολλαπλών επιπέδων. 
 
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, το κάθε είδος µνήµης flash προορίζεται για 
διαφορετική χρήση. Οι NAND κατευθύνονται για χρήση ως οδηγοί στερεάς 
κατάστασης, ενώ είναι κοντά η εφαρµογή όπου οι NOR θα χρησιµοποιούνται 
σε flash διατάξεις όπου η εγγραφή και η διαγραφή θα γίνονται ταυτόχρονα 
(read-while-write, RWW) όπου ουσιαστικά θα υπάρχουν δύο σειρές µνηµών 
flash στην ίδια κυψελίδα. Επίσης, θα αυξάνει η απόδοση της NOR. Με την 
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βελτίωση της λιθογραφίας, οι ταχύτητες άµεσης πρόσβασης θα µειώνονται, 
αλλά η µείωση της απαιτούµενης τάσης δρα στην αντίθετη κατεύθυνση. Το 
επόµενο βήµα όσον αφορά την ανάπτυξή τους, είναι η παρουσία των 
σύγχρονων (synchronous) διατάξεων flash, ακολουθώντας τα χνάρια των 
SRAM και DRAM τελευταίας τεχνολογίας που είναι σύγχρονες. 
 
 
1.4.3. Εφαρµογές της µνήµης flash 
 
Οι εξελίξεις στις flash µνήµες κατευθύνονται κυρίως από τις ανάγκες των 
εφαρµογών των φορητών συσκευών. Για παράδειγµα, σε εφαρµογές ψηφιακών 
φωτογραφικών µηχανών, η NAND µνήµη χρησιµοποιείται εκτεταµένα σαν µη-
πτητική µνήµη σε φορητές κάρτες δεδοµένων (οι γνωστές εµπορικές 
SmartMediaTM ή Compact FlashTM) [29]. 
 

 
(α) (β) 

Σχήµα 1.41: (α) Κάρτα SmartMedia 
            (β) Κάρτα Compact Flash 

 
Η ανάγκη για flash µνήµες αυξάνεται συνεχώς και στον τοµέα του ψηφιακού 
ήχου (MP3, Mpeg 1, (audio) layer 3). Είναι βέβαιο πως το επόµενο βήµα θα 
είναι η ανάπτυξη του ψηφιακού video. Οι ταινίες θα αντικατασταθούν µε 
αποθηκευτικές συσκευές στερεάς κατάστασης, για µεγαλύτερη αξιοπιστία, 
σχεδόν άµεση πρόσβαση και για την ευκολία που προσφέρει η ηλεκτρονική 
µεταφορά δεδοµένων από το ένα µέσο στο άλλο. Επίσης, θα βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη βελτιωµένων κινητών τηλεφώνων µε περισσότερα ενσωµατωµένα 
χαρακτηριστικά, όπως αναγνώριση φωνής και video. 
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Σχήµα 1.42: Εφαρµογές της flash µνήµης. 

 
Το κλειδί σε µία νέα εποχή εφαρµογών για την αξιοποίηση των πληροφοριών 
είναι ο συγκερασµός της συνεχούς αύξησης υπολογιστικής ισχύος και η 
απλοποίηση των πολύπλοκων λειτουργιών για τον τελικό χρήστη. Για την 
πραγµατοποίηση αυτών χρειάζεται έξυπνο λογισµικό, αποθηκευµένο τελικά σε 
µνήµες flash επόµενης γενιάς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
 
 
 

Τεχνολογία Κατασκευής 
 
 
 
Στο µέρος αυτό της µεταπτυχιακής εργασίας επιχειρείται η µελέτη των 
ενώσεων των πολυοξοµεταλλικών ανιόντων και η εφαρµογή τους στην 
Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν διατάξεις 
οι οποίες επιτρέπουν τη µελέτη της συµπεριφοράς των ετεροπολυενώσεων στη 
διατήρηση των φορτίων (χωρητικότητα) και στις λοιπές ηλεκτρικές ιδιότητες 
(αγωγιµότητα, κτλ.). Στο επόµενο στάδιο, παρασκευάστηκαν διατάξεις MΙS 
(metal-insulator-semiconductor) στις οποίες έγιναν οι ίδιες µετρήσεις για την 
παρατήρηση των ίδιων φαινοµένων, αλλά και τη σύγκριση µε τις ιδιότητες των 
αντίστοιχων MOS πυκνωτών. 
 
Τα επιµέρους πειραµατικά βήµατα είναι τα εξής: 
 
• Κατασκευή διατάξεων για τη µέτρηση ηλεκτρικών ιδιοτήτων των 

ετεροπολυενώσεων. 
 
• Κατασκευή διατάξεων για τη µέτρηση ηλεκτρικών ιδιοτήτων MΙS 

πυκνωτών στους οποίους τη θέση του µονωτή έχουν ενώσεις των 
πολυοξοµεταλλικών ανιόντων. 

 
Στην αρχή του κεφαλαίου θα γίνει µία περιγραφή του τρόπου χαρακτηρισµού 
των διατάξεων, όπως αυτός έγινε µε τις ηλεκτρικές µετρήσεις I-V, C-V και C-
F, καθώς των αρχών του τρόπου λειτουργίας των οργάνων, που θα 
αποδειχθούν πολύ χρήσιµες κατά τη συζήτηση των αποτελεσµάτων. 
 
Στη συνέχεια θα περιγραφεί η φυσική εναπόθεση ατµών, η οποία έπαιξε 
σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή των διατάξεων. Χάρη στη µέθοδο αυτή ήταν 
εφικτή η εναπόθεση των ηλεκτροδίων αλουµινίου σε συνθήκες υψηλού κενού. 
Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιµο να περιγραφούν οι αρχές και η τεχνολογία που 
διέπουν την εν λόγω διεργασία απόθεσης µετάλλων. 
 
Τέλος, στο κεφάλαιο 2.3, θα περιγραφεί αναλυτικά η κατασκευή των 
διατάξεων σε όλα τα βήµατά της, καθώς και ο τρόπος λήψης των 
χαρακτηριστικών καµπυλών που επέτρεψε την µελέτη των διατάξεων αυτών. 
 
 

59 



Κατασκευή και Χαρακτηρισµός Νανοδιατάξεων 
Ετεροεπαφών µε Μοριακά και Ηµιαγώγιµα Υλικά 

2.1. Ηλεκτρικές µετρήσεις 
 
Για την πραγµατοποίηση των I-V, C-V και C-F µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε 
κατάλληλος prober (σχήµα 2.1) µε τη βοήθεια του pico-αµπεροµέτρου 4140Β 
και του LCR καταγραφέα 4284A της  Hewlett Packard. 
 

 
Σχήµα 2.1: Ο prober που χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις. 

 
 
2.1.1. 4140Β pA Meter / DC Voltage Source 
 
Το pico-αµπερόµετρο 4140Β (σχήµα 2.2) είναι ένα σύστηµα υψηλής 
σταθερότητας µε µέγιστη ανάλυση 10-15 Α µε δύο προγραµµατιζόµενες DC 
πηγές τάσης [33]. Το pA-µετρο έχει ακρίβεια 0,5% σε φάσµα µετρήσεων από 
10-15 Α ως 2⋅10-2 Α. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε µία µεταβλητή, ψηφιακή 
µέθοδο ολοκλήρωσης. Η µέθοδος µέτρησης είναι σταθερή και γρήγορη 
(λιγότερα από 35ms σε 1nA) και βρίσκει εφαρµογή στη µέτρηση µικρών 
ρευµάτων διαρροής σε διατάξεις ηµιαγωγών, σε στατικούς χαρακτηρισµούς 
FET διατάξεων και σε πολλές άλλες εφαρµογές. Η µία από τις δύο 
προγραµµατιζόµενες πηγές DC τάσης µπορεί ακόµη να λειτουργήσει ως µία 
γεννήτρια απλής βαθµωτής µεταβολής τάσης (unique staircase ) και 
συνεχούς µεταβολής τάσης (accurate ramp ) (πίνακας 2.1 και σχήµα 
2.3). Το φάσµα των τιµών της DC γεννήτριας είναι ±100V σε βήµατα των 
100mV ή ±10V σε βήµατα των 10mV και η συνεχής µεταβολή τάσης µπορεί 
να κυµανθεί από 0,001V/s ως 1V/s. Το ισοδύναµο κύκλωµα της πηγής τάσης 
φαίνεται στο σχήµα 2.4. 
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Πίνακας 2.1: Τρόποι λειτουργίας της πηγής τάσης, 

ανάλογα µε το είδος της µέτρησης. 
 

 
 (α)           (β) 

Σχήµα 2.2: 4140Β pA Meter / DC Voltage Source (α) και 
διάταξη αλλαγής συνδεσµολογίας πηγής 16005Α (β). 

 

 
(α) (β) 

Σχήµα 2.3: Σχέση µεταξύ επιβαλλόµενης τάσης και βήµατος για βαθµωτή 
µεταβολή τάσης (α) και συνεχή µεταβολή τάσης (β). 
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Σχήµα 2.4: Ισοδύναµο κύκλωµα της πηγής τάσης. 

 
Υπάρχει δυνατότητα για I-V και για ψευδοστατικές C-V µετρήσεις, σύµφωνα 
µε τον τύπο: 

dt
dV

IC =       (2.1) 

 

όπου το Ι είναι η µετρούµενη τιµή και το dV/dt από το ramp rate. Αυτό 
επιτυγχάνεται επειδή η συνεχώς µεταβαλλόµενη τάση και η χωρητικότητα 
είναι απολύτως συγχρονισµένες. Το φάσµα της υπολογιζόµενης χωρητικότητας 
είναι 0 ως 2000pF. 
 

Το pico-αµπερόµετρο 4140Β συνοδεύεται από τη διάταξη 16005Α (σχήµα 
2.2β) που επιτρέπει την αλλαγή της συνδεσµολογίας της πηγής (σχήµα 2.5). Η 
περίπτωση που αντιστοιχεί στην πειραµατική διεργασία της µεταπτυχιακής 
αυτής, είναι η (β) του σχήµατος 2.5, η οποία επιτρέπει τη γείωση της προς 
χαρακτηρισµό διάταξης (device under test, DUT). 
 

 
Σχήµα 2.5: Συνδεσµολογία της πηγής. 

 
2.1.2. 4284Β Precision LCR Meter 
 
Οι C-V και C-F µετρήσεις έγιναν µε τη βοήθεια του 4284Β  LCR οργάνου της 
Hewlett Packard. Πρόκειται για µία διάταξη χαρακτηρισµού υλικών ή 
διατάξεων ηµιαγωγών σε ένα µεγάλο φάσµα συχνοτήτων (20Hz ως 1 MHz) 
και το µέγεθος του σήµατος είναι από 5mV ως 2 Vrms ή 50 µΑ ως 20mΑrms 
[34]. 
 
Το µετρούµενο µέγεθος είναι η εµπέδηση (impedance, Z). Πρόκειται για την 
συνολική αντίσταση που παρουσιάζει το κύκλωµα κατά τη διέλευση 
εναλλασσόµενου ρεύµατος για δεδοµένη συχνότητα [35]: 
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(α) (β) (γ) 
Σχήµα 2.6: Εµπέδηση και σύνθετη αγωγιµότητα: 

(α) κύκλωµα, ρεύµα και εµπέδηση, 
(β) διανυσµατική αναπαράσταση της εµπέδησης, 

(γ) διανυσµατική αναπαράσταση της σύνθετης αγωγιµότητας 
 

Ζ = R + iX = |Z|·eiθ       (2.2) 
22 XRZ +=               (2.3) 









=

R
X

arctanθ               (2.4) 

         R=Rs                                            (2.5) 

όπου  Ζ: εµπέδηση (Ω) 
 R: αντίσταση (Ω) 
 Χ→ RLC=RL – RC µε RL = ωL επαγωγική αντίσταση (Ω) και 

  RC = −1/ωC χωρητική αντίσταση (Ω) 
 |Ζ|: µέτρο της εµπέδησης (Ω) 

θ: φάση της εµπέδησης (deg ή rad) 
Rs: αντίσταση εν σειρά (Ω) 

 
Επίσης ορίζονται ο συντελεστής ποιότητας Q (quality) και κατανάλωσης D 
(dissipation) ως εξής: 

R
X

D
Q == 1                    (2.6) 

καθώς και η σύνθετη αγωγιµότητα Υ (admittance) ως αντίστροφο της 
εµπέδησης: 

iBG
Z

Y +== 1                 (2.7) 

όπου G=1/Rp (S) η αγωγιµότητα µε Rp (Ω) την παράλληλη αντίσταση. 

Για τη µέτρηση των L, C ή R υπάρχουν δύο ισοδύναµα µοντέλα κυκλωµάτων, 
το παράλληλο και το σειριακό. Ανάλογα µε την εµπέδηση που παρουσιάζει η 
διάταξη, επιλέγεται και το κατάλληλο µοντέλο: 
• για Ζ < 10Ω, κύκλωµα εν σειρά 
• για Ζ > 10kΩ, παράλληλο κύκλωµα 
• για 10Ω < Ζ < 10kΩ, πρέπει να εξεταστούν και οι δύο περιπτώσεις. 

Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία Κατασκευής 63



Κατασκευή και Χαρακτηρισµός Νανοδιατάξεων 
Ετεροεπαφών µε Μοριακά και Ηµιαγώγιµα Υλικά 

Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται τα µεγέθη που µπορούν να υπολογιστούν 
ανάλογα µε το είδος του κυκλώµατος, καθώς και οι τύποι που υπολογίζουν 
τους συντελεστές ποιότητας Q και αστοχίας D και την αγωγιµότητα G. 
 

 
Πίνακας 2.2: Σειριακό και παράλληλο µοντέλο. 

 
Το κύκλωµα στην περίπτωσή µας είναι παράλληλο. Λόγω, όµως, των επαφών 
παρουσιάζεται και αντίσταση Rs σειριακά µε το κύκλωµα χωρητικότητας C και 
παράλληλης αντίστασης Rp (σχήµα 2.7). 
 

 
Σχήµα 2.7: Το κύκλωµα µε τη σειριακή και την παράλληλη αντίσταση. 

 
Παρουσιάζει εµπέδηση ανάµεσα στα σηµεία Α και Β: 

CRi
R

Z

Ci
R

Ci
R

Z
p

p
p

p

p

p ω
ω

ω
+

=⇒
+

=
11

1

         (2.8) 
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και ανάµεσα στα σηµεία Β και Γ: 
 

Ζs= Rs                  (2.9) 
 

• όταν ω=0, τότε Ζp= Rp και το ρεύµα άγεται σαν να απουσιάζει ο πυκνωτής. 
• όταν ω→∞, τότε Ζp→0 και η αντίσταση Rs συµβάλει σχεδόν αποκλειστικά 

στην εµπέδηση του κυκλώµατος. 
 
Γενικά, όσο η συχνότητα ω ή η χωρητικότητα C µειώνονται, τόσο πιο 
σηµαντικό ρόλο παίζει η παράλληλη αντίσταση Rp. Αντίθετα, η αύξηση της 
συχνότητας ή της χωρητικότητας κάνει την συµβολή της σειριακής αντίστασης 
Rs µεγάλη. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό φαινόµενο που θα επηρεάσει 
τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της εργασίας αυτής, καθώς θα πρέπει να 
απορριφθούν οι µετρήσεις σε πολύ υψηλές συχνότητες (άνω των 106 Hz). 
 
Η εµπέδηση παρουσιάζει διαφορετική, λοιπόν, συµπεριφορά ανάλογα µε το 
είδος της συνδεσµολογίας του κυκλώµατος και το µέγεθος του C, L ή R 
στοιχείου. Αυτό φαίνεται ποιοτικά στον πίνακα 2.3. 
 

 
Πίνακας 2.3: Τυπικές χαρακτηριστικές των µετρήσεων. 
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2.2. Φυσική Εναπόθεση Ατµών 
 
 
2.2.1. Γενικά 
 
Οι διεργασίες απόθεσης που χρησιµοποιούνται είναι δύο. Η χηµική εναπόθεση 
ατµών (CVD, chemical vapor deposition) και η φυσική εναπόθεση ατµών 
(PVD, physical vapor deposition) [36, 37]. Η CVD προσφέρει αρκετά 
πλεονεκτήµατα, εκ των οποίων σπουδαιότερα είναι τα εξής τρία: οµοιόµορφη 
κάλυψη της επιφάνειας, υψηλή απόδοση και διεργασία σε χαµηλή 
θερµοκρασία.  
 
Υπάρχουν δύο µέθοδοι φυσικής εναπόθεσης ατµών: η εξάχνωση (evaporation) 
και ο θρυµµατισµό (sputtering, βοµβαρδισµός µε σωµατίδια). Σε αµφότερες τις 
περιπτώσεις, ο σχηµατισµός της εναπόθεσης στο υπόστρωµα αποτελείται από 
τρία βήµατα: 
 Μετασχηµατισµός της συµπυκνωµένης φάσης (συνήθως ένα στερεό) σε 
αέρια ή ατµώδη φάση. 
 Μεταφορά της αέριας φάσης από την πηγή στο υπόστρωµα. 
 Συµπύκνωση της αέριας φάσης πάνω στο υπόστρωµα, µε ανάπτυξη του 
φιλµ απόθεσης. 

 
Στις περιπτώσεις απόθεσης ενός πυριτιδίου, νιτριδίου ή καρβιδίου, ένα από τα 
συστατικά είναι αέριο και η διεργασία εναπόθεσης ονοµάζεται δραστική. Σε 
κάθε τύπο εναπόθεσης πάντως, το εναποτιθέµενο υλικό µεταβαίνει στην αέρια 
κατάσταση και η αλληλεπίδραση µε τα υπολειπόµενα αέρια είναι σηµαντική 
για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του φιλµ απόθεσης. 
 
 
2.2.2. Μέθοδοι εναπόθεσης 
 
Η εναπόθεση µε θερµική εξάχνωση είναι η απλούστερη µέθοδος. Το φιλµ 
εναποτίθεται µε συµπύκνωση του ατµού σε ένα υπόστρωµα, το οποίο 
διατηρείται σε χαµηλότερη θερµοκρασία από ότι ο ατµός. Όλα τα µέταλλα 
εξαχνώνονται όταν θερµαίνονται σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες. Υπάρχουν 
πολλές µέθοδοι για να επιτευχθούν αυτές οι θερµοκρασίες, όπως µε αντίσταση, 
επαγωγικά (ή ραδιοσυχνότητας), µε βοµβαρδισµό ηλεκτρονίων (e-gun) ή µε 
θέρµανση µε laser. Για τα µέταλλα µετάπτωσης, κυρίως τα δύστηκτα, το e-gun 
είναι το πιο κοινό. Για τα µέταλλα µε χαµηλότερο σηµείο τήξης όπως το 
αλουµίνιο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε από τις µεθόδους αυτές. 
Στην µεταπτυχιακή αυτή εργασία χρησιµοποιείται αλουµίνιο µε θέρµανση µε 
αντίσταση. Γενικά, όµως, η θέρµανση µε αντίσταση έχει περιορισµένη χρήση 
λόγω της χαµηλότερης απόδοσής της. Από την άλλη, όµως, οι εξαχνώσεις µε 
e-gun προκαλούν προβλήµατα λόγω ακτινοβολίας. Αυτό µπορεί να διορθωθεί 
µε ανόπτηση σε υψηλή θερµοκρασία µετά την εναπόθεση του φιλµ. Αυτή η 
µέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτηµα πως λαµβάνει χώρα σε πιέσεις 
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σηµαντικά χαµηλότερες από τις πιέσεις του θρυµµατισµού και, εποµένως, ο 
εγκλεισµός αερίου στο φιλµ είναι από αµελητέος ως ανύπαρκτος. Η θέρµανση 
µε ραδιοσυχνότητα σε κατάλληλο σκεύος τήξης υλικού µπορεί να αποδειχθεί ο 
καλύτερος συγκερασµός υψηλής απόδοσης, καθαρού περιβάλλοντος και τα 
προβλήµατα λόγω ακτινοβολίας είναι ελάχιστα. 
 
Η µέθοδος εξάχνωσης µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την εναπόθεση 
κράµατος ή µείγµατος δύο ή περισσότερων υλικών µε τη χρήση δύο ή 
περισσότερων ξεχωριστά ελεγχόµενων πηγών εξάχνωσης. Ο ρυθµός 
εξάχνωσης κάθε συστατικού µπορεί να προσδιοριστεί πειραµατικά. Είναι 
δυνατό, έτσι, να προσαρµοστούν οι συνθήκες για την απόθεση ενός κράµατος 
ή µείγµατος στην επιθυµητή αναλογία. Αυτή η µέθοδος της συνεξάχνωσης 
απαιτεί καλή και συνεχή βαθµονόµηση, ενώ συνεξάχνωση από µία µόνο πηγή 
που περιέχει τα στοιχεία προς κραµάτωση δεν είναι γενικά δυνατή, επειδή 
κατά την εξάχνωση συµβαίνει διαχωρισµός των στοιχείων. 

 

 
Σχήµα 2.8: ∆ιάφοροι τύποι πηγών εξάχνωσης υλικών µε θέρµανση αντίστασης. 

 
Στην εναπόθεση µε θρυµµατισµό, το υλικό που αποτελεί το στόχο 
βοµβαρδίζεται µε ιόντα µεγάλης κινητικής ενέργειας για να ελευθερώσει 
ορισµένα άτοµα. Τα άτοµα αυτά συµπυκνώνονται στο υπόστρωµα και 
σχηµατίζουν το φιλµ. Αντίθετα µε την εξάχνωση, ο θρυµµατισµός ελέγχεται 
πολύ καλά και µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα υλικά, είτε αυτά είναι µέταλλα, 
είτε κράµατα, είτε ηµιαγωγοί ή µονωτές. Για εναπόθεση µετάλλων µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί θρυµµατισµός ραδιοσυχνότητας, dc και dc-magnetron. 
 
Ο θρυµµατισµός συµβαίνει σε σχετικά υψηλές πιέσεις (0,1 ως 1 Pa). Καθώς τα 
ιόντα που βοµβαρδίζουν είναι σε αέρια µορφή, τα φιλµ συνήθως εµπεριέχουν 
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µικρές ποσότητες του αερίου. Τα αέρια αυτά µέσα στα φιλµ δεν προκαλούν 
αντιδράσεις, εκτός από όταν το αέριο είναι µολυσµένο µε χηµικώς ενεργά 
αέρια. Τα εγκλωβισµένα αέρια, πάντως, προκαλούν τάσεις στα σχηµατιζόµενα 
υµένια που εξαρτώνται από τις συνθήκες που διεξάγεται ο θρυµµατισµός. 
 
Ο θρυµµατισµός είναι µια φυσική διεργασία στην οποία το εναποθέµενο φιλµ 
εκτίθεται επίσης στο βοµβαρδισµό ιόντων. Ο βοµβαρδισµός αυτός προκαλεί 
σφάλµατα κατά τη διεργασία, που οδηγούν σε ανεπιθύµητα φορτία και 
εσωτερικά ηλεκτρικά πεδία που επηρεάζουν τις ιδιότητες της συσκευής. Τα 
σφάλµατα, όµως, αυτά µπορούν να διορθωθούν µε ανόπτηση σε σχετικά 
χαµηλές θερµοκρασίες (<500ºC), εκτός και αν η βλάβη είναι τόσο µεγάλη που 
έχει προκαλέσει αναντίστρεπτη κατάρρευση του διηλεκτρικού της πύλης. 
 
 
2.2.3. Εξοπλισµός και διεργασία της εναπόθεσης 
 
Η επιµετάλλωση στα VLSI συστήµατα γίνεται σε θαλάµους κενού. Η επιλογή 
του συστήµατος κενού εξαρτάται από τις συγκεκριµένες ανάγκες της 
εναπόθεσης. Ο θάλαµος κενού που χρησιµοποιήθηκε στην µεταπτυχιακή 
εργασία φαίνεται στο σχήµα 2.9. 
 

 
Σχήµα 2.9: Η διάταξη για τη διαδικασία της εξάχνωσης:    (α) θάλαµος κενού,                    

 (β) µηχανική αντλία,   (γ) αντλία υψηλού κενού   και   (δ) µανόµετρο. 
 
Για τις συνθήκες µειωµένης πίεσης συνήθως χρησιµοποιούνται µηχανικές 
αντλίες µε oil seals για γρήγορη άντληση σε πίεση 10-2 Torr. Αυτές οι αντλίες 
ονοµάζονται τύπου "roughing" ή "fore-line" αντλίες και οι περισσότερες από 
αυτές είναι τύπου περιστρεφόµενου πιστονιού. Ένα µειονέκτηµα των 
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µηχανικών αντλιών είναι η πιθανή µόλυνση του θαλάµου εκκένωσης από το 
λάδι. Στο σχήµα 2.9 φαίνεται και η µηχανική αντλία της διάταξης. 
 
Μια τεχνική απουσία λαδιού για µηχανικές αντλίες χρησιµοποιεί την 
απορρόφηση και τις ιδιότητες απορρόφησης των ζεόλιθων. Οι ζεόλιθοι είναι 
αλκαλικά αλουµινοπυριτικά µέταλλα τα οποία µπορούν να αφυδατωθούν 
χωρίς να αλλάξει το κρυσταλλικό τους πλέγµα. Σαν αποτέλεσµα τα µόρια των 
αερίων µπορούν να καταλάβουν τις οπές που δηµιουργήθηκαν από την 
αποµάκρυνση του νερού. Οι ζεόλιθοι ενεργοποιούνται µε εµβάπτιση των 
συστατικών τους σε υγρό άζωτο. Αυτές οι αντλίες χρησιµοποιούνται για 
ποσότητες µικρότερες από 50ℓ. Τα ίδια υλικά χρησιµοποιούνται σαν µοριακές 
κρησάρες για τον καθαρισµό των αερίων. 
 
Αν απαιτούνται χαµηλότερες πιέσεις, χρησιµοποιείται ένας διαφορετικός τύπος 
αντλίας. Καθώς αντλίες υψηλού-κενού ενεργοποιούνται µόνο αν η αρχική 
πίεση είναι ήδη χαµηλή, µια µηχανική αντλία χρησιµοποιείται για να 
εξασφαλιστεί πίεση περίπου 10-2 Τorr. Έτσι χρησιµοποιείται ένα σύστηµα 
βαλβίδων για να κλείνει τη µηχανική αντλία και να ανοίγει τη γραµµή υψηλής 
άντλησης. Ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός για να επιτυγχάνονται πιέσεις 
περίπου 10-7 Τοrr είναι η αντλία διάχυσης που ένας τύπος της απεικονίζεται 
στο σχήµα 2.10. 
 

 
Σχήµα 2.10: Ένας τύπος αντλίας διάχυσης. 

 
Ένας υδρογονάνθρακας χαµηλού σηµείου βρασµού θερµαίνεται στο κάτω 
µέρος της αντλίας. Τα µόρια του ατµού εκτινάσσονται προς τα κάτω µε 
δακτυλιοειδής πίδακες (annular jets). Αυτή η προς τα κάτω κίνηση των µορίων 
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ατµού µεταδίδεται επίσης στα µόρια του αερίου, τα οποία συγκρούονται µε τα 
µόρια του ατµού. Αυτά τα µόρια αέρα διασχίζουν τη µηχανική αντλία 
διαµέσου του ejector jet. Αυτό µειώνει τη συγκέντρωση του αερίου στην 
αντλία, προκαλώντας την διάχυση των µορίων από τον θάλαµο κενού στην 
αντλία. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι η πίεση του αερίου στον θάλαµο 
να φτάσει σε ένα επιθυµητό επίπεδο. Μερικά από τα µόρια του ατµού της 
αντλίας θα εκτρέπονται προς τα πάνω µετά τη σύγκρουσή τους µε τα µόρια του 
αερίου. Για να µη µολυνθεί ο θάλαµος µία ή περισσότερες "παγίδες" 
εισάγονται ανάµεσα σ' αυτόν και στην αντλία. Οι "παγίδες" αποτελούνται από 
µέταλλα σχήµατος V, τα οποία δεν επιτρέπουν µονοπάτια σε οπτική ευθεία 
ανάµεσα στην αντλία και στον θάλαµο. Αυτά τα µεταλλικά στοιχεία ψύχονται 
µε νερό, freon ή υγρό άζωτο. Οι ψυχρές επιφάνειες των "παγίδων" φέρνουν σε 
επαφή τα µόρια του ατµού και τα συµπυκνώνουν. Ένας συνηθισµένος τύπος 
συστήµατος κενού αντλίας διάχυσης φαίνεται στο σχήµα 2.11. 

 

 
Σχήµα 2.11: Τυπικό σύστηµα κενού. 

(IG: Αισθητήρας ιονισµού για πίεση, TCG: Αισθητήρας pirani για πίεση) 
 
Για εξασφάλιση χαµηλότερων πιέσεων χρησιµοποιείται σύστηµα αντλίας 
ιονισµού. Οι αντλίες ιονισµού κάνουν χρήση ηλεκτρικών εκκενώσεων υψηλής 
τάσης dc, µεταξύ των επιµεταλλωµένων επιφανειών τιτανίου. Τα αέρια µόρια 
ιονίζονται καθώς περνούν από τις επιµεταλλωµένες επιφάνειες. Ένας µόνιµος 
µαγνήτης δηµιουργεί ένα µαγνητικό πεδίο που ενεργεί, σε συνδυασµό µε το 
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ηλεκτρικό πεδίο, ώστε να περιορίζει τα ιόντα να ακολουθούν µια 
συγκεκριµένη πορεία µεταξύ των επιµεταλλωµένων επιφανειών µέχρι να 
δηµιουργήσουν σπείρα στην κάθοδο. Οι αντλίες ιονισµού είναι 
αποτελεσµατικές µόνο σε χαµηλές πιέσεις. Ένα συνηθισµένο σύστηµα 
περιλαµβάνει µία µηχανική, µία getter και µία αντλία ιονισµού. Με την getter 
αντλία γίνεται εξάχνωση των καινούργιων στρωµάτων του τιτανίου επάνω στις 
επιφάνειες που βρίσκονται µέσα σε αυτή. Το καινούργιο εναποτιθέµενο τιτάνιο 
απορροφάει αποτελεσµατικά τα µόρια του αερίου. 
 
Τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται για ενδείξεις χαµηλών πιέσεων 
είναι διαφόρων τύπων. Για πρόχειρη διαδικασία χρησιµοποιούνται συνήθως 
θερµοστοιχεία. Η έξοδος αυτού του τύπου οργάνων εξαρτάται από την 
ικανότητα της ατµόσφαιρας, που περιβάλλει ένα θερµαινόµενο νήµα, να 
µεταφέρει θερµότητα από το νήµα στον κύλινδρο στον οποίο εµπεριέχεται. 
Καθώς µειώνεται ο αριθµός των µορίων στην ατµόσφαιρα, µειώνεται και ο 
ρυθµός µεταφοράς της θερµότητας. Η τάση που παράγεται σε ένα 
θερµοστοιχείο που είναι σε επαφή µε τον κύλινδρο χρησιµοποιείται για 
µέτρηση της πίεσης. Το πιο συνηθισµένο όργανο µέτρησης σε ένα σύστηµα 
αντλίας διάχυσης είναι το Bayard-Alpert όργανο ιονισµού. Αποτελείται από 
ένα θερµαινόµενο νήµα, το οποίο εκπέµπει ηλεκτρόνια, ένα ελικοειδές πλέγµα, 
που είναι θετικά φορτισµένο σε σχέση µε το νήµα και µία λεπτή συρµάτινη 
πλάκα η οποία είναι αρνητικά φορτισµένη ως προς αυτό. Αυτή η κατασκευή 
εκτίθεται στην ατµόσφαιρα µέσα σε ένα θάλαµο. Τα ηλεκτρόνια που φεύγουν 
από το νήµα επιταχύνονται λόγω του πλέγµατος και τα περισσότερα από αυτά 
περνούν µέσω των βρόγχων του. Τότε ταλαντώνονται γύρω από το πλέγµα 
µέχρι να προσκρούσουν πάνω σε ένα σύρµα ή να συναντήσουν ένα µόριο του 
αέρα. Στην περίπτωση που εµφανιστεί σύγκρουση ηλεκτρόνιου µε αέριο µόριο 
και υπάρχει αρκετή ενέργεια ώστε να ιονιστεί το µόριο, το θετικό ιόν του 
αερίου θα δεχθεί έλξη από το νήµα ή από την πλάκα. Μόνο τα ιόντα που 
συλλέγονται από την πλάκα καταγράφονται ως ρεύµα στο όργανο µέτρησης. 
Τα αέρια µόρια που βρίσκονται πάνω στην πλάκα και στα τοιχώµατα του 
οργάνου συµβάλλουν σε εσφαλµένες µετρήσεις. Οι συνδυασµένες επιδράσεις 
του ζεστού νήµατος και του ζεστού πλέγµατος δίνουν τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα του ψησίµατος. Το ρεύµα της πλάκας διαβαθµίζεται ώστε να 
δείχνει την πίεση. Σε ένα σύστηµα αντλίας ιονισµού το ρεύµα τροφοδοσίας της 
αντλίας είναι αυτό που χρησιµοποιείται για την ένδειξη της πίεσης. Ένα 
ακόµη, εξαιρετικά διαδεδοµένο, µανόµετρο είναι το µανόµετρο Pirani. Το 
φάσµα που καλύπτει είναι από 0,001 ως 1 mmHg (1 ως 1000 microns). 
Αποτελείται από δύο µέρη (το στοιχείο εντοπισµού και το κυκλικό 
ποτενσιόµετρο) και η µέθοδος λειτουργίας του είναι παρόµοια µε του Bayard-
Alpert [38]. 
 
Στο σχήµα 2.12 εικονίζεται ένα σύστηµα εναπόθεσης: 
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Σχήµα 2.12: Σχηµατική απεικόνιση ενός θαλάµου υψηλού κενού µε 

υποστρώµατα στηριγµένα σε έναν υποδοχέα υποστρωµάτων 
πλανητικού µοντέλου πάνω από την πηγή. 

 
Υποθέτοντας πως ένας θάλαµος κενού όγκου V δεν έχει διαρροές, είναι 
εφοδιασµένος µε αντλίες ανάλογης ικανότητας και οι περιορισµοί τίθενται 
µόνο από την αποµάκρυνση της υγρασίας, η πίεση Ρ του θαλάµου σε κάθε 
χρονική στιγµή t µετά την έναρξη της άντλησης δίνεται από την ακόλουθη 
σχέση: 

S
Q

V
StPP o +





 −= exp   (2.10) 

 
όπου Ρο η αρχική πίεση, S η ταχύτητα άντλησης και Q ο ρυθµός 
αποµάκρυνσης της υγρασίας. 
 
Πολύ σηµαντικός είναι ο έλεγχος του πάχους του εναποτιθέµενου φιλµ, καθώς 
ένα φιλµ λεπτότερο από το επιθυµητό µπορεί να προκαλέσει υπερβολική 
πυκνότητα ρεύµατος και αστοχία κατά την εφαρµογή. Από την άλλη, ένα πολύ 
παχύ φιλµ µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες κατά την εγχάραξη (etching). 
Είναι πολύ συνηθισµένο να χρησιµοποιούνται όργανα παρακολούθησης του 
πάχους κατά την εναπόθεση, ενώ µερικές φορές ο έλεγχος γίνεται και εκ των 
υστέρων, όπως στην περίπτωση της εργασίας αυτής. 
 
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος παρακολούθησης είναι µε έναν δίσκο αντηχείο 
από κρύσταλλο χαλαζία. Ο δίσκος προσανατολίζεται σχετικά µε τον κύριο 
άξονα του κρυστάλλου, ώστε η συχνότητα συντονισµού να µην είναι σχετικά 
ευαίσθητη σε µικρές αλλαγές της θερµοκρασίας. Η ακουστική εµπέδηση και η 
επιπρόσθετη µάζα που εναποτίθεται στο αντηχείο προκαλεί µία αλλαγή στη 
συχνότητα, η οποία µπορεί να µετρηθεί µε ακρίβεια. Αφού βαθµονοµηθεί το 
σύστηµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο του ρυθµού απόθεσης, 
καθώς και του πάχους του φιλµ που αποτέθηκε. 
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2.3. Κατασκευή των διατάξεων 
 
 
2.3.1. Κατασκευή διατάξεων για τη µέτρηση ηλεκτρικών ιδιοτήτων των 

ετεροπολυενώσεων 
 
Η ετεροπολυένωση που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα είναι ένωση 
ετεροπολυανιόντων του W. Έγινε χρήση των αναλογιών 0%, 25%, 50% και 
500% κατά βάρος της ετεροπολυένωσης προς PMMA (poly-methyl-
methacrylate) µε διαλύτη PGMEA (propylene-glycol-methyl-ether-acetate). 
 
Πάνω σε ύαλο αποτέθηκαν µε εξάχνωση ηλεκτρόδια αλουµινίου µήκους 10 ως 
30mm, πλάτους 0,9mm και πάχους περίπου 70nm. Ακολούθησε απόθεση της 
ετεροπολυενώσεως µε spinning σε 4500 στροφές/min για 40sec και στη 
συνέχεια όπτηση για 2min στους 110ºC. Με τη βοήθεια του προφιλόµετρου 
βρέθηκε το πάχος του φιλµ. Τέλος, και πριν τις ηλεκτρικές µετρήσεις, γινόταν 
εκ νέου απόθεση µε εξάχνωση ηλεκτροδίων αλουµινίου ίδιων διαστάσεων µε 
τα προηγούµενα. 
 
Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε για τις εξαχνώσεις φαίνεται στο σχήµα 2.13(α). 
Μετά την πρώτη εξάχνωση ηλεκτροδίων σχηµατίζονται τα ηλεκτρόδια µε το 
συµπαγές γκρίζο χρώµα, ενώ µε την τελευταία τα γραµµοσκιασµένα 
ηλεκτρόδια (σχήµατα 2.13(β) & 2.14). Αυτό επέτρεπε να γίνουν οι µετρήσεις 
ακριβώς στο υλικό που περιέχεται µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων (υπολογίστηκε 
στα 1,1mm2 σε οπτικό µικροσκόπιο) και µάλιστα σε µεγάλη απόσταση από τη 
µετρούµενη περιοχή, χάρη στο µεγάλο µήκος των ηλεκτροδίων. Έτσι 
αποφεύγεται κάθε είδους πρόβληµα που θα µπορούσε να υπάρξει µε την 
παρουσία του prober στην περιοχή µετρήσεων (π.χ. η βελόνα του prober να 
τρυπά το ηλεκτρόδιο και να εισέρχεται στο στρώµα της ετεροπολυένωσης).  
 

           
(α) (β) 

Σχήµα 2.13: (α) Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα. 
 (β) Το αποτέλεσµα των εξαχνώσεων σε κάτοψη. 
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Σχήµα 2.14: Ηλεκτρικές µετρήσεις και δοµή της διάταξης σε διατοµή. 

 
Ακολούθησαν οι ηλεκτρικές µετρήσεις. Αυτές ήταν I-V, C-V και C-F µε τη 
βοήθεια των 4140Β pico-αµπεροµέτρου και του 4284A LCR-καταγραφέα. Από 
τις µετρήσεις αυτές προέκυψαν οι καµπύλες που περιγράφονται στο 
3ο κεφάλαιο της µεταπτυχιακής εργασίας. 
 
 
 
 
2.3.2. Κατασκευή διατάξεων για τη µέτρηση ηλεκτρικών ιδιοτήτων MΙS 

πυκνωτών στους οποίους τη θέση του µονωτή έχουν ενώσεις των 
πολυοξοµεταλλικών ανιόντων 

 
Η ίδια ετεροπολυένωση W που χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο, χρησιµοποιήθηκε και τώρα, σε αναλογίες 25% και 50% κατά 
βάρος της ετεροπολυένωσης προς PMMA µε διαλύτη PGMEA. 
 
Τα πειράµατα έγιναν σε wafer πυριτίου τύπου n+ και προσανατολισµού <100>. 
Στην πίσω επιφάνειά του εµφυτεύτηκε Ρ (5·1015 cm-3) µε τη βοήθεια του 
ιοντικού εµφυτευτή του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ 
“∆ηµόκριτος” µε ενέργεια δέσµης 80keV. Στη συνέχεια έγινε ανόπτηση στους 
950ºC για 30min σε περιβάλλον αζώτου προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι 
προσµίξεις. Ακολούθησε εξάχνωση αλουµινίου 7000Å για τη δηµιουργία του 
ενός ηλεκτροδίου. Στην πάνω πλευρά αποτέθηκε η ετεροπολυένωση µε 
spinning σε 4500 στροφές/min για 40sec και ακολούθησε όπτηση για 2min 
στους 110ºC. Τέλος, µε εξάχνωση αλουµινίου αποτέθηκαν στρογγυλά 
ηλεκτρόδια εµβαδού 6·10-9m2 και πάχους περίπου 70nm. 
 
Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε για τις εξαχνώσεις φαίνεται στο σχήµα 2.15. 
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Σχήµα 2.15: Η µάσκα που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα. 

 
Η διάταξη που προέκυψε φαίνεται σε διατοµή στο σχήµα 2.16. Η εξάχνωση 
ήταν το τελευταίο βήµα πριν τις ηλεκτρικές µετρήσεις. Όπως και στην 
προηγούµενη περίπτωση, µε τη βοήθεια του pico-αµπεροµέτρου και του LCR-
καταγραφέα προέκυψαν οι καµπύλες που περιγράφονται στο 3ο κεφάλαιο της 
µεταπτυχιακής εργασίας. 
 

 
Σχήµα 2.16: ∆οµή της διάταξης ΜΙS σε διατοµή και 

πραγµατοποίηση ηλεκτρικών µετρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 

Χαρακτηρισµός των ∆ιατάξεων 
 

 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των 
ετεροπολυενώσεων σε δύο γεωµετρίες: 
 

• µέταλλο – µοριακό υλικό – µέταλλο 

• ως διηλεκτρικό υλικό σε πυκνωτή MIS. 
 
 

Θα επιχειρηθεί να δοθεί µία εξήγηση από φυσική άποψη των χαρακτηριστικών 
καµπύλων που προκύπτουν, η οποία θα εξηγεί τα φαινόµενα που διέπουν τη 
συµπεριφορά των υλικών αυτών σε δοµές MIS, κάτω από πόλωση και για ένα 
φάσµα συχνοτήτων. Τα συµπεράσµατα αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 
ανοίγουν µία νέα προοπτική για εφαρµογές σε δοµές πυκνωτών, αλλά ακόµα 
και µνηµών τύπου flash. 
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3.1. Μετρήσεις των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ετεροπολυενώσεων 
 
Από τις µετρήσεις I-V στα δείγµατα 25, 50 και 500% προκύπτει το συγκριτικό 
διάγραµµα του σχήµατος 3.1. 

1,0E-12

1,0E-11

1,0E-10

1,0E-9

1,0E-8

1,0E-7

1,0E-6

1,0E-5

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

V (Volts)

I (A) 25%

50%

500%

 
Σχήµα 3.1: Ένταση ρεύµατος προς τάση για διάφορες συγκεντρώσεις 

της ετεροπολυένωσης προς PMMA. 
 
Επίσης, από το προφιλόµετρο, προέκυψαν τα πάχη των υµενίων της 
ετεροπολυένωσης. Αυτά έχουν ως εξής: 
 

∆είγµα 0% 25% 50% 500% 
Πάχος (nm) 53 69 74 75 

Πίνακας 3.1: Πάχος των δειγµάτων. 
 
Αναλύοντας το σχήµα 3.1 προκύπτουν δύο περιοχές. Η πρώτη είναι για τις 
τιµές ως 0,9V: 

I = 3E-10V + 5E-11
R2 = 0,9792

I = 4E-11V + 8E-12
R2 = 0,9816
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Σχήµα 3.2: Συµπεριφορά της έντασης ρεύµατος για χαµηλές τιµές δυναµικού. 
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Χάρη στις καµπύλες τάσης, είναι φανερό πως στην περιοχή αυτή µπορεί να 
υπολογιστεί η αγωγιµότητα, αφού Ι=G·V. Άρα: 

• για 25% είναι S
dV
dIG 11104 −⋅==  

• για 50% είναι S
dV
dIG 10103 −⋅==  

 
∆ηλαδή στις χαµηλές τιµές τάσης, η αύξηση της συγκέντρωσης φορέων 
συνεπάγεται αύξηση της αγωγιµότητας της διάταξης. Η αγωγιµότητα οφείλεται 
στην µεταπήδηση φορτίου µεταξύ των φορέων (hoping conductivity, 
σχήµα 3.3). Τα ηλεκτρόνια προκειµένου να εγχυθούν στο µονωτικό υλικό από 
το ηλεκτρόδιο πρέπει επιπλέον να υπερβούν το φράγµα δυναµικού από το 
οξείδιο του αλουµινίου, το οποίο έχει σχηµατιστεί αυθόρµητα µετά την 
εξάχνωση αλουµινίου και έχει πάχος µικρότερο από 20Å (φαινόµενο 
σήραγγας, tunneling, σχήµα 3.4). 

 
Σχήµα 3.3: Αγωγιµότητα από µεταπήδηση φορτίου µεταξύ των φορέων. 

 
Σχήµα 3.4: Φαινόµενο σήραγγας του ηλεκτρονίου από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο, 

µέσω του οξειδίου και της ετεροπολυένωσης. 
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Όσον αφορά το δείγµα 500%, η αγωγιµότητα είναι ακόµα µεγαλύτερη και ο 
νόµος που ακολουθεί είναι πολυωνυµικός (σχήµα 3.5). 
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Σχήµα 3.5: Ένταση ρεύµατος προς τάση για συγκέντρωση 

500% της ετεροπολυένωσης προς PMMA. 
 
Η τιµή της έντασης του ρεύµατος στην περίπτωση του 500% ετεροπολυένωσης 
προς PMMA είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των περιπτώσεων 25% και 50%. 
Αυτό οφείλεται στη µεγάλη συγκέντρωση των πολυοξοµεταλλικών ανιόντων. 
Καθώς τα ανιόντα βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις, τα ηλεκτρόνια δεν 
αντιµετωπίζουν δυσκολία να µεταπηδήσουν από το ένα ανιόν στο άλλο. Έτσι, 
το υλικό πλησιάζει τη µεταλλική συµπεριφορά, παρουσιάζοντας πολύ 
αυξηµένη τιµή έντασης ρεύµατος. 
 
Όσον αφορά τη µορφή των καµπυλών του σχήµατος 3.5, η εξάρτηση της 
έντασης ρεύµατος Ι από µία δύναµη της τάσης V είναι χαρακτηριστική όταν 
υπάρχει ένα είδος φορέων (στην περίπτωσή µας ηλεκτρόνια) µε παρουσία 
παγίδων (τα πολυοξοµεταλλικά ανιόντα). Ο φορέας εγκλωβίζεται για µικρό 
χρονικό διάστηµα στην παγίδα. Πιο συνήθης είναι η µορφή της τετραγωνικής 
εξάρτησης.  Τότε, αγνοώντας τα ρεύµατα διάχυσης (diffusion) και θεωρώντας 
πως το φορτίο σε κατάσταση ισορροπίας είναι αµελητέο σε σχέση µε το φορτίο 
από έγχυση (injected), το ρεύµα φορτίου – χώρου (space-charge-limited 
current, SCL) δίνεται από τη σχέση (3.1) [39]: 
 

2

0 3

9
8SCL

VJ
d

ε ε µ= ⋅ ⋅        (3.1) 
 

όπου V: η εφαρµοζόµενη τάση, ε: η διηλεκτρική σταθερά, εo: η διηλεκτρική 
σταθερά του κενού, µ: η ευκινησία και d: το πάχος του δείγµατος. 
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Αν στη σχέση (3.1) χρησιµοποιήσουµε τη διηλεκτρική σταθερά του ΡΜΜΑ  
που θα υπολογιστεί στη συνέχεια στο κεφάλαιο και παραµένει ανεξάρτητη της 
τάσης και περίπου ίση µε 2,2F/m, προκύπτει η ευκινησία (mobility): 
 

µ = 1,75·10-7 cm2/V·sec     (3.2) 
 
Η ευκινησία αυτή είναι πολύ χαµηλή σε σχέση µε του πυριτίου που είναι της 
τάξης των 1000 cm2/V·sec, αλλά δεν απέχει πολύ από τις τιµές των µοριακών 
υλικών που χρησιµοποιούνται σήµερα στη Μικροηλεκτρονική (βλ. κεφάλαιο 
1). 
 
Για µεγαλύτερες τιµές της τάσης ο νόµος I-V ακολουθεί εκθετική 
συµπεριφορά, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.6. 
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Σχήµα 3.6: Συµπεριφορά της έντασης ρεύµατος για υψηλότερες τιµές δυναµικού. 

 
Η αύξηση της συγκέντρωσης φορέων οδηγεί πάλι στην αύξηση της τιµής της 
έντασης ρεύµατος, χάρη στην µεταπήδηση φορτίου από το ένα µόριο στο άλλο 
(σχήµατα 3.3 και 3.6). 
 
Στην περίπτωση της διόδου Schottky, η ένταση του ρεύµατος λόγω θερµικών 
φορέων δίνεται από την εξίσωση [40]: 

 

(
V

V
SI I e θη−

= 1)−    (3.3) 
 
όπου:      IS = ρεύµα κορεσµού (saturation current) 
 Vθ = kBT/q  = θερµική τάση (thermal voltage) 

      η = παράγοντας απόκλισης (ideality factor) 
  
Ο παράγοντας απόκλισης η συνήθως κυµαίνεται από 1,02 ως 1,6 όταν η 
ένταση του ρεύµατος οφείλεται κυρίως σε ένα είδος φορέων. Όταν ο 
παράγοντας απόκλισης πάρει την τιµή “2”, τότε αµφότερα τα είδη θερµικών 
φορέων, τα ηλεκτρόνια και οι οπές, βρίσκονται σε ισορροπία και 
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συνεισφέρουν εξίσου. Θεωρητικά, λοιπόν, θα αναµενόταν το “α = 1/Vθ = 
q/kBT” να κυµαίνεται ανάµεσα στις τιµές: 
 

11 38,46( )
0,026B

qa e
k T eV

−= = = V  ή 119,23( )
2 B

qa
k T

−= = eV  (3.4) 

 
Ο νόµος που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή (σχήµα 3.6) είναι της µορφής 
Ι=Ι0·eαV. Αν ήταν θερµικοί φορείς, ο συντελεστής “α” θα ήταν ανάµεσα στις 
τιµές που περιγράφονται από τη σχέση (3.4). Η τιµή του συντελεστή “α” που 
προκύπτει, όµως, στην περίπτωσή µας είναι πολύ µικρότερη (α25%=0,7626 και 
α50%=0,6848). Το συµπέρασµα, λοιπόν, είναι πως οι φορείς δεν διεγείρονται 
θερµικά. 
 
 
Πραγµατοποιήθηκαν και µετρήσεις I-V µε double ramp, δηλαδή το όργανο 
σάρωνε τις τιµές του δυναµικού και προς τις δύο διευθύνσεις, ενώ η µετάβαση 
από τη µία µέτρηση στην άλλη γινόταν µε σταθερό χρονικό ρυθµό dV/dt. Η 
µεταβολή της τάσης V και εποµένως του ηλεκτρικού πεδίου Ε προκαλεί τη 
δηµιουργία ρεύµατος µετατόπισης (displacement current): 

 

0d
dEI
dt

ε=       (3.5) 
 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, γίνεται η σχέση µεταξύ ρεύµατος και ηλεκτρικού πεδίου 
συµβιβαστή µε την εξίσωση συνέχειας, όταν το ρεύµα αγωγιµότητας 
µεταβάλλεται µε το χρόνο [41]. Το ρεύµα µετατόπισης είναι η απόκλιση από 
το ρεύµα ολίσθησης ID (drift current), το οποίο προκύπτει σαν µέσος όρος του 
ρεύµατος που µετράται κατά τις δύο σαρώσεις του δυναµικού, δηλαδή: 
 

d D
dV

DI I I C I
dt

= + = +     (3.6) 
 

Το ισοδύναµο κύκλωµα που προκύπτει απεικονίζεται στο σχήµα 3.7. 

 
Σχήµα 3.7: Ισοδύναµο κύκλωµα µε τα ρεύµατα µετατόπισης και ολίσθησης. 

 
• Για αύξηση του ρυθµού µεταβολής τάσης: 

dV/dt=a > 0,    άρα    Ι1=a·C + ΙD     (3.7) 
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• Για αύξηση του ρυθµού µεταβολής τάσης: 

dV/dt=a < 0,    άρα    Ι2=a·C + ΙD      (3.8) 
 
 
Οπότε υπολογίζεται η χωρητικότητα C: 

1 2 1

2 2

2I I IC C
dVa
dt

−= ⇒ =
⋅

I−          (3.9) 

Ανάλογα µε το ρυθµό σάρωσης του δυναµικού, έγιναν δύο µετρήσεις: για 
dV/dt=0,1 και dV/dt=0,5. Μία τυπική µέτρηση φαίνεται στο σχήµα 3.8. 
Πρόκειται για την περίπτωση του δείγµατος 25% w/w οξύ/ΡΜΜΑ µε double 
ramp όπου dV/dt=0,5 και εκτός από το ρεύµα Ι εικονίζονται το ρεύµα 
µετατόπισης Id και το ρεύµα ολίσθησης ΙD. 
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Σχήµα 3.8: Ρεύµα Ι, ρεύµα µετατόπισης ΙD και ρεύµα ολίσθησης Ιd για dV/dt=0,5 

 
Από τις µετρήσεις αυτές, είναι φανερό πως η διάταξη παρουσιάζει χωρητική 
συµπεριφορά, αφού υπάρχει ρεύµα µετατόπισης και είναι µάλιστα σχεδόν 
σταθερό για τη µεγαλύτερη περιοχή µετρήσεων των δυναµικών. Με τη 
βοήθεια της σχέσης (3.9) και των δεδοµένων του σχήµατος 3.8 µπορεί να 
υπολογιστεί η χωρητικότητα (σχήµα 3.9). 
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Σχήµα 3.9: Η χωρητικότητα, όπως υπολογίζεται από το 

  ρεύµα µετατόπισης για dV/dt=0,5 
 
Συγκριτικά, για τις διάφορες τιµές συγκεντρώσεων οξέος προς ΡΜΜΑ 
προκύπτει το εξής διάγραµµα χωρητικότητας, όπως αυτή υπολογίζεται από το 
ρεύµα µετατόπισης για dV/dt=0,5. Για τις µετρήσεις µε dV/dt=0,1 τα 
αποτελέσµατα ήταν παρόµοια. 
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Σχήµα 3.10: Η χωρητικότητα για διάφορες τιµές συγκεντρώσεων. 

 
Η χωρητικότητα µετρήθηκε, όµως, και απ’ ευθείας µέσω C-V  µετρήσεων για 
διάφορες συχνότητες. Εκτός από τις µετρήσεις στα δείγµατα 25%, 50% και 
500%, έγιναν και µετρήσεις σε δείγµα 0%, δηλαδή σε καθαρό ΡΜΜΑ. 
Μετρήσεις Ι-V δεν είχαν βέβαια νόηµα σε αυτό το δείγµα, καθώς πρόκειται για 
µονωτή. Στο δείγµα περιεκτικότητας 500% οξύ/ΡΜΜΑ οι µετρήσεις 
υποδείκνυαν πολύ χαµηλή χωρητικότητα, της τάξης του 10-11 (όπως και στην 
χωρητικότητα που υπολογίζεται από τις I-V µετρήσεις – σχήµα 3.10). Μπορεί, 
λοιπόν, να υπολογιστεί η διηλεκτρική σταθερά ε των σχηµατιζόµενων 
πυκνωτών µέσω της σχέσης (3.10): 
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0

1C
S

ε
ε

=    (3.10) 

όπου C: η χωρητικότητα, εο: η διηλεκτρική σταθερά του κενού, S: η επιφάνεια 
των οπλισµών του πυκνωτή και ℓ: η απόσταση των οπλισµών αυτών, όπως 
προκύπτει από τις µετρήσεις του προφιλοµέτρου. Οι πυκνωτές σχηµατίζονται 
από την κοινή επιφάνεια των ηλεκτροδίων αλουµινίου (σχήµα 2.1β). 
 
∆ύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα µετρήσεων ε-V για δύο τιµές συχνοτήτων 
(10 και 100 kHz) φαίνονται στα σχήµατα 3.11. Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκαν 
διαγράµµατα ε-V για σύγκριση και όχι C-V, είναι ότι για κάθε δείγµα η 
απόσταση των οπλισµών ℓ διαφοροποιούταν, αλλάζοντας την τιµή του C. 
Εποµένως, µόνο το διάγραµµα ε-V δίνει αντικειµενική πληροφόρηση για τη 
χωρητικότητα του πυκνωτή. 
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Σχήµα 3.11: Μετρήσεις C-V για συχνότητες (α) 10 kHz και (β) 100 kHz. 
 
Από το σχήµα 3.10 φαίνεται πως η αύξηση της συγκέντρωσης των φορέων από 
25% σε 50% προκαλεί αύξηση της χωρητικότητας. Αυτό συµβαίνει επειδή οι 
παγίδες για τους φορείς αυξάνουν, δηλαδή τα µόρια, τα οποία ιονιζόµενα 
µπορούν να απορροφήσουν ηλεκτρόνια. Για περαιτέρω αύξηση της 
συγκέντρωσης (ως 500%), η χωρητικότητα παρουσιάζει κάµψη. Ο όρος του ΙD 
αποδεικνύεται, πλέον, πιο σηµαντικός από του ρεύµατος µετατόπισης Ιd και το 
υλικό γίνεται καλός αγωγός.  
 
Από το σχήµα 3.11 γίνεται φανερό πως ανάλογα µε τη συχνότητα, η τιµή της 
διηλεκτρικής σταθεράς και εποµένως και της χωρητικότητας µεταβάλλεται, 
ενώ για δεδοµένη συχνότητα, η χωρητικότητα δεν εξαρτάται από την τιµή της 
τάσης. Αυτό καταδεικνύει συµπεριφορά ιδανικού πυκνωτή. Η χωρητικότητα 

εκφράζεται από τη σχέση: 
dV
dQC = . Με την αύξηση, όµως, της τάσης, το 

φορτίο αυξάνει, οπότε το πηλίκο τους που είναι η χωρητικότητα παραµένει 
σταθερό. 

 
 Μπορεί, έτσι, να σχεδιαστεί το σχήµα 3.12. 
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Σχήµα 3.12: ∆ιάγραµµα ε-F, όπως προκύπτει από τις µετρήσεις C-V. 

 
Για επέκταση του σχήµατος αυτού, έγιναν και µετρήσεις C-F, οι οποίες 
παρουσιάζονται στο σχήµα 3.13, έχοντας υπολογίσει τη διηλεκτρική σταθερά. 
Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες τιµές δυναµικού, αλλά, όπως συµβαίνει και στις 
C-V µετρήσεις, η χωρητικότητα αποδεικνύεται ανεξάρτητη της τιµής 
δυναµικού. 
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Σχήµα 3.13: Μετρήσεις ε-F για συχνότητες από 103 ως 106 Hz. 

 
Από τα παραπάνω σχήµατα, αύξηση της συχνότητας φαίνεται να συνοδεύεται 
από µείωση της χωρητικότητας. Όσο η περίοδος µειώνεται, οι φορείς 
δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις µεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου. ∆εν 
είναι, λοιπόν, δυνατό τα φορτία να συγκρατηθούν στην περιοχή του πυκνωτή 
(δηλαδή από τα µόρια του υλικού, που αντιστοιχούν στους οπλισµούς ενός 
συµβατικού πυκνωτή). Εποµένως, η χωρητικότητα παρουσιάζει πτώση. 
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3.2. Μετρήσεις των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των διατάξεων MIS 
πυκνωτών στους οποίους τη θέση του µονωτή έχουν πολυµερικά 
υµένια των πολυοξοµεταλλικών ανιόντων 

 
 
Τα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι σε αναλογίες 25% και 50% κατά 
βάρος της ετεροπολυένωσης προς PMMA µε διαλύτη PGMEA. Οι διατάξεις 
έχουν τη µορφή ενός MIS πυκνωτή (σχήµα 2.4) και τα πάχη των υµενίων της 
ετεροπολυένωσης, όπως προέκυψαν από το προφιλόµετρο, έχουν ως εξής: 
 

∆είγµα 25% 50% 
Πάχος (nm) 61 79 

 
Πίνακας 3.2: Πάχος των δειγµάτων. 

 
Τα αποτελέσµατα I-V που προέκυψαν για τα δύο δείγµατα παρουσιάζονται στο 
σχήµα 3.14. 
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Σχήµα 3.14: Ένταση ρεύµατος προς τάση για συγκέντρωση 25% της 

ετεροπολυένωσης προς PMMA σε δοµή MIS. 
 
 
Η καµπύλες αυτές φαίνεται ότι έχουν τα χαρακτηριστικά της ετεροεπαφής 
Schottky [25, 40]. Πρώτα θα µελετηθεί το δείγµα συγκέντρωσης 25% και 
µάλιστα η περιοχή των αρνητικών τιµών έντασης ρεύµατος και δυναµικού, που 
αντιστοιχεί σε θετικά φορτισµένο κάτω ηλεκτρόδιο πύλης (σχήµα 3.15). 
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Σχήµα 3.15: Ένταση ρεύµατος προς τάση για συγκέντρωση 25% της ετεροπολυένωσης 

προς PMMA σε δοµή MIS, για αρνητικές τιµές ρεύµατος  
και δυναµικού (οι άξονες παρουσιάζονται θετικοί). 

 
Στην καµπύλη του σχήµατος 3.15 διακρίνονται τρεις περιοχές: 
• η περιοχή όπου συµβαίνει φαινόµενο άµεσης σήραγγας (direct tunneling) 

για χαµηλές τάσεις (0 ως 1,3 Volts, σχήµα 3.16) 
• η περιοχή Fowler – Nordheim από 1,4 ως 2,0 Volts, δηλαδή φαινόµενο  

σήραγγας για υψηλότερες τάσεις (σχήµα 3.19) 
• η περιοχή κόρου της έντασης ρεύµατος που παρουσιάζεται για 

επιβαλλόµενη τάση άνω των 2,0 Volts. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η διάταξη είναι πολωµένη ανάστροφα και το φαινόµενο 
σήραγγας λαµβάνει χώρα από το ηλεκτρόδιο αλουµινίου προς την 
ετεροπολυένωση (σχήµατα 3.16 και 3.18α). 
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Σχήµα 3.16: Περιοχή φαινοµένου σήραγγας για χαµηλές τάσεις (0 ως 1,3 Volts) 

 
Η εξίσωση που διέπει την περιοχή αυτή είναι [42]: 
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]})(exp[)()exp({ 2/12/1
0 eVAeVAJJ +−+−−= φφφφ     (3.11) 

 
όπου µε  J συµβολίζεται η πυκνότητα ρεύµατος και 

J0 = e/2πh(βd)2              (3.12) 

Α = (4πβd/h)(2m)1/2      (3.13) 

Ο διορθωτικός παράγοντας β θεωρείται ίσος µε τη µονάδα. Επιλύνοντας την 
(3.11), λαµβάνεται το ύψος φράγµατος δυναµικού της ετεροπολυένωσης φε: 

 
φε = 0,59 eV        (3.14) 

 

             
Σχήµα 3.17: Αγωγιµότητα µε φαινόµενο σήραγγας από το 

ηλεκτρόδιο αλουµινίου στην ετεροπολυένωση. 

 
                               (α)                            (β) 

Σχήµα 3.18: Οι ενεργειακές ζώνες κατά την αγωγιµότητα: 
(α) φαινόµενο αµέσου σήραγγας, (β) Fowler – Nordheim. 
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Η περιοχή που αντιπροσωπεύεται από το φαινόµενο σήραγγας Fowler – 
Nordheim φαίνεται στο σχήµα 3.19. Έχουν χρησιµοποιηθεί άξονες J/V και 
1/V2, αφού είναι οι πλέον χαρακτηριστικοί, καθώς τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα απεικονίζονται γραµµικά. 
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Σχήµα 3.19: Περιοχή Fowler - Nordheim (1,4 ως 2,0 Volts) 

 
Οι φορείς, αφού έχουν µπει µε τη βοήθεια του φαινοµένου σήραγγας µέσα 
στον µονωτή (σχήµα 3.18β), είναι ελεύθεροι να κινηθούν ανάµεσα στη στάθµη 
σθένους και αγωγιµότητας του µονωτή [43]. Για περαιτέρω επιβεβαίωση της 
µορφής του φαινοµένου σήραγγας, το πείραµα θα έπρεπε να επαναληφθεί σε 
διάφορες τιµές θερµοκρασίας. Αν προέκυπτε ανεξάρτητο της θερµοκρασίας, 
τότε θα επιβεβαιωνόταν πως πρόκειται για φαινόµενο σήραγγας [40]. 
 
Όσον αφορά την περιοχή των θετικών τιµών έντασης ρεύµατος και δυναµικού, 
που αντιστοιχεί σε αρνητικά φορτισµένο κάτω ηλεκτρόδιο πύλης (ορθή 
πόλωση), η I-V µέτρηση έχει ως εξής: 
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y = 1E-09e14,738x

R2 = 0,9924

η =2,61

Σχήµα 3.20: Ένταση ρεύµατος προς τάση για συγκέντρωση 25% της ετεροπολυένωσης  
   προς PMMA σε δοµή MIS, για θετικές τιµές ρεύµατος και δυναµικού. 
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Εδώ είναι φανερές τρεις περιοχές: 

• η περιοχή 0 – 0,3 Volts µε παράγοντα απόκλισης η=1,26 

• η περιοχή 0,3 – 0,5 Volts µε παράγοντα απόκλισης η=2,61 

• η περιοχή 0,5 – 0,75 Volts 

 
Οι δύο πρώτες περιοχές παρουσιάζουν χαρακτηριστική συµπεριφορά διόδου 
Schottky, µε διαφορετικούς παράγοντες απόκλισης. Η τρίτη περιοχή (0,5 – 
0,75 Volts) οφείλεται πάλι σε φαινόµενο σήραγγας, αλλά δεν διέπεται από τους 
νόµους της διόδου Schottky, δηλαδή η διέγερσή τους δεν ήταν θερµική. Η 
περιοχή 0 – 0,3 Volts παρουσιάζει αγωγιµότητα χάρη στην κίνηση ενός είδους 
θερµικών φορέων (ηλεκτρόνια προερχόµενα από το ηµιαγωγικό υπόστρωµα), 
αφού το η=1,26 είναι κοντά στη µονάδα (σχήµα 3.21). Στην δεύτερη 
περίπτωση, η τιµή η=2,61 του παράγοντα απόκλισης επιτρέπει να υποθέσουµε 
πως και τα δύο είδη θερµικών φορέων συνεισφέρουν, καθώς βρίσκονται 
µεταξύ τους σε ισορροπία. Η τιµή του η προκύπτει από τις σχέσεις (3.3) και 
(3.4). 
 

  
Σχήµα 3.21: Αγωγιµότητα µέσω φαινοµένου σήραγγας, για ορθή πόλωση. 

 
 
Θα διερευνηθεί το δείγµα συγκέντρωσης 50%, όπως έγινε προηγουµένως και 
για το συγκέντρωσης 25%. Η συνολική καµπύλη έχει παρουσιαστεί στο σχήµα 
3.14. Tα πειραµατικά σηµεία της περιοχής των αρνητικών τιµών έντασης 
ρεύµατος και δυναµικού, που αντιστοιχεί σε ανάστροφη πόλωση (σχήµα 3.17), 
είναι τα εξής: 
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Σχήµα 3.22: Ένταση ρεύµατος προς τάση για συγκέντρωση 50% της ετεροπολυένωσης 

προς PMMA σε δοµή MIS, για αρνητικές τιµές ρεύµατος 
και δυναµικού (οι άξονες παρουσιάζονται θετικοί). 

 
Στην καµπύλη του σχήµατος οι περιοχές που διακρίνονται είναι δύο: 
• η περιοχή όπου συµβαίνει φαινόµενο σήραγγας για χαµηλές τάσεις (0 ως 

1,7 Volts, σχήµα 3.23) 
• η περιοχή Fowler – Nordheim, που χωρίζεται σε δύο σκέλη: από 2,8 ως 4,1 

Volts και από 4,2 ως 5,0 Volts (σχήµα 3.24) 
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Σχήµα 3.23: Περιοχή φαινοµένου σήραγγας για χαµηλές τάσεις (0 ως 1,7 Volts) 

 
Οι εξισώσεις (3.11) ως (3.13) ισχύουν και για την περίπτωση αυτή. 
Επιλύοντας, το ύψος του φράγµατος δυναµικού της ετεροπολυένωσης 
υπολογίζεται: 

φε  = 0,44 eV        (3.15) 
 
Το αποτέλεσµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε το αντίστοιχο αποτέλεσµα για 
το δείγµα συγκέντρωσης 25% (σχέση 3.14). Καθώς η συγκέντρωση των 
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πολυοξοµεταλλικών ανιόντων αυξάνει, η αγωγιµότητα δια µέσου του υλικού 
γίνεται πιο εύκολη. Έτσι, λοιπόν, παρουσιάζεται µία πτώση του ύψους 
φράγµατος δυναµικού της ετεροπολυένωσης από 0,59eV σε 0,44eV. 
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J/V2 = 0,3675e-32,485(1/V)

R2 = 0,9797

Σχήµα 3.24: Οι δύο περιοχές Fowler - Nordheim (2,8 ως 5,0 Volts) 
 

Το φαινόµενο σήραγγας Fowler – Nordheim ισχύει για δύο περιοχές ξεχωριστά, από 
2,8 ως 4,1 και από 4,2 ως 5,0 Volts. Οι φορείς, αφού έχουν µπει µε τη βοήθεια του 
φαινοµένου σήραγγας µέσα στον µονωτή, είναι ελεύθεροι να κινηθούν ανάµεσα στη 
στάθµη σθένους και αγωγιµότητας του µονωτή. 
 
Για τις θετικές τιµές έντασης ρεύµατος και δυναµικού (ορθή πόλωση, σχήµα 
3.21), η καµπύλη I-V είναι αυτή του σχήµατος 3.25. 

y = 1E-11e29,796x

R2 = 0,9908

1,0E-11

1,0E-10

1,0E-09

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

V (Volts)

I (A)

η =1,29

 

y = 1E-09e10,3x

R2 = 0,9934
η =3,73

Σχήµα 3.25: Ένταση ρεύµατος προς τάση για συγκέντρωση 50% της ετεροπολυένωσης 
προς PMMA σε δοµή MIS, για θετικές τιµές ρεύµατος και δυναµικού. 

 
Οι περιοχές που διακρίνονται, είναι σε αντιστοιχία µε τις περιοχές που 
υπήρχαν στο δείγµα 25%: 
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• η περιοχή 0 – 0,3 Volts µε παράγοντα απόκλισης η=1,29 

• η περιοχή 0,3 – 1,0 Volts µε παράγοντα απόκλισης η=3,73 

 
Στην πρώτη περιοχή 0 – 0,3 Volts (µε η=1,26 κοντά στη µονάδα) παρου-
σιάζεται η ίδια χαρακτηριστική συµπεριφορά διόδου Schottky µε το δείγµα 
25%. Η αγωγιµότητα οφείλεται στην κίνηση ενός είδους θερµικών φορέων 
(ηλεκτρόνια προερχόµενα από το ηµιαγωγικό υπόστρωµα - σχήµα 3.21). Στη 
δεύτερη περιοχή, ως 1 Volt, η αυξηµένη τιµή του παράγοντα απόκλισης 
(η=3,73), υποδεικνύει πως οι φορείς δεν διεγείρονται θερµικά. 
 
 
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσµατα των C-V µετρήσεων. 
Μία χαρακτηριστική καµπύλη, που αντιστοιχεί σε συχνότητα 10kHz του 
δείγµατος 25% κατά βάρος της ετεροπολυένωσης προς PMMA, εικονίζεται 
στο σχήµα 3.26. Οι άξονες που έχουν επιλεγεί είναι 1/C2 προς V και αυτό 
επειδή δίνουν µία σαφή εικόνα πως η πυκνότητα φορέων (carrier density) σε 
κάθε µία από τις δύο περιοχές εκατέρωθεν των 1,5V είναι οµοιόµορφη, αλλά η 
τιµή της αλλάζει. 

1/C2 = 5E+19V + 8E+19
R2 = 0,9876

1/C2 = 3E+20V - 4E+20
R2 = 0,99

0,0E+0

5,0E+19

1,0E+20

1,5E+20

2,0E+20

2,5E+20

3,0E+20

3,5E+20

4,0E+20

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

V (Volts)

1/C2 (F-2)

0-1,4V

1,5-2V

Γραµµική (0-1,4V)

Γραµµική (1,5-2V)

 
Σχήµα 3.26: ∆ιάγραµµα C-V της διόδου. 

 
H κλίση των γραµµών τάσης των δεδοµένων αυτών προσφέρει τη δυνατότητα 
υπολογισµού της πυκνότητας φορέων πλειονότητας (ηλεκτρόνια από το 
υπόστρωµα) µέσω της εξίσωσης Poisson και των συνοριακών συνθηκών, 
οπότε προκύπτει η σχέση [40]: 
 

dV
CdSqdV

dCSq

CWn
)/1(

2)( 2
2

0
2

0

3

εεεε
=−=       (3.16) 

όπου S: η επιφάνεια του πυκνωτή και W: το πλάτος της περιοχής φορτίου-
χώρου, το οποίο συνδέεται µε τη χωρητικότητα µέσω της σχέσης: 
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C
SW εε 0=       (3.17) 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχέση (3.16) προκύπτει από την σχέση του Poisson: 

 
Μπορεί, λοιπόν, να υπολογιστεί το προφίλ της πυκνότητας φορέων 
πλειονότητας σε σχέση µε το πλάτος της περιοχής φορτίου-χώρου. Οι τιµές της 
πυκνότητας φορέων πλειονότητας που προκύπτουν είναι οι εξής: 
 

Voltage (V) 0 – 1,4 1,5 – 2,0 
n(W) (cm-3) 2,93·1016 4,88·1015 
W (µm) 0,12 – 0,18 0,19 – 0,26 

Πίνακας 3.3: Το προφίλ της πυκνότητας φορέων πλειονότητας. 
 
Σύµφωνα µε τον πίνακα 3.1, ανάµεσα στα σηµεία 0,18 και 0,19µm του 
πλάτους της περιοχής φορτίου-χώρου, γίνεται η µετάβαση από πυκνότητα 
φορέων πλειονότητας 2,93·1016 cm-3 σε 4,88·1015 cm-3. Οι τιµές αυτές είναι 
συµβιβαστές µε την τιµή νόθευσης του δείγµατος (5·1015 cm-3 σε P). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 

Συµπεράσµατα 
 
 
Στη Μεταπτυχιακή Εργασία µελετήθηκαν οι ιδιότητες µεταφοράς και η 
διηλεκτρική συµπεριφορά των ετεροπολυοξοµεταλλικών ανιόντων µέσα σε 
πολυµερικό υπόστρωµα. 
 
 
4.1. ∆ιατάξεις   Μετάλλου – Ετεροπολυένωσης – Μετάλλου 
 
Κατασκευάστηκαν απλές διατάξεις µετάλλου-ετεροπολυένωσης-µετάλλου, 
ώστε να µελετηθούν οι ιδιότητες της ένωσης. Έγινε χρήση των αναλογιών 0%, 
25%, 50% και 500% κατά βάρος της ετεροπολυένωσης προς PMMA (poly-
methyl-methacrylate) µε διαλύτη PGMEA (propylene-glycol-methyl-ether-
acetate). 
 
 
4.1.1. Μελέτη της αγωγιµότητας 
 
 Αγωγιµότητα στις χαµηλές τάσεις 

Η αύξηση της συγκέντρωσης 
φορέων συνεπάγεται αύξηση 
της ηλεκτρ γιµότητας. 
Η αγωγιµότητ αι 
στην µεταπήδηση των 
ελεύθερων στα δυναµικά των  
ιόντων (hoping conduction). 
Τα ηλεκτρόνια προκειµένου 
να εγχυθούν στο µονωτικό 
υλικό από το ηλεκτρόδιο 
µπορούν να διαπεράσουν το 
φράγµα δυναµικού από το 

οξείδιο του αλουµινίου, το οποίο έχει σχηµατιστεί αυθόρµητα µετά την 
εξάχνωση αλουµινίου και έχει πάχος µικρότερο από 20Å µε µηχανισµό 
σήραγγας (tunneling) που ερµηνεύεται  µε τη βοήθεια της Κβαντοµηχανικής. 
 

ικής αγω
α οφείλετ

 Αγωγιµότητα στις µεγαλύτερες τιµές τάσης
 

 
Ο µηχανισµός είναι και εδώ η 

για φορείς που διεγείρονται θερµικά. 

Ο νόµος I-V ακολουθεί εκθετική συµπεριφορά. 
µεταπήδηση των φορέων αγωγιµµότητας. Όµως, αφού δεν ακολουθείται ο 
νόµος που διέπει τη δίοδο Schottky, το συµπέρασµα είναι πως δεν πρόκειται 
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 ∆είγµα 500% 
Η αγωγιµότητα είναι ακόµα µεγαλύτερη, χάρη στη µεγάλη συγκέντρωση των 
πολυοξοµεταλλικών ανιόντων. Καθώς τα ανιόντα βρίσκονται σε πολύ κοντινές 
αποστάσεις, τα ηλεκτρόνια δεν αντιµετωπίζουν δυσκολία να µεταπηδήσουν 
από το ένα ανιόν στο άλλο. Ο νόµος που ακολουθείται είναι πολυωνυµικός. 
Αυτού του είδους η εξάρτηση της έντασης ρεύµατος Ι από την τάση V είναι 
χαρακτηριστική όταν υπάρχει ένα είδος φορέων (στην περίπτωσή µας 
ηλεκτρόνια) µε παρουσία παγίδων (τα πολυοξοµεταλλικά ανιόντα). Ο φορέας 
εγκλωβίζεται για µικρό χρονικό διάστηµα στην παγίδα. Μπορεί, µάλιστα, να 
υπολογιστεί και η ευκινησία: µ = 1,75·10-7 cm2/V·sec. Η τιµή αυτή είναι 
συγκρίσιµη µε των άλλων µοριακών υλικών που χρησιµοποιούνται σήµερα 
στη Μικροηλεκτρονική. 
 
4.1.2. Μελέτη της χωρητικότητας 
 
Η χωρητικότητα υπολογίστηκε µε δύο τρόπους:  
• µε µετρήσεις C-V 
• από το ρεύµα µετατόπισης (µε τη µεταβολή της τάσης V και εποµένως του 

ηλεκτρικού πεδίου Ε, µετρήθηκε η δηµιουργία ρεύµατος µετατόπισης και 
υπολογίστηκε η αντίστοιχη χωρητικότητα). 

Τα αποτελέσµατα από τις δύο µεθόδους συµφωνούσαν απόλυτα µεταξύ τους, 
ενώ υπολογίστηκαν και συγκρίθηκαν οι τιµές των διηλεκτρικών σταθερών, 
αφού είναι ανεξάρτητες του πάχους της ετεροπολυένωσης. 
 
Συµπεράσµατα: 
• Αύξηση της συγκέντρωσης των φορέων από 25% σε 50% προκαλεί αύξηση 

της χωρητικότητας. Αυτό συµβαίνει επειδή οι παγίδες για τους φορείς 
αυξάνουν, δηλαδή τα µόρια, τα οποία ιονιζόµενα µπορούν να 
απορροφήσουν ηλεκτρόνια. Για περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης (έως 
500%), η χωρητικότητα παρουσιάζει κάµψη, επειδή ο όρος του ρεύµατος 
διάχυσης αποδεικνύεται, πλέον, πιο σηµαντικός από του ρεύµατος 
µετατόπισης και το υλικό γίνεται καλός αγωγός (διηλεκτρική κατάρρευση). 

• Αύξηση της συχνότητας συνοδεύεται από µείωση της χωρητικότητας. Όσο 
η περίοδος µειώνεται, οι φορείς δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις 
µεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου. ∆εν είναι, λοιπόν, δυνατό τα φορτία να 
συγκρατηθούν στην περιοχή του πυκνωτή (δηλαδή από τα µόρια του 
υλικού, που αντιστοιχούν στους οπλισµούς ενός συµβατικού πυκνωτή) και 
η χωρητικότητα παρουσιάζει πτώση. 

• Κάτω από δεδοµένη συχνότητα, η χωρητικότητα δεν εξαρτάται από την 
τιµή της τάσης. Αυτό καταδεικνύει συµπεριφορά ιδανικού πυκνωτή. 

• Οι τιµές των διηλεκτρικών σταθερών που προέκυψαν, π.χ. για συχνότητα 
10kHz, είναι: 

 

∆είγµα 0% 25% 50% 500% 
ε (F/m) 2,18 2,37 3,31 ≈ 0 

 

Οι τιµές αυτές επιβεβαιώνουν τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω. 
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1,0E-11

1,0E-9

1,0E-7
1,0E-6

-10

1,0E-5
1,0E-4 I (A)MIS 25%

MIS 50%

 
Μελετήθηκαν πυκνωτές τύπου MIS, που δίνουν χρήσιµα συµπεράσµατα πάνω 
σε πραγµατικές χρήσεις της ετεροπολυένωσης στην Μικροηλεκτρονική. Οι 
αναλογίες της ετεροπολυένωσης προς PMMA που χρησιµοποιήθηκαν είναι 
25% και 50% κατά βάρος, µε διαλύτη PGMEA. 
 
 
4.2.1. Μελέτη της αγωγιµότητας 

Η καµπύλες αυτές έχουν τα 
χαρακτηριστικά της 

4.2. ∆ιατάξεις πυκνωτών τύπου MIS 

ετεροεπαφής Schottky. 
 

1,0E-8

1,0E-10

1,0E-12
-8 -6 -4 -2 0

V (Volts)

 
 Ανάστροφη πόλωση (θετικά φορτισµένο κάτω ηλεκτρόδιο πύλης) 

Στις χαµηλές τάσεις, το φαινόµενο 
σήραγγας λαµβάνει χώρα από το 
ηλεκτρόδιο αλουµινίου προς την 
ετεροπολυένωση. Υπολογίζεται το ύψος 
φράγµατος δυναµικού της 
ετεροπολυένωσης:  
 

∆είγµα 25% 50% 
φε (eV) 0,59 0,44 

 

θώς η συγκέντρωση των πολυοξοµεταλλικών ανιόντων αυξάνει, η 
γιµότητα δια µέσου του υλικού γίνεται πιο εύκολη. Έτσι, λοιπόν, 

 

Κα
αγω

ετε
 
 
 
Ότ είς κινούνται 

έχο

ανά θµη σθένους και αγωγιµότητας του 
µονωτή.  
 

παρουσιάζεται µία πτώση του ύψους φράγµατος δυναµικού της 
ροπολυένωσης. 

αν η τάση αυξηθεί, οι φορ
ακολουθώντας το µοντέλο Fowler – Nordheim. Αφού 

υν µπει µε τη βοήθεια του φαινοµένου σήραγγας 
µέσα στον µονωτή, είναι ελεύθεροι να κινηθούν 

µεσα στη στά
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 Ορθή πόλωση (αρνητικά φορτισµένο κάτω ηλεκτρόδιο πύλης) 
Όταν η πόλωση είναι ορθή, η διάταξη παρουσιάζει 

µικών φορέων (ηλεκτρόνια 
προερχόµενα από το ηµιαγωγικό υπόστρωµα). Καθώς η 
τάση αυξάνει, τα δύο είδη θερµικών φορέων 

 καθώς βρίσκονται µεταξύ τους σε 
ισορροπία. 

4.2.2. Μελέτη της χωρητικότητας 
 
Από τη µελέτη της χωρητικότητας, µπορεί να υπολογιστεί η πυκνότητα 
φορέων πλειονότητας, καθώς σε κάθε µία από τις δύο περιοχές εκατέρωθεν 
µίας τιµής τάσης είναι οµοιόµορφη, αλλά η τιµή της αλλάζει. Το προφίλ της 
πυκνότητας φορέων πλειονότητας σε σχέση µε το πλάτος της περιοχής 
φορτίου-χώρου και την τάση, είναι: 
 

Voltage (V) 0 – 1,4 1,5 – 2,0 

 
 

χαρακτηριστική συµπεριφορά διόδου Schottky, µε 
διαφορετικούς παράγοντες απόκλισης, για διαφορετικές 
περιοχές τάσεων. Αρχικά, η αγωγιµότητα οφείλεται στην 
κίνηση ενός είδους θερ

συνεισφέρουν,

n(W) (cm ) 2,93·10  4,88·10  -3 16 15

W (µm) 0,12 1 – 0, 8 0,19 – 0,26 
ην τιµή νόθευσης του υποστρώ ατος. 

 

Οι τιµές αυτές είναι συµβιβαστές µε τ µ
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
Η έρευνα πάνω στις εφαρµογές των ετεροπολυοξοµεταλλικών ανιόντων στην 
Μικροηλεκτρονική παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον και πολλές εν δυνάµει 
εφαρµογές. 
 
Όσον αφορά τη θεωρητική εξήγηση των ιδιοτήτων µεταφοράς, είναι αναγκαίο 
να γίνουν µετρήσεις I-V σε χαµηλές θερµοκρασίες, ώστε να πιστοποιηθεί ότι η 
συµπεριφορά των καµπυλών είναι ανεξάρτητη της θερµοκρασίας, οπότε θα 
επιβεβαιωθεί ή όχι αν πρόκειται για φαινόµενο σήραγγας. 
 
Επίσης, θα ήταν καλό να γίνουν πειράµατα µε περισσότερες συγκεντρώσεις 
ετεροπολυοξοµεταλλικών ανιόντων προς ΡΜΜΑ σε διαλύτη PGMEA, ώστε να 
βρεθεί το σηµείο στο οποίο συµβαίνει η κατάρρευση του διηλεκτρικού. 
 
Όσον αφορά τις προοπτικές σε επίπεδο εφαρµογών, η εφαρµογή των 
ετεροπολυοξοµεταλλικών ανιόντων στην Μικροηλεκτρονική είναι πολλά 
υποσχόµενη. Μετά από κατάλληλη ανάπτυξη, θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν: 
 
• Σε διαύλους transistors διαστάσεων µερικών δεκάδων νανοµέτρων, µε 

σκοπό την εκµετάλλευση των κβαντικών φαινοµένων. 
 
• Σε µνήµες τύπου flash, χάρη στην ικανότητα συγκράτησης φορτίου που 

παρουσιάζουν. 
 
• Στην κατασκευή στοιχείων µνήµης στα οποία οι διάφορες λογικές 

καταστάσεις θα αντιστοιχούν στις διεγερµένες καταστάσεις ενός µορίου. 
 
 
 
Μπορεί, λοιπόν, να ειπωθεί πως τα ετεροπολυοξοµεταλλικά ανιόντα έχουν 
πολλά να προσφέρουν στην Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία, αρκεί να 
γνωρίσουν το κατάλληλο ερευνητικό και βιοµηχανικό ενδιαφέρον. 
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