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Summary 

 
 

Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) memories, the main data storage components of 

modern electronic systems, have been around now for over 30 years. While there are undoubtedly 

many years of life left in the current mainstream memory technologies, fundamental physical limits 

will become an important concern in the future scaling of conventional MOS memory devices. 

Aggressive investigation of an alternate scalable memory structure offers the best hope for 

continuing the current performance scaling trends seen in the last 3 decades. The nanocrystal 

memory (Nc-Memory) is one of the new promising memory concepts for overcoming the fast-

approaching scaling limits of Flash and DRAM memories. 

Starting with the scaling limitation issues of major memory devices in use today (chapter 2), 

the basic operation concepts of the Nc-memory device are presented (chapter 3) together with 

several fabrication processes that have been suggested to realize a distributed nanocrystalline charge 

storage layer. Many techniques exist, but not all can be exploited for industrial purposes. 

In particular, this thesis examines: (a) the formation of 2-D arrays of semiconductor Ncs in 

thin thermally grown SiO2 films through ultra-low-energy ion-beam-synthesis (ULE-IBS), and (b) 

the potential of the ULE-IBS technique for nanocrystal floating gate memory applications. 

Detailed examination by transmission electron microscopy, TEM, of low energy Si+- or 

Ge+-implanted oxide layers as a function of the implanted dose, thermal annealing conditions and 

thickness of the implanted target is described in chapter 4. Upon annealing, Si and Ge implanted 

material behave quite differently. In the case of Si+ implantation (1 keV), annealing induces phase 

separation and well-controlled depth and size distributions of nanocrystals can be achieved by 

adjusting the ion implantation dose, oxide thickness and post-implantation annealing conditions. In 

the case of Ge implantation (3 keV), annealing leads to substantial losses of the implanted species 

and phase separation does not occur except under intense electron irradiation TEM observation. The 

above experimental results emphasize that from a structural point of view the Si+ ULE-IBS 

technique offers attractive structural options for the development of various memory device 

architectures. In contrast, the possibility of forming a technologically practical narrow Ge 

nanocrystalline floating gate layer in thin SiO2 films by IBS technique remains a challenge. 

The electrical properties of the aforementioned implanted SiO2 layers have been 

investigated using MOS structures (chapter 5). Novel large gate-area MOS devices (capacitors and 

transistors) with well-located 2-D arrays of Si nanocrystals at a tunneling distance from the SiO2/Si 



 ix 

interface have been successfully fabricated by incorporating the Si+ ULE-IBS nanocrystal synthesis 

technique into conventional NMOS fabrication process. 

 Depending on the Si+ implantation dose, the obtained MOS devices show dynamic 

properties of electron/hole transport between Si self-assembled quantum dots and p-Si substrate, 

and exhibit charge storage effects in implanted gate oxide (memory behavior). By using various 

electrical characterization techniques, the above phenomena have been explored at room and liquid 

nitrogen temperatures. The characteristic tunneling time constants of electron/hole transport have 

been estimated through the measured frequency dependence of the capacitance increase due to Si 

nanocrystals. The time constant ranges from microseconds to submicroseconds in heavy implanted 

samples with ultra-thin tunneling barriers (<2 nm). The experimental value is consistent with the 

calculated RC time constant of the device equivalent circuit. 

 Device electrical characteristics correlate strongly with the spatial arrangement and 

structural state of implanted Si as well as with the presence of various defects/traps in the tunneling 

oxide and at the Si nanocrystal/SiO2 and SiO2/Si substrate interfaces. 

 Gate bias and time-dependent source-drain (or gate) current characteristics of devices 

implanted with a dose of 1×1016 cm-2 or lower exhibit a continuous (trap-like) charge injection and 

storage process. In contrast, for 2×1016 cm-2 implanted devices, electrons are stored in Si 

nanocrystals in discrete units at low gate voltages, as revealed by a periodic staircase plateau of the 

source-drain current with a low gate voltage sweep rate, and the step-like decrease of the time-

dependent monitoring of the channel (or the gate) current. These observations of room-temperature 

single-electron storage effects in systems with a large ensemble of dots support the pursuit of large-

area devices operating on the basis of Coulomb blockade phenomena. 

 Depending on the tunneling oxide thickness, the ULE-IBS Nc memory devices 

demonstrated in this thesis show potential for different memory applications ranging from medium 

speed DRAM-like functions to medium voltage Flash-like functions. For the case of ultra-thin 

tunneling barriers (case of very weak resistive coupling between the nanocrystalline floating gate 

and the channel), the transfer characteristics of the devices exhibit novel negative differential 

resistance behavior. 

 In addition, key technological issues inherent to the ULE-IBS technique that might strongly 

affect the electrical properties of the resulting memory devices are discussed (chapter 6). Although 

major concerns remain to be understood, this work gives attractive results and also suggests that 

further elaboration on the ULE-IBS fabrication routes may lead to structures of substantial potential 

impact for mainstream memory technology. 
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Περίληψη 

 
 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την κατασκευή και τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό νέων 

διατάξεων µνήµης µετάλλου-οξειδίου-ηµιαγωγού (MOS). Συγκεκριµένα, εξετάζει: (α) την 

προσέγγιση της εµφύτευσης ιόντων ηµιαγωγού (Si+ και Ge+) σε πολύ-χαµηλή ενέργεια, µέσα σε 

λεπτές µήτρες SiO2 συνοδευόµενη από θερµική ανόπτηση, ως µέθοδο για την κατασκευή 

οµοεπίπεδης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού µέσα σε λεπτά υµένια οξειδίου του πυριτίου, 

και (β) τη δυναµική της τεχνικής αυτής σε ενδεχόµενες εφαρµογές διατάξεων µνήµης. 

Η δοµή των εµφυτευµένων στρωµάτων SiO2 σαν συνάρτηση της δόσης, της θερµοκρασίας 

ανόπτησης και του πάχους του εµφυτευµένου στόχου, εξετάστηκε µέσω παρατηρήσεως των 

υµενίων µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). Για την περίπτωση της εµφύτευσης Si+ σε 

1 keV, οι παρατηρήσεις ΤΕΜ αποκάλυψαν την ευελιξία της προτεινόµενης τεχνικής σύνθεσης στην 

κατασκευή ποικιλίας δοµικών επιλογών, ελκυστικών για την ανάπτυξη διάφορων διατάξεων 

µνήµης. Σε αντίθεση, η δοµική εξέταση µετά τη θερµική ανόπτηση λεπτών υµενίων SiO2 

εµφυτευµένων µε Ge+-3 keV εµφάνισε αδυναµία σχηµατισµού πρακτικής δισδιάστατης συστοιχίας 

νανο-δοµών Ge. Η συνδυασµένη δοµική και ηλεκτρική µελέτη, για την περίπτωση αυτή, 

υποδεικνύει ότι φαινόµενα αναδιάταξης ή/ και οξείδωσης των εµφυτευµένων ατόµων Ge κατά τη 

διάρκεια της ανόπτησης εµποδίζουν την ιζηµατοποίηση του εµφυτευµένου υλικού.  

Για τη µελέτη της ηλεκτρικής συµπεριφοράς των εµφυτευµένων οξειδίων, φτιάχτηκαν 

διατάξεις MOS (πυκνωτές και τρανζίστορς) µε οξείδια πύλης τα εµφυτευµένα υµένια SiO2. 

Προσαρτώντας µε επιτυχία τη διαδικασία σύνθεσης των νανο-δοµών Si στις συνήθεις διαδικασίες 

της τεχνολογίας NMOS, κατασκευάστηκαν πρωτότυπες διατάξεις MOS µε ενσωµατωµένη 

δισδιάστατη συστοιχία νανο-δοµών Si, αναπτυγµένης εντός του οξειδίου πύλης σε αποστάσεις 

σήραγγας από το υπόστρωµα p-Si. 

Φαινόµενα σήραγγας ηλεκτρονίων/ οπών και παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου εντός του 

λεπτού εµφυτευµένου στρώµατος του οξειδίου πύλης παρατηρήθηκαν στις πειραµατικές διατάξεις. 

Χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές ηλεκτρικού χαρακτηρισµού, τα παραπάνω φαινόµενα 

µελετήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου και υγρού αζώτου, σαν συνάρτηση της δόσης εµφύτευσης. 

Οι ενδεχόµενοι φυσικοί µηχανισµοί και οι συνοδευόµενοι χαρακτηριστικοί χρόνοι σήραγγας 

ηλεκτρονίων/ οπών µεταξύ των Nc-Si και του υποστρώµατος p-Si εξετάστηκαν µε τη βοήθεια 

ισοδύναµων κυκλωµάτων, τα οποία µοντελοποιούν την ικανότητα ηλεκτρικής και χωρητικής 

σύζευξης των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων µε τα εξωτερικά ηλεκτρόδια. 



 xi 

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εµφυτευµένων διατάξεων συσχετίστηκαν µε τη χωρική 

διάταξη και τη δοµική κατάσταση του εµφυτευµένου πυριτίου µετά τη θερµική ανόπτηση, καθώς 

επίσης και µε την παρουσία διάφορων δοµικών ατελειών (που δρουν ως κέντρα παγίδευσης 

φορτίου) µέσα στο στρώµα του οξειδίου σήραγγας και στις διεπιφάνειες SiO2/ nc-Si και SiO2/p-Si. 

Για την περίπτωση ασθενούς ιζηµατοποίησης των εµφυτευµένων ατόµων Si (σχηµατισµός 

ατελώς κρυσταλλωµένων νανο-δοµών Si µικρού µεγέθους), οι ηλεκτρικές παρατηρήσεις 

φανέρωσαν συνεχή διαδικασία εισαγωγής και παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο οξείδιο 

πύλης. Αντίθετα, για έντονη ιζηµατοποίηση του εµφυτευµένου υλικού, η συσσώρευση φορτίου 

µέσα στο µονωτικό υλικό επέδειξε διακριτή διαδικασία φόρτισης σε θερµοκρασία δωµατίου, 

εξαιτίας του σχηµατισµού, πλησίον της διεπιφάνειας SiO2/ υποστρώµατος, καλά κρυσταλλωµένων 

µεγάλων νανο-δοµών Si σε πυκνή διάταξη. Για την περίπτωση αυτή, φαινόµενα κβαντικού 

εντοπισµού και ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb απαγορεύουν τη συνεχή έγχυση ηλεκτρικού 

φορτίου µέσα στους νανο-κρυστάλλους αποδεικνύοντας τη δυνατότητα παρατηρήσεως σε 

θερµοκρασία δωµατίου διακριτών φαινοµένων φόρτισης ‘ενός-ηλεκτρονίου’ και σε συστήµατα τα 

οποία περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό νανο-κρυστάλλων (νανο-κρυσταλλικές διατάξεις MOS 

µεγάλης-επιφάνειας καναλιού). 

Η διαδικασία αξιολόγησης των λειτουργιών µνήµης των εµφυτευµένων τρανζίστορς (µέσω 

εξέτασης της ταχύτητας των λειτουργιών εγγραφής/ διαγραφής, της δυνατότητας 

επαναπρογραµµατισµού και του χρόνου συγκράτησης του φορτίου), ανέδειξε την ικανότητα 

χρησιµοποίησης των πειραµατικών διατάξεων για διάφορες εφαρµογές µνήµης. Ανάλογα µε το 

πάχος του οξειδίου σήραγγας (την απόσταση της σχηµατιζόµενης νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας 

από το κανάλι), οι εµφυτευµένες διατάξεις επέδειξαν λειτουργίες µνήµης οι οποίες κυµαίνονταν 

από τύπου-DRAM µεσαίας ταχύτητας έως τύπου-FLASH µεσαίας τάσης, ενώ για την περίπτωση 

υπέρλεπτου φραγµού σήραγγας (πολύ ισχυρής ηλεκτρικής σύζευξης µεταξύ νανο-κρυστάλλων και 

καναλιού), οι χαρακτηριστικές µεταφοράς των πειραµατικών κυττάρων εµφάνισαν πρωτότυπη 

συµπεριφορά αρνητικής διαφορικής αντίστασης.  

Επιπροσθέτως, εξετάστηκαν διάφορα τεχνολογικά ζητήµατα, τα οποία βρέθηκαν να 

επηρεάζουν σηµαντικά τις ηλεκτρικές ιδιότητες των πειραµατικών διατάξεων, εποµένως και τη 

δυναµική της προτεινόµενης µεθόδου ανάπτυξης νανο-κρυστάλλων σε βιοµηχανικές εφαρµογές 

µνήµης. Όπως υποδεικνύουν τα ηλεκτρικά αποτελέσµατα, η πρακτική επίλυση διάφορων θεµάτων 

τα οποία σχετίζονται µε τις διαδικασίες, τόσο της εµφύτευσης, όσο και της συνοδευόµενης 

θερµικής ανόπτησης, αναµένεται να καθορίσει αποφασιστικά τη χρήση της εµφύτευσης σε πολύ 

χαµηλή ενέργεια σε εφαρµογές µνήµης πολύ-µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης. 
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1.1 Βιοµηχανία ηµιαγωγού και διατάξεις µνήµης  
 

 

Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας ηµιαγωγού άρχισε µε την ανακάλυψη του τρανζίστορ το 1947 

[1.1]. Η τεχνολογία του διπολικού τρανζίστορ αντικατέστησε τις λυχνίες κενού και µε τη σειρά της 

αντικαταστάθηκε σε σηµαντικό βαθµό, στην δεκαετία του 70, από την τεχνολογία του τρανζίστορ 

επίδρασης πεδίου (Field-Effect-Transistor, FET) µετάλλου-οξειδίου-ηµιαγωγού (Metal-Oxide-

Semiconductor, MOS) [1.2]. Έτσι, άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 

(Ο.Κ ή τσιπς) και η εποχή της µεγάλης/ πολύ µεγάλης/ εξαιρετικά µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης 

(Large/Very-Large/Ultra-Large Scale-Integration, LSI/VLSI/ULSI). Εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων 

στις διαδικασίες κατασκευής και ολοκλήρωσης, το MOS τρανζίστορ παραµένει το βασικότερο 

δοµικό στοιχείο των Ο.Κ επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδοµένων, όπως π.χ. των µονάδων 

µικροεπεξεργαστών (MicroProcessor/Central Processor Units, MPUs/CPUs) και των MOS 

διατάξεων µνήµης, αντίστοιχα. Η µοναδική δυνατότητα της διάταξης MOSFET για συνεχόµενη 

µείωση των φυσικών της διαστάσεων (µήκος και πλάτος καναλιού, πάχος οξειδίου πύλης, βάθος 

πηγαδιού πηγής/εκροής), η πρόοδος στις διαδικασίες κατασκευής και σχεδιασµού συστηµάτων σε 

µεγάλη κλίµακα, καθώς επίσης και η διαρκής απαίτηση του τελικού χρήστη για οικονοµικότερα και 

ανώτερης απόδοσης τσιπς, είχαν σαν αποτέλεσµα τη σµίκρυνση της δοµής του τρανζίστορ, µε 

δραµατικό ρυθµό, τα τελευταία 30 χρόνια. Από µερικά µm µήκος καναλιού και περίπου 100 nm 

πάχος οξειδίου πύλης στη δεκαετία του 70 σε µικρότερο από 0,13 µm και 4 nm, αντίστοιχα, 

σήµερα. Έτσι, ο αριθµός των ξεχωριστών δοµικών στοιχείων (π.χ. τρανζίστορ, πυκνωτές, 

αντιστάσεις) που κατασκευάζονται πάνω σε ένα δοσµένο υπόστρωµα πυριτίου αυξήθηκε από 103 - 

104 (LSI) σε ≥ 107 σήµερα (ULSI), επιβεβαιώνοντας έτσι την πρόβλεψη που έκανε ο Gordon 

Moore το 1965 [1.3] για τον εκθετικό ρυθµό ανάπτυξης της πολυπλοκότητας των Ο.Κ. (Νόµος του 

Moore).  

Ιστορικά, ο υποκινητής αυτής της πρωτοφανούς τεχνολογικής ανάπτυξης, στην περιοχή των 

Ο.Κ. Si, ήταν η ανακάλυψη της δυναµικής µνήµης τυχαίας προσπέλασης (Dynamic Random 

Access Memory, DRAM) το 1967 [1.4]. Σε σύγκριση µε την προγενέστερη µαγνητική µνήµη, η 

διάταξη DRAM έχει ένα σοβαρό µειονέκτηµα· ανήκει στην κατηγορία της µνήµης µη-µόνιµης 

συγκράτησης δεδοµένων (η αποθηκευµένη σε αυτήν πληροφορία, µε τη µορφή φορτίου στον 

πυκνωτή του κυττάρου της, χάνεται όταν διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας, volatile memory). 

Εντούτοις, τα σηµαντικά πλεονεκτήµατά της, όπως το χαµηλό κόστος κατασκευής, η σχετικά απλή 

δοµή του κυττάρου της (ένα τρανζίστορ-ένας πυκνωτής, 1T-1C cell), η γρήγορη ταχύτητά της, η 
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χαµηλή τάση λειτουργίας της, καθώς και η εύκολη διασύνδεσή της µε τα κυκλώµατα λογικής, 

έκαναν τη µνήµη DRAM µοναδική για την υλοποίηση της κύριας µνήµης (main memory) κάθε 

υπολογιστικού συστήµατος. Γενικά, στη µνήµη RAM κάθε συστήµατος, (η οποία περιλαµβάνει τη 

δυναµική RAM και την ταχύτερη, αλλά όχι τόσο πρακτική στην κατασκευή (6T cell), στατική 

RAM, SRAM), αποθηκεύονται όλα τα προγράµµατα, οι εφαρµογές και τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία του συστήµατος έτσι ώστε να µπορούν γρήγορα να 

προσπελαστούν, όταν χρειαστούν, από τον επεξεργαστή. Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των  

 

 
 
 
 
 

 

Σχήµα 1.1: Ιστορική πορεία των βασικότερων 
τεχνολογιών ανάπτυξης της βιοµηχανίας 
ηµιαγωγού [1.5]. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
προσωπικών υπολογιστών (PC), και της ολοένα αυξανόµενης απαίτησης σε µνήµη των σύνθετων 

λογισµικών, η µνήµη DRAM κυριάρχησε στην παγκόσµια αγορά της ηµιαγωγικής µνήµης τον 

περασµένο αιώνα (σχ. 1.1). Η ανάγκη για χαµηλότερο κόστος ανά δυαδικό ψηφίο (bit) 

αποθήκευσης και το γεγονός ότι το κόστος κάθε ηµιαγωγικής µνήµης (π.χ. DRAM, SRAM, 

FLASH) εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιφάνεια του πυριτίου που καταλαµβάνει η 

αποθήκευση ενός bit, έκαναν τη συµπληρωµατική MOS (Complementary MOS, CMOS) DRAM 

τεχνολογία τον κυριότερο οδηγό ανάπτυξης των διαφόρων διαδικασιών ολοκλήρωσης, όπως π.χ. 

της λιθογραφίας µε την επιθετική ελάττωση της χαρακτηριστικής διάστασης τύπωσης (feature 

size), γεγονός που ωφέλησε και την ανάπτυξη των κυκλωµάτων λογικής. Εξαιτίας της µεγάλης 

πυκνότητας και το χαµηλό κόστος κατασκευής τους, τα DRAM τσιπς θα συνεχίσουν χωρίς 

αµφιβολία να αποτελούν και στο µέλλον την πρώτη επιλογή για την υλοποίηση της κύριας µνήµης 
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κάθε υπολογιστικού συστήµατος (π.χ. σε υπολογιστές γραφείου, φορητούς, εξυπηρέτησης δικτύου 

κλπ.). Βέβαια, καθώς το λογισµικό των συστηµάτων αυτών θα εξελίσσεται και η ταχύτητα των 

µικροεπεξεργαστών θα αυξάνει, η ανάγκη για την κατασκευή DRAM τσιπς ακόµη µεγαλύτερης 

πυκνότητας µε χαµηλό κόστος θα µεγαλώνει. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των φορητών 

συστηµάτων, DRAM τσιπς µε χαµηλή ισχύ κατανάλωσης (για µεγαλύτερη διάρκεια στη ζωής της 

µπαταρίας) και µε µικρό όγκο συσκευασίας (που σηµαίνει έµµεσα, ακόµη µεγαλύτερης πυκνότητας 

τσιπς) είναι απαραίτητα. 

 
 

 
 
Σχήµα 1.2: Η ραγδαία πρόοδος στην περιοχή των Ο.Κ Si τα τελευταία χρόνια είχε σαν αποτέλεσµα, 
όχι µόνο τη βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρονικών συστηµάτων αλλά και τη γέννηση νέων 
εφαρµογών πολύ πιο απαιτητικών σε µνήµη.  
 
 

Εκτός όµως από τις ανερχόµενες προκλήσεις της τεχνολογίας DRAM, η πρόσφατη πρόοδος 

της βιοµηχανίας ηλεκτρονικών (σχ. 1.2), έχει προκαλέσει δραµατικές αλλαγές στην παραδοσιακή 

χρήση των διάφορων τύπων ηµιαγωγικής µνήµης και νέες εφαρµογές ακόµη πιο απαιτητικές 

εµφανίζονται στο προσκήνιο. Οι εξαιρετικές αυτές αξιώσεις σε µνήµη των νέων φορητών 

ηλεκτρονικών συσκευών, όπως δυνατότητα µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων, χαµηλή ισχύς 

λειτουργίας, χαµηλό κόστος, εύκολη διαδικασία ολοκλήρωσης, µεγάλη πυκνότητα και υψηλή 

απόδοση, κάνουν πολλούς να προβλέπουν ότι ο συνεχιστής της νέας αυτής επανάστασης στην 

περιοχή της πληροφορίας θα είναι η µνήµη FLASH (σχ. 1.1). Η διάταξη FLASH, σε αντίθεση µε 

τις µνήµες RAM (DRAM και SRAM), έχει τη σηµαντική ιδιότητα να συγκρατεί το περιεχόµενό της 

όταν διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας, είναι δηλαδή µνήµη µόνιµης αποθήκευσης (non-volatile 
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memory). Εµφανίστηκε πριν από 15 περίπου χρόνια [1.6] και αποτελεί το νεώτερο µέλος στην 

κατηγορία των επαναπρογραµµατιζόµενων ανάγνωσης µόνο µνηµών (Read-Only Memories, 

ROM). Όπως και στις προγενέστερες µνήµες αυτού του είδους, EPROM και EEPROM (Erasable-

Programmable ROM και Electrically Erasable-Programmable ROM, αντίστοιχα), τα δεδοµένα 

αποθηκεύονται µε τη µορφή φορτίου ηλεκτρονίων σε τρανζίστορ ειδικού σχεδιασµού γνωστού ως 

τρανζίστορ αποµονωµένης πύλης (floating gate, FG, transistor). 

Ιστορικά, η παραδοσιακή εφαρµογή της µνήµης FLASH ήταν η αποθήκευση και επιτόπου 

εκτέλεση κώδικα, ο οποίος περιλαµβάνει το βασικό σύστηµα εισόδου-εξόδου (Basic Input/Output 

System, BIOS) και τις απαραίτητες οδηγίες, για την εκκίνηση και σωστή λειτουργία κάθε PC. Η 

ιδιότητα της µόνιµης αποθήκευσης εγγυάται, ότι τα αποθηκευµένα δεδοµένα στη µνήµη FLASH δε 

θα χαθούν όταν το σύστηµα αποµακρυνθεί από την τάση τροφοδοσίας, ενώ αυτή του 

επαναπρογραµµατισµού παρέχει τη δυνατότητα αναβάθµισης στο BIOS µέσα στο σύστηµα. 

Εξαιτίας της ευκολίας στην αλλαγή του περιεχοµένου της (σε αντίθεση µε τη µνήµη EPROM που 

για να επαναπρογραµµατιστεί πρέπει πρώτα να διαγραφεί πλήρως το περιεχόµενό της µε υπεριώδη 

ακτινοβολία εκτός συστήµατος) καθώς και της απλής δοµής του κυττάρου της, 1T cell, (σε 

αντίθεση µε τη µνήµη EEPROM που απαιτεί 2T cell), η µνήµη FLASH έχει σχεδόν εξαλείψει 

σήµερα την αγορά των EPROM, EEPROM. Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και έναντι της 

DRAM η µνήµη FLASH έχει το πλεονέκτηµα της µόνιµης αποθήκευσης, σε καµιά περίπτωση δεν 

µπορεί να ανταγωνιστεί τις εφαρµογές της DRAM (π.χ. σαν αντικαταστάτης της κύριας µνήµης). 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αυτό δεν µπορεί να γίνει, όπως οι σχετικά αργοί χρόνοι 

προγραµµατισµού (στην περιοχή του µs, σε αντίθεση µε την πολύ γρήγορη < 20 ns DRAM), και η 

περιορισµένη δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού (105-106 φορές, σε αντίθεση µε την DRAM η 

οποία δεν έχει περιορισµό). Επίσης, λόγω του σχεδιασµού της, η µνήµη FLASH δεν επιτρέπει τη 

διαγραφή ενός µόνο κυττάρου της, δηλαδή τη διαγραφή ανά bit, όπως η DRAM (η διαγραφή στην 

FLASH γίνεται ανά µεγάλα τµήµατα, blocks, τα οποία έχουν τυπικό µέγεθος 64 kByte, 1 Byte=8 

bit). Για όλους αυτούς τους λόγους συν το γεγονός ότι το µέγεθος της µνήµης PC BIOS είναι µικρό 

(π.χ. η τυπική χωρητικότητα σήµερα είναι στην περιοχή των 128 µε 512 kB), η µνήµη FLASH δεν 

κατείχε µεγάλο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά ηµιαγωγού τον περασµένο αιώνα.  

Όµως, µε την πρόσφατη εµφάνιση των φορητών συσκευών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, 

προσωπικά ψηφιακά σηµειωµατάρια κλπ.), η ανάγκη της αγοράς σε FLASH τσιπς αυξήθηκε 

ραγδαία. Για παράδειγµα το 2002 τα τσιπς FLASH κατείχαν ήδη το ένα τρίτο περίπου της 

παγκόσµιας αγοράς ηµιαγωγικής µνήµης και πρόβλεψη να ξεπεράσουν την αγορά των DRAM 

τσιπς το 2006 (σχ. 1.3). Σήµερα, κάθε κινητό τηλέφωνο χρησιµοποιεί µνήµη FLASH
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Σχήµα 1.3: Το 2002, οι πωλήσεις των τσιπς µν
παγκόσµιας αγοράς ηµιαγωγικής µνήµης. Το 
αναµένεται να ξεπεράσει την αγορά των DRAMs,
 
 
για την αποθήκευση του κώδικα που επιτρέπει στη

καθώς και για την αποθήκευση δεδοµένων που

τηλεφώνων, µηνύµατα, κλπ.  

 

 

1.2 Μελλοντικές τάσεις στην κα
 

Εκτός όµως από τις διαρκώς αυξανόµενες

αποθήκευσης κώδικα, µία άλλη πολύ µεγαλύτερ

την τεχνολογία FLASH, είναι αυτή της µαζικής

αυτές εφαρµογές περιλαµβάνουν:  

α) Ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές (dig

µνήµη FLASH χρησιµοποιείται σαν ψηφιακό ‘φιλ

καθώς και η ανάλυσή τους, εξαρτάται άµεσα απ

κάρτες µνήµης FLASH είναι πολύ υψηλές και µικ

πρέπει είτε να διαγράψει το περιεχόµενό της, είτε

στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, hard disc driv

β) Συσκευές καταγραφής ήχου (Voice/

µετατρέπονται από αναλογικά σε ψηφιακά, η µ

ταινίας’. Οδηγός για την υψηλή απόδοση αυτών τ

πυκνότητα. 
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ήµης FLASH ανέρχονταν στο 30% περίπου της 
2006 η παγκόσµια αγορά των τσιπς FLASH 
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 συσκευή να επικοινωνεί µε το ασύρµατο δίκτυο, 

 χρησιµοποιεί ο ίδιος ο χρήστης, όπως αριθµοί 

τασκευή τσιπς µνήµης 

 εφαρµογές της µνήµης FLASH στην περιοχή της 

η ανερχόµενη αγορά, πραγµατική πρόκληση για 

 αποθήκευσης δεδοµένων. Μερικές από τις νέες 

ital still cameras). Σε αυτήν την περίπτωση η 

µ’. Ο αριθµός των αποθηκευµένων φωτογραφιών 

ό την πυκνότητα του τσιπ. Σήµερα, οι τιµές στις 

ρού µεγέθους, όταν η µνήµη ‘γεµίσει’ ο χρήστης 

 να το µεταφέρει σε άλλο µέσο αποθήκευσης (π.χ. 

e, HDD) 

Audio recorders). Καθώς τα συστήµατα αυτά 

νήµη  FLASH έχει τη χρήση της ‘µαγνητικής 

ων εφαρµογών είναι η όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
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γ) Φορητοί υπολογιστές (handheld computers). Σε αυτήν την περίπτωση η µνήµη FLASH 

χρησιµοποιείται σαν αντικαταστάτης του HDD. Σκοπός είναι να γίνει το σύστηµα όσο το δυνατό 

πιο εύχρηστο (π.χ. όπως µια απλή οικιακή συσκευή). Η χρήση της µνήµης FLASH, στη θέση του 

µαγνητικού σκληρού δίσκου, παρέχει στο σύστηµα ταχύτητα (π.χ. πολύ γρήγορη εκκίνηση), 

αυξηµένη ανθεκτικότητα στους κραδασµούς (η αντοχή των µαγνητικών δίσκων, υπό σκληρές 

συνθήκες λειτουργίας, δεν είναι επαρκής), καθώς επίσης και µείωση των απαιτήσεων συντήρησης. 

Βέβαια για να γίνει ρεαλιστική αυτή η εφαρµογή θα πρέπει πρώτα το κόστος ανά Μb αποθήκευσης 

της µνήµης FLASH να γίνει συγκρίσιµο µε αυτό του HDD. Σήµερα, το κόστος ανά Μb των 

βασικών τύπων δίσκων, 2.5 και 3.5 ιντσών, είναι µικρότερο από το ένα εξηκοστό αυτού της 

FLASH. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι, καθόσον οι ηλεκτρονικές συσκευές συνεχίζουν την εξάπλωσή 

τους ως αναγκαία στοιχεία της καθηµερινής µας ζωής, οι προµηθευτές µνήµης πρέπει να 

συνεχίσουν να παρέχουν τσιπς µεγάλης πυκνότητας, υψηλής απόδοσης, χαµηλής ισχύος και µικρού 

όγκου συσκευασίας, όλα αυτά µε χαµηλότερο κόστος ανά bit αποθήκευσης. Το ερώτηµα είναι επί 

πόσο χρόνο ακόµα µπορεί η βιοµηχανία να συνεχίσει την παραδοσιακή οδό (δηλ. τη συνεχόµενη 

σµίκρυνση της δοµής του κυττάρου των συµβατικών διατάξεων µνήµης) που οδηγεί σε 

περισσότερα bits ανά cm2 υποστρώµατος Si και, άρα, µεγαλύτερη πυκνότητα µνήµης και 

χαµηλότερο κόστος ανά bit. Το πρόσφατο στρατηγικό πλάνο της βιοµηχανίας ηµιαγωγού (γνωστό 

ως International Technology Roadmap for Semiconductor, ITRS02 [1.7]), βασισµένο στο νόµο του 

Moore και στην παρούσα τεχνολογία µνήµης MOS, προβλέπει τη µαζική κατασκευή διατάξεων 

DRAM και FLASH µε χαρακτηριστική διάσταση τα 65 nm (25 nm) και τσιπς µε πυκνότητα στην 

περιοχή µερικών Gb (>100 Gb) κατά το έτος 2007 (2016). Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις ο 

τρόπος επίτευξης των παραπάνω στόχων δεν είναι προφανής και σε µερικές δεν είναι καν γνωστός. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι να πιστεύουµε ότι η επαλήθευση του νόµου του Moore στα τσιπς µνήµης 

(δηλ. ο τετραπλασιασµός της πυκνότητάς τους κάθε 2-3 χρόνια) δε θα είναι τόσο απλός στο µέλλον 

όσο ήταν στο παρελθόν. Φυσικοί περιορισµοί (π.χ. διάφοροι µηχανισµοί διαρροής ρεύµατος σε 

λεπτά οξείδια πύλης), ζητήµατα υλικών και διαδικασιών (π.χ. ανάγκη εισαγωγής νέων, συµβατών 

µε την τεχνολογία Si, υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς) αναµένεται να καθορίσουν τις 

µελλοντικές δυνατότητες των ηµιαγωγικών µνηµών (Κεφ. 2). 

Έτσι, για τα επόµενα 15 χρόνια, όσον αυτά τα όρια θα προσεγγίζονται, ουσιαστικές αλλαγές 

στην τεχνολογία και στη δοµή των συµβατικών διατάξεων µνήµης ασφαλώς θα απαιτηθούν. Για το 

λόγο αυτόν, η βιοµηχανία σήµερα επενδύει, όσο ποτέ άλλοτε, στην έρευνα εναλλακτικών 
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Πίνακας 1.1: Οι κυριότεροι κατασκευαστές τσιπς µνήµης επενδύουν σε µία ή περισσότερες από τις 
ανερχόµενες τεχνολογίες µνήµης µόνιµης αποθήκευσης [1.8]. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις 
δυνατότητες υλοποίησης της µνήµης νανο-κρυστάλλων µε τη χρήση ιοντικής δέσµης πολύ-χαµηλής 
ενέργειας. 
 
 

τεχνολογιών µνήµης. Η µεγάλη µάλιστα ποικιλία των νέων αυτών τεχνολογιών [1.8] (µερικές από 

τις κυριότερες ανερχόµενες τεχνολογίες µνήµης και οι υποστηρικτές τους δείχνονται στον πίνακα 

1.1) φανερώνει, τόσο την έντονη ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικής διάταξης µνήµης µόνιµης 

αποθήκευσης, όσο και την αβεβαιότητα για ποια (ή ποιες) από τις ανερχόµενες τεχνολογίες 

πρόκειται να επικρατήσει στο µέλλον, αν τελικά αυτό συµβεί. Αρκετή ερευνητική προσπάθεια 

απαιτείται ακόµη, τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε βιοµηχανικό επίπεδο, για την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων σχετικά µε την πρακτικότητα των τεχνολογιών αυτών. Οι περισσότερες 

εναλλακτικές ιδέες περιλαµβάνουν την εισαγωγή πολύπλοκων υλικών και νέων µηχανισµών 
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αποθήκευσης, γεγονός που µπορεί να παρουσιάσει σοβαρά προβλήµατα ως προς την αξιοπιστία και 

τη δυνατότητα υλοποίησής τους σε εφαρµογές µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης. Επιπροσθέτως, 

όλες οι ανερχόµενες τεχνολογίες έχουν να αντιµετωπίσουν τα δισεκατοµµύρια δολάρια που 

επενδύονται στην ήδη υπάρχουσα τεχνολογία και, σε αυτό το πλαίσιο, η πιο συµφέρουσα επιλογή 

θα είναι αυτή η όποια δεν αλλάζει ριζικά την τωρινή βασική γραµµή παραγωγής. 

 

 

1.3 Κίνητρο και σκοπός αυτής της έρευνας 
 

Μεταξύ των ανερχόµενων τεχνολογιών µνήµης, πολύ ελκυστική επιλογή αποτελεί η µνήµη 

νανο-κρυστάλλων. Η διάταξη αυτή εµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 90 [1.9] και έχει 

προταθεί σαν µία από τις εναλλακτικές λύσεις επιβίωσης και παράτασης της σύγχρονης 

τεχνολογίας FLASH. 

Η βασική ιδέα της διάταξης αυτής είναι η αποθήκευση φορτίου ηλεκτρονίων σε συστοιχία 

ηλεκτρικά αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων στη θέση της συµβατικής αποµονωµένης πύλης του 

κυττάρου της µνήµης FLASH. Όπως δείχνεται στο σχ. 1.4, η αποθήκευση φορτίου σε 

αποµονωµένες µεταξύ τους θέσεις κάνει τη διάταξη εξαιρετικά απρόσβλητη στις ατέλειες του 

οξειδίου (προερχόµενες, είτε από την κατασκευή, είτε από την ηλεκτρική καταπόνησή του). Η 

δηµιουργία ενός αγώγιµου δρόµου, διαµέσου µιας ατέλειας στο οξείδιο σήραγγας (δηλ. του 

οξειδίου µεταξύ αποθηκευµένου φορτίου και υποστρώµατος, tunneling oxide), προκαλεί 

περιορισµένη απώλεια του αποθηκευµένου φορτίου (π.χ. την εκφόρτιση ενός µόνο νανο-

κρυστάλλου), το οποίο δεν εκθέτει σοβαρά τη λειτουργία της διάταξης. Η έντονη κβαντική 

συµπεριφορά των ηλεκτρονίων και η σηµαντική µεταξύ τους ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση σε 

αυτές τις διαστάσεις, εµποδίζουν την πλευρική κίνηση του φορτίου διαµέσου των ηλεκτρικά 

αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων. Η ιδιότητα αυτή, κάνει το κύτταρο της µνήµης νανο-

κρυστάλλων επιδεκτικό στην ελάττωση πάχους του οξειδίου σήραγγας, σε αντίθεση µε τη δοµή 

FLASH που το πάχος αυτό παραµένει, για λόγους αξιοπιστίας, γύρω στα 7-10 nm. Περαιτέρω 

µείωση στο πάχος του οξειδίου, στις συµβατικές διατάξεις FLASH, είναι ικανή να επιφέρει την 

πλήρη απώλεια του φορτίου της αποµονωµένης πύλης διαµέσου µιας µόνο ατέλειας, αφού η 

κυµατοσυνάρτηση των ηλεκτρονίων απλώνεται σε όλη την έκταση της συνεχούς πύλης (σχ. 1.4). Η 

δυνατότητα ελάττωσης πάχους στο οξείδιο σήραγγας (και κατά συνέπεια και στο οξείδιο µεταξύ 

αποθηκευµένου φορτίου και πύλης ελέγχου, γνωστό ως οξείδιο ελέγχου, control oxide) επιτρέπει 

τον προγραµµατισµό της διάταξης νανο-κρυστάλλων σε χαµηλότερη τάση, σε σύγκριση µε τη 
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συµβατική FLASH. Έτσι, τα ειδικά κυκλώµατα (αντλίες φορτίου, charge-pump circuits) µέσα στη 

µνήµη, που παρέχουν την τάση προγραµµατισµού, αλλά και το ίδιο το κύτταρο της µνήµης, 

µπορούν να υλοποιηθούν µε µικρότερα τρανζίστορς, γεγονός που οδηγεί, τόσο στη µείωση του 

µεγέθους του τσιπ και αύξηση της πυκνότητάς του, όσο και στην οικονοµικότερη, από πλευράς 

κατανάλωσης ενέργειας, λειτουργία του. 

 
 

 
 
Σχήµα 1.4: Η αντικατάσταση της συµβατικής πολυκρυσταλλικής αποµονωµένης πύλης (αριστερά) 
από συστοιχία αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων (δεξιά) κάνει το κύτταρο της µνήµης ανθεκτικό 
στις ατέλειες του οξειδίου, επιτρέποντας έτσι τη µείωση πάχους στο οξείδιο σήραγγας. 
 
 

Οι ιδιότητες της µνήµης νανο-κρυστάλλων εξαρτώνται έντονα, τόσο από τα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των νανο-κρυστάλλων και τη θέση τους µέσα στο οξείδιο πύλης, όσο και από την 

ποιότητα του οξειδίου αυτού (Κεφ. 3). Για παράδειγµα, αν οι νανο-κρύσταλλοι είναι 

διασκορπισµένοι µεταξύ τους, ή αν είναι πάρα-πολύ µικροί, το αποθηκευµένο φορτίο στο κύτταρο 

της µνήµης (για µικρές τάσεις προγραµµατισµού) θα είναι πολύ µικρό για να µπορεί να ανιχνευτεί. 

Αν αυτοί είναι πολύ-µεγάλοι και σε πυκνή διάταξη, τα ηλεκτρόνια θα µπορούν να κινηθούν, δια 

µέσω του λεπτού µεταξύ τους οξειδίου (µηχανισµός σήραγγας), σε γειτονικούς νανο-κρυστάλλους 

και έτσι να διαφύγουν µέσω µιας ατέλειας στο υπόστρωµα. Βασικό θέµα, λοιπόν, για τη 

βιοµηχανική αξιοποίηση της µνήµης αυτής, είναι η εξεύρεση αξιόπιστης τεχνικής ανάπτυξης νανο-

κρυστάλλων µέσα σε µονωτικά στρώµατα, η οποία να επιτρέπει την αναπαραγωγή, σε µεγάλη 

κλίµακα, κυττάρων µνήµης µε οµοιόµορφα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Έτσι σηµαντικά 

τεχνολογικά ζητήµατα της διαδικασίας σύνθεσης είναι: ο σχηµατισµός µεγάλης πυκνότητας νανο-

κρυστάλλων, µε οµοιόµορφο µικρό µέγεθος, αποµονωµένων µεταξύ τους, κατανεµηµένων πάνω σε 

ένα επίπεδο παράλληλο προς το υπόστρωµα, τοποθετηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε, να βρίσκεται σε 
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κοντινή επιθυµητή απόσταση από αυτό χωρίς όµως να εισάγονται ατέλειες είτε, στο οξείδιο 

σήραγγας και ελέγχου, είτε στο υπόστρωµα και τη διεπιφάνεια υποστρώµατος/ οξειδίου. Επιπλέον, 

η µέθοδος αυτή πρέπει να είναι ευέλικτη, ώστε να δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης στα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας της διάταξης, όσο γίνεται απλή (για χαµηλό κόστος κατασκευής) και 

συµβατή µε τις σύγχρονες CMOS διαδικασίες ολοκλήρωσης. Υπάρχουν πολλές µέθοδοι 

σχηµατισµού, λίγες όµως είναι αυτές που µπορούν να αξιοποιηθούν σε βιοµηχανικό επίπεδο (Κεφ. 

4). Μεταξύ αυτών, η τεχνική σύνθεσης δια µέσου ιοντικής δέσµης είναι ιδιαίτερα ελκυστική, αφού 

τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της διαδικασίας της ιοντικής εµφύτευσης στην κατασκευή έχουν 

καλά αποδειχθεί στη βιοµηχανία της µικροηλεκτρονικής. 

 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσον η µέθοδος της εµφύτευσης 

ιόντων ηµιαγωγού (Si+ και Ge+) σε πολύ-χαµηλή ενέργεια, µέσα σε λεπτά υµένια SiO2, 

συνοδευόµενη από θερµική ανόπτηση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση πρακτικών 

διατάξεων µνήµης. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται όχι µόνο στα πλεονεκτήµατα τα 

οποία απορρέουν από την πρωτοτυπία της µεθόδου ανάπτυξης των νανο-κρυστάλλων (που είναι η 

χρήση της ιδιαίτερα χαµηλής ενέργειας εµφύτευσης), αλλά επίσης και στα τεχνολογικά ζητήµατα 

που συνοδεύουν αυτή τη µέθοδο. 

 

 

1.4 Γενικές γραµµές 
 

Τα προσεχή όρια και οι µελλοντικές τάσεις της σηµερινής τεχνολογίας µνήµης MOS, καθώς 

επίσης και οι αρχές λειτουργίας των διατάξεων αυτών, εξετάζονται στο κεφάλαιο 2. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στις διαφορετικές ιδέες υλοποίησης των διατάξεων αποµονωµένης πύλης, λόγω της 

οµοιότητας τους µε τη δοµή της µνήµης νανο-κρυστάλλων. Οι διάφοροι µηχανισµοί 

προγραµµατισµού, οι βασικές εξισώσεις και µοντέλα, καθώς και οι χαρακτηριστικές µνήµης που 

συνοδεύουν τις διατάξεις αυτές παρουσιάζονται και συζητιώνται σε αυτό το κεφάλαιο. 

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της µνήµης αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων, µαζί µε µερικά 

από τα σοβαρότερα προς επίλυση ζητήµατα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση 

αυτής της νέας διάταξης µνήµης εξετάζονται στο κεφάλαιο 3. Επίσης παρουσιάζονται συνοπτικά 

µερικά από τα κυριότερα πειραµατικά αποτελέσµατα, τα οποία αναδεικνύουν τόσο τις βασικές 

ιδιότητες όσο και την πρόοδο στην περιοχή της µνήµης MOS πολλαπλής κβαντικής κουκίδας 

(µνήµη νανο-κρυστάλλων).  
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Οι βασικότερες µέθοδοι υλοποίησης αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων 

παρουσιάζονται στην αρχή του κεφαλαίου 4. Εν συνεχεία, εισάγεται η ιδέα της χρήσης πολύ-

χαµηλής ενέργειας εµφύτευσης, για την ανάπτυξη δισδιάστατης συστοιχίας νανο-δοµών µέσα σε 

λεπτά στρώµατα SiO2. Η δυνατότητες της µεθόδου αυτής, στην περίπτωση εµφύτευσης ιόντων 

ηµιαγωγού Si+ (Ge+), ενέργειας 1 keV (3 keV), σε λεπτά στρώµατα SiO2 (µε πάχη από 8-35 nm), 

παρουσιάζονται µέσω παρατηρήσεως των υµενίων, µετά από θερµική ανόπτηση, µε ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο διέλευσης (TEM). Ιδιαιτέρως εξετάζονται τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των 

σχηµατιζόµενων νανο-δοµών Si (διάταξη και θέση, µέγεθος, σχήµα, πυκνότητα και ποιότητα 

κρυσταλλικής δοµής) και η εξάρτησή τους από τη θερµοκρασία ανόπτησης, τη δόση και το πάχος 

του εµφυτευµένου υµενίου. Τέλος, παρουσιάζεται και σχολιάζεται η αδυναµία σχηµατισµού 

πρακτικής δισδιάστατης συστοιχίας νανο-δοµών Ge µε τη µέθοδο αυτή. 

Στο κεφάλαιο 5, έπειτα από µια συνοπτική ανασκόπηση των διατάξεων µνήµης MOS µε 

εµφυτευµένα οξείδια πύλης, περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής πειραµατικών διατάξεων 

MOS, µε οξείδια πύλης βασισµένα στα εµφυτευµένα µε Si+ υµένια του κεφαλαίου 4. Με τη 

βοήθεια διάφορων τεχνικών ηλεκτρικού χαρακτηρισµού, εξετάζονται αναλυτικά τα φαινόµενα 

έγχυσης, δυναµικής ανταλλαγής και αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου στα εµφυτευµένα οξείδια, 

καθώς επίσης και το σηµαντικό ενδεχόµενο παρατήρησης φαινοµένων ‘ενός-ηλεκτρονίου’ σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τις διάφορες δόσεις εµφύτευσης 

συσχετίζονται µε τη δοµή των στρωµάτων αυτών µετά τη θερµική ανόπτηση (Κεφ. 4). Τα 

χαρακτηριστικά µνήµης των πρωτότυπων αυτών διατάξεων παρουσιάζονται στο τελευταίο τµήµα 

του κεφαλαίου. Οι ελκυστικές ιδιότητές τους, όπως η απλή δοµή (1T cell) και διαδικασία 

κατασκευής, οι γρήγοροι χρόνοι προγραµµατισµού (~100 ns-1 µs), η εξαιρετική διάρκεια 

επαναπρογραµµατισµού (> 1010 φορές) και οι ικανοποιητικοί χρόνοι συγκράτησης του ηλεκτρικού 

φορτίου (~ 1 min), κάνουν τις διατάξεις αυτές ενδιαφέρουσες για εφαρµογές τύπου-DRAM, 

υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης και χαµηλής κατανάλωσης ισχύος (µεγάλους χρόνους 

ανανέωσης, refresh times). 

Στο κεφάλαιο 6, εξετάζεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης και ελέγχου των 

χαρακτηριστικών µνήµης των πειραµατικών διατάξεων του κεφαλαίου 5. Παρουσιάζεται η ιδέα της 

θερµικής ανόπτησης, µετά την εµφύτευση, σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου και το 

πλεονέκτηµα της διαδικασίας αυτής στην κατασκευή διατάξεων µνήµης µε δυνατότητα µόνιµης 

συγκράτησης δεδοµένων σε χαµηλή τάση λειτουργίας. Επίσης, αναγνωρίζονται και συζητιώνται 

διάφορα τεχνολογικά ζητήµατα (όπως νόθευση του υποστρώµατος, ουδετεροποίηση του φορτίου 

των εµφυτευµένων ιόντων, διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας SiO2, µέθοδος καθαρισµού 
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εµφυτευµένου SiO2 πριν τη θερµική ανόπτηση) που συνοδεύουν τη διαδικασία κατασκευής των 

διατάξεων αυτών. Μάλιστα πολλά από αυτά τα θέµατα δε σχετίζονται µόνο µε τη χρήση πολύ-

χαµηλής ενέργειας εµφύτευσης, αλλά αφορούν κάθε εµφυτευµένο και θερµικά επεξεργασµένο 

οξείδιο πύλης. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι πολλά από τα επιµέρους ερευνητικά θέµατα στο κεφάλαιο 

αυτό περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες γραµµές του Ευρωπαϊκού προγράµµατος NEON 

(Nanoparticles for electronic applications). Η συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό έδωσε τη 

δυνατότητα συνεργασίας µε τη βιοµηχανία (ST Microelectronics, Axcelis Technologies) και 

πραγµατοποίησης νέων πειραµάτων, τα οποία έριξαν περισσότερο φως στις τεχνολογικές 

δυνατότητες υλοποίησης χρήσιµων διατάξεων µνήµης νανο-κρυστάλλων µε τη µέθοδο της 

εµφύτευσης πολύ-χαµηλής ενέργειας και της θερµικής ανόπτησης. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται µια συνοπτική περιγραφή των συµπερασµάτων της 

παρούσας µελέτης. Επίσης συζητιώνται οι προοπτικές της µεθόδου ανάπτυξης νανο-κρυστάλλων 

δια µέσου ιοντικής δέσµης πολύ-χαµηλής ενέργειας σε ηλεκτρονικές εφαρµογές. 
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2.1 Εισαγωγικές έννοιες 
 

2.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά της ηµιαγωγικής µνήµης  
 

Για δεκαετίες, η βιοµηχανία ηµιαγωγού ψάχνει για το “ιδανικό”, καθολικής χρήσης, τσιπ 

µνήµης, το οποίο να είναι: φτηνό στην κατασκευή του, ικανό να συγκρατεί το περιεχόµενό του 

όταν διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας, τυχαία προσπελάσιµο µε δυνατότητα γρήγορης 

ανάγνωσης /εγγραφής των δεδοµένων οποιουδήποτε κυττάρου του, χαµηλής κατανάλωσης ισχύος, 

µεγάλης πυκνότητας, υψηλής αξιοπιστίας, εύκολο στον έλεγχο της λειτουργίας του και συµβατό µε 

τις συνήθεις βιοµηχανικές διαδικασίες κατασκευής. ∆υστυχώς, µια ξεχωριστή διάταξη µνήµης η 

οποία να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι εφικτή µέχρι σήµερα. Στη θέση της, 

χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι αποθηκευτικών µέσων. Με βάση την τεχνολογία κατασκευής 

τους, τα εµπορικά µέσα αποθήκευσης µπορούν να χωριστούν σε µνήµες ηµιαγωγικού τύπου (MOS, 

διπολικών τρανζίστορ επαφής, διατάξεις σύζευξης φορτίου CCDs) και σε µηχανικού τύπου όπου η 

αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται πάνω σε κινούµενες επιφάνειες (µαγνητικοί δίσκοι ή ταινίες, 

οπτικοί δίσκοι). Σε σύγκριση µε τις κινούµενες επιφάνειες, οι ηµιαγωγικές µνήµες επιδεικνύουν 

καλύτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά το κόστος και την απόδοση [2.1]. Επιπροσθέτως, λόγω των 

µοναδικών πλεονεκτηµάτων κατασκευής και ολοκλήρωσης των διατάξεων MOS, οι ηµιαγωγικές 

µνήµες MOS αποτελούν σχεδόν την αποκλειστική επιλογή µνήµης των σύγχρονων ηλεκτρονικών 

συστηµάτων, για την αποθήκευση των δεδοµένων επεξεργασίας και του κώδικα εκτέλεσης των 

προγραµµάτων. 

Κάθε ηµιαγωγική µνήµη ταξινοµείται σύµφωνα µε δύο βασικές ιδιότητες (πίνακας 2.1). Την 

ικανότητα συγκράτησης της αποθηκευµένης πληροφορίας όταν η τάση τροφοδοσίας διακόπτεται 

και τη δυνατότητα εγγραφής νέων δεδοµένων στη µνήµη. Η πρώτη ιδιότητα κατατάσσει τις µνήµες 

σε τύπου µόνιµης αποθήκευσης (non-volatile memory, NVM) και µη-µόνιµης αποθήκευσης (volatile 

memory), ενώ η δεύτερη τις χωρίζει σε µνήµες ανάγνωσης/ εγγραφής (read/write memory, RWM) 

και σε µνήµες ανάγνωσης µόνο (read only memory, ROM). 

Για κάθε είδος µνήµης επιτρέπεται η διαδικασία της ανάγνωσης του περιεχοµένου της. Η 

ταχύτητα µε την οποία προσπελαύνονται τα δεδοµένα της χαρακτηρίζεται από το χρόνο 

προσπέλασης (access time), ο οποίος καθορίζει σε πόσο χρόνο θα είναι τα δεδοµένα διαθέσιµα από 

τη στιγµή που το σύστηµα τα ζητήσει από τη µνήµη. Για όλες τις µνήµες του είδους RWM, η 

διαδικασία εγγραφής (write) αναφέρεται κατά σύµβαση προγραµµατισµός (programming) και ο 
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Πίνακας 2.1 
 
 

απαιτούµενος χρόνος εισαγωγής νέων δεδοµένων στη µνήµη χρόνος προγραµµατισµού 

(programming time). Στην περίπτωση της µνήµης RWM µόνιµης αποθήκευσης (non-volatile 

RWM, NVRWM), για την εγγραφή ενός νέου δυαδικού ψηφίου (π.χ. ‘1’), σε ένα κύτταρό της, 

απαιτείται πρώτα η διαγραφή (erase) της αποθηκευµένης σε αυτό πληροφορίας και στη συνέχεια, 

εάν η κατάσταση διαγραφής αντιστοιχεί στο ψηφίο ‘0’, ο προγραµµατισµός του. Ο 

χαρακτηριστικός χρόνος απαλοιφής των δεδοµένων της µνήµης ονοµάζεται χρόνος διαγραφής 

(erasing time) και η ικανότητα προγραµµατισµού (δηλ. πόσες φορές µπορούµε να εισάγουµε µε 

ασφάλεια νέα δεδοµένα στη µνήµη) αναφέρεται ως διάρκεια επαναπρογραµµατισµού (endurance). 

Για κάθε µνήµη µόνιµης αποθήκευσης NVM, η ικανότητα διατήρησης της πληροφορίας της 

χαρακτηρίζεται από το χρόνο συγκράτησης (retention time), ο οποίος καθορίζει για πόσο χρόνο το 

περιεχόµενο της µνήµης θα είναι µε ασφάλεια διαθέσιµο από τη στιγµή που θα διακοπεί η τάση 

τροφοδοσίας. Ο ελάχιστος αποδεκτός χρόνος διατήρησης για κάθε µνήµη NVM είναι 10 χρόνια. 

 
 
2.1.2 Βασική οργάνωση των ηµιαγωγικών µνηµών 
 

Η τυπική εσωτερική οργάνωση ενός κυκλώµατος µνήµης τυχαίας προσπέλασης καθώς και 

τα διάφορα λειτουργικά µέρη που το απαρτίζουν δείχνεται στο σχήµα 2.1. Η βασική δοµή 

αποθήκευσης των δεδοµένων, αναφέρεται ως συστοιχία ή πίνακας κυττάρων µνήµης (memory cell 

array or matrix). Το κύτταρο της ηµιαγωγικής µνήµης είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. Υλοποιείται 

από µία ή περισσότερες ηµιαγωγικές διατάξεις (π.χ. τρανζίστορς, πυκνωτές, αντιστάσεις) και είναι 

ικανό να αποθηκεύει ένα δυαδικό ψηφίο. 

Συνήθως, τα κύτταρα της µνήµης διατάσσονται σε έναν πίνακα γραµµών και στηλών. Στη
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διασταύρωση κάθε γραµµής και στήλης βρίσκεται ένα κύτταρο µνήµης. το οποίο συνδέεται µε την 

αντίστοιχη γραµµή και στήλη. Έτσι, κάθε κύτταρο έχει µια κοινή σύνδεση µε όλα τα κύτταρα της 

ίδιας γραµµής και µια άλλη κοινή σύνδεση µε εκείνα της ίδιας στήλης. Συνολικά υπάρχουν 2N 

γραµµές, οι οποίες ονοµάζονται γραµµές λέξης (wordlines, WL), 2Μ στήλες, οι οποίες ονοµάζονται 

γραµµές ψηφίου (bitlines, BL) και 2Ν × 2Μ κύτταρα µνήµης µε δυνατότητα αποθήκευσης 2Ν+Μ 

δυαδικών ψηφίων. Για παράδειγµα, αν Ν+Μ=20, το τσιπ της µνήµης είναι ικανό να αποθηκεύει 

πληροφορία µεγέθους 1 Mbit και αναφέρεται ως τσιπ µνήµης 1 Mbit (ή απλά 1M ή 1Mb), όπου M 

σηµαίνει 1024 K, µε K=1024. Αν, Ν+Μ=30, το τσιπ µνήµης αναφέρεται ως 1 Gbit (1G, ή 1Gb), µε 

G=1024 M. Η οργάνωση των κυττάρων της µνήµης σε πίνακα επιτρέπει την τυχαία προσπέλαση 

κάθε κυττάρου της συστοιχίας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλα τα είδη ηµιαγωγικής µνήµης 

MOS, τύπου RAM ή τύπου NVM. Οι γραµµές ψηφίου χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 

δεδοµένων από και προς τα κύτταρα µνήµης, ενώ οι γραµµές λέξης για την επιλογή της επιθυµητής 

οµάδας κυττάρων, από τα οποία διαβάζονται ή στα οποία εγγράφονται τα δεδοµένα.  

Για την προσπέλαση ενός κυττάρου, π.χ. την ανάγνωση/ εγγραφή ενός δυαδικού ψηφίου σε 

καθορισµένη θέση του πίνακα, πρέπει πρώτα να επιλεγούν (ενεργοποιηθούν) οι αντίστοιχες 
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γραµµές λέξης και ψηφίου του κυττάρου σύµφωνα προς τη διεύθυνση που δέχεται εξωτερικά το 

κύκλωµα της µνήµης. Η διεύθυνση εισόδου παρέχεται είτε από τον ελεγκτή της µνήµης είτε 

κατευθείαν από τον επεξεργαστή και επειδή τα επίπεδα των σηµάτων στο εσωτερικό (CMOS) και 

εξωτερικό (TT Logic) µέρος της µνήµης είναι διαφορετικά, η διεύθυνση εισόδου µετατρέπεται 

κατάλληλα µέσω των κυκλωµάτων διασύνδεσης (chip interface) της µνήµης. Η επιλογή της 

γραµµής λέξης και ψηφίου επιτυγχάνεται µέσω των αποκωδικοποιητών γραµµής και στήλης. Όπως 

δείχνεται στο σχήµα 2.1, Ν από τα Ν+Μ ψηφία της διεύθυνσης εισόδου σχηµατίζουν τη διεύθυνση 

γραµµής και τα άλλα Μ τη διεύθυνση στήλης. Η διεύθυνση γραµµής εισάγεται στο κύκλωµα του 

αποκωδικοποιητή γραµµής, το οποίο επιλέγει µία από τις 2Ν γραµµές λέξης σύµφωνα µε την Ν-

ψηφίων διεύθυνση γραµµής (Α1 µέχρι ΑΝ). Παροµοίως, η διεύθυνση στήλης εισάγεται στο 

κύκλωµα του αποκωδικοποιητή στήλης, το οποίο επιλέγει µία από τις 2Μ γραµµές ψηφίου 

σύµφωνα µε την Μ-ψηφίων διεύθυνση στήλης (Β1 µέχρι ΒΜ). 

Μόλις µία γραµµή λέξης έχει επιλεγεί, µπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία της ανάγνωσης/ 

εγγραφής, είτε σε ένα µόνο κύτταρο είτε σε µία οµάδα κυττάρων της λέξης αυτής, ανάλογα µε τις 

ενεργοποιηµένες γραµµές ψηφίου. Ειδικά κυκλώµατα προ-φόρτισης (pre-charge circuit) 

αναλαµβάνουν την ενεργοποίηση των επιλεγµένων γραµµών ψηφίου. Κατά τη λειτουργία της 

ανάγνωσης, ανιχνεύεται το φορτίο των γραµµών ψηφίου και το αποτέλεσµα µετατρέπεται στο 

αντίστοιχο δυαδικό ψηφίο. Η ανίχνευση και µετατροπή γίνεται από τους ενισχυτές αίσθησης 

(sensor amplifiers) που είναι συνδεµένοι στις γραµµές ψηφίου. 

Τέλος, η διεύθυνση στήλης χρησιµοποιείται από τα κυκλώµατα ελέγχου δεδοµένων (data 

line control circuits), τα οποία αναλαµβάνουν την αποστολή των αντίστοιχων δεδοµένων της 

επιλεγµένης λέξης στις γραµµές εισόδου/ εξόδου της µνήµης. 

 
 
2.1.3 Είδη ηµιαγωγικής µνήµης MOS 
 

Σύµφωνα προς τις βασικές τους ιδιότητες, οι εµπορικές ηµιαγωγικές µνήµες MOS 

ταξινοµούνται όπως δείχνεται στον πίνακα 2.2. Οι µνήµες τυχαίας προσπέλασης (random access 

memory, RAM) αποτελούν το βασικό τύπο µνήµης στην κατηγορία των κυκλωµάτων µη-µόνιµης 

αποθήκευσης. Οι µνήµες αυτού του τύπου απαιτούν συνεχή παροχή τροφοδοσίας για τη διατήρηση 

των δεδοµένων τους, επιτρέπουν όµως την ανάγνωση/ εγγραφή των δεδοµένων τους σε 

συγκρίσιµους γρήγορους χρόνους προσπέλασης/ προγραµµατισµού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν 

και η οργάνωση κάθε µνήµης MOS επιτρέπει την ανεξάρτητη (τυχαία) προσπέλαση κάθε θέσης 

µέσα στη µνήµη, ο χαρακτηρισµός RAM συνήθως αναφέρεται, κυρίως για ιστορικούς λόγους, στις  
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Πίνακας 2.2 
 
 

µνήµες MOS µη-µόνιµης αποθήκευσης. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι πολύ γνωστές µνήµες 

της δυναµικής και της στατικής RAM (dynamic RAM, DRAM και static RAM, SRAM), οι οποίες 

εφευρέθηκαν από την εταιρία Intel το 1970. Το κύτταρο της µνήµης DRAM είναι µικρό (ένα 

τρανζίστορ-ένας πυκνωτής, 1T-1C cell) και επιδεικνύει ικανοποιητικά µικρούς χρόνους 

ανάγνωσης/ εγγραφής (<20 ns), αλλά για να επιτευχθεί η διατήρηση της πληροφορίας απαιτείται η 

περιοδική ανάγνωση και επανεγγραφή του περιεχοµένου του. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται 

ανανέωση (refresh operation) και είναι αυτή η οποία διαφοροποιεί τη δυναµική από την στατική 

RAM. Η SRAM έχει το γρηγορότερο χρόνο προσπέλασης (ανάγνωση/ εγγραφή <5 ns) και δεν 

απαιτεί ανανέωση (που σηµαίνει χαµηλή κατανάλωση ισχύος), αλλά έχει µεγαλύτερο κύτταρο 

µνήµης (6T cell) σε σχέση µε τη DRAM (άρα µεγαλύτερο κόστος κατασκευής). 

Οι µνήµες MOS µόνιµης αποθήκευσης διατηρούν το περιεχόµενό τους ακόµα κι όταν 

διακοπεί η τάση τροφοδοσίας χωρίς να χρειάζονται τη λειτουργία ανανέωσης. Χωρίζονται σε 

µνήµες ανάγνωσης/ εγγραφής (RWM) και ανάγνωσης µόνο (ROM). Οι µνήµες ROM, όπως 

υποδηλώνει το όνοµα, δεν επιτρέπουν αλλαγή στο περιεχόµενό τους. Ανάλογα προς τον αρχικό 
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τρόπο προγραµµατισµού τους διακρίνονται σε Mask ROM, και σε One Time Programmable ROM 

(OTP ROM, ή απλά PROM). Η µνήµη Mask ROM, η οποία επίσης κατασκευάστηκε για πρώτη 

φορά από την εταιρία Intel το 1970, προγραµµατίζεται στο εργοστάσιο κατασκευής µε χρήση 

κατάλληλης µάσκας η οποία επιτρέπει την κατασκευή κυττάρων (συνήθως MOS τρανζίστορ) σε 

επιλεγµένες θέσεις µέσα στη µνήµη. Στην περίπτωση της PROM, αρχικά κατασκευάζονται 

τρανζίστορ σε όλες τις θέσεις µέσα στη µνήµη και στη συνέχεια η µνήµη προγραµµατίζεται µε 

διοχέτευση αυξηµένου ρεύµατος σε επιλεγµένα τρανζίστορ, µε αποτέλεσµα τα κύτταρα αυτά να 

αποµονώνονται (πρακτικά να µην υπάρχουν). Και στις δύο περιπτώσεις, ένα δυαδικό ψηφίο 

αποθηκεύεται σε κάθε θέση µέσα στη µνήµη ανάλογα µε το εάν υπάρχει ή όχι ένα τρανζίστορ στην 

αντίστοιχη θέση (π.χ. η ύπαρξη τρανζίστορ δίνει το ψηφίο ‘0’, ενώ η απουσία του δίνει το ψηφίο 

‘1’). Οι µνήµες Mask ROM και PROM έχουν πρακτικά αντικατασταθεί από τις µνήµες µόνιµης 

αποθήκευσης ανάγνωσης/ εγγραφής NVRWM. Ωστόσο, χρησιµοποιούνται ακόµα σε ειδικές 

εφαρµογές όπου απαιτείται η µέγιστη αξιοπιστία στην αποθήκευση των δεδοµένων, όπως σε 

στρατιωτικές και διαστηµικές εφαρµογές για αντοχή σε περιβάλλον µε αυξηµένη ακτινοβολία. 

Η µνήµη NVRWM, που πλέον αναφέρονται απλά ως non-volatile (ΝVΜ), µαζί µε τη 

δυνατότητα της µόνιµης αποθήκευσης επιτρέπει και τον επαναπρογραµµατισµό της. Σήµερα, η 

επικρατέστερη τεχνολογία υλοποίησης µνήµης ΝVΜ βασίζεται στην αρχή της αποµονωµένης 

πύλης (floating gate, FG) [2.2]. Σε όλες τις µνήµες FG ΝVΜ χρησιµοποιείται για την αποθήκευση 

ενός δυαδικού ψηφίου το τρανζίστορ αποµονωµένης πύλης (floating gate transistor, FG T), το 

οποίο εξετάζεται στην ενότητα 2.4. Ανάλογα µε τον τρόπο διαγραφής τους, οι µνήµες FG ΝVΜ 

ταξινοµούνται σε UV erasable PROM (EPROM), electrically erasable PROM (EEPROM) και 

FLASH. Το κύτταρο της µνήµης EPROM είναι µικρό (1 FG T cell), αλλά το περιεχόµενο της 

µνήµης διαγράφεται εξολοκλήρου εκτός συστήµατος µε υπεριώδη ακτινοβολία (διαδικασία η οποία 

απαιτεί περίπου 20 λεπτά και δαπανηρό διαφανές παράθυρο στη συσκευασία της µνήµης). Απ’ την 

άλλη µεριά, η µνήµη EEPROM επιτρέπει την ηλεκτρική διαγραφή εντός συστήµατος και σε 

επίπεδο ενός bit , (συνήθως η διαγραφή γίνεται ανά byte, δηλαδή ανά 8 bit) απαιτεί όµως 

µεγαλύτερο κύτταρο µνήµης από την EPROM (1 FG T cell και 1select T). Η βασική ιδέα της 

µνήµης FLASH (µερικές φορές αναφέρεται και ως FLASH EEPROM) είναι να συνδυάσει τη 

µεγάλη πυκνότητα των EPROMs (1 FG T cell) µε την εντός συστήµατος ηλεκτρική διαγραφή των 

EEPROMs, µε αντάλλαγµα την περιορισµένη λειτουργικότητα. Η διαγραφή στη µνήµη FLASH δε 

γίνεται ανά byte αλλά ανά µεγάλα τµήµατα (blocks), τυπικού µεγέθους 64 KByte (block erase). 

Όλες οι µνήµες NVMs επιτυγχάνουν ικανοποιητικούς χρόνους προσπέλασης (από 60 έως 

150 ns), αλλά σε σύγκριση µε τις µνήµες RAMs, παρουσιάζουν µεγάλους χρόνους εγγραφής 
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(>1µs), ακόµη µεγαλύτερους χρόνους διαγραφής (>10 ms) και περιορισµένη ικανότητα 

επαναπρογραµµατισµού (<106 φορές, σε σχέση µε >1014 φορές των RAMs). Έτσι, οι µνήµες 

µόνιµης αποθήκευσης χρησιµοποιούνται κυρίως από εφαρµογές, οι οποίες εκτελούν συχνότερα (ή 

µόνο) αναγνώσεις παρά εγγραφές, γεγονός που υποδηλώνει και η ROM κατάληξή τους.  

 Εκτός από τους παραπάνω τύπους µνήµης MOS, υπάρχει και ένα υβριδικό είδος µνήµης 

µόνιµης αποθήκευσης, που ονοµάζεται non-volatile RAM (NVRAM). Το κύτταρο της συµβατικής 

εµπορικής µνήµης NVRAM αποτελείται από ένα κύτταρο µνήµης SRAM και ένα FG EEPROM. Η 

EEPROM παίζει τον ρόλο της µνήµης ειδώλου (shadow memory) για την στατική RAM. Η 

NVRAM είναι µνήµη υψηλής απόδοσης αφού οι γρήγοροι χρόνοι προσπέλασης/ προγραµµατισµού 

της εξασφαλίζονται από την SRAM, ενώ η µόνιµη αποθήκευση παρέχεται από την EEPROM. 

Ολόκληρο το περιεχόµενο της SRAM εγγράφεται παράλληλα στη µνήµη EEPROM µέσα σε 10 ms 

(τυπικός χρόνος προγραµµατισµού της EEPROM) και µε αυτόν τον τρόπο τα δεδοµένα της SRAM 

συγκρατούνται κατά τη διάρκεια διακοπής της τάσης τροφοδοσίας, χωρίς να απαιτείται εφεδρική 

πηγή τάσης (µπαταρία). Λόγω της πολυπλοκότητας του κυττάρου της, αυτός ο τύπος µνήµης είναι 

διαθέσιµος σε µικρές πυκνότητες (περίπου µέχρι 64 kb σήµερα), γεγονός το οποίο φαινοµενικά 

δείχνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη µνήµη, κυρίως εξαιτίας του πολύ µεγάλου κόστους 

κατασκευής της. 

 

 

2.2 ∆υναµικές µνήµες RAM (DRAM) 
 

2.2.1 Υλοποίηση και λειτουργία του κυττάρου 1T-1C DRAM 
 

Το σύγχρονο κύτταρο της µνήµης DRAM εµφανίστηκε στη δεκαετία του 70 [2.3] και 

αποτελείται από ένα MOS τρανζίστορ (προσπέλασης, pass or access transistor) συνδεµένο σε σειρά 

µε έναν πυκνωτή MOS (1T-1C cell). Οι διάφορες µορφές της δοµής του κυττάρου DRAM, καθώς 

και το ισοδύναµο κύκλωµα του κυττάρου της εµφανίζονται στο σχήµα 2.2. 

Το κύτταρο της DRAM είναι ικανό να αποθηκεύει ένα δυαδικό ψηφίο µε τη µορφή φορτίου 

QS στον πυκνωτή CS του κυττάρου του. Συνήθως, ο οπλισµός του πυκνωτή που είναι προσιτός 

εξωτερικά οδηγείται σε τάση VP=VCC/2, ώστε να µειωθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ 

των οπλισµών του. Η αποθήκευση του ψηφίου ‘1’ στο κύτταρο απαιτεί τάση +VCC/2 µεταξύ των 

οπλισµών του πυκνωτή. Το δυναµικό στον οπλισµό αποθήκευσης είναι ίσο µε VCC και το 
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αποθηκευµένο φορτίο στον πυκνωτή είναι QS=(VCC/2)CS. Αντιστρόφως, η αποθήκευση του ψηφίου 

‘0’ στο κύτταρο απαιτεί τάση -VCC/2 µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή και δυναµικό 0 V 

(γείωσης) στον οπλισµό αποθήκευσης. Να σηµειωθεί ότι, το αποθηκευµένο φορτίο στον πυκνωτή 

του κυττάρου για το ψηφίο ‘0’ είναι QS=(-VCC/2)CS, το οποίο είναι αρνητικό σε σύγκριση µε το 

φορτίο του πολωµένου µε VCC/2 οπλισµού πρόσβασης. 
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Σχήµα 2.2: Τρεις διαφορετικές δοµές (σε κάθετη τοµή) του κυττάρου µνήµης DRAM. (α): 
προγενέστερο ‘επίπεδο’ (‘planar’) κύτταρο, όπου το διηλεκτρικό του πυκνωτή κατασκευάζεται 
µεταξύ της επίπεδης n+ επιφάνειας Si (οπλισµός αποθήκευσης, storage plate) και του πάνω 
πολυκρυσταλλικού οπλισµού εξωτερικής πρόσβασης (cell plate). (β) και (γ): τωρινές δοµές 
κυττάρων (ΠΗΓΗ:[2.4]), όπου το διηλεκτρικό του πυκνωτή έχει περίπλοκη τρισδιάστατη ανάπτυξη 
και κατασκευάζεται, είτε µέσα στο υπόστρωµα Si (περίπτωση (β), trench cell), είτε πάνω από το 
τρανζίστορ του κυττάρου (περίπτωση (γ), stacked cell). (δ): Ισοδύναµο κύκλωµα του κυττάρου 1T-
1C της µνήµης DRAM.  
 
 

Η οργάνωση της συστοιχίας των κυττάρων της µνήµης DRAM φαίνεται στο σχήµα 2.3. Σε 

αντίθεση µε τον CS, ο πυκνωτής CB δεν κατασκευάζεται, αποτελεί την παρασιτική χωρητικότητα 

της γραµµής ψηφίου (BL). Κατά την αρχική διαδικασία της ανάγνωσης, οι γραµµές ψηφίου προ-

φορτίζονται σε τάση VCC/2. Όλες οι γραµµές λέξης (WL) είναι αρχικά σε 0 V, εξασφαλίζοντας ότι 

όλα τα τρανζίστορς των κυττάρων δεν άγουν. Στη συνέχεια εισάγεται στη µνήµη η διεύθυνση 

γραµµής, η οποία αποθηκεύεται στη µνήµη και τροφοδοτεί τον αποκωδικοποιητή γραµµής. Οι 

γραµµές ψηφίου αποµονώνονται από την τάση VCC/2 V (όµως, λόγω της χωρητικότητά τους 

διατηρούν την τάση αυτή) και η γραµµή λέξης που επιλέγεται οδηγείται σε τάση ≥(VCC+VTH) όπου, 
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Σχήµα 2.3: Συστοιχία κυττάρων1T-1C  
της µνήµης DRAM. Η παρασιτική 
χωρητικότητα της γραµµής ψηφίου (BL) 
σηµειώνεται µε CB. Επίσης, δείχνεται ο 
τρόπος σύνδεσης των κύττάρων της 
επιλεγµένης γραµµής λέξης (WL), 
ανάλογα µε το δυαδικό ψηφίο τους, µε 
τις αντίστοιχες γραµµές BL κατά την 
έναρξη της λειτουργίας της ανάγνωσης. 
Τα κυριότερα ρεύµατα διαρροής στο 
κύτταρο της µνήµης DRAM φαίνονται 
στο πάνω αριστερά κύτταρο της 
συστοιχίας. 
 
 
 

 
 
 
 
 
VTH είναι η τάση κατωφλίου του τρανζίστορ. Όλα τα τρανζίστορς των κυττάρων της επιλεγµένης 

γραµµής WL άγουν, συνδέοντας κάθε πυκνωτή CS µε την αντίστοιχη γραµµή BL. 

Αν ο πυκνωτής CS είναι εκφορτισµένος (δηλ. το δυναµικό του οπλισµού αποθήκευσης είναι 

0 V και το ψηφίο είναι ‘0’), τότε ένα µικρό µέρος από το φορτίο της γραµµής BL φορτίζει τον CS, 

ενώ το δυναµικό της γραµµής BL µειώνεται αντίστοιχα. Αντιστρόφως, αν το δυναµικό του 

οπλισµού αποθήκευσης είναι VCC  (το ψηφίο είναι ‘1’), τότε ένα µέρος του φορτίου του 

µετακινείται προς τη γραµµή BL και ο CS σχεδόν εκφορτίζεται (επειδή η CB είναι περίπου 10 φορές 

µεγαλύτερη από την CS). Σαν αποτέλεσµα, το δυναµικό της γραµµής BL αυξάνει κατά ένα µικρό 

ποσοστό. Και στις δύο περιπτώσεις, η µικρή αλλαγή του δυναµικού της γραµµής BL (∆V~100-200 

mV) ανιχνεύεται και ενισχύεται από τον ενισχυτή αίσθησης (S.A.) στην άκρη κάθε γραµµής BL. 

Αν η BL είναι λίγο µεγαλύτερη από VCC/2 η πληροφορία (του επιλεγµένου κυττάρου) 

αναγνωρίζεται ως ‘1’, ενώ αν είναι λίγο µικρότερη από VCC/2 το αποθηκευµένο ψηφίο 

αναγνωρίζεται ως ‘0’. 

Κατά τη λειτουργία της ανάγνωσης η αποθηκευµένη πληροφορία χάνεται. Για να επιτευχθεί 

η διατήρησή της, η διαδικασία ανανέωσης ακολουθεί πάντα την λειτουργία ανάγνωσης. Η 

ενισχυµένη τιµή δυναµικού που παίρνει ο ενισχυτής αίσθησης τροφοδοτείται πίσω στη γραµµή BL

και, όσο η γραµµή WL είναι ακόµα ενεργή, αναπλάθεται το αρχικό φορτίου του CS. Ακόµη και 

κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας (κατάσταση αναµονής), το αποθηκευµένο φορτίο του CS 
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δε διατηρείται για πάντα. ∆ιάφοροι µηχανισµοί διαρροής ρεύµατος [2.5] (σχ. 2.3) προκαλούν την 

απώλεια του φορτίου του CS ύστερα από ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η διαρροή φορτίου µπορεί 

να γίνει δια µέσου των επαφών p-n (p-n junction leakage, Ij), δια µέσου του καναλιού του 

τρανζίστορ προσπέλασης (sub-threshold leakage, Is), δια µέσου του λεπτού διηλεκτρικού του CS 

και του λεπτού οξειδίου πύλης του τρανζίστορ (tunneling dielectric leakage, It), ή δια µέσου του 

οξειδίου που αποµονώνει τα κύτταρα µεταξύ τους (field oxide leakage). Επίσης, υψηλής ενέργειας 

σωµατίδια, όπως σωµατίδια α και νετρόνια, µπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύµητη δηµιουργία 

φορέων µειονότητας στο υπόστρωµα Si [2.6-2.7], οι οποίοι µε τη σειρά τους συλλέγονται στον 

πυκνωτή CS καταστρέφοντας την αποθηκευµένη πληροφορία του (soft errors). Έτσι, για να 

επιτευχθεί η διατήρηση της πληροφορίας στη µνήµη DRAM απαιτείται η περιοδική ανανέωση (π.χ. 

κάθε 128 ms) του φορτίου όλων των κυττάρων που περιέχει η µνήµη, εφόσον το τσιπ είναι σε 

λειτουργία (παρέχεται η τάση τροφοδοσίας). 

 
 
2.2.2 Τάσεις και προσεχείς περιορισµοί στην τεχνολογία DRAM 
 

Η λειτουργία της ανανέωσης αυξάνει την ισχύ κατανάλωσης της µνήµης και θέτει ένα 

σοβαρό εµπόδιο στην ελάττωση των διαστάσεων του κυττάρου της µνήµης DRAM. Για να 

επιτευχθεί µεγάλη περίοδος ανανέωσης (σήµερα, ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος αναµονής είναι 

64 ms), η διαρροή ρεύµατος δια µέσου του τρανζίστορ προσπέλασης πρέπει να είναι µικρή. Η 

αλλαγή στην τάση κατωφλίου του τρανζίστορ, εξαιτίας της διαφοράς τάσης µεταξύ πηγής και 

υποστρώµατος, µπορεί να προκαλέσει εκθετική αύξηση στο ρεύµα διαρροής του τρανζίστορ. Η 

εξασφάλιση χαµηλού επιπέδου ρεύµατος διαρροής απαιτεί τρανζίστορ µε σχετικά µεγάλη τάση 

κατωφλίου (VTH > 0,5 V), έτσι ώστε να µην είναι τόσο ευαίσθητο στη µεταβολή της τάσης του 

υποστρώµατος. Αυτός είναι ο λόγος που οι φυσικές διαστάσεις των τρανζίστορς στα κυκλώµατα 

DRAM δεν έχουν µειωθεί τόσο επιθετικά όσο έχουν ελαττωθεί στα κυκλώµατα λογικής· γενικά, 

αυτά έχουν µεγαλύτερο µήκος καναλιού, παχύτερο οξείδιο πύλης και µεγαλύτερες τάσεις 

λειτουργίας. Η δυνατότητα σµίκρυνσης της δοµής του τρανζίστορ προσπέλασης έχει, κυρίως, 

επιτευχθεί µέσω των νέων τεχνικών αποµόνωσης, όπως είναι η διαδικασία ανάπτυξης οξειδίου σε 

ρηχά ορύγµατα µέσα στο υπόστρωµα Si (shallow trench isolation, STI [2.8]), µέθοδος η οποία 

αποµονώνει καλύτερα τα κύτταρα µεταξύ τους και µειώνει σηµαντικά την ηλεκτρική τους 

επικοινωνία. Επίσης, το υπόστρωµα (p-τύπου) οδηγείται, συνήθως, σε αρνητικό δυναµικό αντί 

στην τάση της πηγής, έτσι ώστε η τάση κατωφλίου του τρανζίστορ να αυξηθεί. 
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Επιπροσθέτως, η σµίκρυνση του πυκνωτή αποθήκευσης αποτελεί σοβαρό εµπόδιο στην 

ελάττωση των διαστάσεων του κυττάρου της DRAM. Η τάση την οποία ανιχνεύει ο ενισχυτής 

αίσθησης είναι: ∆V=(VCC/2)·(CS/(CB+CS)) και επειδή CB>>CS, η διαφορά τάσης ∆V είναι ανάλογη 

του λόγου CS/CB. Η χωρητικότητα του CS πρέπει να είναι όσο γίνεται µεγάλη, ώστε να δηµιουργεί 

ανιχνεύσιµο σήµα στη γραµµή BL. Επίσης, CS επιβάλλεται να παραµείνει µεγάλη ώστε να µειωθεί 

η ευαισθησία του κυττάρου στα σωµατίδια υψηλής ενέργειας (ελαττώνοντας έτσι τη συχνότητα των 

σφαλµάτων τύπου soft errors). Η τυπική τιµή της χωρητικότητας CS είναι στην περιοχή 25-30 fF 

και η περιοχή αυτή παραµένει σταθερή για αρκετές τεχνολογικές γενεές τσιπς DRAM. Η 

διατήρηση της τιµής της χωρητικότητάς του πυκνωτή CS κάνει πιο δύσκολη τη διαδικασία 

ελάττωσης των διαστάσεων της δοµής του. Οι µέθοδοι σµίκρυνσης, που έχουν χρησιµοποιηθεί, 

βασίζονται στην απλή εξίσωση της χωρητικότητας CS = εε0Α/d, όπου ε0 είναι η διηλεκτρική 

σταθερά του κενού, ε είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού, Α είναι το εµβαδόν 

των οπλισµών και d είναι η µεταξύ τους απόσταση.  

Αρχικά, στην προγενέστερη επίπεδη δοµή του σχ. 2.2 (α), η οποία χρησιµοποιήθηκε στην 

κατασκευή των πρώτων τσιπς DRAM µε πυκνότητα έως 1 Mbit , το απλό διηλεκτρικό στρώµα του 

διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) µε τιµή ε=3,9 αντικαταστάθηκε από ένα υµένιο πολλαπλών 

διηλεκτρικών στρωµάτων του τύπου οξειδίου/ νιτριδίου/ οξειδίου (Oxide/Nitride/Oxide, ONO) µε 

διηλεκτρική σταθερά ε=7 και στη συνέχεια το πάχος του υµενίου αυτού µειώθηκε. Έπειτα, η απλή 

επίπεδη δοµή αντικαταστάθηκε από περίπλοκες τρισδιάστατες δοµές πυκνωτών (stack, ή trench), 

έτσι ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά τους ανά µονάδα επιφάνειας, σχ. 2.2 (β), (γ). Σήµερα, τα 

διηλεκτρικά τύπου ONO χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία των 0,18 και 0,15 µm για την 

παραγωγή τσιπς DRAM µε πυκνότητες έως και 256 Mb. Ωστόσο, το ελάχιστο πάχος για τα 

διηλεκτρικά ONO είναι περίπου 5 nm (ισοδύναµο πάχος οξειδίου ~2,5 nm), γεγονός που κάνει τη 

χρήση αυτής της κατηγορίας διηλεκτρικών ανεπαρκή στην κατασκευή τσιπς µε πυκνότητες 

µεγαλύτερες από 256 Mbit (για λεπτότερα πάχη ONO ο µηχανισµός σήραγγας προξενεί 

απαράδεκτα υψηλό ρεύµα διαρροής στον πυκνωτή). Έτσι, εξετάζοντας την εξίσωση της 

χωρητικότητας, η µοναδική επιλογή για την παραπέρα αύξηση της χωρητικότητας ανά µονάδα 

επιφάνειας είναι η εισαγωγή νέων υλικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (high-k dielectrics) [2.9], 

τα οποία θα απλουστεύσουν και τη δοµή του πυκνωτή. Το πεντοξείδιο του τανταλίου (Ta2O5) µε 

τιµή ε=25 είναι ένα διηλεκτρικό, το οποίο µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των επόµενων 

δύο γενεών µνήµης DRAM (1 Gbit και 4 Gbit). Εντούτοις, το Ta2O5 δεν παρέχει ικανοποιητικά 

µεγάλη βελτίωση στην αποθήκευση δεδοµένων για την κατασκευή τσιπς µε πυκνότητα πάνω από 4 

Gb. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθούν υλικά µε ακόµη µεγαλύτερη τιµή ε, τα οποία αναµένεται 
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να εισαχθούν στην παραγωγή µέσα στα επόµενα χρόνια (~2006). Τα νέα αυτά υλικά φαίνεται να 

ανήκουν στην κατηγορία των σιδηροηλεκτρικών (ferroelectrics) ή σχεδόν-σιδηροηλεκτρικών 

διηλεκτρικών, όπως είναι οι ενώσεις του οξειδίου του τιτανίου (TiO3) µε διάφορους συνδυασµούς 

µετάλλων του τύπου (BaxSr1-x)TiO3 (barium/strontium-titanate, BST) και (PbxZr1-x)TiO3 

(lead/zirconium-titanate, PZT), καθώς επίσης και ενώσεις άλλων οξειδίων αυτού του είδους 

(perovskite metal oxides). Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν σχετική διηλεκτρική σταθερά ε=250-1500. 

Η χρήση των παραπάνω εξωτικών υλικών αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά τη 

χωρητικότητα ανά µονάδα επιφάνειας του πυκνωτή DRAM, αύξηση η οποία µε τη σειρά της θα 

επιτρέψει την υλοποίηση τρανζίστορ προσπέλασης µε ενεργό µήκος καναλιού από 100 έως και 35 

nm και τσιπς DRAM πυκνότητας 8-192 Gbit, αντίστοιχα. Ωστόσο, η εισαγωγή των νέων αυτών 

υλικών στις τωρινές γραµµές παραγωγής παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα. Το πλέον υποψήφιο 

διηλεκτρικό, το BST, δεν είναι συµβατό µε τα υλικά τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα 

σαν ηλεκτρόδια (poly-Si, TiN και Al). Επίσης, η τιµή της διηλεκτρικής του σταθεράς εξαρτάται, 

τόσο από την καθαρότητα του υµενίου (π.χ. αν είναι νοθευµένο και πόσο µε ξένες προσµίξεις), όσο 

και από τη µοριακή αναλογία βαρίου/ στροντίου της ένωσης. Η αναγκαία υψηλή διηλεκτρική 

σταθερά των υλικών αυτών, για την υλοποίηση µεγάλης πυκνότητας τσιπς DRAM, απαιτεί υµένια 

χωρίς προσµίξεις, µε σωστή στοιχειοµετρία και κρυσταλλικά. 

Συνοπτικά, εξαιτίας των σοβαρών περιορισµών που ενυπάρχουν στο κύτταρο της µνήµης 

DRAM, όπως η ανάγκη για χαµηλό ρεύµα διαρροής στο τρανζίστορ προσπέλασης και η απαίτηση 

για µεγάλη χωρητικότητα στον πυκνωτή αποθήκευσης, η ολοκλήρωση των τσιπς DRAM στην 

περιοχή των Gbit παραµένει αβέβαιη. 

 

 

2.3 Στατικές µνήµες RAM (SRAM) 
 

2.3.1 Υλοποίηση και λειτουργία του κυττάρου 6T CMOS SRAM 
 

Το κύτταρο της µνήµης SRAM υλοποιείται από δύο αναστροφείς διασταυρωµένους (η 

είσοδος κάθε ενός από αυτούς συνδέεται στην έξοδο του άλλου) και δύο διακόπτες 

προσπέλασης(access switches). Το κύκλωµα των δύο διασταυρωµένων αναστροφέων αναφέρεται 

ως latch και µαζί µε τους δύο διακόπτες αποτελεί ένα απλό κύκλωµα flip-flop [2.10]. Έτσι, το 

κύτταρο της SRAM είναι ικανό να αποθηκεύει ένα δυαδικό ψηφίο ανάλογα µε την κατάσταση των  
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Σχήµα 2.4: Ισοδύναµο κύκλωµα του 
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παρασιτικές χωρητικότητες των 
γραµµών BL και BL , αντίστοιχα. 
 
 
 
 

ναστροφέων του, ιδιότητα την οποία διατηρεί για όσο χρόνο είναι συνδεµένο µε την τάση 

οφοδοσίας, χωρίς να χρειάζεται τη λειτουργία ανανέωσης. 

Μεταξύ των διαφορετικών τύπων κυττάρων της µνήµης SRAM [2.5], ο πιο δηµοφιλής είναι 

 πλήρες συµπληρωµατικό MOS (full complementary MOS, CMOS). Τα σηµαντικά 

λεονεκτήµατα αυτού του κυττάρου, όπως η µεγάλη ταχύτητά του και η εύκολη διασύνδεσή του µε 

 κυκλώµατα λογικής, κάνουν τη µνήµη SRAM µοναδική για την υλοποίηση της µνήµης 

ιτάχυνσης λειτουργιών κάθε υπολογιστικού συστήµατος. Το κύτταρο full CMOS υλοποιείται από 

ι τρανζίστορς MOS (6T cell), τα οποία αποτελούν ένα απλό κύκλωµα CMOS D flip-flop (σχήµα 

.4). Τέσσερα από αυτά τα τρανζίστορ, δύο P-τύπου (PMOS: T1P και T2P) και δύο N-τύπου 

MOS: T1N και T2N), σχηµατίζουν τους δύο αναστροφείς CMOS (T1P/T1N και T2P/T2N), ενώ τα 

λλα δύο τρανζίστορς NMOS (T3 και T4) αποτελούν τους δύο διακόπτες οι οποίοι συνδέουν τις 

όδους των αναστροφέων στην γραµµή ψηφίου BL και στη συµπληρωµατική γραµµή ψηφίουBL . 

ι γραµµές ψηφίου (κανονική και συµπληρωµατική), οι οποίες χρησιµοποιούνται και οι δύο για 

ν ανάγνωση/ εγγραφή των δεδοµένων της µνήµης, συνδέονται παράλληλα µε έναν αριθµό 

υττάρων µνήµης και παρουσιάζουν κατά µήκος τους µια ορισµένη παρασιτική χωρητικότητα. 

Πριν από τη διαδικασία της ανάγνωσης του αποθηκευµένου δυαδικού ψηφίου στο κύτταρο 

ς µνήµης, οι δύο γραµµές ψηφίου προ-φορτίζονται σε δυναµικό VCC µέσω του τρανζίστορ-

όρτου (load or pass transistors), που είναι συνδεµένο στην άκρη κάθε γραµµής ψηφίου. Αν το 

ποθηκευµένο ψηφίο είναι ‘0’, τότε τα τρανζίστορς T1P και T2N είναι σε αποκοπή ενώ τα  

ανζίστορς T1N και T2P λειτουργούν στη γραµµική περιοχή (τα ενεργά τρανζίστορς κατά την 
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έναρξη της λειτουργίας της ανάγνωσης σηµειώνονται έντονα στο σχ. 2.4). Έτσι πριν την 

ενεργοποίηση των τρανζίστορς προσπέλασης T3 και T4, το δυναµικό στο σηµείο Α είναι χαµηλό 

(Low) VA= 0 V ενώ το δυναµικό στο σηµείο Β είναι υψηλό (High) VΒ= VCC (το αντίστροφο θα 

συνέβαινε αν το αποθηκευµένο ψηφίο ήταν ‘1’). 

 Στη συνέχεια, οι γραµµές ψηφίου αποµονώνονται από την τάση VCC (όµως, λόγω της 

χωρητικότητάς τους διατηρούν την τάση αυτή) και η γραµµή λέξης WL (µέσω του κυκλώµατος 

επιλογής γραµµής) έρχεται σε τάση VCC, η οποία ενεργοποιεί τα τρανζίστορς T3 και T4. Λόγω του 

υψηλού δυναµικού στο σηµείο Β, το τρανζίστορ T4 δεν θα άγει καθόλου ρεύµα και το δυναµικό της 

συµπληρωµατικής γραµµής ψηφίου BL  θα παραµείνει VCC. Ωστόσο, στο άλλο µισό του κυττάρου, 

τα τρανζίστορς T1N και T3 θα άγουν µη µηδενικό ρεύµα και έτσι το επίπεδο τάσης της γραµµής 

ψηφίου BL  θα αρχίσει λιγάκι να µειώνεται. Να σηµειωθεί ότι, η χωρητικότητα CB είναι τυπικά 

πολύ µεγάλη, συνεπώς η ελάττωση της τάσης στην γραµµής BL, κατά τη λειτουργία της 

ανάγνωσης, περιορίζεται σε λίγες εκατοντάδες mV. Η µικρή αυτή διαφορά τάσης µεταξύ των 

γραµµών BL και BL  ανιχνεύεται και ενισχύεται από τον ενισχυτή αίσθησης και το αποτέλεσµα 

αναγνωρίζεται ως ψηφίο ‘0’. Εάν το αποθηκευµένο φορτίο ήταν ‘1’, τότε, το δυναµικό της 

συµπληρωµατικής γραµµής ψηφίου θα ήταν λίγο µικρότερο από το δυναµικό VCC της γραµµής BL. 

 Για τον προγραµµατισµό του κυττάρου SRAM, το προς εγγραφή ψηφίο και το 

συµπληρωµατικό του µεταφέρονται στις γραµµές ψηφίου BL και BL , αντίστοιχα. Έτσι, αν 

εγγράφεται το ‘1’στη θέση του ‘0’, η γραµµή BL οδηγείται σε υψηλό δυναµικό VCC ενώ η γραµµή 

BL  οδηγείται στη γη (0 V). Οι τάσεις αυτές των γραµµών ψηφίου δε διακόπτονται, όπως η προ-

φόρτιση κατά την ανάγνωση. Στη συνέχεια, η γραµµή λέξης WL ενεργοποιείται και τα T3 και T4 

αρχίζουν να άγουν. Τότε, µέσω του T3 εµφανίζεται υψηλό δυναµικό στο σηµείο Α ενώ µέσω του T4 

εµφανίζεται χαµηλό δυναµικό στο σηµείο Β. Τα τρανζίστορς T1P και T2N αρχίζουν να άγουν, ενώ 

τα τρανζίστορς T1N και T2P έρχονται σε αποκοπή. Αυτή η κατάσταση, η οποία αναγνωρίζεται ως 

‘1’, θα διατηρηθεί για πάντα, εκτός αν το κύκλωµα αποµακρυνθεί από την τάση τροφοδοσίας, ή 

αλλάξει κατάσταση από άλλη λειτουργία εγγραφής. 

 
 
2.3.2 Τάσεις και προσεχείς περιορισµοί στην τεχνολογία SRAM 
 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα για την αύξηση της πυκνότητας της πλήρως συµπληρωµατικής 

µνήµης SRAM είναι οι διάφοροι µηχανισµοί διαρροής ρεύµατος (σχ. 2.5), οι οποίοι ενυπάρχουν 

στο κύτταρό της. Ενώ το ρεύµα διαρροής στο κύτταρο της δυναµικής RAM καθορίζει την περίοδο
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Σχήµα 2.5: Ρεύµατα διαρροής στο 
κύτταρο της µνήµης SRAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

νανέωσης του τσιπ DRAM, αυξάνοντας τη δυναµική και στατική ισχύ κατανάλωσης, το ρεύµα 

ιαρροής στο κύτταρο της SRAM αποτελεί την κυριότερη συνεισφορά στο ρεύµα αναµονής του 

ιπ (standby current). Το συνολικό στατικό ρεύµα εξαρτάται, τόσο από το επίπεδο διαρροής του 

άθε κυττάρου, όσο και από τον αριθµό των κυττάρων στο τσιπ. Η µείωση της χαρακτηριστικής 

ιάστασης του κυττάρου, για την υλοποίηση τσιπ µνήµης µεγάλης πυκνότητας, αυξάνει τη στατική 

χύ κατανάλωσης του τσιπ, θεµελιώδες ζήτηµα για τις εφαρµογές χαµηλής ισχύος [2.11]. 

Η διαρροή ρεύµατος στο κύτταρο της SRAM συνίσταται από: διαρροή από το σηµείο 

ψηλού δυναµικού προς το υπόστρωµα µέσω της επαφής p-n (Ij), διαρροή δια µέσου των 

ανζίστορς, είτε από το κανάλι των NMOS και PMOS που είναι σε αποκοπή (Insub και Ipsub), είτε 

πό το λεπτό οξείδιο πύλης όλων των τρανζίστορς, λόγω του µηχανισµού σήραγγας (Itunneling). 

ντίθετα προς τη µνήµη DRAM, η αύξηση της τάσης κατωφλίου στα τρανζίστορς του κυττάρου 

ς SRAM, είτε µε εφαρµογή αρνητικής τάσης στο υπόστρωµα, είτε µε χρήση τρανζίστορς 

εγάλης τάσης κατωφλίου, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Η µείωση του ρεύµατος διαρροής 

ει σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση της απόδοσης του τσιπ (αύξηση των χρόνων προσπέλασης 

αι προγραµµατισµού). Να σηµειωθεί ότι, παρά το µειονέκτηµα της µνήµης SRAM, όσον αφορά 

ν επιφάνεια Si που καταλαµβάνει, η υψηλή απόδοσή της και η συµβατότητά της µε την 

χνολογία της λογικής CMOS είναι οι κύριοι λόγοι πρακτικής υλοποίησης της µνήµης αυτής. 

Εξαιτίας του σύντοµου χρόνου προσπέλασής της, η SRAM χρησιµοποιείται σαν µνήµη 

ιτάχυνσης λειτουργιών, ως πρώτο και δεύτερο επίπεδο (level 1, L1, και level 2, L2) µνήµης 

ache. Σήµερα, για µεγαλύτερη ταχύτητα, το πρώτο επίπεδο cache, σχεδόν πάντα, ολοκληρώνεται 

αζί µε τον επεξεργαστή (CPU) πάνω στο ίδιο τσιπ. Πιθανότατα, για ακόµη µεγαλύτερη ταχύτητα, 

αι το δεύτερο επίπεδο, L2 cache, να ενσωµατωθεί στο µέλλον µέσα στο σύστηµα ενός µεγάλου 

ιπ [2.12]. 
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Για εφαρµογές του τύπου SRAM L1 cache, το ζήτηµα της κατανάλωσης ισχύος είναι 

λιγότερο σηµαντικό σε σχέση µε αυτό της ταχύτητας. Καθώς η απαίτηση σε πυκνότητα είναι 

περιορισµένη για τέτοιου είδους εφαρµογές, το κύτταρο της µνήµης SRAM µπορεί να υλοποιηθεί 

µε τρανζίστορς χαµηλής τάσης κατωφλίου, όπως και τα κυκλώµατα λογικής, χωρίς ιδιαίτερη 

εξέταση της στατικής κατανάλωσης ισχύος. 

Αντιθέτως, η µνήµη L2 cache έχει πολύ µεγαλύτερο µέγεθος και µικρότερη αξίωση σε 

ταχύτητα σε σχέση µε την L1 cache. Η εφαρµογή αυτή θέλει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

πυκνότητα και χαµηλή ισχύ λειτουργίας µε αντάλλαγµα την περιορισµένη ταχύτητα. Στο πλαίσιο 

αυτό, διαφορετικές τεχνολογίες (π.χ. µνήµες DRAM και FLASH) θα µπορούσαν, θεωρητικά, να 

χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση της µνήµης L2 cache. Ωστόσο, η ενσωµάτωση νέων 

τεχνολογιών στο τσιπ του επεξεργαστή εξαρτάται από το κόστος, το οποίο τις συνοδεύει. Προς το 

παρόν, η συµβατική SRAM L2 cache παραµένει η πιο φτηνή επιλογή, καθόσον η κατασκευή της 

δεν προσθέτει κανένα επιπλέον βήµα στη διαδικασία της λογικής CMOS. 

Η υλοποίηση της SRAM L2 cache απαιτεί τρανζίστορς µεγάλης τάσης κατωφλίου µε 

παχύτερα υµένια οξειδίου πύλης, για τη µείωση του ρεύµατος διαρροής αυτών των διατάξεων (Isub 

και Itunneling). Οι επιλογές αυτές, οι οποίες έχουν ήδη ενσωµατωθεί στη σηµερινή τεχνολογία, είναι 

αναγκαίες για την ελάττωση της στατικής κατανάλωσης ισχύος και τη βελτίωση της πυκνότητας 

της µνήµης SRAM. Ωστόσο, η χρήση κυττάρων µε µεγάλη τάση κατωφλίου απαιτεί µεγαλύτερη 

παροχή τάσης σε σχέση µε τα κυκλώµατα λογικής. Έτσι, η µελλοντική τεχνολογία των 

κυκλωµάτων λογικής θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα διπλής ή πολλαπλής τάσης τροφοδοσίας, 

για τέτοιου είδους εφαρµογές. Η διαδικασία αποµόνωσης µε την τεχνική STI, η οποία αναφέρθηκε 

για την περίπτωση της DRAM, µπορεί επίσης να βοηθήσει την ενσωµάτωση της µνήµης SRAM L2 

cache µέσα στο τσιπ του επεξεργαστή, χωρίς θυσία της αξιοπιστίας της. 

Σοβαρό θέµα, για τις µελλοντικές διατάξεις SRAMs, είναι τα µη-µόνιµα σφάλµατα (soft 

errors), εξαιτίας της κοσµικής ακτινοβολίας (κυρίως νετρόνια). Η σµίκρυνση του κυττάρου οδηγεί 

στη µείωση της τάσης και της χωρητικότητας του ευαίσθητου σηµείου διασταύρωσης των δύο 

αναστροφέων, γεγονός που κάνει τη διάταξη περισσότερο ευπαθή στα τυχαία γεγονότα, 

προερχόµενα από σωµατίδια υψηλής ενέργειας. Ενώ στη µνήµη DRAM η χωρητικότητα του 

κυττάρου της παραµένει σταθερή µε την αύξηση της πυκνότητάς της, η χωρητικότητα ανά κύτταρο 

στην SRAM συνεχώς ελαττώνεται καθώς η πυκνότητά της αυξάνεται, π.χ. η τυπική τιµή για την 

περίπτωση των 1 και 16 Mbit τσιπς SRAM είναι περίπου 8 και 4 pF ανά κύτταρο, αντίστοιχα 

[2.13]. Πιθανότατα, για τη διατήρηση των µη µόνιµων σφαλµάτων σε αποδεκτά επίπεδα, να 

απαιτηθεί η προσθήκη επιπλέον χωρητικότητας στα κύτταρα των µελλοντικών τσιπς SRAM. 
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Επίσης, για την αποφυγή των σφαλµάτων αυτών, η ενσωµάτωση ειδικών κυκλωµάτων διόρθωσης  

µέσα στο τσιπ της µνήµης (on-chip error correction circuits, ECC) είναι αναγκαία, τόσο για τις 

µελλοντικές SRAMs, όσο και για τις DRAMs. 

Ένα επιπλέον σοβαρό θέµα στη σµίκρυνση του κυττάρου της SRAM είναι τα µόνιµα 

σφάλµατα, λόγω της διακύµανσης των χαρακτηριστικών των µικρών τρανζίστορς του κυττάρου, 

κυρίως διαφορές στην τάση κατωφλίου [2.14]. Η ελάττωση µήκους στο κανάλι του τρανζίστορ 

κάνει πιο δραστική την παρουσία µεµονωµένων ατόµων νόθευσης στο κανάλι, γεγονός που 

προκαλεί αναπόφευκτη διακύµανση στην τάση κατωφλίου των τρανζίστορς, η οποία µε τη σειρά 

της αυξάνει τη συχνότητα µόνιµων σφαλµάτων στο κύτταρο. Η σωστή λειτουργία του κυττάρου 

απαιτεί ισοδύναµα χαρακτηριστικά στα τρανζίστορς των δύο αναστροφέων. Για τη µείωση της 

επίδρασης των µόνιµων σφαλµάτων, είναι αναγκαία η κατασκευή επιπλέον εφεδρικών κυττάρων 

µνήµης στο τσιπ (redundancy techniques, [2.12]). Επίσης, η κατασκευή των τρανζίστορς του 

κυττάρου πάνω σε υπόστρωµα τύπου SOI (silicon-on-insulator), µε ή χωρίς τη χρήση διπλής πύλης 

ελέγχου, θα µπορούσε να ελαττώσει τη συχνότητα τόσο των µόνιµων, όσο και των µη-µόνιµων 

σφαλµάτων. 

Συνοπτικά, η πεπερασµένη ικανότητα ελέγχου των διεργασιών κατασκευής (π.χ. έλεγχος 

της διεργασίας νόθευσης σε ατοµικό επίπεδο), καθώς και η ευαισθησία σε σφάλµατα του τύπου soft 

errors, κάνουν αβέβαιη την ολοκλήρωση του κυττάρου full CMOS SRAM σε µεγάλες πυκνότητες. 

 
 

2.4 Μνήµες µόνιµης αποθήκευσης (NVM): Βασικές αρχές 
 

2.4.1 Αρχή λειτουργίας της µνήµης NVM 
 

Η βασική αρχή λειτουργίας κάθε ηµιαγωγικής µνήµης µόνιµης αποθήκευσης (NVM) είναι η 

αποθήκευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο διηλεκτρικό πύλης της δοµής MOSFET, όπως δείχνεται 

στο σχήµα 2.6. Η προσθήκη φορτίου ηλεκτρονίων στο µονωτικό υλικό του MOSFET αλλάζει την 

τάση κατωφλίου (VTH) της διάταξης, η οποία καθορίζει την ελάχιστη τάση που πρέπει να 

εφαρµοστεί στην πύλη (gate, G), έτσι ώστε το τρανζίστορ να άγει. Η ηλεκτροστατική 

αλληλεπίδραση, µεταξύ του αποθηκευµένου φορτίου και των ευκίνητων φορέων ρεύµατος στο 

κανάλι, προκαλεί αλλαγή της αγωγιµότητας του καναλιού και επιτρέπει στην τάση VTH του 

MOSFET να µεταβάλλεται µεταξύ δύο διακριτών τιµών, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι φορτίου στο 
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Σχήµα 2.6: Βασική αρχή λειτουργίας της µνήµης NVM. Η ύπαρξη ή όχι φορτίου ηλεκτρονίων µέσα 
στο διηλεκτρικό πύλης του MOSFET, επιτρέπει στην τάση κατωφλίου του τρανζίστορ να αλλάζει 
µεταξύ δύο ξεχωριστών καταστάσεων. 
 
 
διηλεκτρικό πύλης. Συµβατικά, η κατάσταση χαµηλής τάσης VTH(E) (υψηλής αγωγιµότητας), η 

οποία αντιστοιχεί στην απουσία φορτίου ηλεκτρονίων, αναφέρεται ως ψηφίο ‘1’ ή κατάσταση 

διαγραφής, ενώ αυτή της υψηλής τιµής VTH(P) (χαµηλής αγωγιµότητας), που αντιστοιχεί στην 

αποθήκευση φορτίου ηλεκτρονίων, ορίζεται ως ψηφίο ‘0’ ή κατάσταση προγραµµατισµού.

Από τη βασική θεωρία του τρανζίστορ MOS [2.15], η τάση κατωφλίου δίνεται ως: 
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I
MSFTH ε

φφ −−−+= 02                                                             (2.1) 

όπου: MSφ   η διαφορά έργου εξαγωγής µεταξύ της πύλης και του υποστρώµατος πυριτίου  
          Fφ     το δυναµικό Fermi του ηµιαγωγού 
              το παρασιτικό ενεργό φορτίο της διεπιφάνειας διηλεκτρικού/πυριτίου 0Q
             το φορτίο χώρου της απογηµνοµένης περιοχής πυριτίου DQ
          TQ     το φορτίο/cm2, µέσα στο διηλεκτρικό πύλης, σε απόσταση d από την πύλη 
              η συνολική χωρητικότητα του διηλεκτρικού (µεταξύ πύλης και υποστρώµατος Si). IC
           Iε     η διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού 

Εποµένως, η µεταβολή της τάσης κατωφλίου, εξαιτίας του αποθηκευµένου φορτίου Q  είναι ίση µε T
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−=∆                                                                            (2.2) 

Το περιεχόµενο της αποθηκευµένης πληροφορίας στη διάταξη ανιχνεύεται µε την εφαρµογή 

µίας τάσης ανάγνωσης στην πύλη, VRead ,µε τιµή µεταξύ των δύο δυνατών τάσεων κατωφλίου, 

VTH(E) και VTH(P) (σχ. 2.6). Αν το τρανζίστορ δεν άγει στην τάση ανάγνωσης VRead, δηλ. αν IRead=0, 

τότε το περιεχόµενο του αναγνωρίζεται ως ‘0’. Αντιστρόφως, στην κατάσταση διαγραφής, ‘1’, το 

τρανζίστορ άγει υψηλό ρεύµα. 

 
 
2.4.2 ∆ιατάξεις µνήµης NVM: Υλοποίηση και ιστορική ανασκόπηση 
 

Η αποθήκευση φορτίου στο διηλεκτρικό πύλης της διάταξης MOSFET µπορεί να επιτευχθεί 

µε δύο τρόπους. Ανάλογα µε την τεχνολογία υλοποίησής της, η µνήµη NVM υποδιαιρείται σε δύο 

κύριες κατηγορίες: Στις διατάξεις αποµονωµένης πύλης και στις διατάξεις παγίδευσης φορτίου. 
 
Α) ∆ιατάξεις NVM αποµονωµένης πύλης (FG NVM devices): Οι διατάξεις αποµονωµένης 

πύλης αποθηκεύουν ηλεκτρονικό φορτίο µέσα σε αγώγιµο στρώµα πολυ-κρυσταλλικού πυριτίου 

(poly-Si), ενσωµατωµένο εντός του διηλεκτρικού πύλης (σχήµα 2.7). Σε αντίθεση µε την εξωτερικά 

προσιτή πύλη poly-Si, η οποία ονοµάζεται πύλη ελέγχου (control gate, CG), το στρώµα 

αποθήκευσης είναι εντελώς αποµονωµένο από το υπόλοιπο σύστηµα και αναφέρεται, συνήθως, ως 

αποµονωµένη πύλη (floating gate, FG). Επίσης, ολόκληρη η δοµή MOSFET αναφέρεται ως 

τρανζίστορ αποµονωµένης πύλης (FG transistor, FG T). Το διηλεκτρικό στρώµα µεταξύ FG και 

υποστρώµατος Si είναι λεπτό θερµικό SiO2 (πάχους ~10 nm) και ονοµάζεται οξείδιο σήραγγας 

(tunneling oxide), ενώ αυτό µεταξύ CG και FG είναι πλέον διηλεκτρικό τύπου ONO (ισοδύναµο 

πάχος οξειδίου~15 nm) και ονοµάζεται διηλεκτρικό πύλης. Σήµερα, η τεχνολογία FG αποτελεί τη 

βασική τεχνολογία κατασκευής της µνήµης NVM τύπου EPROM, EEPROM, NVRAM και σχεδόν 

τη µοναδική επιλογή υλοποίησης της µνήµης FLASH.  
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Σχήµα 2.7: Γενική δοµή (σε κάθετη τοµή) των 
διατάξεων µνήµης NVM αποµονωµένης πύλης. 
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Σχήµα 2.8: Ιστορική εξέλιξη των διατάξεων µνήµης αποµονωµένης πύλης 

 
 

Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων NVM-FG φαίνεται στο σχήµα 2-8. Η ιδέα της 

αποµονωµένης πύλης, προτάθηκε για πρώτη φορά το 1967 από τους Kang και Sze [2.16]. Η πρώτη 

πρακτική διάταξη EPROM, στην οποία ενσωµατώθηκε η δοµή της αποµονωµένης πύλης 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία µονής πύλης poly-Si, είναι γνωστή σαν FAMOS (Floating gate 

Avalanche injection MOS). Η διάταξη αυτή αναπτύχθηκε από τον Frohman-Bentchkowsky και 

παρουσιάσθηκε σαν διάταξη µνήµης FAMOS p-καναλιού 2 kbit το 1971 [2.17]. Ο 

προγραµµατισµός του κυττάρου της µνήµης FAMOS γίνεται µε έγχυση θερµών ηλεκτρονίων από 

το υπόστρωµα στην FG. Καθώς η διάταξη δεν παρέχει εξωτερική πύλη ελέγχου, η εξαγωγή των 

ηλεκτρονίων από τη FG (διαγραφή) µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη διαδικασία της φωτο-

εκποµπής κάτω από περιβάλλον ακτινοβολίας UV (ή ακτίνων-Χ). Το 1972 κατασκευάσθηκε η 

πρώτη διάταξη µνήµης χρησιµοποιώντας την τεχνολογία poly-Si διπλού επιπέδου, η οποία 

παρουσιάσθηκε σαν µνήµη SAMOS (Stacked gate Avalanche injection MOS) p-καναλιού 2 kbit 

[2.18]. Η δεύτερη, εξωτερικά προσιτή, πολύ-κρυσταλλική πύλη της διάταξης SAMOS επέτρεψε 
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τον έλεγχο της διαδικασίας προγραµµατισµού, βελτιώνοντας έτσι τους χρόνους εγγραφής. 

Επιπροσθέτως, το ενδεχόµενο εκποµπής ηλεκτρονίων κάτω από ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο από την 

FG προς την εξωτερική πύλη CG διαµέσου του µεταξύ τους οξειδίου, έκανε για πρώτη φορά εφικτή 

την πιθανότητα ηλεκτρικής διαγραφής της διάταξης EPROM (δηλ., την πιθανότητα υλοποίησης 

διατάξεων EEPROMs). 

 Οι παραπάνω πρώτες δύο διατάξεις EPROM ήταν διατάξεις p-καναλιού, η ύπαρξη 

ηλεκτρονικού φορτίου στην FG έκανε το κανάλι αγώγιµο. Έτσι, για τη σωστή λειτουργία των 

κυττάρων µέσα στη συστοιχία, ήταν απαραίτητη η κατασκευή ενός επιπλέον τρανζίστορ επιλογής 

σε κάθε κύτταρο. Η υιοθέτηση της δοµής SAMOS για την υλοποίηση της µνήµης EPROM µε 

κύτταρο ένα µόνο τρανζίστορ προτάθηκε το 1977 και παρουσιάστηκε ως SIMOS (Stacked gate 

Injection MOS) n-καναλιού 8 kb [2.19]. Στη δοµή SIMOS η αποµονωµένη πύλη καθώς επίσης και 

οι περιοχές της πηγής (S) και της εκροής (D) είναι αυτό-ευθυγραµµισµένες (self-aligned) µε τη 

δεύτερη πολύ-κρυσταλλική πύλη ελέγχου. Σήµερα, το κύτταρο κάθε σύγχρονης µνήµης UV-

EPROM έχει τη δοµή SIMOS. 

 Η πρώτη διάταξη µνήµης τύπου ΕEPROM, η οποία κατασκευάσθηκε µε την τεχνολογία 

διπλής πολύ-κρυσταλλικής πύλης n-καναλιού, προτάθηκε το 1980 και παρουσιάστηκε σαν 

EΕPROM 16 kbit [2.20]. Η δοµή του τρανζίστορ αποθήκευσης στη µνήµη EΕPROM αναφέρεται 

ως FLOTOX (FLOating gate Thin OXide). Το λεπτό στρώµα οξειδίου πάνω από την περιοχή της 

εκροής στη δοµή FLOTOX επέτρεψε την ηλεκτρική εγγραφή/ διαγραφή στη διάταξη. Η φόρτιση 

(εκφόρτιση) της FG γίνεται µε τη µετακίνηση ηλεκτρονικού φορτίου διαµέσου του λεπτού οξειδίου 

µε το µηχανισµό σήραγγας F-N, κάτω από συνθήκες εφαρµογής υψηλής τάσης στον ακροδέκτη της 

πύλης CG ή της εκροής D, αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε τη δοµή SIMOS, όπου η διαδικασία 

προγραµµατισµού απαιτεί την εφαρµογή δύο τάσεων (µία στη γραµµή λέξης και µία στη γραµµή 

ψηφίου), η εφαρµογή µιας µόνο τάσης στην EΕPROM κατά τον προγραµµατισµό της δεν είναι 

αρκετή για τη σωστή επιλογή και εγγραφή ενός µόνο κυττάρου µέσα στη συστοιχία της µνήµης. 

Για την ανάγνωση και τον προγραµµατισµό ενός µόνο κυττάρου (ενός bit) στη µνήµη EΕPROM 

απαιτείται η κατασκευή ενός επιπλέον τρανζίστορ επιλογής. Κάθε κύτταρο της EΕPROM έχει το 

δικό του τρανζίστορ επιλογής εγγραφής/ διαγραφής (πίνακας 2.2).  

 Το κύτταρο της πρώτης µοντέρνας µνήµης FLASH προτάθηκε από τον Masuoka και άλλους 

το 1984 [2.21] και αναφέρεται ως κύτταρο τριπλού πολύ-κρυσταλλικού Si µε διαχωρισµένη πύλη. 

Στη δοµή αυτή, το τρανζίστορ επιλογής ολοκληρώνεται µαζί µε την πύλη FG. Το πρώτο στρώµα 

poly-Si χρησιµοποιείται σαν πύλη διαγραφής (erase gate, EG) και είναι τοποθετηµένο µεταξύ του 

οξειδίου αποµόνωσης (field oxide) και της πύλης FG. Το δεύτερο στρώµα poly-Si χρησιµοποιείται 
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Σχήµα 2.9: Απεικόνιση των 
εσωτερικών τµηµάτων, τα οποία 
διαγράφονται ταυτόχρονα σε κάθε 
λειτουργία διαγραφής στους 
διάφορους τύπους της µνήµης NVM. 
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ως FG, για την αποθήκευση της πληροφορίας. Το τρίτο στρώµα poly-Si χρησιµοποιείται σαν πύλη 

για το τρανζίστορ επιλογής και σαν πύλη ελέγχου ολόκληρου του κυττάρου. Ο προγραµµατισµός 

γίνεται, όπως και στη δοµή SIMOS, µε έγχυση θερµών ηλεκτρονίων από το υπόστρωµα στην FG. 

Η διαγραφή επιτυγχάνεται µε εκποµπή ηλεκτρονίων από την FG στην EG διαµέσου του µεταξύ 

τους οξειδίου κάτω από συνθήκες εφαρµογής υψηλής τάσης στην πύλη διαγραφής EG. Η 

εξωτερική σύνδεση της πύλης EG είναι κοινή για κάθε κύτταρο έτσι ώστε η διαγραφή να γίνεται 

ταυτόχρονα σε όλα τα κύτταρα της µνήµης. Στην πλήρη και γρήγορη διαγραφή όλων των κυττάρων 

της συστοιχίας οφείλεται και το όνοµα FLASH της µνήµης αυτής. Σήµερα, το όνοµα FLASH 

χρησιµοποιείται για κάθε EEPROM, στην οποία ολόκληρη η µνήµη ή µεγάλος αριθµός κυττάρων 

της, που ονοµάζεται τµήµα (block) µνήµης, διαγράφεται ηλεκτρικά και ταυτόχρονα (σχήµα 2.9). 

Τα σηµερινά κύτταρα της µνήµης FLASH είναι κυρίως συνδυασµοί των δοµών SIMOS και 

FLOTOX, µε µορφή είτε διαχωρισµένης πύλης (split gate) είτε επικαλυπτόµενης  πύλης (stacked 

gate). Οι δοµικές τους παραλλαγές οφείλονται κυρίως στον τρόπο προγραµµατισµού και διαγραφής 

τους. Στο σχήµα 2.8 φαίνεται το κύτταρο διπλού πολύ-κρυσταλλικού Si διαχωρισµένης πύλης µε 

εγγραφή (έγχυση θερµών ηλεκτρονίων) και διαγραφή (µηχανισµός σήραγγας F-N) από την περιοχή 

της εκροής [2.22]. Το πιο δηµοφιλές κύτταρο της µνήµης FLASH προτάθηκε το 1985 από τον 

Mukherjee και άλλους [2.23]. Η δοµή του κυττάρου αυτού είναι όπως τη δοµή SIMOS της µνήµης 

UV-EPROM µε δύο τροποποιήσεις: (1) Το βάθος του πηγαδιού διάχυσης της επαφής της πηγής 

είναι βαθύτερο και µε ανοµοιόµορφη νόθευση (graded junction) για να µπορεί να αντέξει

την εφαρµοζόµενη υψηλή τάση κατά τη διάρκεια της διαγραφής (source erase), και (2) το πάχος 

του οξειδίου µεταξύ της FG και του υποστρώµατος είναι κατά πολύ λεπτότερο (~10 nm) από αυτό 

της UV-EPROM (>30 nm), έτσι ώστε να επιτρέπεται η διέλευση του ηλεκτρονικού φορτίου µέσα 

από αυτό (µηχανισµός σήραγγας F-N) κατά τη λειτουργία της διαγραφής. Η εγγραφή γίνεται, όπως 

και στις EPROMs, µε έγχυση θερµών ηλεκτρονίων. Σήµερα η δοµή αυτή αναφέρεται συχνά ως 

ETOX (Eprom Tunnel OXide) [2.24], ονοµασία η οποία είναι εµπορικά κατοχυρωµένη από την 
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εταιρία INTEL. Εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων στις διεργασίες κατασκευής και ολοκλήρωσης, η 

δοµή ETOX αποτελεί σήµερα σχεδόν την αποκλειστική επιλογή των µεγαλύτερων κατασκευαστών 

µνήµης FLASH στον κόσµο (Intel, AMD, Toshiba, Samsung, ST Microelectronics).  
 

Β) ∆ιατάξεις παγίδευσης φορτίου (charge-trapping devices): Οι διατάξεις παγίδευσης 

φορτίου αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο µέσα σε ξεχωριστά κέντρα παγίδευσης ηλεκτρονίων ή 

οπών που υπάρχουν σε ορισµένους τύπους διηλεκτρικών. Η πρώτη διάταξη αυτής της κατηγορίας 

ήταν η διάταξη MNOS (metal-nitride-oxide-semiconductor), η οποία ανακαλύφθηκε το 1967 από 

τον Wegener και άλλους [2.25], σχεδόν ταυτόχρονα µε την ιδέα της αποµονωµένης πύλης. Η χρήση 

υµενίων νιτριδίου του πυριτίου (Si3N4), εξακολουθεί να αποτελεί τη µοναδική επιλογή για την 

υλοποίηση αυτών των διατάξεων. Η δυνατότητα αποθήκευσης φορτίου µέσα σε άλλα διηλεκτρικά, 

όπως Al2O3 [2.26] και Ta2O5 [2.27], δεν έχει βρει έως σήµερα πρακτική εφαρµογή. Η εισαγωγή της 

τεχνολογίας πολυκρυσταλλικής πύλης n-καναλιού στα τέλη της δεκαετίας του 70 άλλαξε την 

ονοµασία των διατάξεων νιτριδίου από MNOS σε SNOS (silicon-nitride-oxide-semiconductor) (σχ. 

2.10). Η συµβατική διάταξη SNOS χρησιµοποιεί ένα στρώµα Si3N4 (πάχους 20-40 nm), το οποίο 

αναπτύσσεται πάνω από ένα πολύ λεπτό υµένιο SiO2 (ultra-thin oxide, UTO), πάχους, 1,5-3 nm. 

Στις διατάξεις SNOS, ηλεκτρόνια ή οπές µετακινούνται µε το µηχανισµό σήραγγας, τόσο 

από την πύλη poly-Si, όσο και από το υπόστρωµα, διαµέσου του UTO στο στρώµα του νιτριδίου 

και στη συνέχεια αποθηκεύονται σε διακριτές παγίδες, οι οποίες είναι κατανεµηµένες µέσα στο 

στρώµα αυτό. Η αποθήκευση φορτίου σε αποµονωµένες µεταξύ τους θέσεις επιτρέπει στις 

διατάξεις νιτριδίου τη χρήση πολύ λεπτότερου στρώµατος οξειδίου σήραγγας σε σύγκριση µε τις 

διατάξεις αποµονωµένης πύλης. Στην περίπτωση των διατάξεων FG, λόγοι αξιοπιστίας επιβάλουν 

ένα σχετικά παχύ στρώµα οξειδίου σήραγγας (στην περιοχή των 10 nm), διότι διαρροή από ένα 

µόνο µονοπάτι υψηλής αγωγιµότητας µέσα στο οξείδιο είναι ικανή να προκαλέσει ολική απώλεια 

του αποθηκευµένου φορτίου της αγώγιµης πύλης FG. Αντίθετα, στην περίπτωση των διατάξεων 

παγίδευσης φορτίου, η κατάσταση προγραµµατισµού µπορεί τυπικά να διατηρηθεί τουλάχιστον για 

10 χρόνια, µολονότι µε το πέρασµα του χρόνου και µετά τη διαδικασία της εγγραφής, µέρος του 

αποθηκευµένου φορτίου µετακινείται πίσω προς το υπόστρωµα, διαµέσου του λεπτού στρώµατος
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UTO (ή προς την πύλη poly-Si), προκαλώντας βαθµιαία µείωση της τάσης κατωφλίου. Εξαιτίας της 

ενδογενούς ηλεκτρικής διαγραφής της, το κύτταρο της µνήµης νιτριδίου, συνήθως, απαιτεί δύο 

τρανζίστορ: το τρανζίστορ αποθήκευσης και ένα επιπλέον τρανζίστορ επιλογής. Το τελευταίο 

µπορεί να κατασκευαστεί είτε ξεχωριστά (2 T cell) είτε µέσα στο ίδιο το τρανζίστορ αποθήκευσης 

µε την τεχνολογία της διαχωρισµένης πύλης (1,5 T cell). Η χρήση επιπλέον τρανζίστορ επιλογής 

για την επιλεκτική εγγραφή/ διαγραφή του κυττάρου καθιστά τις µνήµες νιτριδίου λιγότερο 

ανταγωνιστικές, σε σύγκριση µε τις διατάξεις FG, σε εφαρµογές µνήµης τύπου FLASH. Εντούτοις, 

οι µνήµες SNOS έχουν δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κάνει την τεχνολογία 

νιτριδίου πρώτη επιλογή σε στρατιωτικές και διαστηµικές εφαρµογές µνήµης µόνιµης 

συγκράτησης. Το πρώτο είναι η ενδογενής ανθεκτικότητά τους σε περιβάλλον µε αυξηµένη 

ακτινοβολία. Το δεύτερο είναι η ικανότητα προσαρµογής τους σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. 

Ανάλογα µε το πάχος του οξειδίου UTO, οι διατάξεις νιτριδίου επιδεικνύουν ιδιότητες οι οποίες 

µπορούν να κυµαίνονται από τύπου EEPROM (µεγάλους χρόνους προγραµµατισµού, 1-100 ms, µε 

µεγάλη διάρκεια συγκράτησης δεδοµένων, της τάξης πολλών ετών) έως τύπου NVRAM 

(σύντοµους χρόνους προγραµµατισµού, 1-10 µs, µε περιορισµένη διάρκεια συγκράτησης 

δεδοµένων, ώρες ή ηµέρες). Σήµερα, τόσο η τεχνολογία SNOS, όσο και, κυρίως, η πρόσφατη 

εξέλιξή της, που ονοµάζεται SONOS (silicon-oxide-nitride-oxide-semiconductor), 

χρησιµοποιούνται για τέτοιου είδους εφαρµογές. 

Όπως δείχνεται στο σχ. 2.10 η διάταξη SONOS, η οποία εµφανίσθηκε στα µέσα της 

δεκαετίας του 80, χρησιµοποιεί στη θέση του απλού στρώµατος Si3N4 (πάνω από το UTO), της 

δοµής SNOS, ένα διπλό στρώµα Si3N4/SiO2 πάχους <10 nm / > 3 nm, αντίστοιχα. Στη δοµή 

SONOS, ο σκοπός του πάνω στρώµατος οξειδίου (top ή blocking oxide) είναι διπλός. Από τη µια 

µεριά, εµποδίζει την έγχυση φορέων ρεύµατος από την πύλη και, από την άλλη, παγιδεύει το 

φορτίο, το οποίο µεταφέρεται από το υπόστρωµα στην πάνω διεπιφάνεια Si3N4/SiO2. Έτσι, η 

δυνατότητα παγίδευσης φορτίου στο στρώµα του νιτριδίου αυξάνει, γεγονός που µε τη σειρά του 

επιτρέπει την ελάττωση του πάχους του. Με αυτόν τον τρόπο, µπορεί να µειωθεί το συνολικό πάχος 

της µονωτικής δοµής και, κατά συνέπεια, µπορεί να ελαττωθεί η τάση προγραµµατισµού (π.χ. οι 

τάσεις εγγραφής/ διαγραφής για τις διατάξεις SNOS και SONOS είναι στην περιοχή των 14-18 V 

και 5-12 V, αντίστοιχα). Αν και η διαδικασία κατασκευής της διάταξης SONOS απαιτεί επιπλέον 

βελτιστοποίηση, η τεχνολογία αυτή έχει επιτρέψει την υλοποίηση EEPROMs µε πυκνότητες στην 

περιοχή των Mb [2.28]. Επίσης, τα πλεονεκτήµατα της δοµής SONOS στις CMOS διαδικασίες 

σµίκρυνσης, η µεγάλη ικανότητα επαναπρογραµµατισµού της (10Μ φορές) και η δυνατότητα 

χαµηλής τάσης λειτουργίας της (5V) καθιστούν τη διάταξη αυτή ελκυστική επιλογή για την 

υλοποίηση µνήµης NVRAM υψηλής πυκνότητας σαν αντικαταστάτη της DRAM σε εφαρµογές οι 
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οποίες απαιτούν χαµηλή κατανάλωση ισχύος (π.χ. σε καταναλωτικές φορητές ηλεκτρονικές 

συσκευές). Επιπροσθέτως, η πολύ πρόσφατη εξέλιξη της τεχνολογίας SONOS , η οποία προτάθηκε 

το 1999 και συνήθως αναφέρεται ως NROM (Nitride ROM) [2.29], επέτρεψε για πρώτη φορά την 

κατασκευή πρακτικής µνήµης νιτριδίου τύπου FLASH υψηλής πυκνότητας. Το σηµαντικό αυτό 

γεγονός καθιστά την τεχνολογία SONOS επίδοξο ανταγωνιστή (αν όχι µελλοντικό αντικαταστάτη) 

της συµβατικής τεχνολογίας µνήµης FLASH αποµονωµένης πύλης.  

 
 
2.4.3  Βασικοί µηχανισµοί έγχυσης ηλεκτρικού φορτίου  
 

Σε κάθε διάταξη µνήµης µόνιµης αποθήκευσης το φορτίο, το οποίο απαιτείται για τον 

προγραµµατισµό της, πρέπει πρώτα να µετακινηθεί µέσα από ένα στρώµα οξειδίου και, εν 

συνεχεία, ή να αποθηκευτεί σε αποµονωµένες παγίδες µέσα στο στρώµα του νιτριδίου για την 

περίπτωση των διατάξεων παγίδευσης φορτίου, ή να συλλεγεί στην αποµονωµένη πύλη των 

διατάξεων FG. Στην περίπτωση των διατάξεων FG, η µόνιµη αποθήκευση του ηλεκτρονικού 

φορτίου µέσα στην FG επιβάλει ένα σχετικά παχύ στρώµα οξειδίου σήραγγας. Το παχύ στρώµα 

SiO2 (~10nm) και ο υψηλός ενεργειακός φραγµός του SiO2 (ΦΒ~3,2 eV), για τα ηλεκτρόνια της 

ζώνης αγωγιµότητας EC του Si, εµποδίζουν τα αποθηκευµένα ηλεκτρόνια στην FG να διαφύγουν, 

είτε µε το µηχανισµό σήραγγας δια µέσου του οξειδίου (για ασθενή ηλεκτρικά πεδία µέσα στο 

οξείδιο <5 MV/cm), είτε µε θερµική εκποµπή πάνω από τον ενεργειακό φραγµό ΦΒ. Το 

χαρακτηριστικό αυτό µε τη σειρά του προκαλεί δυσκολία στη διαδικασία προγραµµατισµού 

(διαγραφής) του τρανζίστορ FG, καθώς µεγάλο ποσό ενέργειας απαιτείται για τη µετακίνηση των 

ηλεκτρονίων προς (από) την αποµονωµένη πύλη. Στην περίπτωση των διατάξεων νιτριδίου, η 

ιδιότητα της διακριτής αποθήκευσης φορτίου επιτρέπει τη χρήση λεπτότερου στρώµατος οξειδίου 

σήραγγας, συµβιβάζοντας έτσι την ευκολία µετακίνησης των φορέων ρεύµατος µέσα από αυτό µε 

την ικανότητα συγκράτησης του αποθηκευµένου φορτίου. 

Η µεταβολή της κατάστασης φόρτισης της FG επιτυγχάνεται µέσω τεσσάρων φυσικών 

µηχανισµών. Το µηχανισµό σήραγγας F-N (Fowler-Nordheim, F-N, tunneling) διαµέσου λεπτών 

οξειδίων (<12 nm), το µηχανισµό σήραγγας F-N διαµέσου πολύ-οξειδίων, τη µέθοδο έγχυσης 

θερµών ηλεκτρονίων καναλιού, είτε από την περιοχή της εκροής (drain-side channel hot electron 

injection, CHEI), είτε από την περιοχή της πηγής (source-side injection, SSI). Για τη µεταβολή του 

αποθηκευµένου φορτίου στις διατάξεις παγίδευσης φορτίου χρησιµοποιούνται οι µηχανισµοί 

άµεσης σήραγγας (direct tunneling) και τροποποιηµένης σήραγγας F-N (modified F-N tunneling). 
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Α) Μηχανισµός σήραγγας Fowler-Nordheim (F-N tunneling): Γενικά, µηχανισµός 

σήραγγας (tunneling) ονοµάζεται η κβαντοµηχανική διαδικασία κατά την οποία σωµατίδια, π.χ. 

ηλεκτρόνια µετακινούνται δια µέσου κλασσικά απαγορευµένης ενεργειακής περιοχής. Στο 

µηχανισµό σήραγγας F-N, η διέλευση των ηλεκτρονίων ενισχύεται από το ηλεκτρικό πεδίο (field-

assisted tunneling). Όπως δείχνεται στο σχήµα 2.11, η εφαρµογή µεγάλης τάσης Vapp µεταξύ της 

n+-poly-Si FG και του υποστρώµατος Si επηρεάζει σηµαντικά τις ενεργειακές ζώνες αγωγιµότητας 

και σθένους της δοµής FG/SiO2/p-Si. Εξαιτίας του ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, τα ηλεκτρόνια στη 

ζώνη EC του Si βλέπουν έναν τριγωνικό ενεργειακό φραγµό σταθερού ύψους ΦΒ~3.2 eV και 

πλάτους χ1 που εξαρτάται από το εφαρµοζόµενο πεδίο. Κάτω από συνθήκες ισχυρού ηλεκτρικού 

πεδίου (> 8 MV/cm) το πλάτος του φραγµού γίνεται αρκετά µικρό (χ1~3 nm), γεγονός το οποίο 

επιτρέπει τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού ηλεκτρονίων από τη ζώνη EC του Si στη ζώνη EC(OX) 

του οξειδίου σήραγγας και, εν συνεχεία, τη σώρευσή τους στην FG. Αυτός ο µηχανισµός σήραγγας 

µελετήθηκε για πρώτη φορά (µε τη βοήθεια της προσεγγιστικής µεθόδου WKB) από τους Fowler 

και Nordheim το 1928 [2.30] για την περίπτωση εξαγωγής ηλεκτρονίων από µέταλλο στο κενό. 

Αργότερα, οι Lenzlinger και Snow [2.31] εξέτασαν τον ίδιο µηχανισµό για την περίπτωση 

ενεργειακού φραγµού SiO2. Στην ιδανική περίπτωση (παραβλέποντας την επίδραση της 

θερµοκρασίας και image force barrier lowering effects), η πυκνότητα του ρεύµατος JFN, δίνεται ως: 
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όπου: 
ΦΒ       ο ενεργειακός φραγµός στη διεπιφάνεια έγχυσης 
EOX    το ηλεκτρικό πεδίο στο οξειδίου 
q        το φορτίου του ελεύθερου ηλεκτρονίου 
m0       η µάζα του ελεύθερου ηλεκτρονίου 
mOX    η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου στο οξείδιο mOX    η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου στο οξείδιο Σχήµα 2.11: ∆ιάγραµµα ενεργειακών

ζωνών για τη δοµή n+-Si/SiO2/p-Si, το
οποίο απεικονίζει το µηχανισµό
σήραγγας Fowler-Nordheim. Το
σχήµα είναι φτιαγµένο υπό κλίµακα
για πάχος SiO2 dOX=10 nm και
εφαρµοζόµενη τάση Vapp=10V.  

h        η σταθερά του Planck h        η σταθερά του Planck 
VOX    η διαφορά δυναµικού στα άκρα του οξειδίου VOX    η διαφορά δυναµικού στα άκρα του οξειδίου 
Vapp    η εφαρµοζόµενη τάση µεταξύ FG και p-Si Vapp    η εφαρµοζόµενη τάση µεταξύ FG και p-Si 
dOX    το πάχος του οξειδίου dOX    το πάχος του οξειδίου 

SSφ      το δυναµικό επιφάνειας στο p-Si (surface potential) 
VFB    το δυναµικό επίπεδης ζώνης (flat band voltage) 
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Να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός έγχυσης φορτίου στην αποµονωµένη πύλη, µε τη µέθοδο F-N, 

εξαρτάται ολοκληρωτικά από το πεδίο EOX (στην επιφάνεια έγχυσης Ainj) και όχι από το πάχος του 

οξειδίου. Το ρεύµα σήραγγας IFN, µπορεί να εκφραστεί σαν IFN=Ainj ·JFN, µόνο αν το πεδίο έχει την 

ίδια τιµή σε όλη την έκταση της επιφάνειας έγχυσης, δηλαδή αν η έγχυση των ηλεκτρονίων 

λαµβάνει χώρα οµοιόµορφα σε όλη την έκταση του οξειδίου σήραγγας. Σε πολλές πρακτικές 

διατάξεις αυτό δε συµβαίνει, όπως π.χ. στη λειτουργία της διαγραφής (µε τη µέθοδο F-N) από την 

περιοχή της πηγής, όπου το ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ οξειδίου και FG είναι ανοµοιόµορφο κατά 

µήκος του καναλιού. 

Για την επίτευξη ικανοποιητικών χρόνων προγραµµατισµού (διαγραφής) του τρανζίστορ 

FG µε τη µέθοδο F-N (τυπικός χρόνος ~ 10 ms), απαιτείται η εφαρµογή υψηλής τάσης µεταξύ της 

πύλης ελέγχου και του υποστρώµατος (τυπικά, VCG-VSUB~ 16-20 V). Όµως, επειδή η λειτουργία 

προγραµµατισµού (διαγραφής) βασίζεται στο φαινόµενο σήραγγας, το οποίο δεν αξιώνει υψηλά 

επίπεδα ρεύµατος εγγραφής/ διαγραφής (τυπικές τιµές ~10 pA/cell), οι αναγκαίες τάσεις 

προγραµµατισµού (διαγραφής) µπορούν να δηµιουργηθούν από µία µόνο χαµηλή παροχή τάσης µε 

τη βοήθεια ειδικών κυκλωµάτων (αντλίες φορτίου) στο εσωτερικό της µνήµης. Βέβαια, το 

µειονέκτηµα των υψηλών τάσεων εγγραφής/ διαγραφής της µεθόδου F-N παραµένει καθώς, από τη 

µια µεριά, η δηµιουργία των τάσεων αυτών µέσα στο τσιπ της µνήµης απαιτεί ισχυρές αντλίες 

φορτίου και, εποµένως, µεγάλη επιφάνεια Si για την υλοποίησή τους και, από την άλλη, η ισχυρή 

ηλεκτρική καταπόνηση των διηλεκτρικών πύλης (κυρίως του λεπτού οξειδίου σήραγγας) 

δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη σωστή λειτουργία της µνήµης. 
 
Β) Μηχανισµός ενισχυµένης σήραγγας F-N (Enhanced F-N tunneling): Για την ελάττωση 

των υψηλών τάσεων, τις οποίες επιβάλει ο συµβατικός µηχανισµός σήραγγας F-N, σε µερικές 

εµπορικές µνήµες τύπου FLASH χρησιµοποιείται για τη λειτουργία, συνήθως της διαγραφής, ο 

µηχανισµός της ενισχυµένης σήραγγας F-N. Στο µηχανισµό αυτόν η εξαγωγή του ηλεκτρονικού 

φορτίου από την FG δε γίνεται διαµέσου του λεπτού οξειδίου σήραγγας, αλλά διαµέσου του 

θερµικά αναπτυσσόµενου οξειδίου (συχνά αναφέρεται ως πολύ-οξείδιο, poly-oxide) µεταξύ των 

δύο πυλών poly-Si, FG και CG (σχήµα 2.12). Σε αντίθεση µε τα συνήθη στρώµατα SiO2, τα οποία 

αναπτύσσονται θερµικά πάνω σε κρυσταλλικές λείες επιφάνειες Si, τα πολύ-οξείδια αναπτύσσονται 

θερµικά πάνω σε πολύ-κρυσταλλικές ανώµαλες επιφάνειες Si. Για το λόγο αυτόν, τα πολύ-οξείδια 

επιδεικνύουν έντονη τραχύτητα στη διεπιφάνειά poly-Si/poly-oxide. Σαν αποτέλεσµα, το ηλεκτρικό 

πεδίο στη διεπιφάνεια έγχυσης poly-Si/poly-oxide είναι κατά πολύ υψηλότερο από το µέσο πεδίο 

στο στρώµα του πολύ-οξειδίου (ηλεκτρικά πεδία των 2 MV/cm κατά µέσο όρο στο οξείδιο είναι 

αρκετά για να δώσουν πεδία έγχυσης στην περιοχή των 10 MV/cm). Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη 

διαγραφή της διάταξης σε µέτριες εφαρµοζόµενες τάσεις (<14 V για πάχος πολύ-
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Σχήµα 2.12: Αναπαράσταση ενεργειακών 
ζωνών για την περίπτωση διέλευσης 
ηλεκτρονίων, µε το µηχανισµό σήραγγας F-N, 
διαµέσου οξειδίων, αναπτυσσόµενων θερµικά 
πάνω σε πολύ-κρυσταλλικά στρώµατα 
πυριτίου. Το υψηλό πεδίο στην επιφάνεια 
έγχυσης οφείλεται στην τοπική ενίσχυση του 
πεδίου λόγω της τραχύτητας της διεπιφάνειας 
Poly-1/Poly-oxide. 

 
 
 
 
 

οξειδίου στην περιοχή των 25 nm). Ένα ζήτηµα του µηχανισµού σήραγγας F-N διαµέσου πολύ-

οξειδίων είναι η ικανότητα αναπαραγωγής των χαρακτηριστικών αγωγιµότητας των στρωµάτων 

αυτών. Επειδή ο βαθµός ενίσχυσης του πεδίου στη διεπιφάνεια έγχυσης εξαρτάται από το µέγεθος 

και το σχήµα των ξεχωριστών κρυσταλλικών κόκκων Si, οι ποίοι συνθέτουν το πολύ-κρυσταλλικό 

στρώµα Si, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των µορφολογικών χαρακτηριστικών του 

πολύ-κρυσταλλικού υποστρώµατος. 
 

Γ) Έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων καναλιού (Channel Hot Electron Injection, CHEI): Στο 

σχήµα 2.13 περιγράφεται η συµβατική διαδικασία έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων καναλιού από την 

περιοχή της εκροής στην FG. Αυτή η λειτουργία προγραµµατισµού, η οποία είναι γνωστή ως drain-

side CHEI, απαιτεί την εφαρµογή υψηλής τάσης τόσο στην εκροή, όσο και στην πύλη ελέγχου του 

τρανζίστορ FG. Η τάση VCG προκαλεί την αντιστροφή του καναλιού, ενώ η τάση VD οδηγεί το 

τρανζίστορ σε κόρο επιταχύνοντας τα ηλεκτρόνια του καναλιού (channel electrons) προς την εκροή 

(drain). Η µεγάλη τιµή του οριζόντιου ηλεκτρικού πεδίου, κατά τη διεύθυνση της ροής του 

ρεύµατος στην περιοχή µεταξύ του σηµείου αποκοπής του καναλιού (pinch-off point) και της 

εκροής, θερµαίνει τα ‘ψυχρά’ ηλεκτρόνια, τα οποία εισέρχονται στην περιοχή αυτή, µετατοπίζοντας 

την κατανοµή της κινητικής τους ενέργειας σε υψηλότερες τιµές. Μερικά από αυτά αποκτούν 

αρκετή ενέργεια ικανή να προκαλέσει ιονισµό (µε σύγκρουση, impact ionization) των ατόµων του 

πλέγµατος Si, φαινόµενο το οποίο δηµιουργεί νέα θερµά ηλεκτρόνια και οπές µε τυχαία 

κατεύθυνση ταχύτητας. Το κάθετο ηλεκτρικό πεδίο της περιοχής φορτίου χώρου (απογυµνωµένης 

περιοχής, depletion region) κατευθύνει τις οπές προς το υπόστρωµα, ενώ τα νέα ηλεκτρόνια 

ακολουθούν τη ροή των ηλεκτρονίων του καναλιού προς την εκροή. Ένα πολύ µικρότερο µέρος 

ηλεκτρονίων αποκτά ακόµα µεγαλύτερη ενέργεια, η οποία τους επιτρέπει να ξεπεράσουν τον 

ενεργειακό φραγµό του SiO2 και να µετακινηθούν προς την αποµονωµένη πύλη [2.32]. 

Όπως περιγράφεται στο σχήµα 2.14, η αποτελεσµατική έγχυση θερµών ηλεκτρονίων (high 

injection efficiency) απαιτεί δύο προϋποθέσεις: (1) µεγάλο ρυθµό παραγωγής θερµών φορέων (high 
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Σχήµα 2.13: Σχηµατική περιγραφή της διαδικασίας 
προγραµµατισµού της µνήµης FLASH µε τη 
φυσική µέθοδο έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων 
καναλιού στην FG. Κάτω από συνθήκες υψηλής 
τάσης VD στην εκροή του τρανζίστορ FG, µερικά 
ηλεκτρόνια κοντά στην περιοχή της εκροής 
αποκτούν αρκετή ενέργεια για να ξεπεράσουν τον 
ενεργειακό φραγµό της διεπιφάνειας Si/SiO2. Όπως 
δείχνουν τα ενεργειακά διαγράµµατα της ζώνης 
αγωγιµότητας της δοµής Si/SiO2/FG, σε διάφορες 
κάθετες τοµές στο κανάλι, η έγχυση των θερµών 
ηλεκτρονίων στην FG πραγµατοποιείται κοντά στην 
περιοχή αποκοπής του καναλιού (pinch-off point), 
όπου το κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο στο οξείδιο 
είναι ελκτικό. 
 
 
generation rate), άρα υψηλό οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο στο κανάλι, και (2) υψηλή απόδοση 

συλλογής (high collection efficiency) των παραγόµενων θερµών φορέων στην FG, άρα ισχυρό 

κάθετο πεδίο στο οξείδιο. ∆υστυχώς, στις διατάξεις επικαλυπτόµενης πύλης (τύπου ETOX), οι δύο 

παραπάνω συνθήκες δεν µπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα. Η κάθετη συνιστώσα του πεδίου 

αυξάνει µε την εφαρµοζόµενη τάση στην εξωτερική πύλη CG (VCG), ενώ η οριζόντια συνιστώσα 

του πεδίου µειώνεται µε την αύξηση της τάσης VCG. Στην πράξη, σαν παραχώρηση, για να 

επιτευχθεί ικανοποιητική συλλογή ηλεκτρονίων στην FG (ρεύµα έγχυσης ~100 pA/cell και τυπικός 

χρόνος προγραµµατισµού 1-10µs), οι παρεχόµενες τάσεις τόσο στην πύλη ελέγχου VCG, όσο και 

στην εκροή VD διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα µε VCG>VD. Όπως απεικονίζουν τα ενεργειακά 

διαγράµµατα της ζώνης αγωγιµότητας για τη δοµή p-Si/SiO2/FG, σε διάφορα σηµεία στο κανάλι 

(σχ.2.13), αποτελεσµατική έγχυση των θερµών ηλεκτρονίων στην FG λαµβάνει χώρα κοντά στο 

σηµείο αποκοπής του καναλιού, στην περιοχή της εκροής, όπου το κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο 

στο οξείδιο είναι ελκτικό για τα ηλεκτρόνια [2.33]. Άµεση συνέπεια της χαµηλής ικανότητας 

έγχυσης, και κύριο µειονέκτηµα του συµβατικού µηχανισµού drain-side CHEI στον 

προγραµµατισµό του τρανζίστορ FG, είναι το ισχυρό ρεύµα στο κανάλι (> 100 µA/cell) κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας εγγραφής και, κατά συνέπεια, η υψηλή κατανάλωση ισχύος της διάταξης. 

 

 
Σχήµα 2.14: Απεικόνιση του προβλήµατος της χαµηλής ικανότητας έγχυσης του συµβατικού 

µηχανισµού CHEI. (ΠΗΓΗ: [2.2]). 
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Το γεγονός αυτό κάνει απαγορευτική την κατασκευή µικρών αντλιών φορτίου µέσα στο τσιπ για 

την παραγωγή της τάσης προγραµµατισµού VD από µία µόνο χαµηλή πηγή τροφοδοσίας, για 

παράδειγµα, 3,3 ή 2,5 V. Έτσι, η µέθοδος drain-side CHEI δεν είναι αποδοτική σε εφαρµογές 

ενσωµατωµένης µνήµης NVM χαµηλής ισχύος (εφαρµογές του τύπου System On Chip, SoC). 

Μία σηµαντική διαφορά µεταξύ της έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων και του µηχανισµού 

σήραγγας F-N είναι, ότι η µέθοδος CHEI χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την προσθήκη 

ηλεκτρονικού φορτίου στην FG. Η εξαγωγή ηλεκτρονίων από την FG µε τη µέθοδο αυτή δεν είναι 

εφικτή. Αν και η διαδικασία έγχυσης θερµών οπών, σαν µηχανισµός διαγραφής του τρανζίστορ FG, 

έχει εξεταστεί στο παρελθόν [2.34], ποτέ δε βρήκε πρακτική εφαρµογή λόγω των πολύ χαµηλών 

επιπέδων στα ρεύµατα έγχυσης (πολύ µεγάλοι χρόνοι διαγραφής) που παρέχει η µέθοδος αυτή. 

 Επίσης, λόγω της σύνθετης δισδιάστατης φύσης της διαδικασίας CHEI και των πολλών 

άγνωστων φυσικών παραµέτρων, δεν υπάρχει αναλυτική έκφραση του ρεύµατος έγχυσης στην 

πύλη (όπως π.χ. υπάρχει για το µηχανισµό σήραγγας F-N). Τα διάφορα µοντέλα, τα οποία έχουν 

χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν (lucky electron model [2.35], effective electron temperature model 

[2.36], και physical model [2.37]) για την περιγραφή του ρεύµατος πύλης µε έγχυση θερµών 

ηλεκτρονίων είναι µόνο ποιοτικά. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ του αριθµού των 

ηλεκτρονίων τα οποία ξεπερνούν το ύψος του ενεργειακού φραγµού των 3,2 eV της διεπιφάνειας 

SiO2 και του αριθµού των ηλεκτρονίων τα οποία φτάνουν πράγµατι στην πύλη. Εξαιτίας του 

απωθητικού πεδίου στο οξείδιο, όλα ή µέρος των ηλεκτρονίων που εγχέονται στο οξείδιο µπορούν 

να κινηθούν πίσω στο υπόστρωµα.  
 
 ∆) Έγχυσης CHEI από την περιοχή της πηγής (source-side injection, SSI): Για να 

ξεπεραστεί το πρόβληµα χαµηλής έγχυσης της συµβατικής µεθόδου προγραµµατισµού drain-side 

CHEI, έχει προταθεί ένα εναλλακτικό σχήµα έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων στην FG από την 

περιοχή της πηγής, γνωστό ως source-side injection, SSI [2.38]. Η βασική αρχή της µεθόδου αυτής, 

η οποία απαιτεί κύτταρα µνήµης µε διαχωρισµένη πύλη, περιγράφεται στο σχήµα 2.15. Κατά τη 

διαδικασία του προγραµµατισµού, το δυναµικό της πύλης ελέγχου, η οποία από το µέρος της πηγής 

έχει το ρόλο πύλης επιλογής, έρχεται σε χαµηλό δυναµικό Vg=VTH Volts. Η τάση αυτή είναι 

αρκετή για να ανοίξει το κανάλι του τρανζίστορ επιλογής στην περιοχή της πηγής. Η πηγή είναι σε 

τάση 0 V και αυτό το δυναµικό µεταφέρεται διαµέσου του τρανζίστορ επιλογής εξαιτίας της τάσης 

στην πύλη ελέγχου. Η εκροή είναι σε µέτρια τάση (π.χ. 5-10 V). Λόγω της εκ κατασκευής µεγάλης 

χωρητικής σύζευξης µεταξύ της πύλης FG και της εκροής, το δυναµικό το οποίο επάγεται στην FG 

είναι συγκρίσιµο µε αυτό της εκροής. Έτσι, το δυναµικό της εκροής µεταφέρεται διαµέσου του 

καναλιού κάτω από την πύλη FG, γεγονός το οποίο προκαλεί την ανάπτυξη υψηλού οριζόντιου 

ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο µεταξύ των δύο επιµέρους καναλιών. Το υψηλό πεδίο δηµιουργεί 
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Σχήµα 2.15: Βασική αρχή της µεθόδου έγχυσης 
θερµών ηλεκτρονίων από την περιοχή της 
πηγής, SSI. (ΠΗΓΗ: [2.2]). 
 
 
 

 
 
αρκετά θερµά ηλεκτρόνια στο διάκενο, τα οποία εν συνεχεία εγχέονται αποτελεσµατικά στην 

αποµονωµένη πύλη, λόγω του επίσης υψηλού κατακόρυφου πεδίου της περιοχής αυτής. Η µεγάλη 

ικανότητα συλλογής θερµών ηλεκτρονίων στην FG επιτρέπει το γρήγορο προγραµµατισµό του 

κυττάρου (~1 µs) σε χαµηλές τάσεις και σε χαµηλά επίπεδα ρεύµατος εκροής (< 1µΑ/cell). Έτσι, σε 

αντίθεση µε τη συµβατική µέθοδο έγχυσης CHEI, η µέθοδος SSI δίνει τη δυνατότητα παραγωγής 

των απαιτούµενων τάσεων προγραµµατισµού από µικρές αντλίες φορτίου µέσα στο τσιπ της 

µνήµης. Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου source-side CHEI είναι ότι απαιτεί κύτταρα µνήµης µε 

διαχωρισµένη πύλη και εποµένως µεγαλύτερη επιφάνεια Si/cell σε σχέση µε τα συµβατικά κύτταρα 

επικαλυπτόµενης πύλης ETOX. Εντούτοις, το µικρό µέγεθος των περιφερειακών κυκλωµάτων του 

τσιπ, η χαµηλή απαίτηση σε ισχύ και τάση, καθώς και η συµβατότητα της τεχνολογίας 

διαχωρισµένης πύλης µε τις διαδικασίες της λογικής CMOS, έχουν κάνει την τεχνολογία αυτή 

πρώτη επιλογή στην υλοποίηση ενσωµατωµένης µνήµης NVM χαµηλής πυκνότητας. 
 

Ε) Μηχανισµοί σήραγγας στις διατάξεις παγίδευσης φορτίου: Κατά τη διάρκεια του 

προγραµµατισµού (της διαγραφής) των διατάξεων νιτριδίου µε πολύ λεπτά οξείδια σήραγγας 

(UTO< 3 nm), ηλεκτρόνια (οπές) από το υπόστρωµα Si µετακινούνται διαµέσου του οξειδίου στο 

στρώµα του Si3N4. Ένα µέρος των εισερχόµενων φορέων ρεύµατος αποθηκεύεται µέσα στα 

διακριτά κέντρα παγίδευσης (traps) του νιτριδίου, προκαλώντας τη µεταβολή της τάσης κατωφλίου 

της διάταξης. Η διεργασία έγχυσης ηλεκτρονίων (οπών) στο στρώµα του νιτριδίου περιλαµβάνει 

διάφορους µηχανισµούς σήραγγας, ανάλογα µε το πάχος του οξειδίου σήραγγας dOX και τις τιµές 

του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου EOX ή την εφαρµοζόµενη τάση VOX (EOX=VOX dOX) στο 

οξείδιο. Το σχήµα 2.16 δείχνει τα ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης της διάταξης SONOS για την 

περίπτωση έγχυσης ηλεκτρονίων από το υπόστρωµα Si στο στρώµα του νιτριδίου υπό συνθήκες 

εφαρµογής θετικής τάσης στην πύλη (προγραµµατισµός). 

Για υψηλά ηλεκτρικά πεδία στο οξείδιο σήραγγας 
OX

B
OX qd

E Φ
≥ , π.χ.µεγαλύτερα από 15 

MV/cm για dOX=2 nm, η µετακίνηση των ηλεκτρονίων από το κανάλι στη ζώνη αγωγιµότητας του 

Si3N4 γίνεται µε το µηχανισµό F-N διαµέσου ενός µόνο µέρους του οξειδίου (σχ.2.16(α)). 
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α) 
(δ) (γ) 

.16: ∆ιαγράµµατα της ζώνης αγωγιµότητας, της δοµής SONOS του σχ. 2.10 χωρίς το πάνω 
οξειδίου (top ή blocking oxide) και την εξωτερική πύλη. Ανάλογα µε την τιµή της 
όµενης θετικής τάσης στην πύλη της διάταξης, η έγχυση των ηλεκτρονίων από το κανάλι 
ώµα του νιτριδίου λαµβάνει χώρα µέσω των µηχανισµών: (α) F-N tunneling, (β) Direct 
band tunneling, (γ) Modified F-N tunneling, (δ) Direct band-to-trap tunneling (µηχανισµός 
p-assisted tunneling (µηχανισµός 1+2). 

τητα ρεύµατος διαµέσου του οξειδίου στην περίπτωση αυτή δίνεται από τις εξ. (2.3) και 

ντίθετα, για χαµηλά ηλεκτρικά πεδία και πολύ λεπτά οξείδια, ο µηχανισµός σήραγγας 

νίων κατευθείαν στις παγίδες του νιτριδίου κοντά στη διεπιφάνεια SiO2/Si3N4 (band-to-trap 

g BT, [2.39]), καθώς επίσης και η διεργασία έγχυσης ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας 

4 διαµέσου των κέντρων παγίδευσης (trap-assisted tunneling TAT, [2.40]) θα πρέπει να 

ύν. Όπως δείχνει το σχ.2.16 (δ), οι µηχανισµοί σήραγγας BT και TAT λαµβάνουν χώρα σε 

OX

TNB
OX qd

Φ−Φ−Φ
≤ όπου, ΦΝ~1,2 eV είναι ο ενεργειακός φραγµός στη διεπιφάνεια 

N4 και ΦT ~1-2 eV είναι το ενεργειακό βάθος από τη ζώνη αγωγιµότητας των κέντρων 

ης. Στις διατάξεις νιτριδίου µε πολύ λεπτά οξείδια σήραγγας dOX~2 nm και χαµηλά 

ά πεδία (2-5 MV/cm), η µεταφορά ηλεκτρικού φορτίου γίνεται κυρίως µέσω των 

ω µηχανισµών σήραγγας. Έτσι, κατά τη διάρκεια αναµονής ή ανάγνωσης της µνήµης, οι 

µοί αυτοί είναι πολύ σηµαντικοί για τη συγκράτηση του περιεχοµένου της µνήµης. 
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Ωστόσο, οι µηχανισµοί BT και TAT µπορούν να παραλειφθούν κατά τη διάρκεια εγγραφής ή 

διαγραφής, επειδή τα ηλεκτρικά πεδία τα οποία χρησιµοποιούνται στις πρακτικές διατάξεις SONOS 

EEPROM είναι > 5 MV/cm, για αποδεκτούς σύντοµους χρόνους εγγραφής/ διαγραφής (~1 ms). Ο 

προγραµµατισµός και η διαγραφή των διατάξεων SONOS γίνεται µε τους µηχανισµούς άµεσης 

σήραγγας, σχ.2.16 (β), ή τροποποιηµένης σήραγγας F-N, σχ.2.16 (γ). 

Ο µηχανισµός άµεσης σήραγγας αναφέρεται στην κβαντοµηχανική διαδικασία διέλευσης 

ηλεκτρονίων από το κανάλι του τρανζίστορ (ζώνη αγωγιµότητας EC(Si)) στη ζώνη αγωγιµότητας του 

νιτριδίου EC(NI) διαµέσου µόνο του ενεργειακού φραγµού ΦΒ του SiO2 (direct band-to-band 

tunneling, DT, [2.41]). Ο µηχανισµός DT λαµβάνει χώρα σε πεδία 
OX

B
OX

OX

NB

qd
E

qd
Φ

<<
Φ−Φ

, 

π.χ.10-15 MV/cm για dOX=2 nm. 

Στο µηχανισµό τροποποιηµένης σήραγγας F-N (modified F-N tunneling, MFN, [2.42]), η 

έγχυση του φορτίου στη ζώνη EC(NI) γίνεται διαµέσου του στρώµατος του οξειδίου και ένα µέρους 

του στρώµατος του νιτριδίου. Ο µηχανισµός MFN λαµβάνει χώρα σε πεδία 

OX

NB
OX

NOX

NB

qd
E

ddq
Φ−Φ

<<
+
Φ−Φ

)( γ
, όπου, γ είναι ο λόγος των διηλεκτρικών σταθερών του οξειδίιου 

και του νιτριδίου γ= εOX/εN, και dN είναι το πάχος του στρώµατος του Si3N4, (π.χ. 5-10 MV/cm για 

dOX και dN =2 και 5nm, αντίστοιχα). Να σηµειωθεί ότι, επειδή η διηλεκτρική σταθερά του νιτριδίου 

είναι σχεδόν διπλάσια από αυτήν του οξειδίου (εOX/εN =3,9/7~0,5), η τιµή του ηλεκτρικού πεδίου 

διαµέσου του οξειδίου EOX είναι περίπου διπλάσια από την τιµή του πεδίου στο στρώµα του 

νιτριδίου EN (EOX=εΝEN  / εΟΧ~2 EN). Η πυκνότητα του ρεύµατος έγχυσης DT και MFN µπορεί να 

εκφραστεί ως [2.43, 2.44]:  

NOX PCPJ =                                                              (2.6) 
µε 

22/12/12/1

3

)()()(

1
8








 −Φ−Φ
+

−Φ−Φ
⋅=

N

OXOXNB

OX

OXOXBB

E
dqE

E
dqEh

qC
π

  (2.7) 

 

( ) ( )[ ]






 −Φ−Φ
−=

OX

OXOXBB
OXOX E

dqEm
qh

P
2/32/3

2
2
8exp π                       (2.8) 

 

[ ]






 −Φ−Φ
−=

OX

OXOXNB
NN E

dqEm
qh

P
2/3

2
3
8exp π                               (2.9) 

και 

N
TOT
OX

SFBGapp
OX dd

VV
E

γ
φ

+

−−
= )(                                                 (2.10) 
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όπου: Vapp(G) είναι η εφαρµοζόµενη τάση στην πύλη της διάταξης SONOS. 
  είναι το ολικό πάχος των στρωµάτων οξειδίου της δοµής SONOS (dTOT

OXd OX(bott.)+dOX(top)). 
 mOX (mN) είναι η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου στο στρώµα του οξειδίου (νιτριδίου). 

POX  (PN) είναι η πιθανότητα διέλευσης του ηλεκτρονίου διαµέσου του ενεργειακού 
φραγµού του SiO2 (Si3N4). 
 
 

Στις εξ. (2.7-9) οι όροι µέσα στις ρίζες θεωρούνται µηδέν αν είναι αρνητικοί. Αν 

<0, η διέλευση του φορτίου γίνεται µόνο διαµέσου του τραπεζοειδούς 

ενεργειακού φραγµού του οξειδίου (DT) και P

OXOXNB dqE−Φ−Φ

N=1. Αν OXOXB dqE−Φ <0, η διέλευση του φορτίου 

γίνεται διαµέσου του τριγωνικού ενεργειακού φραγµού του οξειδίου (F-N tunneling). 

 
 
2.4.4 Μοντελοποίηση και βασικές εξισώσεις των διατάξεων FG: 
 

Συνήθως, η ανάλυση και ο σχεδιασµός της διάταξης FG γίνεται µε τη χρήση του 

ισοδύναµου χωρητικού κυκλώµατος, το οποίο αναφέρεται ως χωρητικό µοντέλο. Το µοντέλο αυτό 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των χαρακτηριστικών I-V (ρεύµατος-τάσης) του τρανζίστορ, 

καθώς επίσης και για την προσοµοίωση των ιδιοτήτων της µνήµης FG.  

 
 

VCG : το δυναµικό στην πύλη ελέγχου CG 

 
Σχήµα 2.17: Ισοδύναµο κύκλωµα του τ
 
 

Α) Χωρητικό µοντέλο: Όπως δ

αγώγιµη FG poly-Si σαν τον οπλισµό 

ξεχωριστά µέρη, τα οποία συνδέοντα

φορτίο της αποµονωµένης πύλης QFG δ

 

όπου

VFG 
VD 
VS 
VΒ 

Sφ  
QFG 
CONO 
CS 
CD 
COX 
CΒ 

 

το δυναµικό στην αποµονωµένη πύλη FG 
το δυναµικό στην εκροή D 
το δυναµικό στην πηγή S 
το δυναµικό στο υπόστρωµα (p-Si bulk) 
 

το δυναµικό στην επιφάνεια του p-Si 
 

το φορτίο στην αποµονωµένη πύλη 
η χωρητικότητα µεταξύ CG και FG 
η χωρητικότητα µεταξύ FG και S 
η χωρητικότητα µεταξύ FG και D 
η χωρητικότητα µεταξύ FG και καναλιού 
η χωρητικότητα του υποστρώµατος p-Sub 

ρανζίστορ FG, βασισµένο στο χωρητικό µοντέλο. 

είχνεται στο σχήµα 2.17, το χωρητικό µοντέλο εξετάζει την 

ενός πυκνωτή, όπου ο άλλος οπλισµός του αποτελείται από 

ι σε διάφορες εξωτερικές τάσεις. Με αυτόν τον τρόπο το 

ίνεται σαν: 
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)( iFG
i

iFG VVCQ −=∑                                                          (2.11) 

όπου, και είναι η χωρητικότητα και η τάση, αντίστοιχα, του στοιχείου i του άλλου οπλισµού. 

Να σηµειωθεί, ότι η χρήση των εξωτερικά εφαρµοζόµενων τάσεων στην εξ. 2.11 ισχύει µόνο για 

την περίπτωση ιδανικών και πανοµοιότυπων αγωγών (σαν τέτοιοι π.χ. µπορούν να θεωρηθούν οι 

n

iC iV

+-Si, CG, FG, D και S). Η χωρητικότητα του υποστρώµατος CΒ εκφράζει το γεγονός ότι το 

υπόστρωµα p-Si δεν είναι ιδανικός αγωγός. Για την περίπτωση αυτή, η εφαρµοζόµενη τάση  

µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή C

OXV

OX δίνεται από τη σχέση: V MSSOXBFG VV φφ ++=− , η οποία 

προκύπτει µε την εξέταση των εσωτερικών ηλεκτροστατικών δυναµικών της δοµής n+-poly-

Si/SiO2/p-Si, ( MSφ είναι η διαφορά έργου εξαγωγής µεταξύ n+-poly-Si και p-Si). 

Επιλύoντας την εξ. 2.11 ως προς VFG το δυναµικό της αποµονωµένης πύλης µπορεί να 

εκφραστεί σαν συνάρτηση των εφαρµοζόµενων τάσεων στα ηλεκτρόδια της διάταξης. Για την 

περίπτωση αναστροφής του υποστρώµατος (όπου FS φφ 2= ), η εξ. 2.11 δίνει: 

 

)2( BMSFbSSDdCGg
TOT

FG
FG VVVV

C
QV ++⋅+⋅+⋅+⋅+= φφαααα                     (2.12) 

 

όπου: C SDOXONOTOT CCCC +++=       
TOT

ONO
g C

C
=α       

TOT

D
d C

C
=α       

TOT

S
s C

C
=α       

TOT

OX
b C

C
=α  

Οι λόγοι των χωρητικοτήτων gα , dα  και sα  αναφαίρονται συνήθως ως λόγοι χωρητικής σύζευξης 

της πύλης ελέγχου, της εκροής και της πηγής, αντίστοιχα.  

 Αν VTH(0) είναι η τάση κατωφλίου του συµβατικού τρανζίστορ µε οξείδιο πύλης το οξείδιο 

σήραγγας, η τάση κατωφλίου στην πύλη ελέγχου VTH(CG) του τρανζίστορ FG µπορεί να εκφραστεί 

σαν την τάση VCG της εξ. 2.12 για την οποία VFG= VTH(0). Έτσι, για συνθήκες πόλωσης VB=VS=0 

έχουµε : 

)2()0(
)( FMS

ONO

OX
D

g

d

ONO

FG

g

TH
CGTH C

CV
C
QV

V φφ
α
α

α
+−−−=                            (2.13) 

Συνήθως, στις περισσότερες αναφορές ο τέταρτος όρος στον πάνω τύπο παραλείπεται. 
 
 Β) Χαρακτηριστικές ρεύµατος-τάσης (I-V): Οι χαρακτηριστικές I-V του τρανζίστορ FG 

υπολογίζονται από τις χαρακτηριστικές I-V του συµβατικού τρανζίστορ FG/SiO2/p-Si µε 

αντικατάσταση της τάσης VFG στην πύλη FG, χρησιµοποιώντας την εξ. 2.12. Από τις απλές 

προσεγγιστικές εξισώσεις του τρανζίστορ, οι οποίες στην πραγµατικότητα ισχύουν για διατάξεις µε  

µεγάλο µήκος καναλιού, προκύπτει ότι: 
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D
D

THFGMD VVVVGlinI ⋅−−⋅= )
2

()( )0(  

γραµµική περιοχή (linear region):                                                                                                (2.14) 

D
g

D
CGTHCGMgD VVVVGlinI ⋅−−⋅⋅= )

2
()( )(

)7.2.(

α
α

εξ

 

 
2

)0( )(
2

)( THFG
M

D VVGsatI −⋅=  

περιοχή κόρου (saturation region):                                                                                               (2.15) 
2

)(
2

)7.2.(
)(

2
)( CGTHCG

M
gD VVGsatI −⋅⋅= α

εξ

 

 

όπου, 
L

WCG OXe
M

⋅⋅
=
µ , µε W και L το πλάτος και το µήκος του καναλιού και eµ την ευκινησία 

των φορέων στο κανάλι, GM είναι η παράµετρος της διαγωγιµότητας  του τρανζίστορ (trans- 

conductance, 

mg

( )
σταθ=

∂∂=
DVGDm VIg / . 

 Παρ’ όλο ότι οι παραπάνω εξισώσεις είναι ανακριβείς, για τη µικρή γεωµετρία των 

πρακτικών διατάξεων FLASH, τα βασικά συµπεράσµατα ισχύουν. Οι διαφορές στις 

χαρακτηριστικές I-V µεταξύ του ισοδύναµου συµβατικού τρανζίστορ και του τρανζίστορ FG 

µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

(1) Η τάση κατωφλίου του τρανζίστορ FG είναι µεγαλύτερη και εξαρτάται από το 

αποθηκευµένο φορτίο στην FG. 

(2) Η διαγωγιµότητα (και η κλίση της καµπύλης I-V στην περιοχή πριν την τάση κατωφλίου, 

pre- ή sub-threshold slope) του τρανζίστορ FG είναι µικρότερη κατά τον παράγοντα gα . 

(3) Η αντίσταση εξόδου, , στην περιοχή κόρου του τρανζίστορ FG είναι 

µικρότερη. 

( ) 1
0 / −

=∂∂= σταϑGVDD VIr

Οι διαφορές (1) και (2) απορρέουν από τη χωρητική σύζευξη µεταξύ των πυλών ελέγχου και FG, 

ενώ η τρίτη είναι συνέπεια της χωρητικής σύζευξης ανάµεσα στην FG και την πηγή. Η τιµή της 

τάσης κατωφλίου VTH(CG) του τρανζίστορ FG, όταν δεν υπάρχει φορτίο στην FG (εξ. 2.13), είναι 

περίπου 1/ gα  µεγαλύτερη από αυτήν του συµβατικού τρανζίστορ FG/SiO2/p-Si. Από την άλλη 

µεριά, η χωρητική σύζευξη της FG µε την πηγή, η οποία περιγράφεται από τις εξ. 2-13, 2-14 και 2-

15, µπορεί να προκαλέσει το ‘άνοιγµα’ του τρανζίστορ FG σε υψηλή τάση VD, ακόµα και αν αυτό 

δεν άγει σε χαµηλές τάσεις VD. 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι, το αποθηκευµένο φορτίο QFG επηρεάζει µόνο την τάση κατωφλίου 

του τρανζίστορ FG και όχι τη µορφή των καµπυλών I-V. ΄Έτσι, το κύτταρο της µνήµης FG µπορεί 

να περιγραφεί πολύ απλά σαν ένας πυκνωτής, ο οποίος φορτίζεται και εκφορτίζεται, µε φορτίο το 
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οποίο καθορίζεται από την ενίσχυση του ρεύµατος στο τρανζίστορ. Στις σύγχρονες µνήµες FLASH, 

η διαφορά στο φορτίο της αποµονωµένης πύλη µεταξύ των δύο καταστάσεων του κυττάρου 

αντιστοιχεί σε περίπου 10000 ηλεκτρόνια. 
 

Γ) Χαρακτηριστικές µνήµης: Το χωρητικό µοντέλο µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για 

την πρόβλεψη της απόδοσης του κυττάρου της µνήµης FG. Τυπικές χαρακτηριστικές των 

σύγχρονων βιοµηχανικών διατάξεων µνήµης FG (µνήµες FLASH) παρουσιάζονται στην τελευταία 

ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Οι βασικές αρχές µοντελοποίησης των χαρακτηριστικών µνήµης 

του τρανζίστορ FG παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 
 
(1) Χαρακτηριστικές εγγραφής/ διαγραφής (write/erase characteristics): Το ζητούµενο 

σε µία πλήρη µεταβατική χαρακτηριστική προγραµµατισµού (διαγραφής), είναι ο υπολογισµός της 

εξωτερικής τάσης κατωφλίου VTH(CG)(t) του τρανζίστορ FG (ή της µεταβολής της ∆VTH(CG)(t)) σαν 

συνάρτηση του χρόνου εγγραφής (διαγραφής) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

προγραµµατισµού (της διαγραφής). Αυτή η διαδικασία µπορεί εν συνεχεία να επαναληφθεί για 

διάφορες συνθήκες προγραµµατισµού (διαγραφής) (π.χ. εφαρµοζόµενες τάσεις ή µορφές παλµών 

τάσεων). 

Να σηµειωθεί ότι, κατά τη διαδικασία της έγχυσης (εξαγωγής) ηλεκτρονικού φορτίου προς 

(από) την αποµονωµένη πύλη, το δυναµικό VFG(t) της πύλης FG αλλάζει σύµφωνα µε την εξ. 2.12. 

Η µεταβολή του δυναµικού VFG(t), έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή των ηλεκτρικών πεδίων Ei.(t) 

στα διηλεκτρικά τα οποία περιβάλουν την FG (i=ONO ή SiO2 µεταξύ FG-Channel, FG-D, FG-S), 

αλλαγή η οποία µε τη σειρά της προκαλεί αύξηση ή µείωση των ρευµάτων έγχυσης. Αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται έως ότου το σύστηµα φθάσει σε µια σταθερή κατάσταση. Έτσι, είναι 

σηµαντικό να θυµόµαστε, ότι τα ρεύµατα κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού (διαγραφής) δεν 

είναι σταθερά, αλλά µεταβάλλονται έντονα µε το χρόνο. Η εξ. 2.12 σε συνδυασµό µε τις 

εξωτερικές τάσεις προγραµµατισµού στην πύλη ελέγχου, εκροή, πηγή και υπόστρωµα, οι οποίες 

µπορεί κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού να µεταβάλλονται VCG(t), VD(t), VS(t), VB(t), µας 

επιτρέπουν τον υπολογισµό των πεδίων Ei σαν συνάρτηση του φορτίου QFG(t) στην πύλη FG, 

Ei=Ei(QFG(t)). 

Τέλος, η εύρεση του φορτίου QFG(t), εποµένως και της τάσης κατωφλίου VTH(CG)(t) µέσω 

της εξ. 2.13, απαιτεί εκτός από τη γνώση των εσωτερικών πεδίων Ei(QFG(t)) και ένα κατάλληλο 

µοντέλο έγχυσης φορτίου στο διηλεκτρικό πύλης κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού (της 

διαγραφής). 

Συνοψίζοντας, οι χαρακτηριστικές εγγραφής (διαγραφής) του κυττάρου της µνήµης FG 

µπορούν να βρεθούν µε αριθµητική ολοκλήρωση των παρακάτω εξισώσεων. 
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Στις εξ. 2.16 και 2.20, οι διορθωτικοί παράγοντες λόγω της διαφοράς έργου εξαγωγής και του 

δυναµικού Fermi έχουν παραλειφθεί. Επίσης, οι ακροδέκτες της πηγής και του υποστρώµατος κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας εγγραφής (διαγραφής) θεωρούνται γειωµένοι. Στις εξ. 2.17-19, di είναι 

το πάχος του διηλεκτρικού µεταξύ της FG και του i ακροδέκτη, Ai είναι η αντίστοιχη επιφάνεια 

έγχυσης και t είναι ο χρόνος προγραµµατισµού. Στην εξ. 2.20, VD είναι η τάση η οποία εφαρµόζεται 

στην εκροή κατά τη λειτουργία της ανάγνωσης του περιεχοµένου της µνήµης. 

 Αν το ρεύµα έγχυσης σαν συνάρτηση του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται σε κλειστή µορφή 

(όπως π.χ. στο µηχανισµό σήραγγας F-N), η εξ. 2.19 µπορεί να λυθεί αναλυτικά για την περίπτωση 

σταθερών εξωτερικών τάσεων προγραµµατισµού (διαγραφής) [2.45]. 
 

(2) Χαρακτηριστικές συγκράτησης δεδοµένων (retention characteristics): Οι 

χαρακτηριστικές συγκράτησης δίνουν την τάση κατωφλίου του τρανζίστορ FG, µετά τον 

προγραµµατισµό (ή τη διαγραφή) του κυττάρου, σαν συνάρτηση του χρόνου αναµονής κατά τη 

διάρκεια, είτε λειτουργίας της µνήµης, είτε αποµάκρυνσής της από την τάση τροφοδοσίας. Από τις 

χαρακτηριστικές αυτές φαίνεται η ενδογενής ικανότητα που έχει το κύτταρο της µνήµης να 

συγκρατεί το περιεχόµενό του για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κάτω από συνθήκες αναµονής, ο 

χρόνος συγκράτησης της κατάστασης προγραµµατισµού (διαγραφής) εξαρτάται από τους 

µηχανισµούς απώλειας (προσθήκης) ηλεκτρονικού φορτίου στην FG. Έτσι, για τον αξιόπιστο 

υπολογισµό των χρόνων αυτών από τις παραπάνω εξισώσεις, οι σωστοί φυσικοί µηχανισµοί 

διαρροής φορτίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη µέσω ενός κατάλληλου µοντέλου. 

Συνήθως, ο χαρακτηριστικός χρόνος συγκράτησης, TRet(P) (TRet(E)), µιας κατάστασης 

προγραµµατισµού (διαγραφής), η οποία αντιστοιχεί σε φορτίο QFG(P) (QFG(E)) στην FG, ορίζεται 

σαν το χρόνο που χρειάζεται για να έχουµε τη µέγιστη επιτρεπτή απώλεια (προσθήκη) φορτίου 
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στην FG, ώστε η αντίστοιχη κατάσταση να παραµένει µε ασφάλεια ανιχνεύσιµη. Έτσι π.χ., για 20% 

απώλεια φορτίου από την FG, λόγω διάφορων µηχανισµών διαρροής ρεύµατος , Jleakage(i), στα 

διηλεκτρικά της διάταξης, ο χρόνος συγκράτησης της κατάστασης προγραµµατισµού υπολογίζεται 

µέσω της εξίσωσης: 

∫∑ ⋅=
)(Re

0
)()( ))](([2,0

Pt

i

T

A
FGiileakagePFG dttQEJQ                                          (2.22) 

 
(3) Χαρακτηριστικές διάρκειας επαναπρογραµµατισµού (endurance characteristics): 

Οι χαρακτηριστικές αυτές δίνουν το παράθυρο της µνήµης (memory window), το οποίο είναι η 

διαφορά της τάσης κατωφλίου µεταξύ των καταστάσεων εγγραφής και διαγραφής, σαν συνάρτηση 

του αριθµού επαναλαµβανόµενων λειτουργιών εγγραφής/ διαγραφής (συνήθως αναφέρονται ως 

κύκλοι προγραµµατισµού/ διαγραφής, P/E ή W/E cycles). Από αυτές τις χαρακτηριστικές φαίνεται 

η ενδογενής ικανότητα προγραµµατισµού του κυττάρου της µνήµης (δηλ. πόσες φορές µπορούµε 

να εισάγουµε µε ασφάλεια νέα δεδοµένα σε αυτό). Τα υψηλά ηλεκτρικά πεδία καθώς και οι φορείς 

υψηλής ενέργειας που παράγονται κατά τη διάρκεια κάθε λειτουργίας εγγραφής ή διαγραφής 

προξενούν µόνιµη βλάβη στο κύτταρο της µνήµης FG, γεγονός που υποβαθµίζει βαθµιαία τα 

χαρακτηριστικά του τρανζίστορ FG (device degradation). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, την αδυναµία 

προγραµµατισµού του κυττάρου ύστερα από επαναλαµβανόµενους κύκλους P/E. Για παράδειγµα, η 

τάση κατωφλίου της κατάστασης προγραµµατισµού (διαγραφής) µειώνεται (αυξάνεται) µε τον 

αριθµό των κύκλων εγγραφής/ διαγραφής και το παράθυρο της µνήµης κλείνει. Η σωστή πρόβλεψη 

της διάρκειας επαναπρογραµµατισµού του τρανζίστορ FG απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλου 

µοντέλου, το οποίο να λαµβάνει υπόψη τους φυσικούς µηχανισµούς υποβάθµισης της διάταξης. 

 Συνήθως, στις διατάξεις FLASH µε λεπτά οξείδια σήραγγας, η πλήρης αποτυχία 

επαναπρογραµµατισµού τους οφείλεται κυρίως στη διηλεκτική κατάρευση του οξειδίου. Το ρεύµα 

έγχυσης διαµέσου του λεπτού οξειδίου, το οποίο φορτίζει και εκφορτίζει την πύλη FG, προκαλεί τη 

σταδιακή υποβάθµιση της ποιότητας του οξειδίου και τελικά τη διηλεκτρική κατάρρευσή του 

(oxide breakdown). Αν QBD είναι η ελάχιστη πυκνότητα φορτίου, η οποία απαιτείται να περάσει 

µέσα από το οξείδιο πύλης (σε µία δοµή MOS πολωµένης µε σταθερή τάση VFG), ώστε να επέλθει 

η κατάρρευση του οξειδίου (charge-to-breakdown), ο µέγιστος αριθµός των κύκλων εγγραφής/ 

διαγραφής, NC, µπορεί να υπολογιστεί προσεγγιστικά µέσω της εξ. 2.23, µε dOX το πάχος του 

οξειδίου πύλης (ίσο µε το οξείδιο σήραγγας του τρανζίστορ FG). Το φορτίο QBD µπορεί να 

υπολογιστεί µέσω ενός κατάλληλου µοντέλου διηλεκτρικής κατάρρευσης του οξειδίου [2.46]. 
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2.4.5  Μοντελοποίηση και βασικά χαρακτηριστικά των διατάξεων 
παγίδευσης φορτίου 

 
Παρόλο ότι δεν υπάρχουν θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ των διατάξεων αποµονωµένης 

πύλης και παγίδευσης φορτίου, η απουσία αγώγιµης πύλης FG στις µνήµες νιτριδίου κάνει πιο 

περίπλοκη τη µοντελοποίηση των ιδιοτήτων τους. Όπως δείχνεται στο σχήµα 2.18 (α), κατά τη 

διάρκεια εγγραφής (διαγραφής) της µνήµης SONOS µε τη µέθοδο σήραγγας, ηλεκτρόνια (οπές) 

µετακινούνται οµοιόµορφα από το κανάλι διαµέσου του λεπτού οξειδίου σήραγγας µέσα στο 

στρώµα του Si3N4. Μερικοί φορείς ρεύµατος θα συνεχίσουν να κινούνται διαµέσου του στρώµατος 

του νιτριδίου και να εξέρχονται από αυτό διαµέσου του πάνω στρώµατος του οξειδίου προς την 

εξωτερική πύλη. Οι υπόλοιποι φορείς ρεύµατος αποθηκεύονται στις διακριτές παγίδες ηλεκτρονίων 

(οπών), οι οποίες είναι κατανεµηµένες µέσα στο στρώµα του νιτριδίου, προκαλώντας τη µεταβολή 

της τάσης κατωφλίου της διάταξης ∆VTH, σε αναλογία µε τις διατάξεις FG. Λόγω της χωρικής 

κατανοµής των κέντρων παγίδευσης, η µεταβολή της τάσης κατωφλίου στις διατάξεις παγίδευσης 

φορτίου δεν σχετίζεται άµεσα µε τη µεταβολή του ολικού φορτίου στο στρώµα του νιτριδίου ∆QN, 

όπως π.χ. συνδέεται η ποσότητα ∆VTH µε τη µεταβολή του φορτίου ∆QFG στην πύλη FG (εξ. 

(2.21)), αλλά περικλείει την πληροφορία της κατανοµής του φορτίου µέσα στο στρώµα του 

νιτριδίου. Στην περίπτωση των διατάξεων SONOS η µεταβολή της τάσης κατωφλίου µπορεί να 

εκφραστεί ως [2.43]:  
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µε  Nd , η απόσταση του κέντρου της κατανοµής του φορτίου στο στρώµα του νιτριδίου 
(charge centroid) από τη διεπιφάνεια οξειδίου σήρραγας/ νιτριδίου.

 dN  και dOXB, τα πάχη των στρωµάτων του νιτριδίου και του πάνω οξειδίου (blocking oxide). 
 Nρ , η πυκνότητα του φορτίου (Coul/cm3) µέσα στο νιτρίδιο και στις δύο παρακείµενες 

διεπιφάνειες νιτριδίου / οξειδίου. 
 

Α) Μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών µνήµης: Ο υπολογισµός της πυκνότητας του 

φορτίου ),( txNρ και, άρα, η ανάλυση των µεταβατικών χαρακτηριστικών προγραµµατισµού/ 

διαγραφής των διατάξεων SONOS βασίζεται στην αριθµητική ολοκλήρωση των εξισώσεων 

συνέχειας και Poisson. Η πρώτη εξίσωση (continuity equation) συνδέει την κλίση του ρεύµατος µε  
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(γ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.18. (α): Σχηµατική περιγραφή των διαδροµών µεταφοράς ηλ
δοµή SONOS κατά τη διάρκεια λειτουργίας της µνήµης. Για την περίπτ
oι φορείς ρεύµατος εγχέονται κυρίως από το υπόστρωµα και εν συνεχ
των διακριτών παγίδων φορτίου (µαύρες τελείες) µέσα στο στρώµα
µηχανισµοί µεταφοράς ηλεκτρονίων (οπών) κατά τη διαδικασία της ε
ενεργειακοί φραγµοί ηλεκτρονίων (οπών), στο σύστηµα SiO2/Si3N4, 
διαγράµµατα ζώνης (β)/ (γ) και (δ), αντίστοιχα. 
 
 
το ρυθµό µεταβολής του φορτίου µέσα στο στρώµα του νιτριδίου, ενώ

το τοπικό ηλεκτρικό πεδίο στο νιτρίδιο µε το αποθηκευµένο φορτίο.

εξισώσεων απαιτεί τη γνώση των µηχανισµών έγχυσης ρεύµατος στο 

δύο διεπιφάνειες SiO2/Si3N4 και αµφότερες ενεργειακές ζώνες), καθώς

µοντέλο παγίδευσης και µεταφοράς φορτίου µέσα στο στρώµα του νιτρι
 
 (1) Κέντρα παγίδευσης φορτίου: Η µικροσκοπική δοµή των κ

του νιτριδίου δεν έχει κατανοηθεί πλήρως µέχρι σήµερα. Συνήθω
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(δ) 
(α) 
εκτρικού φορτίου µέσα στη 
ωση οµοιόµορφης έγχυσης, 
εία µετακινούνται διαµέσου 
 του νιτριδίου. Οι φυσικοί 
γγραφής/ διαγραφής και οι 
δείχνονται στα ενεργειακά 

 η εξίσωση Poisson συνδέει 

 Η επίλυση των παραπάνω 

στρώµα του νιτριδίου (στις 

 επίσης και ένα κατάλληλο 

δίου [2.43, 2.47-48]. 

έντρων παγίδευσης φορτίου 

ς, η ιδιότητα παγίδευσης 
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ηλεκτρονίων και οπών στο στρώµα αυτό αποδίδεται σε τρισθενή κέντρα πυριτίου (amphoteric trap 

model, [2.43]). Τα κέντρα αυτά αποτελούνται από ένα άτοµο πυριτίου µε έναν ελεύθερο δεσµό 

(dangling bond), ενώ οι υπόλοιποι τρεις δεσµοί συµπληρώνονται από τρία άτοµα αζώτου. Το 

φορτίο κάθε κέντρου έχει τρεις καταστάσεις D+, D0 και D- (µε αντίστοιχες πιθανότητες κατάληψης  

και ): είναι µηδέν (κατάσταση D0, ff + −f 0), όταν ένα ηλεκτρόνιο είναι προσαρτηµένο στον 

ελεύθερο δεσµό, αρνητικό (κατάσταση D-), όταν δύο ηλεκτρόνια είναι προσαρτηµένα στον 

ελεύθερο δεσµό, και θετικό (κατάσταση D+) στην απουσία ηλεκτρονίου σθένους (όταν µία οπή 

είναι προσαρτηµένη στον ελεύθερο δεσµό). Επίσης, κάθε κέντρο έχει δύο ενεργειακές καταστάσεις 

ETA και ETD, οι οποίες θεωρούνται σε ενεργειακό βάθος περίπου 1 µε 2 eV κάτω από τη ζώνη 

αγωγιµότητας και σθένους αντίστοιχα (σχ. 2.18 (β)). 
 

(2) Μεταφορά και παγίδευση φορτίου: Οι µηχανισµοί µεταφοράς και παγίδευσης φορτίου 

στη δοµή SONOS, κατά τη διάρκεια οµοιόµορφης έγχυσης φορέων από το υπόστρωµα (uniform 

tunneling injection), περιγράφονται στα ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης (β) και (γ), αντίστοιχα, του 

σχ. 2.18. Για την περίπτωση εφαρµογής θετικής τάσης στην πύλη (εγγραφή, (β)), η έγχυση φορτίου 

στο νιτρίδιο γίνεται κυρίως από το κανάλι µε τη διέλευση ηλεκτρονίων διαµέσου του οξειδίου 

σήραγγας στη ζώνη αγωγιµότητας του νιτριδίου (band-to-band DT ή MFN tunneling, JOTn). Επίσης, 

κάποιες οπές, οι οποίες ήταν προηγουµένως αποθηκευµένες κατά τη διάρκεια του αρνητικού 

παλµού διαγραφής κοντά στην κάτω διεπιφάνεια, είναι πιθανόν να µετακινηθούν πίσω προς το 

υπόστρωµα (JOTp). Τα µεταφερόµενα ηλεκτρόνια µέσα στο στρώµα του νιτριδίου, διαδοχικά 

παγιδεύονται και εν συνεχεία εκπέµπονται ξανά στη ζώνη αγωγιµότητας, κυρίως κατά τη 

διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου, ολισθαίνοντας έτσι προς το πάνω στρώµα του οξειδίου 

(µηχανισµός Poole-Frenkel P-F, JPFn). Ο µηχανισµός P-F θεωρείται ο κύριος µηχανισµός 

µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου σε θερµοκρασία δωµατίου και χαµηλά ηλεκτρικά πεδία στο 

νιτρίδιο [2.47-48]. Η παρουσία του ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί ελάττωση του ενεργού 

ενεργειακού βάθους των κέντρων παγίδευσης, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα θερµικής διέγερσης 

των παγιδευµένων ηλεκτρονίων (οπών) στη ζώνη αγωγιµότητας (σθένους) κατά τη διεύθυνση του 

πεδίου (φαινόµενο Poole-Frenkel). Τα ηλεκτρόνια τα οποία φτάνουν στην πάνω διεπιφάνεια Si3N4/ 

SiO2 µπορούν να µετακινηθούν προς την πύλη διαµέσου του πάνω στρώµατος οξειδίου µε το 

µηχανισµό σήραγγας F-N (JOBn). Η έγχυση οπών από την πύλη (JOBp), εποµένως και η συνεισφορά 

των ρευµάτων JPFp και JOTp, θεωρείται συνήθως αµελητέα κατά τον προγραµµατισµό για δύο 

λόγους: Πρώτον, το πάνω οξείδιο είναι παχύτερο από το κάτω οξείδιο. ∆εύτερον, ο ενεργειακός 

φραγµός για τις οπές (~4,7 eV) είναι µεγαλύτερος από αυτόν των ηλεκτρονίων (~3,2 eV). 

 Σύµφωνα µε πρόσφατα πειραµατικά αποτελέσµατα βασισµένα σε µετρήσεις διαχωρισµού 

φορτίου [2.44], κατά την εφαρµογή αρνητικής τάσης στην πύλη (διαγραφή, σχ. 2.18 (γ)), αρχικά 
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µετακινούνται, διαµέσου του λεπτού οξειδίου σήραγγας πίσω στο υπόστρωµα, ηλεκτρόνια (JOTn) τα 

οποία ήταν αποθηκευµένα κατά την προηγούµενη λειτουργία της εγγραφής. Καθώς ο πληθυσµός 

των ηλεκτρονίων στις ρηχές παγίδες ελαττώνεται, η µεταφορά οπών (µε το µηχανισµό DT, JOTp) 

από το υπόστρωµα (accumulation layer) γίνεται η κύρια διαδικασία έγχυσης φορτίου. Οι 

µεταφερόµενες οπές, οι οποίες εισέρχονται στη ζώνη σθένους του νιτριδίου, µπορούν είτε να 

παγιδευτούν στα διακριτά κέντρα παγίδευσης φορτίου, είτε να ολισθήσουν µε το µηχανισµό P-F 

(JPFp) προς το πάνω στρώµα οξειδίου. Λόγω του παχύτερου στρώµατος του πάνω οξειδίου και του 

υψηλότερου ενεργειακού φραγµού για τις οπές (~2,7 eV, ενώ για τα ηλεκτρόνια είναι ~1,2 eV σχ. 

2.28 (δ)), κάποιες οπές συσσωρεύονται στην πάνω διεπιφάνεια νιτριδίου/ οξειδίου. Καθώς το 

θετικό φορτίο στο νιτρίδιο αυξάνεται µε το χρόνο εφαρµογής του αρνητικού παλµού διαγραφής, το 

ηλεκτρικό πεδίο διαµέσου του οξειδίου σήραγγας µειώνεται (ελαττώνεται το JOTp) και το πεδίο του 

πάνω οξειδίου αυξάνεται, προκαλώντας πιθανόν µερική διαρροή οπών (JOBp) προς το ηλεκτρόδιο 

της πύλης. Την ίδια στιγµή, ο ανταγωνιστικός, προς την έγχυση οπών από το υπόστρωµα, 

µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίων από την πύλη (JOBn) ολοένα και αυξάνεται καθώς η 

διαδικασία της διαγραφής εξελίσσεται. Κάποια από τα εισερχόµενα ηλεκτρόνια µπορούν να 

επανασυνδεθούν µε τις οπές (JR). Τα υπόλοιπα, µετακινούνται προς την κάτω διεπιφάνεια του 

νιτριδίου, όπου και εξέρχονται διαµέσου του λεπτού οξειδίου προς το υπόστρωµα. Το καθαρό 

θετικό αποθηκευµένο φορτίο µέσα στο νιτρίδιο προκαλεί την επιστροφή της διάταξης στην 

κατάσταση χαµηλής τάσης κατωφλίου. Στην περίπτωση που οι δύο ανταγωνιστικοί µηχανισµοί 

έγχυσης φορτίου αντισταθµισθούν (JOTp =JOBn), η τάση κατωφλίου έρχεται σε κόρο 

(σταθεροποιείται αντί να ελαττώνεται, φαινόµενο γνωστό ως erase saturation). Σαν αποτέλεσµα, η 

επιστροφή της διάταξης στην κατάσταση διαγραφής αποτυγχάνει [2.50]. 
 

(3) Χαρακτηριστικές προγραµµατισµού: Η συµµετοχή κυρίως ενός φορέα ρεύµατος κατά 

τη διαδικασία της εγγραφής απλοποιεί κάπως τον υπολογισµό των χαρακτηριστικών 

προγραµµατισµού της διάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η εξέταση της παγίδευσης ενός µόνο 

φορέα (ηλεκτρόνιο) µέσα σε απλά µόνο-ενεργειακά κέντρα (Arnett’s one-carrier single trap level 

model, [2.48]) επιδεικνύει ικανοποιητική συµφωνία µε τις πειραµατικές χαρακτηριστικές εγγραφής 

[2.44]. Πρόσφατα, η εταιρία Sony παρουσίασε ένα απλό αναλυτικό µοντέλο, το οποίο εξετάζει την 

επίδραση της πυκνότητας των κέντρων παγίδευσης του νιτριδίου στις χαρακτηριστικές 

προγραµµατισµού του κυττάρου SONOS, υποθέτοντας οµοιόµορφη έγχυση σήραγγας ηλεκτρονίων 

από το υπόστρωµα [2.49]. 
 
(4) Χαρακτηριστικές διαγραφής: Σε αντίθεση µε τη λειτουργία του προγραµµατισµού, η 

µοντελοποίηση της διαδικασίας της διαγραφής των διατάξεων SONOS είναι περισσότερο 
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περίπλοκη, εξαιτίας των διάφορων µηχανισµών µεταφοράς και αποθήκευσης φορτίου (σχ. 2.18 

(γ)). Για την προσοµοίωση της λειτουργίας της διαγραφής απαιτείται η αριθµητική ολοκλήρωση 

στο χρόνο της κατανοµής της πιθανότητας κατάληψης των καταστάσεων D+, D0 και D σε κάθε 

σηµείο µέσα στο νιτρίδιο 2.50]. Συνοπτικά, η διαδικασία υπολογισµού των χαρακτηριστικών 

διαγραφής έχει ως εξής [2.43]: Για τυχαία αρχική κατανοµή αποθηκευµένου φορτίου στο 

νιτρίδιο )0,(xNρ , ο προσοµοιωτής υπολογίζει πρώτα τα ηλεκτρικά πεδία στα τρία διηλεκτρικά 

στρώµατα επιλύνοντας την εξίσωση Poisson: 
n

nN tx
x

txE
ε

ρ ),(),(
=

∂
∂

. Η γνώση των ηλεκτρικών 

πεδίων επιτρέπει τον υπολογισµό των ρευµάτων έγχυσης στις δύο διεπιφάνειες νιτριδίου/ οξειδίου 

και αµφότερες ενεργειακές ζώνες (εξ 2.6-10). Για την ίδια χρονική στιγµή, αυτές οι τιµές των 

ρευµάτων αποτελούν τις οριακές συνθήκες για την αριθµητική επίλυση της διαφορικής εξίσωσης 

συνέχειας:
t

txt N

∂x
xJ N ∂

−=
),(),

∂
∂ ( ρ , η οποία υπολογίζει τις πυκνότητες ρεύµατος ηλεκτρονίων και 

οπών µέσα στο νιτρίδιο. Η γνώση της χωρικής εξάρτησης του ρεύµατος στο νιτρίδιο επιτρέπει τον 

υπολογισµό της κατανοµής της πυκνότητας των ελεύθερων ηλεκτρονίων (οπών), ,στη ζώνη 

αγωγιµότητας (σθένους) του νιτριδίου µέσω των εξισώσεων: 

)( VC pn

C txqn DnNn txJ υ)),( = ,(  και 

DptV xqpNp txJ υ), (Dn() =,( , µε )Dpυυ την ταχύτητα ολίσθησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων (οπών). 

Έτσι, οι πιθανότητες κατάληψης και των θετικά, ουδέτερα και αρνητικά φορτισµένων 

παγίδων αντίστοιχα, οι οποίες δίνονται σαν συνάρτηση των ποσοτήτων )  (µέσω του 

amphoteric trap model), µπορούν να υπολογιστούν. Τέλος, η γνώση της κατανοµής των 

παγιδευµένων και ελεύθερων φορέων ρεύµατος στο νιτρίδιο επιτρέπει την εύρεση του κέντρου της 

κατανοµής 

0f,f + −f

( VpCn

Nd του ολικού καθαρού αποθηκευµένου φορτίου στο νιτρίδιο και εποµένως και της 

µεταβολής της τάσης κατωφλίου της διάταξης, µέσω των εξ. 2.24-26. Η αξιοπιστία καθώς και η 

χρησιµότητά του παραπάνω µοντέλου στον σχεδιασµό σύγχρονων διατάξεων µνήµης SONOS 

NVM επιβεβαιώθηκε πρόσφατα πειραµατικά από την εταιρία Motorola [2.50]. 
 

(5) Χαρακτηριστικές συγκράτησης δεδοµένων: Όπως και στις διατάξεις µνήµης FG, η 

µοντελοποίηση των χαρακτηριστικών συγκράτησης δεδοµένων των διατάξεων SONOS απαιτεί τη 

γνώση των µηχανισµών διαρροής ηλεκτρικού φορτίου (ηλεκτρονίων/ οπών) από το στρώµα του 

νιτριδίου, κατά τη διάρκεια αναµονής ή ανάγνωσης της µνήµης. Συνήθως, εξαιτίας του λεπτότερου 

κάτω οξειδίου, η απώλεια του αποθηκευµένου φορτίου στο στρώµα του νιτριδίου θεωρείται ότι 

λαµβάνει χώρα κυρίως διαµέσου του οξειδίου σήραγγας. ∆ιάφοροι µηχανισµοί σήραγγας σε 

συνδυασµό µε θερµικές διαδικασίες εξετάζονται σαν πιθανά αίτια απώλειας φορτίου [2.51]. 
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Πειραµατικά αποτελέσµατα επιδεικνύουν ότι ο ρυθµός απώλειας των δεδοµένων στις διατάξεις 

SONOS είναι συνάρτηση του ηλεκτρικού πεδίου στο οξειδίου σήραγγας (άρα συνάρτηση του 

πάχους οξειδίου σήραγγας) και της θερµοκρασίας κατά την ανάγνωση της πληροφορίας. Επίσης, η 

πυκνότητα των παγίδων φορτίου στη διεπιφάνεια Si/SiO2 έχει παρατηρηθεί ότι επηρεάζει 

σηµαντικά τις χαρακτηριστικές συγκράτησης των διατάξεων SONOS. Μείωση των διεπιφανειακών 

καταστάσεων και εποµένως βελτίωση των χαρακτηριστικών συγκράτησης µπορεί να επιτευχθεί µε 

ανόπτησης της δοµής SONOS σε υψηλή θερµοκρασία σε περιβάλλον υδρογόνου [2.52]. 
 
Β) Τυπικές πειραµατικές χαρακτηριστικές µνήµης: Η επίδραση των διαφορετικών 

συνδυασµών πάχους των στρωµάτων οξειδίου/ νιτριδίου/ οξειδίου στις χαρακτηριστικές 

προγραµµατισµού/ διαγραφής τριών πειραµατικών διατάξεων SONOS (DEV1, DEV2 και DEV3), 

δείχνονται στο σχήµα 2.19 (α) [2.53]. Οι τάσεις εγγραφής/ διαγραφής αντιστοιχούν σε ίδιο περίπου 

αρχικό ηλεκτρικό πεδίο οξειδίου σήραγγας και για τις τρεις διατάξεις (~10 MV/cm). Η διάταξη µε 

το παχύτερο συνολικό στρώµα νιτριδίου/ πάνω οξειδίου (DEV1) επιδεικνύει το µεγαλύτερο 

παράθυρο µνήµης (βλέπε εξ. 2.24) αλλά απαιτεί την υψηλότερη τάση προγραµµατισµού (13 V). 

Από την άλλη, η διάταξη µε το λεπτότερο οξείδιο σήραγγας (DEV3) επιτυγχάνει τη γρηγορότερη 

ταχύτητα προγραµµατισµού. Αυτό δείχνει ότι η µείωση του πάχους του οξειδίου σήραγγας είναι πιο 

δραστική από την ελάττωση του πάχους του νιτριδίου (DEV3) για τη βελτίωση της ταχύτητας 

προγραµµατισµού. Εντούτοις, ο χρόνος διατήρησης της πληροφορίας της διάταξης 3 είναι µόνο 

5×106 s, ενώ η διάταξη 2 φαίνεται να επιτυγχάνει ανιχνεύσιµο παράθυρο µνήµης (~0,5 V) µετά από 

10 χρόνια και 107 κύκλους W/E (σχ. 2.19 (β). Οι βελτιωµένες χαρακτηριστικές συγκράτησης στην 

περίπτωση αυτή οφείλονται στο παχύτερο στρώµα οξειδίου σήραγγας της διάταξης 2.  
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χήµα 2.19: Τυπικές χαρακτηριστικές (α) προγραµµατισ
ύγχρονων πειραµατικών διατάξεων µνήµης SONOS (Πηγή

 
0

µού/ διαγραφής, και (β) συγκράτησης 
: (a) J. Bu and H. White, 2001 [2.53]). 
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2.5 Τεχνολογία FLASH: Σηµερινή κατάσταση -προσεχείς 

περιορισµοί-µελλοντικές τάσεις 
 

Το κόστος κάθε τσιπ µνήµης, όπως και κάθε ηµιαγωγικής διάταξης, καθορίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από το µέγεθός του (από την επιφάνεια του πυριτίου που απαιτείται για την αποθήκευση 

ενός bit). Επίσης, η απαίτηση σε µνήµη NVM των διάφορων ηλεκτρονικών συστηµάτων ποικίλλει 

ανάλογα µε την εφαρµογή τους. Έτσι, οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει διάφορες εναλλακτικές 

αρχιτεκτονικές συστοιχίας κυττάρων µνήµης, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους τόσο ως προς τη 

δοµή των κυττάρων και τις µεθόδους εγγραφής/ διαγραφής που χρησιµοποιούν, όσο και ως προς το 

συµβιβασµό και την παραχώρηση που κάνουν ανάµεσα στο κόστος κατασκευής και την απόδοση 

του τσιπ (ταχύτητα, δυνατότητα αποθήκευσης, τάση και ισχύς λειτουργίας). Οι κυριότερες 

αρχιτεκτονικές λογικής σύνδεσης των κυττάρων της µνήµης FLASH και οι υποστηρικτές τους είναι 

οι: Common Ground NOR (Intel, AMD), DiNOR (Divided Bit line NOR, Mitsubishi), Split-Gate 

(SST), AND (Hitachi) και NAND (Toshiba, Samsung, Sandisk). Οι τρεις πρώτες αρχιτεκτονικές 

επιτρέπουν την τυχαία ανάγνωση/ εγγραφή κάθε κυττάρου της συστοιχίας σε µικρούς χρόνους 

προσπέλασης και για το λόγο αυτό είναι κατάλληλες για την αποθήκευση και επιτόπου εκτέλεση 

κώδικα. Περισσότερο δηµοφιλής είναι η µνήµη NOR FLASH, ενώ η µνήµη FLASH διαχωρισµένης 

πύλης (Split-Gate) κυριαρχεί σε εφαρµογές ενσωµατωµένης µνήµης NVM χαµηλής πυκνότητας. Οι 

µνήµες AND και NAND FLASH εµφανίζουν µεγαλύτερους χρόνους ανάγνωσης από τις 

αντίστοιχες NOR FLASH αλλά είναι ταχύτερες στις λειτουργίες προγραµµατισµού και διαγραφής. 

Εξαιτίας της οργάνωσής τους απαιτούν λιγότερη επιφάνεια πυριτίου και µπορούν να υλοποιηθούν 

σε µεγαλύτερες πυκνότητες. Για το λόγο αυτόν οι µνήµες AND και NAND FLASH 

χρησιµοποιούνται για τη µαζική αποθήκευση δεδοµένων. Μεταξύ αυτών, οι µνήµες NAND 

FLASH είναι οι περισσότερο δηµοφιλείς. 

 
 
2.5.1  Μνήµες αποθήκευσης κώδικα (Code storage): NOR FLASH 
 

Α) Οργάνωση της µνήµης Common Ground NOR FLASH: Επί του παρόντος, η 

αρχιτεκτονική NOR είναι η πιο δηµοφιλής αρχιτεκτονική µνήµης FLASH. Είναι αυτή η οποία 

παραδοσιακά χρησιµοποιείται στο σχεδιασµό της EPROM και EEPROM. Η βασική οργάνωση και 

η αρχή λειτουργίας της µνήµης Common Ground (ή Common Source) NOR-FLASH δείχνεται στο 

σχήµα 2.20. Κάθε µνήµη NOR-FLASH αποθηκεύει ένα ψηφίο πληροφορίας (1 bit) σε ένα 

τρανζίστορ FG, το οποίο αποτελεί το κύτταρο της µνήµης. Η πύλη ελέγχου και η εκροή (drain)

 
61



 
 
Κεφάλαιο 2 Σύγχρονη τεχνολογία ηµιαγωγικής µνήµης                                                                            Ε. Καπετανάκης 
 
 

 
 

 
 

 

High Voltage Source Eras
 (Technology node F > 0,4 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(Memory Block) 

ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
1 τρανζ./1 bit 

 

 

ΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(σε Volt) 

 

Σχήµα 2.20: 
 
 
κάθε κυττάρου συνδέονται µο

ψηφίου (Bit Line, BL) αντίστ

(Common Source Line, SL

αποθήκευσης, η µεγαλύτερη α

(bit line contacts) και την αν

NOR απαιτεί µία τέτοια επα

πυριτίου (2F×5F=10F2 ανά 

κυττάρων της µνήµης NOR-F

γεγονός που την καθιστά µο

(code storage applications). Σ

και AMD) χρησιµοποιούν την
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∆ΙΑΦΡΑΦΗ 
e    Negative Gate Source Erase          Channel Erase 
µm)      (0,4 µm ≤ F < 0,13 µm)                    F ≤ 0,13 µm) 

             

‘0’‘1’

Οργάνωση και λειτουργία της µνήµης NOR-FLASH 

νοσήµαντα µε µία γραµµή λέξης (Word Line, WL) και µία γραµµή 

οιχα, ενώ η σύνδεση της πηγής είναι κοινή για όλα τα τρανζίστορς 

). Στη µνήµη NOR-FLASH, εκτός από τα ενεργά τρανζίστορς 

παίτηση σε επιφάνεια Si προέρχεται από τις επαφές της γραµµής BL 

αγκαία απόστασή τους από τα ηλεκτρόδια πύλης. H αρχιτεκτονική 

φή ανά δύο κύτταρα, γεγονός το οποίο δαπανά µεγάλη επιφάνεια 

κύτταρο, όπου F~ το πλάτος της επαφής BL). Η οργάνωση των 

LASH επιτρέπει τη γρήγορη τυχαία προσπέλαση κάθε κυττάρου της, 

ναδική σε εφαρµογές αποθήκευσης και επιτόπου εκτέλεση κώδικα 

ήµερα, οι κύριοι κατασκευαστές µνήµης FLASH στον κόσµο (Intel 

 αρχιτεκτονική NOR. 
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Το περιεχόµενό της µνήµης NOR-FLASH διαγράφεται ανά µεγάλα τµήµατα (blocks). Το 

µέγεθός τους, το οποίο κυµαίνεται από 1 KByte έως 128 Kbytes, εξαρτάται από την εφαρµογή της 

µνήµης. Η οργάνωση ενός τυπικού τµήµατος, µεγέθους 64 KBytes (512 X 1024 bits=512 Kbits=64 

KBytes), δείχνεται στο σχ. 2.20. Η συνολική µνήµη απαρτίζεται από έναν αριθµό τµηµάτων (π.χ. η 

σύγχρονη µνήµη NOR-FLASH 128 Mbit περιέχει 256 τµήµατα των 64 KΒytes). Κάθε τµήµα 

συνδέεται εξωτερικά µε την τυπική συνδεσµολογία µνήµης (ξεχωριστές γραµµές διεύθυνσης, 

δεδοµένων και ελέγχου, σχ.2.1). Έτσι, όλα τα κύτταρα κάθε λέξης µπορούν να προσπελαστούν 

ταυτόχρονα και το περιεχόµενό τους να διαβαστεί από την αντίστοιχη γραµµή ψηφίου (BL). 
 

 Β) Λειτουργία της µνήµης Common Ground NOR FLASH: Η ανάγνωση, ο 

προγραµµατισµός και η διαγραφή κάθε κυττάρου της µνήµης NOR-FLASH επιτυγχάνεται µε την 

εφαρµογή των κατάλληλων τάσεων στους ακροδέκτες του επιλεγόµενου κυττάρου (σχ. 2.20, 

πίνακας τάσεων λειτουργίας και διάγραµµα κατανοµής τάσης κατωφλίου των κυττάρων). 
 

(1) Ανάγνωση: Κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης όλες οι γραµµές ψηφίου αρχικά προ-

φορτίζεται σε τάση γύρω στο 1 V. Εν συνεχεία, η τάση αυτή διακόπτεται και η επιλεγµένη γραµµή 

λέξης (Selected WL) οδηγείται σε µία κατάλληλη τάση ανάγνωσης VREAD, µε τιµή µεταξύ των δύο 

δυνατών καταστάσεων του τρανζίστορ FG (π.χ. 5V). Οι υπόλοιπες γραµµές λέξης (Unselected WL) 

µένουν ανενεργές (floating). Αν το αποθηκευµένο ψηφίο είναι ‘1’, το κύτταρο θα είναι στην 

αγώγιµη κατάσταση (on-cell) και η γραµµή ψηφίου θα εκφορτιστεί µέσω του επιλεγµένου 

τρανζίστορ. Το δηµιουργούµενο ρεύµα ανιχνεύεται και ενισχύεται µέσω των κυκλωµάτων 

αίσθησης κάθε γραµµής και η τιµή του συγκρίνεται µε το επίπεδο ρεύµατος εκροής ενός κυττάρου 

αναφοράς (τυπικά ένα τρανζίστορ FG το οποίο έχει προγραµµατιστεί κατά τη διάρκεια κατασκευής 

της µνήµης σε κάποιο προκαθορισµένο επίπεδο αναφοράς). Έτσι π.χ., αν το επιλεγµένο κύτταρο 

βρίσκεται στην κατάσταση διαγραφής (εγγραφής) θα έχει µεγαλύτερο (µικρότερο) ρεύµα από το 

κύτταρο αναφοράς, οπότε η κατάστασή του αναγνωρίζεται ως ψηφίο ‘1’ (‘0’). 
 

 (2) Προγραµµατισµός: Στις µνήµες NOR FLASH τα δεδοµένα εγγράφονται ανά λέξεις. 

Κάθε λέξη µπορεί να προγραµµατιστεί µε τυχαία σειρά, αρκεί το τµήµα στο οποίο περιέχεται να 

έχει διαγραφεί προηγουµένως (δηλ. να έχει εγγραφεί σε όλα τα κύτταρα του τµήµατος το ψηφίο 

‘1’). Η εγγραφή του ψηφίου ‘0’, δηλ. η µεταφορά ηλεκτρονίων στην αποµονωµένη πύλη των 

κυττάρων της επιλεγµένης λέξης, γίνεται µε τη µέθοδο έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων. Η επιλεγµένη 

γραµµή λέξης τροφοδοτείται µε την κατάλληλη υψηλή τάση, ενώ οι υπόλοιπες γραµµές λέξης 

καθώς και η γραµµή πηγής (SL) γειώνονται (0 V). Για την εγγραφή του ψηφίου ‘0’ σε κάποιο 

κύτταρο της επιλεγµένης γραµµής λέξης, η αντίστοιχη γραµµή ψηφίου οδηγείται στην κατάλληλη 

υψηλή τάση, η οποία επιτρέπει την έγχυση θερµών ηλεκτρονίων στην αποµονωµένη πύλη του 
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επιλεγµένου τρανζίστορ. Για την περίπτωση εγγραφής του ψηφίου ‘1’ (δηλαδή τη διατήρηση της 

κατάστασης διαγραφής του επιλεγµένου κυττάρου, program inhibit), η αντίστοιχη γραµµή ψηφίου 

οδηγείται σε τάση 0 V έτσι ώστε να αποφευχθεί η έγχυση ηλεκτρονίων στην FG του επιλεγµένου 

τρανζίστορ. Οι απαραίτητες υψηλές τάσεις προγραµµατισµού (και διαγραφής) παράγονται από 

ειδικά κυκλώµατα (αντλίες φορτίου) στο εσωτερικό της µνήµης. Λόγω της µεθόδου 

προγραµµατισµού, κατά τη διάρκεια εγγραφής του ψηφίου ‘0’ το ρεύµα στο κανάλι του 

εγγραφόµενου τρανζίστορ είναι υψηλό (> 100 µA/cell). Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο τον 

ταυτόχρονο προγραµµατισµό όλων των κυττάρων της επιλεγµένης γραµµής λέξης. Κάτι τέτοιο θα 

απαιτούσε αντλίες φορτίου ψηλού ρεύµατος και εποµένως µεγάλη επιφάνεια πυριτίου (υψηλό 

κόστος) για την υλοποίηση τους. Τυπικά, ο αριθµός των κυττάρων (bits) της επιλεγµένης λέξης που 

εγγράφονται σε κάθε διαδικασία προγραµµατισµού είναι 16 ή 32 (2 ή 4 Bytes/programming). 
 
 (3) ∆ιαγραφή: Κατά τη διαδικασία της διαγραφής εγγράφεται το ψηφίου ΄1’ σε όλα τα 

κύτταρα του τµήµατος. Η εξαγωγή των ηλεκτρονίων από τη FG γίνεται µε τη µέθοδο σήραγγας F-

N, εφαρµόζοντας τις κατάλληλες τάσεις στους ακροδέκτες όλων των τρανζίστορς του τµήµατος. Η 

µετακίνηση των ηλεκτρονίων από την αποµονωµένη πύλη µπορεί να επιτευχθεί, είτε ανοµοιόµορφα 

προς το ηλεκτρόδιο της πηγής (non-uniform erase), είτε οµοιόµορφα προς το υπόστρωµα Si 

(uniform erase). Στο σχήµα 2.21 περιγράφονται τα διάφορα σχήµατα διαγραφής τα οποία έχουν 

κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί στις εµπορικές µνήµες NOR-FLASH (Intel ETOX [2.54]). Οι 

αλλαγές στις µεθόδους διαγραφής επέτρεψαν τη µείωση του βάθους πηγαδιού διάχυσης της επαφής 

της πηγής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για παραπέρα ελάττωση στο µήκος του καναλιού του 

κυττάρου. Επιπροσθέτως, µείωσαν και την απαιτούµενη τάση διαγραφής.  

Στις αρχικές εµπορικές µνήµες NOR-FLASH (technology node>0,4 µm), χρησιµοποιήθηκε 

η µέθοδος διαγραφής από την περιοχή της πηγής µε εφαρµογή υψηλής θετικής τάσης µόνο στο 

ηλεκτρόδιο της πηγής (high voltage source erase). Στην τεχνολογία των 0,4 µm υιοθετήθηκε η 

µέθοδος διαγραφής από την περιοχή της πηγής µε εφαρµογή αρνητικής τάσης στην εξωτερική πύλη 

(negative gate source erase). Η µέθοδος αυτή µείωσε την τάση διαγραφής στην πηγή του κυττάρου 

από 12 V που ήταν στο προηγούµενο σχήµα διαγραφής σε περίπου 5 V. Ωστόσο, τα σηµαντικά 

µειονεκτήµατα της µεθόδου διαγραφής από την περιοχή της πηγής: (α) ανοµοιόµορφη νόθευση του 

πηγαδιού της πηγής και (β) υψηλό ρεύµα στο ηλεκτρόδιο της πηγής, band–to-band tunneling 

current BBT [2.55] (βλέπε επίσης παραγρ. 2.5.4(3)), έθεταν σοβαρούς περιορισµούς για την 

παραπέρα επιθετική ελάττωση τόσο του µήκους καναλιού του τρανζίστορ FG, όσο και της 

απαιτούµενης τάσης διαγραφής. Έτσι, στη σηµερινή τεχνολογία των 0,13 µm, υιοθετήθηκε η 

µέθοδος της οµοιόµορφης διαγραφής από το κανάλι (channel erase). Η µέθοδος αυτή επέτρεψε 

περαιτέρω ελάττωση στο βάθος του πηγαδιού της πηγής, αφού στην περίπτωση αυτή η πηγή δεν 
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χρειάζεται να αντέξει τάση µεγαλύτερη από την τάση του υποστρώµατος. Στην οµοιόµορφη 

διαγραφή από το κανάλι, η συνολική τάση διαγραφής µοιράζεται µεταξύ της εξωτερικής πύλης και 

του υποστρώµατος/ της πηγής/ της εκροής, ώστε να µειωθεί η αναγκαία τάση για τη λειτουργία της 

διαγραφής. Επίσης, επειδή ο µηχανισµός F-N δεν απαιτεί υψηλό ρεύµα, η τάση διαγραφής µπορεί 

να παραχθεί από πολύ χαµηλή παροχή τάσης (π.χ. ακόµη και 1,8 V) χρησιµοποιώντας µικρούς 

µετατροπείς τάσης µέσα στο τσιπ της µνήµης. Βέβαια, για την παραγωγή αρνητικών τάσεων µέσα 

στο τσιπ της µνήµης καθώς και για τη θετική πόλωση του υποστρώµατος απαιτείται τεχνολογία 

τριπλού πηγαδιού (Triple-Well) και τρία επίπεδα µετάλλου. Επιπροσθέτως, η τεχνική αποµόνωσης 

STI έχει υιοθετηθεί για την ηλεκτρική αποµόνωση, τόσο των τρανζίστορς αποθήκευσης, όσο και 

των περιφερειακών τρανζίστορς, ώστε να ελαττωθεί η απαιτούµενη επιφάνεια του τσιπ. 
 
Γ) Χαρακτηριστικές προγραµµατισµού/ διαγραφής: Τα χαρακτηριστικά 

προγραµµατισµού/ διαγραφής του κυττάρου της µνήµης ETOX υψηλής πυκνότητας (128 Mbit) 

δείχνονται στο σχήµα 2.21. Η µείωση του πάχους του οξειδίου σήραγγας και του ισοδύναµου 

πάχους SiO2 του διηλεκτρικού ONO (στα 9 και 15 nm, αντίστοιχα) µείωσε ικανοποιητικά τις 

απαιτούµενες τάσεις εγγραφής/ διαγραφής. Ο προγραµµατισµός του κυττάρου µε τη µέθοδο CHEI 

επιδεικνύει σύντοµους χρόνους (~1 µs) σε χαµηλές τάσεις εκροής (Vd~ 4 V) και εξωτερικής πύλης 

(Vg~ 10 V). Επίσης, η µέθοδος της οµοιόµορφης εξαγωγής ηλεκτρονίων από την αποµονωµένη 

πύλη προς το κανάλι εµφανίζει ικανοποιητικούς χρόνους διαγραφής (~100 ms) ακόµη και σε τάση 

υποστρώµατος-πύλης 14 V. Πρακτικά, για να επιτευχθεί µικρή διασπορά στην τάση κατωφλίου της 

κατάστασης προγραµµατισµού των εγγραφόµενων κυττάρων, η έγχυση θερµών ηλεκτρονίων 

γίνεται µε την εφαρµογή όχι ενός µόνο θετικού παλµού Vg στην εξωτερική πύλη, αλλά µε 

διαδοχικούς παλµούς εύρους, συνήθως, 1 µs και πλάτους το οποίο αυξάνεται µε σταθερό βήµα ∆Vg 

(συνήθως Vg =5,5 V και ∆Vg= 0,5 V). Η λειτουργία προγραµµατισµού µε πολλαπλούς παλµούς και 

µε ταυτόχρονο έλεγχο της τάσης κατωφλίου (incremental step pulse programming with verification 

ISPP), χρησιµοποιείται συνήθως σε όλους τους τύπους µνήµης FLASH [2.57]. Για τη NOR, ο 

τυπικός χρόνος προγραµµατισµού µε τη µέθοδο αυτή είναι περίπου 10 µs ανά Byte. 

 
 
Σχήµα 2.21: Μεταβολή 
της τάσης κατωφλίου 
µε το χρόνο εγγραφής 
και διαγραφής στο 
κύτταρο της εµπορικής 
µνήµης ETOX, 
τεχνολογίας 130 nm. 
(ΠΗΓΗ: S. Keeney, 
(INTEL), [2.56]). 
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2.5.2  Μνήµες µαζικής αποθήκευσης (Data storage): NAND FLASH 
 

Α) Οργάνωση της µνήµης NAND FLASH: Η αρχιτεκτονική NAND FLASH αναπτύχθηκε 

για να ελαττωθεί η επιφάνεια του Si, η οποία απαιτείται για την αποθήκευση ενός bit, σε πείσµα 

των σοβαρών περιορισµών σµίκρυνσης του τρανζίστορ FG. Στην αρχιτεκτονική αυτή, η µείωση 

της επιφάνειας Si/ bit αποθήκευσης παρέχεται από τον περιορισµό των επαφών εκροής στα 

κύτταρα της συστοιχίας. Όπως φαίνεται στην κάτοψη και στο αντίστοιχο ισοδύναµο κύκλωµα του 

σχήµατος 2.22, η βασική δοµή-συστοιχία κυττάρων της αρχιτεκτονικής NAND υλοποιείται από 

έναν αριθµό τρανζίστορς FG (συνήθως 16 ή 32), τα οποία είναι συνδεµένα µεταξύ τους σε σειρά. Η 

στήλη των τρανζίστορς συνδέεται στα δύο άκρα σε µία γραµµή ψηφίου (BL) και σε µία γραµµή 

πηγής (SL), µέσω δύο κοινών τρανζίστορς (δύο πύλες επιλογής, select gates, SG1 και SG2 

αντίστοιχα). Η οργάνωση αυτή επιτρέπει σε όλα τα τρανζίστορς-ψηφία µέσα στη βασική δοµή 

NAND, καθένα από αυτά αποθηκεύει ένα δυαδικό ψηφίο, να µοιράζονται κοινή πηγή και εκροή. 

Έτσι, οι επαφές εκροής περιορίζονται σε µία ανά 16 ή 32 κύτταρα, επιτρέποντας τη µείωση της 

ενεργού επιφάνειας του κυττάρου της µνήµης NAND στα 2F×2F=4F2/cell. 

 
 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(Memory Block) 

 

18 ή 3  
ΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(σε Volt) 
 

ΠΡ
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ΒΑΣΙΚΗ ∆ΟΜΗ 
4 τρανζ./16 ή 32 bit
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 ‘0’‘1’ 
ΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Σχήµα 2.22: Οργάνωση και λειτουργία της µνήµης NAND-FLASH 
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Όπως δείχνεται στο σχ. 2.22, κάθε τµήµα (block) της µνήµης NAND-FLASH οργανώνεται 

κατά σελίδες (pages), επαναλαµβάνοντας την παραπάνω βασική δοµή στήλης των τρανζίστορς FG. 

Όλα τα κύτταρα µίας σελίδας, τα οποία ανήκουν σε µία γραµµή λέξης (WL) (αναφέρεται και ως 

γραµµή επιλογής σελίδας, page select line), προσπελαύνονται και προγραµµατίζονται ταυτόχρονα. 

Τα κύτταρα κάθε στήλης ανήκουν σε διαφορετική σελίδα και µοιράζονται όλα κοινή γραµµή 

ψηφίου (BL), οπότε η ανάγνωση και ο προγραµµατισµός τους δεν µπορεί να γίνει ταυτόχρονα παρά 

µόνο σε ένα από αυτά. Η σύνδεση της εκροής και της πηγής των σειριακά συνδεµένων 

τρανζίστορς-ψηφίων κάθε στήλης µε τις αντίστοιχες γραµµές BL και SL γίνεται µε την 

ενεργοποίηση των πυλών ελέγχου SG1 και SG2, αντίστοιχα. Η πύλη SG1 εξασφαλίζει 

επιλεκτικότητα, ενώ η πύλη SG2 εµποδίζει τη διέλευση του ρεύµατος προς την πηγή κατά τη 

διάρκεια του προγραµµατισµού κάθε κυττάρου της στήλης.  

Σε κάθε µνήµη NAND FLASH, το µέγεθος της σελίδας της (δηλ. το ‘µήκος’ της γραµµής 

λέξης σε Bytes) αναφέρεται ως (A+B) Bytes, (στο παράδειγµα του σχ. 2.22 το µήκος της σελίδας 

είναι 4224 bits=(512+16) Bytes), όπου Α (π.χ. 512) είναι ο αριθµός των ενεργών Bytes της σελίδας 

και Β (π.χ. 16) είναι ο αριθµός των εφεδρικών Bytes (Redundant cell array), τα οποία προστίθενται 

σε κάθε σελίδα µε σκοπό τη σωστή λειτουργία της µνήµης. Το µέγεθος κάθε τµήµατος είναι ίσο µε 

το ενεργό µέγεθος κάθε σελίδας σε Bytes επί τον αριθµό των σελίδων σε bits, ο οποίος είναι ίσος 

µε τον αριθµό των σειριακά συνδεµένων τρανζίστορς FG στη βασική δοµή NAND. Για την 

περίπτωση του σχ. 2.22 το µέγεθος του τµήµατος είναι 512 × 32 Bytes = 16 ΚΒ, µέγεθος το οποίο 

αντιστοιχεί στη σύγχρονη µνήµη NAND FLASH µεγέθους 1 Gbit, η οποία περιέχει 8192 τέτοια 

τµήµατα (8192 × 16 ΚΒ =1 Gbit). 
 
Β) Λειτουργία της µνήµης NAND FLASH: Ένα ελάττωµα της αρχιτεκτονικής NAND είναι 

ότι, λόγω των σειριακά συνδεµένων τρανζίστορς, το ρεύµα ανίχνευσης ενός κυττάρου στην 

κατάσταση διαγραφής (ψηφίο ‘1’) είναι πολύ µικρότερο (~1 µA) από το αντίστοιχο της 

αρχιτεκτονικής NOR (>10 µA). Σαν αποτέλεσµα, η ταχύτητα ανάγνωσης ενός τυχαίου κυττάρου 

µέσα στη συστοιχία της µνήµης NAND είναι πολύ αργή (> 10 µs) και αυτό την καθιστά ασύµβατη 

σε εφαρµογές µνήµης τυχαίας προσπέλασης. Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό, η προσπέλαση 

του περιεχοµένου της µνήµης NAND-FLASH γίνεται σειριακά (serial access mode), κατά σελίδες. 

Όλα τα κύτταρα µίας σελίδας (π.χ. 512 Bytes) διαβάζονται ταυτόχρονα και το περιεχόµενό της 

σελίδας µεταφέρεται ταχύτατα (~50 ns) σε έναν προσωρινό χώρο αποθήκευσης (on-chip SRAM 

page buffer), απ’ όπου µπορεί να διαβαστεί τµηµατικά και πολύ γρήγορα (~50 ns) από το 

υπολογιστικό σύστηµα. Η µεγάλη πυκνότητα και η µέθοδος µεταφοράς δεδοµένων κατά σελίδες 

καθιστούν τη µνήµη NAND-FLASH ιδανική για µαζική αποθήκευση δεδοµένων. 
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Οι απαιτούµενες τάσεις για τις λειτουργίες της ανάγνωσης, του προγραµµατισµού και της 

διαγραφής της µνήµης NAND-FLASH δείχνονται στον πίνακα του σχ. 2.22. Για την εισαγωγή/ 

εξαγωγή ηλεκτρονικού φορτίου στην/ από την αποµονωµένη πύλη των κυττάρων της µνήµης 

NAND χρησιµοποιείται ο µηχανισµός σήραγγας F-N. Να σηµειωθεί ότι, σε αντίθεση µε τη µνήµη 

NOR, όλα τα τρανζίστορ-ψηφία της µνήµης NAND έχουν χαµηλή τάση κατωφλίου (στην 

κατάσταση διαγραφής), ουσιαστικά είναι τύπου δια-κένωσης (depletion type), δηλ. άγουν ακόµη κι 

όταν η τάση στην πύλη είναι 0 V (σχ. 2.23, κατανοµή της τάσης κατωφλίου των κυττάρων). 
 
(1) Ανάγνωση: Κατά τη λειτουργία της ανάγνωσης των δεδοµένων µίας σελίδας όλες οι 

γραµµές λέξης προ-φορτίζονται αρχικά σε τάση περίπου 1 V. Εν συνεχεία η τάση αυτή διακόπτεται 

και η αντίστοιχη γραµµή λέξης (selected WL) επιλέγεται εφαρµόζοντας τάση 0 V, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες γραµµές λέξης (unselected WL), καθώς και οι δύο πύλες επιλογής SG1 και SG2 

οδηγούνται σε τάση περίπου 5 V. Η γραµµή της πηγής (SL), και το υπόστρωµα (bulk: P και N-

well) οδηγούνται στη γείωση (0 V). Αν το ψηφίο ενός κυττάρου είναι ‘1’ το τρανζίστορ αυτό θα 

βρίσκεται, για τη τάση ανάγνωσης VREAD= 0 V, στην αποκοπή, ενώ αν αυτό περιέχει το ψηφίο ‘0’ 

θα άγει ρεύµα, δηµιουργώντας ένα µονοπάτι από την αντίστοιχη προ-φορτισµένη γραµµή λέξης 

(BL) στη γείωση. Η ανίχνευση της ύπαρξης ή όχι ροής ρεύµατος καθορίζει και το ψηφίο του 

συγκεκριµένου κυττάρου. 
 
(2) Προγραµµατισµός: Η εισαγωγή των δεδοµένων στη µνήµη NAND FLASH γίνεται 

κατά σελίδες. Σε κάθε λειτουργία προγραµµατισµού όλα τα κύτταρα µιας σελίδας (π.χ. 512 Bytes) 

εγγράφονται ταυτόχρονα, αρκεί η σελίδα στην οποία περιέχονται να έχει διαγραφεί προηγουµένως 

(δηλ. να έχει εγγραφεί σε όλα τα κύτταρα της σελίδας το ψηφίο ‘1’). Κατά τον προγραµµατισµό, 

υψηλή τάση (π.χ. 20 V) εφαρµόζεται µόνο στη γραµµή λέξης (selected WL) της προς εγγραφή 

σελίδας και µέτρια τάση (π.χ. 10 V) στις υπόλοιπες, µη-επιλεγµένες, γραµµές λέξης. Τάση VCC 

(π.χ. 8V) εφαρµόζεται στην πάνω πύλη επιλογής SG1, ώστε όλα τα κύτταρα της επιλεγµένης 

σελίδας να συνδεθούν µε τις αντίστοιχες γραµµές ψηφίου (BL). Η κάτω πύλη επιλογής SG2, η 

πηγή (SL) και το υπόστρωµα (bulk) οδηγούνται στη γείωση (0 V). Για την εγγραφή του ψηφίου ‘0’ 

σε κάποιο κύτταρο της επιλεγµένης σελίδας, η αντίστοιχη γραµµή ψηφίου (‘0’ BL) γειώνεται. Η 

υψηλή διαφορά δυναµικού µεταξύ πύλης-καναλιού σε αυτό το τρανζίστορ FG (20 V) προκαλεί τη 

µετακίνηση ηλεκτρονίων από το κανάλι στην αποµονωµένη πύλη του τρανζίστορ (µηχανισµός 

σήραγγας F-N), εποµένως την εγγραφή του ψηφίου ΄0’. Για την περίπτωση εγγραφής του ψηφίου 

‘1’ (δηλαδή τη διατήρηση της κατάστασης διαγραφής σε κάποιο κύτταρο της επιλεγµένης σελίδας), 

η αντίστοιχη γραµµή ψηφίου (‘1’ BL) οδηγείται σε τάση VCC. Η τάση αυτή µεταφέρεται, µέσω του 

αγώγιµου δρόµου των εν σειρά τρανζίστορς της στήλης, στο κανάλι του επιλεγµένου κυττάρου,
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 2.23: Χαρακτηριστικές προγραµµατισµού και διαγραφής του κυττάρου της σύγχρονης 
ς NAND FLASH 1 Gbit, τεχνολογίας 0,12 nm. (ΠΗΓΗ: Ki-Tae Park, (Halo LSI), [2.59]). 

λώντας χαµηλή διαφορά δυναµικού πύλης-καναλιού (~10 V) σε αυτό το κύτταρο. Έτσι, 

ύγεται η µεταφορά ηλεκτρονίων στην FG του κυττάρου αυτού, το οποίο παραµένει στην 

ούµενη κατάσταση διαγραφής του (ψηφίο ‘1’). 
 
(3) ∆ιαγραφή: Κατά τη διαδικασία της διαγραφής, δηλ. της εγγραφής του ψηφίου ΄1’ σε 

 κύτταρα ενός τµήµατος της µνήµης NAND, εφαρµόζεται υψηλή τάση (π.χ. 21 V) στο 

ωµα (P-well και N-well), ενώ όλες οι γραµµές λέξης οδηγούνται σε τάση 0 V. Έτσι, όλα τα 

στορ-ψηφία του τµήµατος έρχονται στην κατάσταση χαµηλής τάσης κατωφλίου. 
 
Γ) Χαρακτηριστικές προγραµµατισµού/ διαγραφής: Η µεταβολή της τάσης κατωφλίου 

σαν συνάρτηση της διάρκειας και του πλάτους του εφαρµοζόµενου παλµού εγγραφής και 

φής στο κύτταρο της σύγχρονης εµπορικής µνήµης NAND FLASH υψηλής πυκνότητας (1 

amsung Electronics) δείχνεται στο σχήµα 2.23. Το πάχος του οξειδίου σήραγγας και του 

τρικού ONO (ισοδύναµο πάχος SiO2) είναι 7 και 14,5 nm, αντίστοιχα, ενώ η τεχνολογία 

ήρωσης είναι 0,12 µm. Η κατανοµή της τάσης κατωφλίου των εγγραφόµενων και 

φόµενων κυττάρων επιδεικνύει ικανοποιητική οµοιοµορφία (2,5 V και 2 V, αντίστοιχα), για 

ρίπτωση του προγραµµατισµού και της διαγραφής των κυττάρων µε εφαρµογή απλών 

ν 16-17 V/ 30 µs στην πύλη ελέγχου και 19 V/ 1 ms στο υπόστρωµα αντίστοιχα (Samsung, 

. Επί πλέον, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο προγραµµατισµού µε διαδοχικούς παλµούς (ISPP), 

οµορφία της κατανοµής της τάσης κατωφλίου βελτιώνεται σηµαντικά (π.χ. διασπορά VTH<1 

 συνολικός χρόνος, ο οποίος απαιτείται για τον προγραµµατισµό µίας σελίδας (π.χ. 512 

, µε τη µέθοδο αυτή είναι συνήθως 200 µε 300 µs. 
 
∆) NOR εναντίον NAND FLASH: Τυπικά βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων µνηµών 

και NAND FLASH δείχνονται στον πίνακα 2.3. Συνοπτικά, οι µνήµες NOR επιδεικνύουν 

ερους χρόνους τυχαίας προσπέλασης από τις αντίστοιχες NAND αλλά είναι πιο αργές στις
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Πίνακας 2.3: Τυπικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης µνήµης FLASH, τύπου NOR και NAND  

 
 
λειτουργίες προγραµµατισµού και διαγραφής. Επίσης, λόγω της οργάνωσης των κυττάρων της, η 

NAND υλοποιείται σε µεγαλύτερες πυκνότητες από τη NOR. Το χαµηλό κόστος/bit και η µέθοδος 

µεταφοράς δεδοµένων (κατά σελίδες) καθιστά τη µνήµη NAND ελκυστική σε εφαρµογές µαζικής 

αποθήκευσης δεδοµένων. Από την άλλη, η NOR επιτρέπει τη γρήγορη προσπέλαση µεµονωµένων 

περιοχών µέσα στη µνήµη (π.χ. ανάγνωση ανά λέξεις ή ανά Byte), οπότε είναι ιδανική για την 

αποθήκευση και επιτόπου εκτέλεση κώδικα (direct execution, ή eXecution In Place, XIP). 

 
 
2.5.3 Ενσωµατωµένες µνήµες (Embedded NVM): Split-gate FLASH 
 

Για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, π.χ των κινητών 

τηλεφώνων, είναι αναγκαία η ενσωµάτωση της µνήµης FLASH µέσα στο τσιπ των λογικών 

διατάξεων (embedded NVM). Στόχος αυτής της διαδικασίας ολοκλήρωσης είναι: (α) η ελάττωση 

του βάρους και του µεγέθους των συσκευών, (β) η επιτάχυνση των λειτουργιών του επεξεργαστή 

και εποµένως, (γ) η βελτίωση της απόδοσης σε χαµηλότερη ισχύ λειτουργίας, καθώς η µείωση του 

αριθµού των τσιπς ελαττώνει σηµαντικά τις µεταξύ τους διασυνδέσεις άρα και τις χωρητικότητες 

που τις συνοδεύουν. 

Η κυριαρχία µίας τεχνολογίας µνήµης σε ένα πεδίο εφαρµογών δεν εγγυάται αναγκαστικά 

και την επικράτησή της σε κάποιο άλλο. Οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν την καταλληλότητα 

µιας τεχνολογίας µνήµης NVM σε εφαρµογές του τύπου System On Chip, (SoC), είναι: 

(1) Συµβατότητα µε τις διαδικασίες της λογικής CMOS-απόδοση, κόστος. 

(2) Μικρό µέγεθος τσιπ συµπεριλαµβανόµενων των περιφερειακών κυκλωµάτων. 

(3) Χαµηλή τάση και ισχύς λειτουργίας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.24: Το κύτταρο της µνήµης διαχωρισµένης πύλης SUPERFLASH, το οποίο χρησιµοποιεί η 
εταιρία Silicon Storage Technology (SST) για εφαρµογές ενσωµατωµένης µνήµης NVM χαµηλής 
πυκνότητας. Οι τάσεις προγραµµατισµού (µέθοδος SSI) και διαγραφής (Poly-to-Poly F-N 
tunneling), αναφέρονται στην τωρινή τεχνολογία των 0,25 µm. 
 
 

Η τεχνολογία NAND FLASH δεν είναι κατάλληλη για την υλοποίηση ενσωµατωµένης 

µνήµης, λόγω του µακρού χρόνου προσπέλασης, ο οποίος δεν επιτρέπει την τυχαία ανάγνωση των 

δεδοµένων της, και των εξαιρετικά υψηλών τάσεων εγγραφής/ διαγραφής, οι οποίες είναι 

ασύµβατες µε τις διαδικασίες της λογικής CMOS. Από την άλλη µεριά, τα υψηλά επίπεδα ρεύµατος 

(> 100 µA), αναγκαία για τον προγραµµατισµό της συµβατικής µνήµης NOR (µέθοδος CHEI), 

εµποδίζουν τη χαµηλή κατανάλωση ισχύος της µνήµης αυτής (κυρίως σε υψηλές πυκνότητες). 

Επιπροσθέτως, επιβάλουν µεγάλες αντλίες φορτίου για την παραγωγή των τάσεων 

προγραµµατισµού µέσα στη µνήµη, γεγονός που οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της επιφάνεια του 

τσιπ, σε εφαρµογές οι οποίες απαιτούν ενσωµατωµένη µνήµη µικρής πυκνότητας (µικρή επιφάνεια 

συστοιχίας κυττάρων). 

Σήµερα η κυρίαρχη τεχνολογία στην αγορά ενσωµατωµένης µνήµης FLASH χαµηλής 

πυκνότητας (<4 Mbit) αναφέρεται ως SUPERFLASH και υποστηρίζεται από την εταιρία Silicon 

Storage Technology, SST. Η µνήµη αυτή χρησιµοποιεί κύτταρα διαχωρισµένης πύλης (split-gate, 

σχ. 2.24) µε αρχιτεκτονική λογικής σύνδεσης τύπου NOR [2.60]. Η αρχιτεκτονική και η διαδικασία 

κατασκευής των κυττάρων µε παχύτερα αξιόπιστα οξείδια και λιγότερα κατασκευαστικά βήµατα 

(masking steps) προσφέρουν την καλύτερη επιλογή για αξιοπιστία, κόστος και απόδοση. Η χρήση 

της διαχωρισµένης πύλης περιορίζει σηµαντικά το ρεύµα προγραµµατισµού (<1 µA, µέθοδος 

έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων από την περιοχή της πηγής, SSI), καθώς επίσης και τα σφάλµατα 

διαγραφής (over erase). Οι περιοχές ενίσχυσης του ηλεκτρικού πεδίου στα άκρα της αποµονωµένης 

πύλης, µειώνουν το µέσο ηλεκτρικό πεδίο διαγραφής στο πολύ-οξείδιο (ελαττώνουν την ηλεκτρική 

καταπόνηση της διάταξης), βελτιώνοντας τις χαρακτηριστικές επαναπρογραµµατισµού και 

συγκράτησης των δεδοµένων. Επίσης, επιτρέπουν τη λειτουργία της διαγραφής σε χαµηλότερες 

τάσεις (<11 V, FG to CG F-N tunneling), µειώνοντας έτσι την αναγκαία επιφάνεια των 

περιφερειακών κυκλωµάτων της µνήµης. Τέλος, η οργάνωση σε µικρά ή µεσαία τµήµατα παρέχει 

βέλτιστη απόδοση και ευλυγισία στις εντός συστήµατος λειτουργίες εγγραφής/ διαγραφής. 
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 Ένα σοβαρό µειονέκτηµα της µνήµης SUPERFLASH είναι η µεγάλη επιφάνεια Si που απαιτεί 

η κατασκευή του τρανζίστορ διαχωρισµένης πύλης (4F×4F=16F2/cell). Το γεγονός αυτό κάνει 

εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία σµίκρυνσης του κυττάρου της, εποµένως την πρακτική 

υλοποίηση της µνήµης αυτής σε µεγάλες πυκνότητες. Η τεχνολογία των 0,25 µm, η οποία 

υιοθετήθηκε πρόσφατα, είναι 3 µε 4 τεχνολογικές γενιές πίσω από τις αντίστοιχες διαδικασίες της 

λογικής. Η αυτό-ευθυγραµµισµένη (self-aligned) τεχνολογία των 0,18 µm, η οποία αναµένεται να 

δώσει στην αγορά τσιπς µεγέθους 16 και 64 Mbit, βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης [2.61]. 

 Η εξέλιξη στο λειτουργικό σύστηµα των φορητών συσκευών απαιτεί ολοένα και 

µεγαλύτερη πυκνότητα ενσωµατωµένης µνήµης µόνιµης αποθήκευσης. Για παράδειγµα το 2002, το 

µέγεθος της µνήµης FLASH, το οποίο ζητούσε η αγορά των κινητών τηλεφώνων, ήταν κατά µέσο 

όρο 45 Mbit. Σήµερα, σε εφαρµογές ενσωµατωµένης µνήµης NVM µεγάλης πυκνότητας 

χρησιµοποιείται κυρίως η συµβατική τεχνολογία NOR FLASH. Εντούτοις, ζητήµατα αξιοπιστίας 

κάνουν σχεδόν αδύνατη την παραπέρα µείωση της τάσης και του ρεύµατος προγραµµατισµού/ 

διαγραφής του τρανζίστορ αποµονωµένης πύλης. Προς το παρόν είναι αβέβαιο κατά πόσον η 

παρούσα τεχνολογία µνήµης ETOX θα µπορέσει να ενσωµατωθεί πρακτικά στις διαδικασίες της 

λογικής CMOS, κυρίως σε εφαρµογές οι οποίες απαιτούν µεγάλη πυκνότητα, µικρή τάση 

τροφοδοσίας και χαµηλή κατανάλωση ισχύος. 

 
 
2.5.4 Προβλήµατα αξιοπιστίας της µνήµης FLASH 
 

Η αξιοπιστία των λειτουργιών προγραµµατισµού, διαγραφής και ανάγνωσης κάθε 

ολοκληρωµένου κυκλώµατος µνήµης FLASH περιλαµβάνει: (1) Τη διάρκεια 

επαναπρογραµµατισµού της µνήµης (endurance), (2) Την ικανότητα συγκράτησης του 

περιεχοµένου της (retention), (3) Τις διαταραχές που προκαλεί, κάθε λειτουργία ανάγνωσης ή 

προγραµµατισµού, στο περιεχόµενο των κυττάρων που δεν διαβάζονται ή δεν εγγράφονται (read, 

program disturbs). Καθένα από αυτά εξετάζεται µε περισσότερη λεπτοµέρεια παρακάτω. 
 
Α) ∆ιάρκεια επαναπρογραµµατισµού: Η αδυναµία προγραµµατισµού της µνήµης FLASH, 

πέραν ενός ορισµένου αριθµού λειτουργιών προγραµµατισµού (προγραµµατισµός P έπειτα από 

διαγραφή E, κύκλος P/E), οφείλεται στη ζηµιά την οποία προκαλεί στο κύτταρο κάθε διαδικασία 

αλλαγής του περιεχοµένου του. Ο βαθµός της βλάβης αυτής, η οποία σχετίζεται µε την υποβάθµιση 

της ποιότητας του οξειδίου σήραγγας εξαιτίας της παγίδευσης φορτίου (ή/ και της δηµιουργίας 

παγίδων φορτίου) στο οξείδιο και στη διεπιφάνεια υποστρώµατος/ οξειδίου, εξαρτάτα από τη 

µέθοδο εγγραφής/ διαγραφής που χρησιµοποιείται. Τυπικές χαρακτηριστικές της δυνατότητας επα- 
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 (α) NOR FLASH 

∆ιαγραφή 

Προγραµµατισµός

∆ιαγραφή 

Προγραµµατισµός 

(β) NAND FLASH 

Σχήµα 2.25: Τυπικές χαρακτηριστικές διάρκειας επαναπρογραµµατισµού (endurance 
characteristics) του κυττάρου της σύγχρονης µνήµης FLASH υψηλής πυκνότητας (Samsung 
Electronics). (α) Τεχνολογία NOR ανοµοιόµορφης εγγραφής (drain side CHEI)/ οµοιόµορφης 
διαγραφής (F-N channel erase) [2.63], (β) τεχνολογία NAND οµοιόµορφης εγγραφής/ διαγραφής 
(F-N FG to substrate write/erase) [2.64]. Η υποβάθµιση της ποιότητας του οξειδίου, λόγω της 
παγίδευσης φορτίου µε τους κύκλους και τη µέθοδο εγγραφής/ διαγραφής απεικονίζεται στα 
αντίστοιχα σχηµατικά ένθετα. 
 
 
ναπρογραµµατισµού του κυττάρου της σύγχρονης εµπορικής µνήµης NOR και NAND FLASH 

δείχνονται στο σχήµα 2.25. Η µέθοδος της οµοιόµορφης µετακίνησης φορτίου µεταξύ FG και 

υποστρώµατος (uniform F-N tunneling), η οποία χρησιµοποιείται για την εγγραφή/ διαγραφή του 

κυττάρου της µνήµης NAND, εξασφαλίζει ευρύ παράθυρο µνήµης (π.χ. ~ 3,5 V), ακόµα και µετά 

από 1 εκατοµµύριο κύκλους P/E. Σε αντίθεση, το παράθυρο της τάσης κατωφλίου στο κύτταρο της 

µνήµης NOR (ανοµοιόµορφη µέθοδος εγγραφής µε έγχυση θερµών ηλεκτρονίων CHEI) αρχίζει να 

µειώνεται γρήγορα έπειτα από περίπου 1000 κύκλους P/E και η ικανότητα προγραµµατισµού του 

κυττάρου υποβαθµίζεται σηµαντικά πέραν των 105 κύκλων P/E. Στην περίπτωση αυτή, η 

εντοπισµένη εισαγωγή ηλεκτρονίων πολύ υψηλής ενέργειας µέσα στο οξείδιο σήραγγας, µε τη 

µέθοδο CHEI, προκαλεί αυξηµένο ρυθµό γέννησης παγίδων φορτίου τόσο στο οξείδιο, όσο και στη 

διεπιφάνεια Si/SiO2 [2.62]. Η παρουσία παγιδευµένων ηλεκτρονίων στο οξείδιο και στη 

διεπιφάνεια κοντά στην περιοχή της εκροής εµποδίζει τα θερµά ηλεκτρόνια του καναλιού να 

µετακινηθούν προς την αποµονωµένη πύλη. Το φαινόµενο αυτό επιβαρύνεται επίσης και από τις 

οπές οι οποίες µπορούν να εισάγονται, κατά τον προγραµµατισµό, στο οξείδιο από την περιοχή της 

εκροής, όπου το κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο είναι ελκτικό για τις θερµές οπές του υποστρώµατος. 

Στην τεχνολογίας NAND οµοιόµορφης εγγραφής/ διαγραφής, (παρόµοια µε την τεχνολογία 

NOR οµοιόµορφης διαγραφής), η τάση κατωφλίου της κατάστασης διαγραφής εξαρτάται από τον 

αριθµό των κύκλων P/E. Εντούτοις, στην περίπτωση της NAND, η τάση κατωφλίου της 

κατάστασης προγραµµατισµού δεν εξαρτάται από τον αριθµό των κύκλων P/E. Λόγω της 

οµοιόµορφης εγγραφής και διαγραφής, η παγίδευση του φορτίου στο οξείδιο, καθώς και η 
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δηµιουργία παγίδων φορτίου µέσα σε αυτό και τη διεπιφάνεια Si/SiO2, λαµβάνει χώρα σε όλη την 

έκταση πάνω από το κανάλι. Στην περίπτωση αυτή, το παγιδευµένο φορτίο δε µειώνει µόνο το 

ρυθµό έγχυσης ηλεκτρονίων στην αποµονωµένη πύλη, αλλά αυξάνει επίσης και την τάση επίπεδης 

ζώνης (VFB) του κυττάρου. Έτσι για όσο διάστηµα, οι µεταβολές της τάσης VFB αντισταθµίζουν τις 

µεταβολές της τάσης κατωφλίου του τρανζίστορ, εξαιτίας της µείωσης του φορτίου στην πύλη FG, 

η κατάσταση εγγραφής του κυττάρου θα παραµένει ουσιαστικά σταθερή (π.χ. ακόµη και µετά από 

106 κύκλους P/E). Η µικρή αρχική µείωση στην τάση κατωφλίου της κατάστασης διαγραφής (π.χ. 

έως 104 κύκλους P/E στο σχ. 2.25 (β)) συνήθως αποδίδεται στην παγίδευση θετικού φορτίου µέσα 

στο οξείδιο σήραγγας (hole trapping), ενώ η ακολουθούµενη αύξηση µετά από 104 κύκλους P/E 

αποδίδεται στην παγίδευση ηλεκτρονίων. Να σηµειωθεί ότι, κατά τη διαδικασία έγχυσης φορτίου 

στο οξείδιο αρχικά λαµβάνει χώρα η παγίδευση οπών, εξαιτίας της διαφοράς στην ενεργό διατοµή 

σύλληψης (capture cross section) µεταξύ των παγίδων ηλεκτρονίου και οπής στο οξείδιο (10-16-10-

19 cm2 και 10-13-10-14 cm2 αντίστοιχα). 
 

(2) Συγκράτηση δεδοµένων: Όπως η διάρκεια επαναπρογραµµατισµού, έτσι και η διάρκεια 

συγκράτησης του περιεχοµένου της µνήµης FLASH επηρεάζεται από την υποβάθµιση της 

ποιότητας του οξειδίου σήραγγας. Όµως είναι πιθανό, µετά από έναν αριθµό κύκλων P/E, το 

κύτταρο να επιτρέπει ακόµη τον προγραµµατισµό του, αλλά να µην µπορεί να ικανοποιήσει το 

χρονικό όριο συγκράτησης της πληροφορίας. Και αυτό γιατί η απαίτηση για µόνιµη αποθήκευση, 

επιβάλει απίστευτα χαµηλά επίπεδα ρεύµατος διαρροής στο κύτταρο της µνήµης FLASH. Για 

παράδειγµα, στα κύτταρα της σύγχρονης µνήµης FLASH υψηλής πυκνότητας, η κατάσταση 

προγραµµατισµού τους επιτυγχάνεται µε έγχυση περίπου 10000 ηλεκτρονίων στην πύλη FG, ενώ 

για την ασφαλή ανίχνευση της κατάστασης αυτής επιτρέπεται έως και 20 % περίπου απώλεια 

φορτίου. Έτσι, η απαίτηση για συγκράτηση των δεδοµένων τουλάχιστον για 10 χρόνια επιβάλει 

µέγιστη απώλεια φορτίου, η οποία ισοδυναµεί µε διαρροή 4 ηλεκτρόνιων περίπου την εβδοµάδα. 

Η απώλεια του φορτίου µπορεί να γίνει µέσω διάφορων µηχανισµών διαρροής διαµέσου 

των διηλεκτρικών σήραγγας, και ελέγχου [2.65]. Το πάχος των διηλεκτρικών αυτών αποτελεί την 

κρισιµότερη παράµετρο για την ασφαλή συγκράτηση του περιεχοµένου της µνήµης και τη 

µεγαλύτερη τεχνολογική πρόκληση για την ελάττωση των τάσεων λειτουργίας της µνήµης FLASH. 

Σήµερα, σαν διηλεκτρικό ελέγχου χρησιµοποιείται τριπλό διηλεκτρικό στρώµα ONO, το οποίο σε 

σύγκριση µε το απλό στρώµα οξειδίου, επιτρέπει χαµηλότερα επίπεδα διαρροής ρεύµατος σε 

λεπτότερα πάχη. Για την περίπτωση του διηλεκτρικού σήραγγας, οι απαιτήσεις είναι κατά πολύ 

αυστηρότερες καθόσον από τη µία, αυτό πρέπει να είναι αρκετά λεπτό ώστε να επιτρέπει γρήγορες 

ταχύτητες εγγραφής/ διαγραφής σε εύλογα επίπεδα τάσης µε ελάχιστη υποβάθµιση της ποιότητας 

του µετά από 105 κύκλους P/E και από την άλλη αυτό πρέπει να είναι αρκετά παχύ, ώστε να 
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Σχήµα 2.26: Χαρακτηριστικές συγκράτησης 
δεδοµένων του κυττάρου της µνήµης FLASH, 
µετά από κύκλους εγγραφής/ διαγραφής (W/E), 
σαν συνάρτηση του πάχους του οξειδίου 
σήραγγας. (ΠΗΓΗ: S. Aritome, et al, [2.67]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

οφευχθεί η απώλεια του φορτίου κατά την ανάγνωση ή την κανονική λειτουργία της µνήµης. 

ηλεκτρικά του τύπου ONO δεν είναι κατάλληλα ως διηλεκτρικά σήραγγας, επειδή παρουσιάζουν 

ιότητες παγίδευσης φορτίου. Για το λόγο αυτό, τα θερµικά αναπτυσσόµενα στρώµατα SiO2 

ακολουθούν να παραµένουν η µοναδική επιλογή για την υλοποίηση του οξειδίου σήραγγας. 

τούτοις, στις σύγχρονες µνήµες FLASH µεγάλης πυκνότητας, είναι επιβεβληµένη η χρήση 

ηλής ποιότητας λεπτών στρωµάτων οξειδίου, τα οποία είναι δύσκολο να αναπτυχθούν χωρίς 

έλειες σε µεγάλη κλίµακα. Πιθανόν η χρήση νέων διηλεκτρικών σήραγγας, όπως π.χ 

εινιτριδίων ή νιτριδιοµένων οξειδίων [2.66], µπορεί να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν κάποια 

ό τα σοβαρά προβλήµατα µείωσης του πάχους του διηλεκτρικού σήραγγας. 

Η επίδραση της µεθόδου προγραµµατισµού/ διαγραφής στις χαρακτηριστικές συγκράτησης 

δοµένων (data retention characteristics) του κυττάρου της µνήµης FLASH µελετήθηκε από τους 

ritome και άλλους [2.67]. Το σχήµα 2.26 δείχνει το χρόνο συγκράτησης έπειτα από κύκλους P/E 

ν συνάρτηση του πάχους του οξειδίου σήραγγας για δύο τεχνολογίες εγγραφής/ διαγραφής: (α) 

οιόµορφη εγγραφή/ διαγραφή (στο σχ. 2.26 αναφέρεται ως bipolarity F-N tunneling W/E 

chnology και αφορά την τεχνολογία της µνήµης NAND) και (β) ανοµοιόµορφη εγγραφή/ 

οιόµορφη διαγραφή (CHE write/channel F-N erase, τεχνολογία της µνήµης NOR). Οι 

ρακτηριστικές συγκράτησης µετρήθηκαν υπό τάση (EOX=6 MV/cm), ώστε να επιταχυνθεί το 

στ συγκράτησης. Και στις δύο µεθόδους εγγραφής/ διαγραφής, ο χρόνος συγκράτησης µειώνεται, 

 τη µείωση του πάχους του οξειδίου ή µε την αύξηση του αριθµού των κύκλων W/E. Όµως, για 

ν περίπτωση πολύ λεπτών οξειδίων (<9 nm), η µέθοδος της οµοιόµορφης εγγραφής/ διαγραφής 
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παρέχει µεγαλύτερους χρόνους συγκράτησης, σε σχέση µε τη µέθοδο της ανοµοιόµορφης εγγραφής 

CHEI/ οµοιόµορφης διαγραφής. Έτσι η τεχνολογία NAND φαίνεται να είναι περισσότερη 

επιδεκτική στην ελάττωση πάχους του οξειδίου σήραγγας σε σχέση µε την NOR. Όµως είναι κοινά 

αποδεκτό ότι, για την ασφαλή συγκράτηση των δεδοµένων, το πάχος αυτό δεν µπορεί να ελαττωθεί 

πέραν των 7-8 nm, όριο το οποίο οι κατασκευαστές µνήµης έχουν είδη προσεγγίσει. 
 
(3) ∆ιαταραχές, προγραµµατισµού, ανάγνωσης: Στις µνήµες FLASH υψηλής πυκνότητας, 

πολλά κύτταρα, τα οποία δεν εγγράφονται ή δε διαβάζονται, βρίσκονται υπό τάση σε κάθε 

λειτουργία εγγραφής ή ανάγνωσης. Παρόλο ότι οι συνθήκες ηλεκτρικής καταπόνησης αφορούν 

ηλεκτρικά πεδία µέτριας ή χαµηλής έντασης, επαναλαµβανόµενες λειτουργίες προγραµµατισµού 

(κύκλοι P/E) ή ανάγνωσης του περιεχοµένου της µνήµης µπορούν να προκαλέσουν συνθήκες 

διαρροής ρεύµατος σε κάποια µη-επιλεγµένα κύτταρα. Έτσι, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 

µνήµης, είναι πιθανόν κάποια ελαττωµατικά κύτταρα είτε να χάσουν είτε να δεχτούν φορτίο και να 

αλλάξουν την κατάστασή τους (τάση κατωφλίου). Τα φαινόµενα αυτά, ανάλογα µε τη λειτουργία 

που τα προκαλεί, αναφέρονται ως διαταραχές προγραµµατισµού και ανάγνωσης αντίστοιχα. 

Όπως απεικονίζεται στο σχήµα 2.27, µέσω της συστοιχίας των κυττάρων της µνήµης NOR, 

οι διαταραχές προγραµµατισµού περιλαµβάνουν: (α) τη διαταραχή πύλης (gate disturb), στην οποία 

υπόκεινται όλα τα κύτταρα που µοιράζονται κοινή γραµµή λέξης µε το επιλεγµένο ψηφίο-

τρανζίστορ (Sel. WordLine) και (β) τη διαταραχή εκροής (drain disturb), την οποία υφίστανται όλα 

τα κύτταρα που έχουν κοινή γραµµή ψηφίου µε το εγγραφόµενο κύτταρο (PGM BitLine). 

 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.27. Απεικόνιση των 
διαταραχών προγραµµατισµού 
(program disturbs) σε συστοιχία 
κυττάρων τύπου NOR. Τα 
τρανζίστορ-ψηφία, τα οποία 
µοιράζονται κοινή γραµµή λέξης µε 
το επιλεγµένο εγγραφόµενο κύτταρο 
(Sel. W/L), δέχονται διαταραχή πύλης 
(gate disturb), ενώ αυτά που 
µοιράζονται κοινή γραµµή ψηφίου 
(PGM B/L) υπόκεινται σε διαταραχή 
εκροής (drain disturb). 
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Η διαταραχή πύλης επηρεάζει, συνήθως ,κύτταρα τα οποία βρίσκονται στην κατάσταση 

διαγραφής, προκαλώντας (λόγω της µέτριας τάσης πύλης ελέγχου-καναλιού~10 V) την έγχυση 

ηλεκτρονίων στην FG από το υπόστρωµα, εποµένως αύξηση της τάσης κατωφλίου των κύτταρων 

αυτών (soft write). Η διαταραχή εκροής σχετίζεται, συνήθως, µε τη µείωση της τάσης κατωφλίου 

των προγραµµατισµένων µη επιλεγµένων κυττάρων (soft erase), ελάττωση η οποία αποδίδεται εν 

µέρει στην εξαγωγή ηλεκτρονίων από την FG προς την εκροή, αλλά κυρίως στην έγχυση θερµών 

οπών στην πύλη FG από την περιοχή της εκροής [2.68]. Όπως δείχνεται στο σχ. 2.27, υπό συνθήκες 

εφαρµογής υψηλής τάσης στην εκροή και την πύλη ελέγχου στη γείωση, το ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ 

εκροής-πύλης FG απογυµνώνει µέρος της περιοχής του πηγαδιού διάχυσης N+ που επικαλύπτεται 

µε την πύλη FG από τους ελεύθερους φορείς, δηµιουργώντας µία εκτεταµένη περιοχή φορτίου 

χώρου (deep depletion region). Τα υψηλά πεδία, τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή αυτή, είναι 

ικανά να µετακινήσουν, µε το µηχανισµό σήραγγας, ηλεκτρόνια σθένους από την περιοχή N στην 

ζώνη αγωγιµότητας της περιοχής P (Band-to-Band tunneling, BBT), φαινόµενο το οποίο 

δηµιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών στην απογυµνωµένη περιοχή του πηγαδιού N+. Τα 

ηλεκτρόνια συλλέγονται στην εκροή, ενώ µερικές από τις οπές (η πλειονότητα των οποίων 

µετακινείται προς το υπόστρωµα) µπορούν να αποκτήσουν αρκετή ενέργεια, εξαιτίας του 

ηλεκτρικού πεδίου της περιοχής απογύµνωσης, ώστε να ξεπεράσουν τον ενεργειακό φραγµό της 

διεπιφάνειας Si/SiO2 και να παγιδευτούν, είτε στο οξείδιο, είτε στην FG. Να σηµειωθεί ότι, όσο 

λεπτότερο είναι το οξείδιο σήραγγας τόσο µεγαλύτερη είναι η διαταραχή εκροής, αφού το 

φαινόµενο σήραγγας BBT γίνεται εντονότερο. 

 Η διαταραχή ανάγνωσης (read disturb) εφαρµόζεται σε όλα τα κύτταρα της συστοιχίας που 

µοιράζονται κοινή γραµµή λέξης µε αυτό το οποίο διαβάζεται. Υπό συνθήκες παρατεταµένης 

ανάγνωσης, είναι πιθανόν τα ελαττωµατικά κύτταρα της επιλεγµένης γραµµής λέξης, τα οποία 

βρίσκονται στην κατάσταση διαγραφής, να εµφανιστούν προγραµµατισµένα, η τάση κατωφλίου 

τους να αυξηθεί (soft write). Η διαταραχή ανάγνωσης είναι ουσιαστικά ίδια µε τη 

διαταραχή πύλης, όµως η πρώτη δε λαµβάνει χώρα τόσο συχνά επειδή η εφαρµοζόµενη τάση 

ανάγνωσης στην πύλη ελέγχου (VCC~5V) είναι πολύ µικρότερη από την τάση εγγραφής (VPP~10V 

για CHEI). Για την περίπτωση λεπτών οξειδίων, µετρήσεις ρεύµατος σε χαµηλά ηλεκτρικά πεδία 

(π.χ. ΕΟΧ~ 4 ΜV/cm), επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα ρεύµατος διαρροής, όταν τα οξείδια 

στρεσαριστούν προηγουµένως κάτω από υψηλά ηλεκτρικά πεδία (EOX~10-12 MV/cm, συνθήκες 

των λειτουργιών εγγραφής/ διαγραφής). Το φαινόµενο αυτό αναφέρεται ως stress-induced leakage 

current SILC [2.69] και θεωρείται ως το βασικότερο αίτιο προέλευσης της διαταραχής ανάγνωσης. 

Η αύξηση του ρεύµατος διαρροής, εποµένως η έγχυση ηλεκτρονίων στην πύλη FG κατά τη 

λειτουργία της ανάγνωσης (χαµηλά ηλεκτρικά πεδία), συνήθως, αποδίδεται σε φαινόµενα 
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(α) 

 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.28: Ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης αγωγι
σήραγγας/ αποµονωµένης πύλης, υπό συνθήκες ανάγνω
Η παρουσία παγιδευµένου θετικού φορτίου µέσα στο ο
µειώνει την απόσταση σήραγγας και αυξάνει την πιθαν
 
 
σήραγγας, τα οποία ενισχύονται εξαιτίας της παγίδε

επαναλαµβανόµενων λειτουργιών προγραµµατισµού τη

σχήµα 2.28, η ενίσχυση του µηχανισµού σήραγγας

ενεργειακού φραγµού του οξειδίου, λόγω της παρουσί

περιοχή του καναλιού (της πηγής ή της εκροής). Επίση

είναι κατανεµηµένες σε όλη την έκταση του οξειδίου 

καναλιού), η µετακίνηση των ηλεκτρονίων προς τη F

ηλεκτρικά πεδία) διαµέσου των κατανεµηµένων παγ

σηµειωθεί ότι, οι παραπάνω µηχανισµοί διαρροής ρεύ

απώλεια του φορτίου από την πύλη FG, κατά τη διάρ

τάση τροφοδοσίας (µε τις χαρακτηριστικές συγκράτηση

 
 
2.5.5 Περιορισµοί σµίκρυνσης του κυττάρ
 
 Σήµερα, η µικρότερη γεωµετρία, η οποία χρησ

της εµπορικής µνήµης NOR και NAND FLASH, είνα

µm (Samsung), αντίστοιχα. Ιστορικά, η αύξηση της πυ

της µνήµης FLASH γινόταν εφικτή µέσω της µείωσης 

της. Εντούτοις, η σµίκρυνση του τρανζίστορ αποµονω

διαδικασίες ολοκλήρωσης µε χαρακτηριστική γεωµετ

φυσικών µηχανισµών CHEI και F-N που χρη

προγραµµατισµού και της διαγραφής. 
 

Α) Προβλήµατα στην ελάττωση των διαστάσ

της µνήµης NOR, όπου ο προγραµµατισµός γίνεται
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β)
µότητας της περιοχής καναλιού/ οξειδίου 
σης του περιεχοµένου της µνήµης FLASH. 
ξείδιο, στην περιοχή κοντά στο κανάλι (β), 
ότητα έγχυσης ηλεκτρονίων στη FG. 

υσης οπών στο οξείδιο κατά τη διάρκεια 

ς µνήµης (κύκλων P/E). Όπως δείχνεται στο 

 µπορεί να οφείλεται στην ελάττωση του 

ας θετικού φορτίου στο οξείδιο κοντά στην 

ς στην περίπτωση που οι παγιδευµένες οπές 

σήραγγας (µεταξύ αποµονωµένης πύλης και 

G µπορεί να γίνει (σε ακόµη χαµηλότερα 

ίδων φορτίου (trap-assisted tunneling). Να 

µατος (SILC) σχετίζονται άµεσα και µε την 

κεια αποµάκρυνσης του κυττάρου από την 

ς δεδοµένων). 

ου της µνήµης FLASH 

ιµοποιείται στις διαδικασίες ολοκλήρωσης, 

ι η τεχνολογία των 0,13 µm (Intel) και 0,12 

κνότητας και η µείωση του κόστους ανά bit 

των γεωµετρικών διαστάσεων του κυττάρου 

µένης πύλης καθίσταται αρκετά δύσκολη σε 

ρία µικρότερη των 100 nm, εξαιτίας των 

σιµοποιούνται για τις λειτουργίες του 

εων του κυττάρου NOR: Στην περίπτωση 

 µε έγχυση θερµών ηλεκτρονίων από την
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Σχήµα 2.29: Περιορισµοί στην ελάττωση των διαστάσεων του κυττάρου της µνήµης NOR FLASH, 
εξαιτίας της µεθόδου προγραµµατισµού CHEI. (Μικροφωτογραφία: κύτταρο ETOX, τεχνολογίας 
0,13 µm, µήκος καναλιού 0,35 µm, ΠΗΓΗ: S. Keeney, (INTEL),[2.56]). 
 
 
περιοχή της εκροής (CHEI), διάφοροι παράγοντες περιορίζουν τη σµίκρυνση του κυττάρου της (σχ. 

2.29). Η µέθοδος CHEI απαιτεί, µία ελάχιστη περιοχή επικάλυψης εκροής-πύλης και απότοµη 

επαφή εκροής (abrupt junction), για αποτελεσµατική έγχυση φορτίου στην πύλη FG. Επίσης, ο 

ενεργειακός φραγµός της διεπιφάνειας Si/SiO2 (3,2 eV) επιβάλει την εφαρµογή τάσηs, στον 

ακροδέκτη της εκροής VDRAIN, όχι µικρότερης από 4 V. Σαν αποτέλεσµα, η δυνατότητα επιθετικής 

ελάττωσης του µήκους του καναλιού του τρανζίστορ FG περιορίζεται σηµαντικά, εξαιτίας των 

φαινοµένων, τα οποία λαµβάνουν χώρα σε βραχύ κανάλι (short-channel effects, π.χ Punch-through 

και Drain-Induced Barrier Lowering DIBL). Βασισµένη σε πειραµατικά αποτελέσµατα, η εταιρία 

Samsung εκτιµά ότι, η µείωση του µήκους του καναλιού µέχρι και 0,22 µm φαίνεται να είναι 

αποδεκτή για τάση εκροής 4,5 V, και για σχήµα διαγραφής από το κανάλι [2.63]. 

Οι περιορισµοί στην ελάττωση της κατακόρυφης διάστασης του κυττάρου της µνήµης 

NOR, και εποµένως στη µείωση της εφαρµοζόµενης στην πύλη τάσης προγραµµατισµού, 

επιβάλλονται µέσω των πολύ χαµηλών επιπέδων ρεύµατος διαρροής, αναγκαίων για συγκράτηση 

των δεδοµένων τουλάχιστον για 10 χρόνια. Για το διηλεκτρικό ελέγχου, πειραµατικά αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι, το ισοδύναµο πάχος οξειδίου του στρώµατος ΟΝΟ ίσως µπορεί να ελαττωθεί µέχρι 13 

nm [2.70]. Από την άλλη, η ισχυρή τοπική ηλεκτρική καταπόνηση του οξειδίου σήραγγας στην 

περιοχή της εκροής (CHEI), καθιστά αβέβαιη τη µείωση του πάχους του κάτω από 9 nm. 
 
Β) Προβλήµατα στην ελάττωση των διαστάσεων του κυττάρου NAND: Οι δυσκολίες στη  
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Σχήµα 2.30: Περιορισµός στην ελάττ
µνήµης NAND FLASH, εξαιτίας 
συγκράτησης υπολογίστηκαν µέσω της
διαρροής AFG =0,25 µm2 (διαδικασία κ
αποµονωµένη πύλη QFG=10000 ηλεκτρ
 
 
σµίκρυνση του κυττάρου της µνήµης 

οξειδίου σήραγγας. Όπως δείχνεται στο

και 5 nm θα ήταν ενδεχοµένως α

δεδοµένων, στην περίπτωση που η α

µηχανισµό άµεσης σήραγγας. Εν

προαναφερόµενος µηχανισµός διαρροή

οξειδίου µειώνεται από 12 nm σε 5 nm

οξειδίου σήραγγας αυξάνεται στα 7 µε

πλήρη απώλεια του φορτίου της πύλης

οξείδιο. Το γεγονός αυτό καθιστά 

διαγραφής της µνήµης NAND. Λόγοι τ

 
 
2.5.6 Κύτταρα FG πολλαπλώ
 

 Ένας εναλλακτικός τρόπος γ

(εποµένως, για τη µείωση του κόστους

του κυττάρου της, είναι η αποθήκευση

πολλές εµπορικές µνήµες (NOR, N
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Ελάχιστο πάχος 
5-6 nm 
Ελάχιστο πάχος 
7-8 nm 
rap-assisted tunneling
(SILC) 
ωση του πάχους του οξειδίου σήραγγας του κυττάρου της 
του µηχανισµού διαρροής ρεύµατος SILC. Οι χρόνοι 
 εξ. 2.6 (για PN=1), υποθέτοντας EOX= 2 MV/cm, επιφάνεια 
ατασκευής 0,35 µm) και αρχικό αποθηκευµένο φορτίο στην 
όνια.  

NAND FLASH σχετίζονται κυρίως µε την αξιοπιστία του 

 σχήµα 2.30, µείωση του πάχους του οξειδίου σήραγγας έως 

ποδεκτή, για ικανοποιητική διάρκεια συγκράτησης των 

πώλεια του φορτίου διαµέσου του οξειδίου οφειλόταν στο 

τούτοις, πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι, ο 

ς ρεύµατος SILC γίνεται εντονότερος, καθώς το πάχος του 

. Σαν αποτέλεσµα, το ελάχιστο επιτρεπτό όριο πάχους του 

 8 nm. Παραπέρα µείωση θα ήταν ικανή να προκαλέσει την 

 FG µέσω ενός µόνο µονοπατιού υψηλής αγωγιµότητας στο 

αδύνατη την ελάττωση των υψηλών τάσεων εγγραφής/ 

αχύτητας, επιβάλουν τάσεις όχι µικρότερες από 16 V. 

ν επιπέδων (MLC) 

ια την αύξηση της χωρητικότητας της µνήµης FLASH 

/ δυαδικό ψηφίο), χωρίς την ανάγκη επιθετικής σµίκρυνσης 

 επί πλέον του ενός ψηφίου σε κάθε τρανζίστορ FG. Σήµερα, 

AND και AND) χρησιµοποιούν είδη την τεχνολογία 
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Σχήµα 2.31:Κατανοµή της 
τάσης κατωφλίου στα 
κύτταρα της µνήµης 
FLASH για την 
περίπτωση αποθήκευσης, 
(α) ενός δυαδικού ψηφίου 
ανά κύτταρο, 1 bit/cell 
(περίπτωση Single Bit 
Cell, SBC), (β) και (γ) 
πολλαπλών δυαδικών 
ψηφίων ανά κύτταρο, (β) 
2 bit/cell και (γ) n bit/cell, 
(περίπτωση Multi Level 
Cell, MLC). 
 
 
 
 

ποθήκευσης δύο ψηφίων σε κάθε κύτταρο (Multi Level Cell, MLC), πετυχαίνοντας έτσι διπλάσια 

υκνότητα, για την ίδια τεχνολογία ολοκλήρωσης, σε σύγκριση µε τη συµβατική µέθοδο 

ποθήκευσης 1 bit/cell (Single Bit Cell, SBC). Για παράδειγµα, στην τεχνολογία ETOX των 0.13 

m της εταιρίας Intel, η µέγιστη δυνατή πυκνότητα της µνήµης SBC (NOR) είναι 128 Mbit, ενώ µε 

ην τεχνολογία MLC 2 bit/cell είναι 256 Mbit (StrataFlash) [2.56]. Το κόστος/ ψηφίο της µνήµης 

LC FLASH (2 bit/cell) φαίνεται να είναι περίπου ίσο µε αυτό της µνήµης SBC FLASH, η οποία 

ίναι µία µε δύο διαδικασίες ολοκλήρωσης εµπρός. 

Όπως δείχνεται στο σχήµα 2.31, η τεχνολογία MLC χρησιµοποιεί την αναλογική ιδιότητα 

ποθήκευσης του φορτίου στην FG. Στη συµβατική µέθοδο 1 bit/cell, κάθε κύτταρο βρίσκεται 

έσα σε µία από τις δύο διακριτές ζώνες φορτίου (σχ. 2.31 (α)). Αν η αποθήκευση του φορτίου 

την FG µπορεί να γίνει µε αρκετή ακρίβεια, το κύτταρο µπορεί να τοποθετηθεί σε µία από τις 

έσσερις (ή γενικά m) διακριτές ζώνες φορτίου, επιτυγχάνοντας την αποθήκευση 2 (ή γενικά n) 

it/cell (σχ. 2.31 (β) και (γ)).  

Λόγω της υψηλής ακρίβειας που απαιτείται για τον προγραµµατισµό και την ανάγνωση, η 

έθοδος αποθήκευσης MLC είναι πιο αργή από τη συµβατική 1 bit/cell για τις λειτουργίες αυτές. 

πίσης, ο χρόνος προγραµµατισµού/ ανάγνωσης αυξάνεται µε τον αριθµό των αποθηκευµένων 

ηφίων, όσο πιο κοντά βρίσκονται µεταξύ τους οι διακριτές ζώνες φορτίου, τόσο περισσότερος 

ρόνος απαιτείται για την ανίχνευση και τον προγραµµατισµό τους. Το γεγονός αυτό θέτει ένα όριο 

τον αριθµό των ψηφίων που µπορούν πρακτικά να αποθηκευτούν σε κάθε κύτταρο FG. Για 
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παράδειγµα η δυνατότητα αποθήκευσης 3 bit/cell έχει πρόσφατα αποδειχθεί, ενώ η εταιρία Intel 

ισχυρίζεται ότι, η υλοποίηση κυττάρων µε 16 διακριτές ζώνες φορτίου (4 bit/cell) είναι πιθανή.  

 Τέλος, να σηµειωθεί ότι, η ιδέα του κυττάρου πολλαπλών επιπέδων ωθεί τα όρια της 

τεχνολογίας FLASH αποµονωµένης πύλης µακρύτερα (µία µε δύο τεχνολογικές γενιές 

ολοκλήρωσης εµπρός), αλλά όµως αυτά δεν τα εξαλείφει. 

 
 
2.5.7 Μελλοντικές τάσεις στην τεχνολογία FLASH 
 
 Για να παρακαµφθούν οι προσεχείς περιορισµοί της συµβατικής τεχνολογίας FG, χωρίς την 

αναγκαστική ριζική αλλαγή της παρούσας γραµµής παραγωγής, πολλοί κατασκευαστές µνήµης 

FLASH αναζητούν εναλλακτικές διατάξεις αποθήκευσης φορτίου, οι οποίες να είναι περισσότερο 

ανθεκτικές στις διαρροές του φορτίου διαµέσου των ατελειών του οξειδίου. Μεταξύ των 

υποψήφιων διατάξεων, ελκυστική επιλογή αποτελεί η είδη γνωστή δοµή SONOS, καθώς και η 

πρόσφατα προτεινόµενη µνήµη νανο-κρυστάλλων. Και οι δύο ανήκουν στην κατηγορία των 

διατάξεων παγίδευσης φορτίου, το φορτίο αποθηκεύεται σε διακριτά και ηλεκτρικά αποµονωµένα 

µεταξύ τους κέντρα, τα οποία είναι κατανεµηµένα µέσα σε µονωτικό στρώµα, π.χ. παγίδες φορτίου 

µέσα στο στρώµα του νιτριδίου (SONOS), ή συστοιχία αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων 

ενσωµατωµένων µέσα στο οξείδιο πύλης. Αν η πυκνότητα των κέντρων αποθήκευσης είναι αρκετά 

µεγαλύτερη από την πυκνότητα των ατελειών του οξειδίου που τα περιβάλλει, ένας µικρός µόνο 

αριθµός κέντρων θα χάσει το φορτίο του µέσω των ατελειών, σε αντίθεση µε την καταστροφική 

διαρροή φορτίου της αγώγιµης πύλης FG. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση λεπτότερων 

στρωµάτων οξειδίου σήραγγας και ελέγχου, κατά συνέπεια την ελάττωση των απαιτούµενων 

τάσεων για τις λειτουργίες του προγραµµατισµού και της διαγραφής. Η αρχή λειτουργίας και οι 

βασικές ιδιότητες της µνήµης νανο-κρυστάλλων εξετάζονται στο επόµενο κεφάλαιο, ενώ οι τωρινές 

τάσεις στην τεχνολογία της µνήµης νιτριδίου παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 
 
 Α) Συµβατική τεχνολογία SONOS/MONOS: Αν και η τεχνολογία SONOS (ή MONOS για 

την περίπτωση µεταλλικής πύλης ελέγχου) µε λεπτά οξείδια σήραγγας (≤ 3 nm) δεν είναι 

καινούρια, µόλις πρόσφατα αυτή άρχισε να παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Η κυριαρχία της 

τεχνολογίας FG στην υλοποίηση της µνήµης NVM οφείλεται κυρίως στα κατώτερα 

χαρακτηριστικά συγκράτησης δεδοµένων των διατάξεων SONOS. Λόγω της ενδογενούς 

ηλεκτρικής διαγραφής της, η δοµή SONOS αρχικά χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της 

µνήµης EEPROM, η οποία απαιτεί κύτταρο δύο τρανζίστορς (2TC). Για να είναι η τεχνολογία 

SONOS περισσότερο ανταγωνιστική, σε σχέση µε αυτήν της αποµονωµένης πύλης, πρέπει να γίνει 
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Σχήµα 2.32: Συστοιχία κυττάρων NOR µε ξεχωριστές 
γραµµές πηγής. 
 
 
 
 

η πρακτική υλοποίηση της µνήµης SONOS µε κύτταρο ένα µόνο τρανζίστορ (1TC). Το 

 εταιρία Sony έδειξε, ότι οι βασικοί περιοριστικοί παράγοντες στο τρανζίστορ αποθήκευσης 

S (short channel effects και read/program disturbs [2.71]) θα µπορούσαν να ξεπεραστούν 

ποιώντας το κύτταρο MONOS µέσα σε συστοιχία κυττάρων τύπου NOR µε ξεχωριστές 

ς πηγής (SL), όπως δείχνεται στο σχήµα 2.32. Η τάση Vpp είναι η τάση προγραµµατισµού 

ιλεγµένη γραµµή λέξης (Sel. WL), ενώ η τάση Vm δηλώνει την απαραίτητη τάση, για την 

ή προγραµµατισµού (inhibit voltage), η οποία εφαρµόζεται στην πηγή/ εκροή των µη-

ένων κυττάρων, ώστε να µειωθεί η διαταραχή πύλης. Για τη βελτίωση των φαινοµένων 

annel, µία κατάλληλη θετική τάση εφαρµόζεται στις µη-επιλεγµένες γραµµές λέξης. 

 ο χρόνος συγκράτησης και η διαταραχή ανάγνωσης βελτιώνονται µε τη χρήση παχύτερου 

τος οξειδίου σήραγγας [2.71]. 

Υπάρχουν δύο τεχνικές εγγραφής/ διαγραφής της σύγχρονης µνήµης SONOS/MONOS: (α) 

µορφη εισαγωγή ηλεκτρονίων/ οπών από το υπόστρωµα στο στρώµα του νιτριδίου µέσω 

ανισµού σήραγγας, και (β) η ανοµοιόµορφη εισαγωγή θερµών ηλεκτρονίων καναλιού από 

ιοχή της εκροής (CHEI)/ έγχυση θερµών οπών από τις περιοχές επικάλυψης της εκροής και 

ής µέσω του µηχανισµού band-to-band tunneling (Hot Hole Injection HHI). Η συµβατική 

 οµοιόµορφης σήραγγας επιτυγχάνει µεγαλύτερο αριθµό κύκλων εγγραφής/ διαγραφής και 

ι υψηλή αξιοπιστία, αλλά απαιτεί σχετικά υψηλές τάσεις προγραµµατισµού (VG-VSUB ~10 

, για χρόνο εγγραφής 1-10 ms) και πολύ µεγάλους χρόνους διαγραφής (~500 ms για τάσεις 

ής ~ -8 V) [2.72]. Να σηµειωθεί, ότι στην περίπτωση της χρήσης οξειδίων σήραγγας µε 

30 Å (για ικανοποιητική συγκράτηση δεδοµένων), η ταχύτερη έγχυση οπών από το 

µα (διαγραφή) σε µεγαλύτερα ηλεκτρικά πεδία (π.χ. για απόλυτες τάσεις διαγραφής > 8 V) 

θµίζεται σοβαρά από την ταυτόχρονη έγχυση ηλεκτρονίων από το ηλεκτρόδιο της πύλης 

aturation [2.50]). Σε αντίθεση, η µέθοδος CHEI / HHI επιτρέπει τη χρήση χαµηλότερων 

ν τάσεων εγγραφής/ διαγραφής (~ 6 V) και επιτυγχάνει µεγαλύτερες ταχύτητες (1-10 µs/< 

 [2.73, 2.74], αλλά απαιτεί υψηλά ρεύµατα προγραµµατισµού (> 100 µA). 
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 Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο κάνει την τεχνολογία SONOS πολύ ελκυστική σε 

εφαρµογές ενσωµατωµένης µνήµης NVM χαµηλού κόστους, είναι η απλότητα της δοµής SONOS. 

Και αυτό γιατί, όσο πιο απλή είναι µία δοµή τόσο λιγότερα πρόσθετα κατασκευαστικά βήµατα 

απαιτούνται για την ενσωµάτωση της δοµής αυτής στις διαδικασίες της λογικής CMOS. Για την 

περίπτωση της µνήµης SONOS/MONOS χαµηλής τάσης λειτουργίας, η ενσωµάτωση µόνο των 

τρανζίστορς SONOS/MONOS απαιτεί την προσθήκη 3 µε 4 µασκών, ενώ οι διαδικασία 

ενσωµάτωσης των συµβατικών µνηµών αποµονωµένης πύλης αξιώνει 10 µε 12 πρόσθετες µάσκες 

[2.73]. Στην τελευταία περίπτωση, τα υψηλής τάσης τρανζίστορς, απαραίτητα για την παραγωγή 

των υψηλών τάσεων εγγραφής/ διαγραφής, πρέπει να κατασκευαστούν ξεχωριστά. 
 

Β)_ Τεχνολογία MONOS διπλής διαχωρισµένης πύλης (Twin Split Gate MONOS): Το 

2000, παρουσιάσθηκε από την εταιρία Halo LSI το κύτταρο της µνήµης MONOS διπλής 

διαχωρισµένης πύλης µε δυνατότητα αποθήκευσης δύο ψηφίων (σχήµα 2.33 (α)). Το φορτίο 

αποθηκεύεται σε ένα από τα δύο ξεχωριστά στρώµατα παγίδευσης (ONO), τα οποία αναπτύσσονται 

πάνω από τα δύο κανάλια ελέγχου. Στην τεχνολογία των 0,25 µm το µήκος του καναλιού κάτω από 

κάθε πύλη ελέγχου (κανάλι ελέγχου) είναι 55 nm και το πάχος των στρωµάτων ΟΝΟ είναι 4 nm / 5 

nm / 4 nm [2.75]. Οι δύο πύλες ελέγχου (control gates, CG) βρίσκονται παραπλεύρως της κοινής 

πύλης WG (word gate). Στη συστοιχία των κυττάρων, τα πηγάδια διάχυσης (S/D) και οι πύλες 

ελέγχου µοιράζονται µεταξύ των γειτονικών κυττάρων αλλά οι περιοχές αποθήκευσης του φορτίου 

κάτω από κάθε κοινή πύλη ελέγχου είναι ξεχωριστές. Η απαιτούµενη επιφάνεια του πυριτίου ανά 

bit αποθήκευσης µπορεί να εκφραστεί σαν 3F2. Τα βέλη στο σχήµα 2.33 (α) δείχνουν τη φορά της 

κίνησης των ηλεκτρονίων στο κανάλι κατά τον προγραµµατισµό και την ανάγνωση της δεξιάς και 

της αριστερής πλευράς του κυττάρου (bit 1 και bit 2). Η εγγραφή του ψηφίου 1 ή 2 επιτυγχάνεται 

µε έγχυση θερµών ηλεκτρονίων από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του καναλιού, αντίστοιχα, σε 

χαµηλές τάσεις (VPRG≤ 6 V). Επίσης, η εφαρµογή χαµηλής τάσης (0,77 V) στην πύλη WG, κατά τη 

λειτουργία της εγγραφής, περιορίζει σηµαντικά το απαιτούµενο ρεύµα προγραµµατισµού (IPRG≤ 8 

µA). Η απλή διαδικασία κατασκευής, το πλεονέκτηµα αποθήκευσης 2 bit/cell, καθώς και τα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά προγραµµατισµού του κυττάρου MONOS διπλής διαχωρισµένης πύλης 

επιτρέπουν στην τεχνολογία αυτήν την υλοποίηση ενσωµατωµένης µνήµης NVM τύπου NOR, 

χαµηλής τάσης και χαµηλής ισχύος λειτουργίας. 
 
Γ) Τεχνολογία SONOS/MONOS δύο ψηφίων ανά κύτταρο: Η τεχνολογία αυτή αποθηκεύει 

2 ψηφία µέσα σε ένα απλό τρανζίστορ SONOS. Η ιδέα της αποθήκευσης 2 bit/cell 

χρησιµοποιώντας τα χαρακτηριστικά τα οποία απορρέουν από την παγίδευση του φορτίου µέσα σε 

µονωτικό στρώµα, παρουσιάσθηκε το 1999 από την εταιρία Saifun [2.76, 2.29], η οποία αποκαλεί 

 
84



 
 
Κεφάλαιο 2 Σύγχρονη τεχνολογία ηµιαγωγικής µνήµης                                                                            Ε. Καπετανάκης 
 
 

 
 

(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (β)  
Σχήµα 2.33. Κάθετες τοµές των ανερχόµενων κυττάρων µνήµης νιτριδίου τύπου FLASH: (α), 
κύτταρο Twin split gate MONOS, (β) κύτταρο SONOS δύο ψηφίων αποθήκευσης (2 bit/cell). 
 
 
την τεχνολογία αυτή NROM (Nitride ROM). Στο κύτταρο της µνήµης NROM (σχήµα 2.33 (β)), το 

φορτίο αποθηκεύεται τοπικά µέσα στο στρώµα του νιτριδίου πάνω από τις περιοχές διάχυσης 

(S/D), επιτυγχάνοντας έτσι τις ίδιες τέσσερις διακριτές καταστάσεις όπως το κύτταρο της µνήµης 

διπλής διαχωρισµένης πύλης MONOS και το κύτταρο της µνήµης MLC αποµονωµένης πύλης. 

Εξαιτίας της οργάνωσης των κυττάρων της (virtual ground array), η µνήµη NROM απαιτεί 

µικρότερη επιφάνεια πυριτίου ανά bit (2,5F2). Για την αποφυγή του µηχανισµού άµεσης σήραγγας, 

το διηλεκτρικό πύλης (ΟΝΟ) του κυττάρου κατασκευάζεται µε παχύτερα στρώµατα οξειδίων (> 5 

nm) σε σχέση µε το συµβατικό κύτταρο SONOS. Ο προγραµµατισµός γίνεται µε έγχυση θερµών 

ηλεκτρονίων από το κανάλι, ενώ για τη διαγραφή χρησιµοποιείται η έγχυσης θερµών οπών 

παραγόµενων µε το µηχανισµό σήραγγας band-to-band. Η µέγιστη εφαρµοζόµενη τάση εγγραφής/ 

διαγραφής είναι περίπου 9 V. Λόγω της µεθόδου έγχυσης CHEI, το απαιτούµενο ρεύµα 

προγραµµατισµού είναι µεγαλύτερο από 100 µA και αυτό δεν είναι αποδοτικό σε εφαρµογές πολύ 

χαµηλής ισχύος. Η πραγµατική λειτουργία της µνήµης NROM επιτυγχάνεται (όπως και στην twin 

split gate MONOS), µε το αντίστροφο σχήµα ανάγνωσης, κατά το οποίο οι τάσεις στην πηγή (S) 

και στην εκροή (D) αντιστρέφονται κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης των αποθηκευµένων 

ψηφίων στα άκρα του στρώµατος του νιτριδίου. 

 Η πρώτη πρακτική µνήµη NROM, η οποία συχνά αναφέρεται και ως MBC FLASH (Multi 

Bit Cell), εµφανίσθηκε στην αγορά το 2002 και αποτελεί τη µοναδική έως σήµερα εµπορική µνήµη 

νιτριδίου τύπου FLASH. Σε σχέση µε τη συµβατική µνήµη MLC FLASH, το βασικό πλεονέκτηµα 

της µνήµης MBC είναι ότι όλο το φορτίο αποθηκεύεται µέσα σε µία από τις δύο ξεχωριστές θέσεις 

στα άκρα του κυττάρου αντί των κλασµατικών επιπέδων φορτίου της FG (MLC), τα οποία 

απαιτούν µεγαλύτερη ακρίβεια ανίχνευσης και είναι περισσότερο επιρρεπή στις ενδεχόµενες 

βλάβες απώλειας δεδοµένων. Αυτός είναι ο λόγος που η µνήµη MBC επιδεικνύει αυξηµένη 

απόδοση και βελτιωµένη αξιοπιστία σε σχέση µε την τεχνολογία MLC. Το εκτεταµένο εύρος 
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κατάστασης ανάµεσα στο αποθηκευµένο ψηφίο 1 και στο αποθηκευµένο ψηφίο 2 της µνήµης MBC 

επιτρέπει ταχύτερη και µεγαλύτερης αξιοπιστίας ανίχνευση των δεδοµένων. Επίσης, η µνήµη MBC 

επιτρέπει χαµηλότερο κόστος κατασκευής, καθώς µπορεί να επιτύχει πυκνότητες ισοδύναµες µε τη 

µνήµη MLC FLASH, χρησιµοποιώντας περισσότερο ώριµη τεχνολογία κατασκευής. Για 

παράδειγµα, η εµπορική µνήµη MLC (NOR) Strataflash 256 Mbit της εταιρίας Intel χρησιµοποιεί 

την τεχνολογία κατασκευής των 0,13 µm, ενώ η αντίστοιχη, ίδιου µεγέθους, µνήµη MBC (NOR) 

Mirrorbit της εταιρίας AMD υλοποιείται µε τις διαδικασίες των 0,23 µm. 
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3.1 Αποθήκευση φορτίου εντός συστοιχίας αποµονωµένων νανο-

κρυστάλλων 
 

Η αντικατάσταση της εκτεταµένης συµβατικής πολυκρυσταλλικής αποµονωµένης πύλης 

από συστοιχία νανο-κρυστάλλων αποτελεί τη δεύτερη εναλλακτική λύση, για την επέκταση των 

ορίων σµίκρυνσης της σύγχρονης τεχνολογίας FLASH. 

Παρόµοια µε τις µνήµες νιτριδίου, η αποθήκευση φορτίου σε συστοιχία αποµονωµένων 

µεταξύ τους νανο-κρυστάλλων προσφέρει πολυάριθµα δυναµικά πλεονεκτήµατα στην ελάττωση 

των γεωµετρικών διαστάσεων του σύγχρονου κυττάρου της µνήµης αποµονωµένης πύλης (FG). 

Η απώλεια του φορτίου της νανο-κρυσταλλικής FG διαµέσου πλευρικών µονοπατιών 

µειώνεται µε την απόσταση µεταξύ των νανο-κρυστάλλων, µε αποτέλεσµα το τρανζίστορ 

αποθήκευσης να επιδέχεται σµίκρυνση σε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που επιτρέπει η 

περίπτωση της συµβατικής εκτεταµένης FG αναπτυσσόµενης πάνω από πολύ λεπτό οξείδιο. 

Σε αντίθεση µε τις συµβατικές µνήµες FG, η υποβάθµιση του οξειδίου σήραγγας µπορεί να 

ελαττωθεί σηµαντικά, αφού η διάταξη εκµεταλλεύεται για τη λειτουργία της το µηχανισµό άµεσης 

σήραγγας, ο οποίος µειώνει τα φαινόµενα θερµών φορέων (hot carrier effects). Επίσης, τα 

φαινόµενα του ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb και του κβαντικού εντοπισµού περιορίζουν 

σηµαντικά την πλευρική µεταφορά φορτίου µεταξύ των νανο-κρυστάλλων παρέχοντας καλύτερη 

συγκράτηση δεδοµένων και, ενδεχοµένως, διακριτή αποθήκευση ηλεκτρονίων. 

Λόγω της απουσίας χωρητικής σύζευξης µεταξύ της αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής 

πύλης και του εξωτερικού ηλεκτροδίου εκροής (drain), η διάταξη υποφέρει λιγότερο από το 

φαινόµενο drain-induced barrier lowering σε σχέση µε τις συµβατικές διατάξεις FG και επιδεικνύει 

βελτιωµένα χαρακτηριστικά punch-through, επιτρέποντας υψηλότερες τάσεις εκροής κατά τη 

λειτουργία της ανάγνωσης (συντοµότερους χρόνους ανάγνωσης) ή βραχύτερα µήκη καναλιού. 

Οι µνήµες νανο-κρυστάλλων µπορούν να λειτουργούν σε χαµηλή τάση, λόγω του αρκετά 

λεπτότερου πάχους του οξειδίου σήραγγας. Επίσης, οι χρόνοι προγραµµατισµού είναι συνήθως 

βελτιωµένοι εν συγκρίσει µε τις συµβατικές διατάξεις µνήµης αποµονωµένης πύλης, εξαιτίας των 

υψηλών πυκνοτήτων ρεύµατος της περιοχής άµεσης σήραγγας. 

Σε αντίθεση µε τα ατοµικού-µεγέθους, δύσκολα παρατηρούµενα, κέντρα παγίδευσης 

φορτίου του νιτριδίου, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε όλο τον όγκο του στρώµατος Si3N4 

(τρισδιάστατη κατανοµή, 3-D), οι νανο-κρύσταλλοι αποτελούν υλικές παγίδες φορτίου εύκολα 

παρατηρούµενες, µε δυνατότητα δισδιάστατης ανάπτυξης πάνω από το κανάλι του τρανζίστορ σε 
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αποστάσεις άµεσης σήραγγας από αυτό, π.χ., µέσω εναπόθεσης ή εµφύτευσης [βλ. κεφ. 4]. 

Περιορίζοντας τον σχηµατισµό των νανο-κρυστάλλων σε οµοεπίπεδη συστοιχία (κατανοµή 2-D) 

και ρυθµίζοντας το πάχος του πάνω στρώµατος του οξειδίου ελέγχου, η διαρροή φορτίου από τους 

νανο-κρυστάλλους προς την εξωτερική πύλη ελέγχου µπορεί να εµποδιστεί αποτελεσµατικά. 

Επιπροσθέτως, εν συγκρίσει µε τις παγίδες του νιτριδίου, οι θέσεις των ενεργειακών 

σταθµών των ηλεκτρονίων και των οπών µέσα στα πηγάδια δυναµικού του νανο-κρυστάλλου 

βρίσκονται βαθύτερα. Για παράδειγµα, οι παγίδες του νιτριδίου επιδεικνύουν ενεργειακές στάθµες 

οι οποίες βρίσκονται, τυπικά, 1-2 eV κάτω από τη ζώνη αγωγιµότητας του Si3N4, ενώ η βασική 

ηλεκτρονική ενεργειακή κατάσταση µέσα στους νανο-κρυστάλλους µπορεί να υπερβαίνει τα 3 eV 

κάτω από τη ζώνη αγωγιµότητας του SiΟ2. Κατά συνέπεια, αντίθετα µε τη δοµή SONOS, η 

συγκράτηση των δεδοµένων της µνήµης νανο-κρυστάλλων αναµένεται να είναι, ουσιαστικά, 

ανεπηρέαστη από τη θερµοκρασία. 

Θεωρητικά, ο έντονος εντοπισµός και η ελάττωση των διαρροών υποδηλώνουν ότι το πάχος 

του οξειδίου σήραγγας µπορεί να ελαττωθεί ακόµη πιο επιθετικά. 

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της µνήµης νανο-κρυστάλλων είναι η παρατήρηση 

φαινοµένων φόρτισης ενός-ηλεκτρονίου σε θερµοκρασία δωµατίου. Για την περίπτωση αυτή, ο 

φραγµός Coulomb µπορεί να προκαλέσει κλιµακωτή µεταβολή της τάσης κατωφλίου µε την τάση 

προγραµµατισµού, γεγονός το οποίο ενδεχοµένως να είναι χρήσιµο για την επίτευξη κυττάρων 

µνήµης πολλαπλών ψηφίων αποθήκευσης. 

Η υλοποίηση της µνήµης νανο-κρυστάλλων καθορίζεται ουσιαστικά από την εξεύρεση 

κατάλληλης τεχνικής σύνθεσης δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων, συµβατής µε τις 

τωρινές διαδικασίες της τεχνολογίας CMOS. Σε αντίθεση µε τις µνήµες νιτριδίου, η προσέγγιση της 

µνήµης νανο-κρυστάλλων δεν έχει βρει, επί του παρόντος, πρακτική εφαρµογή. Η τεχνολογία νανο-

κρυστάλλων, ενδεχοµένως, να ακολουθήσει την τεχνολογία νιτριδίου. 

 

 

3.2 Βασικές αρχές λειτουργίας και προκλήσεις της µνήµης 

αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων Si 
 

Το κύτταρο της µνήµης νανο-κρυστάλλων, το οποίο παρουσιάσθηκε από ερευνητική οµάδα 

της IBM (Tiwari’s team) στα µέσα της δεκαετίας του 90 [3.1], αποτελείται από ένα απλό 

τρανζίστορ MOS που έχει µία συστοιχία αποµονωµένων µεταξύ τους νανο-κρυστάλλων Si, 
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Σχήµα 3.1: Απεικόνιση κάθετης 
όψης του κυττάρου (1 T-cell) 
της µνήµης αποµονωµένων 
νανο-κρυστάλλων Si. 

 
 
 

 

 
 

νσωµατωµένη µέσα στο στρώµα του οξειδίου πύλης πολύ κοντά από το κανάλι. Η γενική γραφική 

εριγραφή κάθετης τοµής του κυττάρου δείχνεται στο σχήµα. 3.1. Ένα λεπτό διηλεκτρικό στρώµα 

ήραγγας, συνήθως θερµικό οξείδιο πάχους < 6 nm (ανάλογα µε την εφαρµογή), χωρίζει το κανάλι 

ης κοινής κατά τα άλλα διάταξης MOSFET από το αποθηκευτικό στρώµα των κατανεµηµένων 

ανο-κρυστάλλων, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του καναλιού. Η ηλεκτρική 

ποµόνωση των νανο-κρυσταλλικών κέντρων αποθήκευσης φορτίου από το εξωτερικό ηλεκτρόδιο 

ης πύλης επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης παχύτερου στρώµατος οξειδίου ελέγχου. 

Η βασική αρχή λειτουργίας της µνήµης νανο-κρυστάλλων, σε αναλογία µε τις συµβατικές 

ιατάξεις αποµονωµένης πύλης, είναι η αποθήκευση του φορτίου µέσα στο στρώµα των αµοιβαία 

ποµονωµένων νανο-κρυστάλλων. Η αποθήκευση του φορτίου µεταβάλει την αγωγιµότητα του 

ρανζίστορ µέσω µετατόπισης της τάσης κατωφλίου VTH της διάταξης, π.χ. προς θετικότερες τιµές 

ια την περίπτωση αποθήκευσης αρνητικού φορτίου. Αυτό το κύτταρο µνήµης απλού-τρανζίστορ 

µφανίστηκε ως εναλλακτική δοµή της συµβατικής µνήµης DRAM για αποθήκευση υψηλής 

υκνότητας δεδοµένων και λειτουργία σε χαµηλή κατανάλωση ισχύος, καθώς επίσης και ως µνήµη 

όνιµης αποθήκευσης, όπως FLASH, EEPROM, για µεγαλύτερη ταχύτητα εγγραφής/ διαγραφής, 

αµηλότερη τάση εγγραφής/ διαγραφής και καλύτερη δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού [3.1]. 

πίσης, πρόσφατη πειραµατική και θεωρητική αξιολόγηση από την εταιρία Motorola δείχνει ότι η 

εχνολογία της µνήµης νανο-κρυστάλλων θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να φανεί πολύ χρήσιµη για 

ιάφορες εφαρµογές ενσωµατωµένης µνήµης χαµηλής ισχύος πέρα από τη γενεά των 0,1 µm [3.2].  

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ζητήµατα προς επίλυση προτού η µνήµη αυτή επιτύχει πρακτική 

φαρµογή [3.3]. Μερικά από τα σηµαντικότερα αφορούν: το χρόνο διατήρησης των δεδοµένων, το 

λάτος στο παράθυρο της µνήµης και την απόκλιση στα χαρακτηριστικά µνήµης των διάφορων 

ειραµατικών διατάξεων. Τα σοβαρότερα προς επίλυση ζητήµατα τα οποία επηρεάζουν τη 

ειτουργία και την απόδοση αυτής της νέας διάταξης µνήµης, καθώς και η πρόοδος στην περιοχή 

ης µνήµης νανο-κρυστάλλων εξετάζονται στις επόµενες υποενότητες.  
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3.2.1 Φυσικοί µηχανισµοί εγγραφής/ διαγραφής 
 

Το σχήµα 3.2 αναπαριστά γραφικά τα ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης του κυττάρου της 

µνήµης νανο-κρυστάλλων Si κατά τη διάρκεια: (α) εγγραφής (εισαγωγή ηλεκτρονίου) και (β) 

διαγραφής (εξαγωγής ηλεκτρονίου). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγγραφής (της 

διαγραφής), ηλεκτρόνια εγχέονται (αποµακρύνονται) µέσα στους (από τους) νανο-κρυστάλλους µε 

την εφαρµογή θετικής (αρνητικής) τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης ελέγχου ως προς το 

υπόστρωµα. Το πάχος του πάνω στρώµατος οξειδίου ελέγχου πρέπει να είναι σχετικά λεπτό για 

αποδεκτή χαµηλή τάση λειτουργίας, αλλά όχι τόσο λεπτό ώστε να επιτρέπει τη διαρροή του 

παγιδευµένου φορτίου προς την πύλη ελέγχου. Οι παραπάνω περιορισµοί θέτουν το βέλτιστο πάχος 

του οξειδίου ελέγχου στην περιοχή των 5-15 nm [3.4]. Για την περίπτωση πολύ λεπτών οξειδίων 

σήραγγας µε πάχη λεπτότερα των 3 nm, η µεταφορά του φορτίου λαµβάνει χώρα µέσω άµεσης 

σήραγγας DT (το ηλεκτρόνιο µετακινείται διαµέσου του πλήρους πάχους του οξειδίου, όπως 

απεικονίζεται στο σχ. 3.2) αντί του µηχανισµού σήραγγας Fowler-Nordheim (F-N) (όπου υψηλής 

ενέργειας ηλεκτρόνια διέρχονται διαµέσου στενότερου και χαµηλότερου ενεργειακού φραγµού, 

εξαιτίας του υψηλού ηλεκτρικού πεδίου). Επειδή υψηλής πυκνότητας ρεύµα µπορεί να διέλθει 

διαµέσου τέτοιων λεπτών υµενίων SiO2 σε χαµηλά ηλεκτρικά πεδία (< 3 MV/cm) [3.5, 3.6], η 

επίτευξη καλύτερων χαρακτηριστικών απόδοσης σε σχέση µε εκείνων των διατάξεων µνήµης

 
 

 

 

 
 
 
 
Σχήµα 3.2: Απεικόνιση των ενεργειακών 
διαγραµµάτων της ζώνης αγωγιµότητας, 
για τη διάταξη της µνήµης αποµονωµένων 
νανο-κρυστάλλων Si, κατά τη διάρκεια των 
λειτουργιών: (α) της εγγραφής (εισαγωγή 
ηλεκτρονικού φορτίου στον νανο-
κρύσταλλο) και (β) της διαγραφής 
(εξαγωγή ηλεκτρονικού φορτίου από τον 
νανο-κρύσταλλο). 
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FLASH είναι εφικτή όσον αφορά τις τάσεις και/ ή τις ταχύτητες των λειτουργιών εγγραφής/ 

διαγραφής. Η δηµιουργία φορέων χαµηλότερης ενέργειας κατά τη διάρκεια των λειτουργιών 

εγγραφής/ διαγραφής (πολύ µικρότερη των 3 eV, τιµή η οποία αποτελεί το κατώφλι για αρκετούς 

από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς υποβάθµισης θερµών φορέων) ελαττώνει την ηλεκτρική 

υποβάθµιση του οξειδίου, βελτιώνοντας τις χαρακτηριστικές επαναπρογραµµατισµού (endurance) 

και διηλεκτρικής κατάρρευσης (charge-to-breakdown) [3.7]. 

 Για την περίπτωση παχύτερων οξειδίων σήραγγας (π.χ, πάχους >4,5 nm), ο 

προγραµµατισµός επιτυγχάνεται µέσω του µηχανισµού σήραγγας F-N. Επίσης, όπως επισηµαίνεται 

από την εταιρία Motorola, η λειτουργία της διαγραφής µέσω σήραγγας F-N είναι εφικτή για όλα τα 

πάχη οξειδίου σήραγγας [3.8]. Αντίθετα µε τη διάταξη SONOS, το κύτταρο της µνήµης νανο-

κρυστάλλων δεν επιδεικνύει φαινόµενα erase saturation, κατά συνέπεια δεν αξιώνει τη χρήση 

θερµών οπών για τη διαγραφή του κυττάρου. 

 
 
3.2.2 Χαρακτηριστικές ενέργειες φόρτισης 
 

Η αποθήκευση φορτίου µέσω σήραγγας σε αποµονωµένες ηλεκτρικά δοµές περιορισµένων 

διαστάσεων, όπως είναι οι νανο-κρύσταλλοι, προσφέρει µερικά ελκυστικά χαρακτηριστικά τα 

οποία είναι απόντα στη συµβατική δοµή της εκτεταµένης αποµονωµένης πύλης. Γενικά, τέτοιες 

µικρές αγώγιµες ή ηµιαγωγικές δοµές µε διαστάσεις στην περιοχή της νανο-κλίµακας αναφέρονται 

ως νησίδες ή κουκκίδες, (islands ή dots). Επίσης αποκαλούνται και ως “µεσοσκοπικά” συστήµατα, 

µιας και βρίσκονται στο ενδιάµεσο µεταξύ των µικροσκοπικών και των µακροσκοπικών 

συστηµάτων. Τα µεσοσκοπικά συστήµατα µπορούν να επιδεικνύουν έντονα φαινόµενα όταν ένα 

µόνο ηλεκτρόνιο προστίθεται ή αφαιρείται από αυτά. Ανάλογα µε την ευαισθησία τους σε 

µεµονωµένα ηλεκτρόνια, τα µεσοσκοπικά συστήµατα αναφέρονται συχνά ως “µονό-ηλεκτρονικά” 

(“single electronics”, [3.9]) όταν η ενέργεια Coulomb ελέγχει τον αριθµό τον ηλεκτρονίων µε 

ακρίβεια ενός-ηλεκτρονίου, είτε ως “τεχνητά άτοµα” (“artificial atoms”, [3.10]) ή “κβαντικές 

κουκίδες” (“quantum dots” [3.11]) όταν ο διαχωρισµός των κβαντικών ενεργειακών καταστάσεων 

των ηλεκτρονίων γίνεται σηµαντικός.  

Το σχήµα 3.3 δείχνει τη βασική αρχή των διατάξεων “ενός-ηλεκτρονίου” (“single-electron” 

devices, [3.12]). Για την περίπτωση όπου η µικρή αγώγιµη νησίδα είναι αρχικά ουδέτερη (π.χ. έχει 

τόσα ακριβώς ηλεκτρόνια όσο και πρωτόνια στο κρυσταλλικό της πλέγµα), αυτή δεν δηµιουργεί 

κάποιο σηµαντικό ηλεκτρικό πεδίο πέρα από τα όριά της οπότε µια ασθενής εξωτερική δύναµη F 

είναι ικανή να µεταφέρει ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο απ’ έξω. Για τις περισσότερες 
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Σχήµα 3.3: Η βασική αρχή ελέγχου 
µεµονωµένων ηλεκτρονίων. Αγώγιµη νησίδα: 
(α) πριν και (β) µετά την προσθήκη ενός 
ηλεκτρονίου. Η µη αντιστάθµιση του φορτίου 
ενός ηλεκτρονίου προκαλεί ένα ηλεκτρικό 
πεδίο το οποίο µπορεί να εµποδίσει την 
προσθήκη επιπλέον ηλεκτρονίων. (Πηγή: 
[3.12]). 
 
 

ιατάξεις ενός ηλεκτρονίου (η απλούστερη αναφέρεται ως κουτί ενός ηλεκτρονίου, single electron 

ox, σχ. 3.4), η µεταφορά του ηλεκτρονίου πραγµατοποιείται µε τον µηχανισµό σήραγγας, µέσω 

νός φράγµατος δυναµικού, το οποίο δηµιουργείται από ένα λεπτό µονωτικό στρώµα. Μετά τη 

εταφορά του ηλεκτρονίου το καθαρό φορτίο Q της νησίδας είναι (-e), οπότε το αναπτυσσόµενο 

λεκτρικό πεδίο ε απωθεί τα επόµενα ηλεκτρόνια τα οποία θα µπορούσαν να προστεθούν. Αν και 

ο στοιχειώδες φορτίο του ηλεκτρονίου e ≈1,6x10-19 Coulomb είναι πολύ µικρό για την ανθρώπινη 

λίµακα, το ηλεκτρικό πεδίο ε είναι αντιστρόφως ανάλογο µε το τετράγωνο του µεγέθους της 

ησίδας και µπορεί να γίνει αρκετά ισχυρό για νανο-δοµές. Για παράδειγµα, για σφαιρική νησίδα 

το κενό ακτίνας R= 10 nm, το πεδίο στην επιφάνεια είναι της τάξης των ε = e/4πε0R2 ~140 

V/cm. 

Η θεωρία των φαινοµένων ενός ηλεκτρονίου αποκαλύπτει ότι ένα πιο κατάλληλο µέγεθος 

έτρησης της έντασης αυτών των φαινοµένων δεν είναι το ηλεκτρικό πεδίο, αλλά η ενέργεια 

όρτισης Coulomb [3.12]: 

 

Σ

=
C
eEC

2

                                                                 [3.1] 

 
που, CΣ είναι η ολική χωρητικότητα της νησίδας, αντιστρόφως ανάλογη της διάστασης της 

ησίδας, (π.χ., για αποµονωµένη σφαιρική αγώγιµη νησίδα στο κενό ακτίνας R, CΣ= 4πε0R). Η 

αραπάνω ενέργεια ΕC, η οποία αναφέρεται και ως φραγµός Coulomb, δηλώνει την απαραίτητη 

νέργεια η οποία πρέπει να προσφερθεί από την εξωτερική πηγή για τη µετακίνηση του επιπλέον 

λεκτρονίου από το εξωτερικό ηλεκτρόδιο της πηγής µέσα στη νησίδα, σχ. 3.4. Όσον η τάση είναι 

ρκετά µικρή, µικρότερη από τη χαρακτηριστική τάση κατωφλίου e/CΣ, κανένα γεγονός σήραγγας 
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Σχήµα 3.4: Απεικόνιση της πιο απλής 
διάταξης ενός-ηλεκτρονίου, η οποία 
ονοµάζεται κουτί ενός-ηλεκτρονίου. Για 
την περίπτωση αυτή η νησίδα είναι 
ενσωµατωµένη µέσα σε µονωτικό στρώµα 
(π.χ. οξείδιο) αναπτυσσόµενο µεταξύ δύο 
εξωτερικών ηλεκτροδίων αναφερόµενα ως 
πύλη και πηγή. Η φόρτιση της νησίδας 
µπορεί να γίνει µόνο µε διέλευση 
ηλεκτρονίων διαµέσου του λεπτού 
µονωτικού στρώµατος µεταξύ της νησίδας 
και της πηγής. (Πηγή: [3.13]). 
 
 

 
 
δεν µπορεί να συµβεί, αφού η διαθέσιµη ενέργεια δεν είναι αρκετή για να φορτιστεί η νησίδα. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική το ηλεκτρόνιο εκτός από την ηλεκτροστατική 

ενέργεια έχει επίσης και κινητική ενέργεια, λόγω του χωρικού περιορισµού του µέσα στη νησίδα. 

Όταν το µέγεθος της νησίδας γίνεται συγκρίσιµο µε το µήκος κύµατος de Broglie των ηλεκτρονίων 

µέσα στη νησίδα, η κβαντικοποίηση της κινητικής τους ενέργειας γίνεται σηµαντική. Για την 

περίπτωση αυτή, η ενεργειακή τάξη µεγέθους των φαινοµένων φόρτισης περιγράφεται από τη 

συνολική ενέργεια πρόσθεσης ηλεκτρονίων ΕΑ. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ΕA µπορεί να 

προσεγγιστεί καλά από την ακόλουθη σχέση: 

 

nCA EEE ∆+=                                                              [3.2] 

Ο δεύτερος όρος, ∆Εn, συµβολίζει την ενεργειακή απόσταση κατά µέσο όρο µεταξύ δύο
γειτονικών επιτρεπτών κβαντικών καταστάσεων Εn  Για την απλή περίπτωση προσοµοίωσης του 

µεσοσκοπικού συστήµατος µε κύβο ακµής d, οι ιδιοενέργειες Εn ενός ηλεκτρονίου µάζας m 

εντοπισµένου µέσα στο κουτί εκφράζονται µε τη γνωστή σχέση [3.14]: 

 

( 222
2

22

2 zyxn nnn
md

E ++=
πh )                                                     [3.3] 

 
Όπου, h = h/2π είναι η κανονικοποιηµένη σταθερά του Planck και nx, ny και nz = 1,2,3,4,… . 

Η θεµελιώδης διαφορά στην ανάλυση των αγώγιµων νησίδων έναντι των ηµιαγωγικών 

νησίδων βρίσκεται στο σχετικό αριθµό των ηλεκτρονίων και την επίδραση του κβαντικού 

εντοπισµού στις επιτρεπόµενες ενεργειακές καταστάσεις. Για την περίπτωση αγώγιµων 

συστηµάτων όπου η ηλεκτρονική πυκνότητα, n, είναι τεράστια (n είναι της τάξης των1022/cm3), η 
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ενέργεια Fermi EF είναι µεγάλη ( 3/22
2

)3(
2

n
mF πh

=E ) και η απόσταση µεταξύ των διπλά 

εκφυλισµένων (λόγω των δύο δυνατών προσανατολισµών του ηλεκτρονικού σπιν) επιτρεπτών 

ενεργειακών καταστάσεων στην επιφάνεια Fermi είναι πολύ µικρή, της τάξης των µeV για µέγεθος 

νησίδας > 2 nm, (
N
EE F

EF 3
4)( =∆ , όπου, Ν ο αριθµός των ηλεκτρονίων της νησίδας). Κατά 

συνέπεια, οι µεταλλικές νησίδες συµπεριφέρονται, περίπου, ως µικρά µακροσκοπικά (bulk-like) 

συστήµατα σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Αντιθέτως, οι ηµιαγωγικές κουκκίδες (συστήµατα µε πολύ λιγότερα “ελεύθερα ηλεκτρόνια” 

και χαµηλότερες ενεργές µάζες σε σύγκριση µε τα µέταλλα) επιδεικνύουν έντονα φαινόµενα 

κβαντικού εντοπισµού, γεγονός που δικαιολογηµένα προσδίδει στα συστήµατα αυτά τον 

χαρακτηρισµό των κβαντικών κουκκίδων. Για την περίπτωση αυτή, η έντονη κβαντικοποίηση της 

κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων (οπών) εµφανίζει διακριτές ενεργειακές καταστάσεις πάνω 

(κάτω) από το ελάχιστο (µέγιστο) της ζώνης αγωγιµότητας (σθένους), όπως φαίνεται στο σχ. 3.2, 

προκαλώντας διεύρυνση του ενεργειακού χάσµατος. Για τις ηµιαγωγικές κουκίδες, ο διαχωρισµός 

των κβαντικών ενεργειακών επιπέδων, ο οποίος είναι αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου του 

µεγέθους της νησίδας εξ. [3.3], µπορεί να γίνει συγκρίσιµος ή να υπερβεί την ηλεκτροστατική 

ενέργεια φόρτισης ΕC. Για την περίπτωση αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων Si συζευγµένων µε 

δύο εξωτερικά ηλεκτρόδια µέσω λεπτών στρωµάτων SiO2 (Si quantum dot MOS diode), τα 

αναµενόµενα φαινόµενα σήραγγας συντονισµού (resonant tunneling) διαµέσου των διακριτών 

ενεργειακών καταστάσεων της κουκκίδας, καθώς και η επίδραση της κβαντικής συσσώρευσης 

ηλεκτρικού φορτίου µέσα στις κουκίδες Si, έχουν αποδειχτεί πειραµατικά και συζητιώνται στις 

αναφορές [3.15-17].  

 Το επακόλουθο των φαινοµένων του φραγµού Coulomb και του κβαντικού εντοπισµού, για 

τη διάταξη της µνήµης νανο-κρυστάλλων (συχνά, αναφέρεται και ως µνήµη πολλαπλής κουκκίδας, 

multi-dot memory), είναι η µείωση του αριθµού των φορτισµένων φορέων που συνοδεύουν τις 

λειτουργίες εγγραφής/ διαγραφής, γεγονός που βελτιώνει την κατανάλωση ισχύος και την ταχύτητα 

της µνήµης. Για να γίνει εφικτή η λειτουργία της διάταξης µε ολίγα ηλεκτρόνια, η συνολική 

ενέργεια φόρτισης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη θερµική ενέργεια kBT (όπου, kB είναι η 

σταθερά του Boltzann και T είναι η θερµοκρασία λειτουργίας). Κατά συνέπεια, η λειτουργία 

“ολίγων-ηλεκτρονίων” σε θερµοκρασία δωµατίου (όπου, kBT είναι, περίπου, 26 meV) µπορεί να 

επιτευχθεί µόνον αν οι ηµιαγωγικές κουκκίδες έχουν µέγεθος κάτω των, περίπου, 10 nm. Ωστόσο, 

ένα ελάχιστο όριο στο µέγεθος της κουκκίδας απαιτείται για ενδιαφέρουσες τάσεις και χρόνους 

προγραµµατισµού/ διαγραφής. Αγνοώντας την κάµψη της ζώνης αγωγιµότητας του υποστρώµατος 
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στην περιοχή της αντιστροφής, η αναγκαία τάση εγγραφής Vwrite για τη µεταφορά µέσω σήραγγας 

ενός ηλεκτρονίου από το κανάλι σε µία ενεργειακή στάθµη της κουκκίδας µπορεί, προσεγγιστικά, 

να εκφραστεί ως: 

 

TH
tun

cntlA
write V

t
t

e
E

V +







+= 1                                                       [3.4] 

 
όπου, tcntl και ttun είναι τα πάχη των οξειδίων ελέγχου και σήραγγας, αντίστοιχα, και VTH είναι η 

τάση κατωφλίου. Η µεγάλη αύξηση της συνολικής ενέργειας φόρτισης ΕA (µέσω της αύξησης των 

ιδιοενεργειών και της ηλεκτροστατικής ενέργειας φόρτισης) µε την ελάττωση του µεγέθους της 

κουκκίδας αυξάνει το ποσό της τάσης πύλης που απαιτείται για τη φόρτισή της. Επιπροσθέτως, η 

µείωση της πυκνότητας των επιτρεπόµενων καταστάσεων περιορίζει τις διαθέσιµες στάθµες 

διέλευσης µέσω σήραγγας του ηλεκτρονίου σε δοσµένη τάση, προκαλώντας έτσι ελάττωση της 

ταχύτητας προγραµµατισµού. Κατά συνέπεια, για αποδοτική λειτουργία σε τάσεις εγγραφής γύρω 

στα 3 V, το βέλτιστο µέγεθος των νανο-κρυστάλλων εκτιµάται να είναι µεταξύ 3-10 nm (για 

εύλογο λόγο πάχους οξειδίων ελέγχου προς σήραγγας στην περιοχή των 3-5) [3.4]. 

 Ερευνητές από το Πανεπιστήµιο του Illinois παρουσίασαν, πρόσφατα, ένα µοντέλο 

προσοµοίωσης των χαρακτηριστικών χρόνων φόρτισης της µνήµης νανο-κρυστάλλων Si [3.18]. Ο 

υπολογισµός επιτυγχάνεται µέσω αριθµητικής επίλυσης των κατάλληλων τρισδιάστατων 

εξισώσεων Schrödinger-Poisson του συστήµατος. Η ηλεκτρονική δοµή του νανο-κρυστάλλου Si 

επιδεικνύει έντονη εξάρτηση, τόσο από το σχήµα, όσο και από την κρυσταλλογραφική διεύθυνση. 

Αλλαγή της γεωµετρίας ή του προσανατολισµού του νανο-κρυστάλλου Si µπορεί να επιφέρει 

εκτεταµένη µεταβολή στους χρόνους σήραγγας της διάταξης (τους χρόνους εγγραφής/ διαγραφής) 

[3.19, 20]. 

 
 
3.2.3 Παράθυρο µνήµης 
 

Χρησιµοποιώντας τη γενική εξ. [2.2] (κεφ. 2), η µετατόπιση της τάσης κατωφλίου ∆VTH 

(εύρος παράθυρου µνήµης), εξαιτίας της αποθήκευσης ενός-ηλεκτρονίου σε κάθε νανο-κρύσταλλο, 

µπορεί να εκφραστεί προσεγγιστικά µέσω των παρακάτω σχέσεων [3.4]: 

 

gd

dot
TH C

eN
V =∆                                                                [3.5] 

και 
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όπου, Ndot είναι η επιφανειακή πυκνότητα των νανο-κρυστάλλων (αριθµός νανο-κρυστάλλων ανά 

cm2), Cgd είναι η χωρητικότητα ανά cm2 µεταξύ της πύλης ελέγχου και του νανο-κρυστάλλου, εox 

(εdot) είναι η διηλεκτρική σταθερά του οξειδίου (νανο-κρυστάλλου), και tdot είναι το πάχος του 

νανο-κρυστάλλου. 

 Για την περίπτωση σφαιρικών νανο-κρυστάλλων Si διαµέτρου 5 nm, τοποθετηµένων σε 

απόσταση 7 nm από την πύλη ελέγχου, η µετατόπιση της τάσης κατωφλίου για ένα ηλεκτρόνιο ανά 

νανο-κρύσταλλο υπολογίζεται να είναι ∆VTH~ 0,36 (Ndot/1012) V. Η επιφανειακή πυκνότητα των 

νανο-κρυστάλλων πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να παρέχει ευρύ παράθυρο µνήµης, καθώς 

επίσης και να ελαττώνει τα αγώγιµα µονοπάτια στο κάτωθι ευρισκόµενο κανάλι για αποδοτική 

διαµόρφωση του ρεύµατος στο κανάλι, αλλά όχι τόσο υψηλή ώστε να προκαλεί πλευρική αγωγή 

µεταξύ των κουκκίδων. Η µέγιστη επιφανειακή πυκνότητα µπορεί να υπολογισθεί από το µέγεθος

του νανο-κρυστάλλου θεωρώντας τη βέλτιστη απόσταση µεταξύ των νανο-κρυστάλλων στην 

περιοχή των 4-5 nm (για αµελητέα πιθανότητα άµεσης-σήραγγας ανάµεσα στις κουκίδες). Ως 

παράδειγµα, για την περίπτωση κουκκίδων µε µέσο µέγεθος 5 nm και µέση µεταξύ τους απόσταση 

5 nm, η βέλτιστη επιφανειακή πυκνότητα των νανο-κρυστάλλων εκτιµάται περί τα 1×1012 cm-2.  

 Επεκτείνοντας τη θεωρία της µνήµης απλής κβαντικής κουκκίδας (επόµενη υποενότητα σχ. 

3.8), η εταιρία Hitachi υπολόγισε, επίσης, την αλλαγή της τάσης κατωφλίου της µνήµης 

αποµονωµένης πύλης πολλαπλής κουκκίδας σε σχέση µε τη χωρητική σύζευξη των αποµονωµένων 

κουκκίδων µε την πύλη ελέγχου και το υπόστρωµα,. Το προκύπτον χωρητικό µοντέλο δείχνεται 

 
 

 
 
 
Σχήµα 3.5: Χωρητικό µοντέλο για τον 
υπολογισµό της µεταβολής της τάσης 
κατωφλίου, για τη µνήµη πολλαπλής 
κουκκίδας Si. (Πηγή: [3.21]). 
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στο σχ. 3.5 [3.21], όπου Cgdi είναι η χωρητικότητα ανάµεσα στην πύλη ελέγχου και την i-οστή 

κουκκίδα, Cdci η χωρητικότητα ανάµεσα στην i-οστή κουκκίδα και το κανάλι, και Cgc η 

χωρητικότητα µεταξύ της πύλης ελέγχου και του καναλιού. Γενικώς, το παράθυρο µνήµης της 

διάταξης µπορεί να εκφραστεί ως: 

 

( )
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i

i
iWi

TH
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VVC
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+








−
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∑

∑
                                                       [3.7] 

 
όπου, Ci =Cgdi Cdci / (Cgdi + Cdci), Vw είναι η εφαρµοζόµενη στην πύλη τάση εγγραφής, και Vi είναι 

το δυναµικό της κάθε κουκκίδας λόγω του φορτίου της. 

 
 
3.2.4 Επιφάνεια καναλιού 
 

Η µνήµη κβαντικής κουκκίδας ή µνήµη “ενός-ηλεκτρονίου” (single-electron memory, SEM) 

αποτελεί το ύστατο όριο σµίκρυνσης του τρανζίστορ αποµονωµένης πύλης (FG). Το κύτταρο της 

µνήµης SEM χρησιµοποιεί ως πύλη FG έναν απλό νανο-κρύσταλλο τοποθετηµένο πάνω από το 

κανάλι του τρανζίστορ (σχ. 3.6). Για την περίπτωση της εκτεταµένης πύλης FG, µικρο-µετρικών 

διαστάσεων και χωρητικότητας στην περιοχή των 10-15 Farads, η λειτουργία της µνήµης αξιώνει 

την ανταλλαγή πάνω από 10000 ηλεκτρονίων µεταξύ του καναλιού και της FG. Αντιθέτως, η 

ιδιαίτερα µικρή αποµονωµένη πύλη του κυττάρου SEM, νανο-µετρικών διαστάσεων και 

χωρητικότητας χιλιάδων φορών µικρότερη, κάνει εφικτή τη διακριτή αποθήκευση ηλεκτρονικού 

φορτίου. 

 Λόγω του έντονου τρισδιάστατου εντοπισµού του ηλεκτρονίου και του υψηλού 

ηλεκτροστατικού ενεργειακού φραγµού φόρτισης, η παγίδευση σε δοσµένη τάση πύλης ενός µόνον 

ηλεκτρονίου µέσα στον νανο-κρύσταλλο είναι ικανή να αναστείλει τη διαδικασία σήραγγας 

 
 

Σχήµα 3.6: Απεικόνιση του κυττάρου της 
µνήµης κβαντικής κουκκίδας (quantum dot 
memory) ή µνήµης ενός-ηλεκτρονίου, 
SEM. Η διάταξη αποτελείται από ένα 
τρανζίστορ MOSFET ιδιαίτερα στενού 
καναλιού και από µία µόνο αποµονωµένη 
κβαντική τελεία πολύ κοντά από το κανάλι. 
(Πηγή: [3.22]).  
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επιπλέον ηλεκτρονίων. Για την περίπτωση όπου η προσθήκη ενός µόνον ηλεκτρονίου µέσα στην 

κβαντική κουκκίδα επιφέρει αξιοσηµείωτη αλλαγή της τάσης κατωφλίου του τρανζίστορ, η 

αποθήκευση ενός ψηφίου πληροφορίας (1 bit) αξιώνει ένα µόνο ηλεκτρόνιο. Ωστόσο, για την 

επίτευξη τέτοιας έσχατης λειτουργίας µνήµης θα πρέπει το πλάτος καναλιού της διάταξης να είναι 

πολύ στενό (της τάξης µεγέθους µερικών δεκάδων νανοµέτρων), σε σύγκριση µε το συµβατικό 

τρανζίστορ, αφού για την περίπτωση καναλιού µεγάλου πλάτους η διαµόρφωση του ρεύµατος 

εκροής µέσω της φόρτισης ενός ηλεκτρονίου καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Για την ανίχνευση 

ικανοποιητικού παραθύρου µνήµης σε θερµοκρασία δωµατίου, θα πρέπει η θωράκιση (screening 

effect) από την κβαντική κουκκίδα των ευκίνητων φορέων ρεύµατος του καναλιού να είναι 

δραστική, φαινόµενο το οποίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επιφάνεια επικάλυψης µεταξύ 

της κουκκίδας και του καναλιού. Για δισδιάστατο σύστηµα, όπως το στρώµα αναστροφής του 

καναλιού, η παράµετρος θωράκισης qs (screen parameter) σε υψηλή θερµοκρασία µπορεί να 

εκφραστεί ως [3.23, 3.24]: 

 

Tk
Ne

q
BSi

s
s ε2

2

=                                                                 [3.8] 

 
όπου, εSi είναι η διηλεκτρική σταθερά του πυριτίου και Ns είναι ο αριθµός των ηλεκτρονίων στο 

κανάλι ανά µονάδα επιφάνειας. Η ποσότητα 1/qs, η οποία ονοµάζεται µήκος θωράκισης (screen 

length) δίνει µία προσεγγιστική εκτίµηση για το αναγκαίο εύρος καναλιού της µνήµης ενός-

ηλεκτρονίου. Θεωρώντας ως τυπική τιµή Ns~1011 cm-2, η τιµή των 34 nm λαµβάνεται σε 

θερµοκρασία δωµατίου για την ποσότητα 1/qs. Εποµένως, για ικανοποιητική ηλεκτροστατική 

θωράκιση του καναλιού από ένα ηλεκτρόνιο, το εύρος του καναλιού θα πρέπει να είναι µικρότερο 

από, περίπου, 34 nm [3.24]. Σε αντίθεση µε τη µνήµη πολλαπλής κουκκίδας, η πρακτική υλοποίηση 

της µνήµης απλής-κβαντικής κουκκίδας απαιτεί διάταξη MOSFET εξαιρετικά στενού καναλιού 

(ultra-narrow MOSFET), σχ. 3.6. 

 Ιστορικά, το πρώτο πειραµατικό κύτταρο µνήµης ενός-ηλεκτρονίου ανακοινώθηκε το 1993 

από το εργαστήριο της Hitachi στο Cambridge και το ερευνητικό κέντρο µικροηλεκτρονικής του 

Πανεπιστηµίου Cambridge. Το κύτταρο αυτό λειτουργούσε σε θερµοκρασίες κοντά στο απόλυτο 

µηδέν (~ 4,2 Κ) και ήταν βασισµένο στον ηµιαγωγό GaAs [3.25]. Η λειτουργία σε θερµοκρασία 

δωµατίου της µνήµης SEM βασισµένης σε πιο συµβατά υλικά, όπως δοµές πυριτίου-πάνω σε-

µονωτή SOI (silicon-on-insulator), αποδείχθηκε ένα έτος µετά (1994) σε διατάξεις MOSFETs 

νανο-µετρικών διαστάσεων πολυκρυσταλλικού καναλιού [3.26]. 
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 Ωστόσο, η πιο αξιόπιστη τεχνική, έως σήµερα, για την επίτευξη λειτουργίας µνήµης ενός-

ηλεκτρονίου σε θερµοκρασία δωµατίου σε δοµές βασισµένες στην τεχνολογία Si, χρησιµοποιεί τη 

λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης (electron beam lithography) σε συνδυασµό µε τη διεργασία αυτό-

ευθυγράµµισης (self-aligned) για τον ορισµό στενών καναλιών Si και κβαντικών κουκκίδων πάνω 

σε υποστρώµατα SOI, σχ. 3.7 (α)-(γ). Η παραπάνω µέθοδος κατασκευής κυττάρων SEM έχει 

αποδειχθεί από διάφορες ερευνητικές οµάδες [3.27-29]. Μία απεικόνιση κάθετης τοµής της δοµής 

ενός τυπικού πειραµατικού κυττάρου SEM µαζί µε την αντίστοιχη χαρακτηριστική εγγραφής του 

δείχνονται στο σχ. 3.7 (δ). Ο ακριβής έλεγχος του αριθµού των ηλεκτρονίων µέσα στην 

αποµονωµένη νησίδα επιτυγχάνεται µε τη µεταβολή της εφαρµοζόµενης τάσης στο ηλεκτρόδιο της 

πύλης ελέγχου. Τα αποθηκευµένα ηλεκτρόνια της αποµονωµένης κουκκίδας θωρακίζουν 

ηλεκτροστατικά ολόκληρο το κανάλι από το δυναµικό της τάσης ελέγχου, γεγονός το οποίο 

µεταβάλει τη ροή των ηλεκτρονίων του καναλιού, προκαλώντας κλιµακωτή µετατόπιση της τάσης 

κατωφλίου της διάταξης µε τη τάση ελέγχου. Έτσι, επιπροσθέτως του εξαιρετικά µικρού µεγέθους,  
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χήµα 3.7: (α)-(γ), Απλή απεικόνιση κάθετης τοµής η οποία συνοψίζει τη διαδικασία κατασκευής 
ου κυττάρου της µνήµης κβαντικής κουκκίδας (Πηγή: [3.22]). (α) Ανάπτυξη πολλαπλού 
τρώµατος SiO2/Si/SiO2 πάνω σε υπόστρωµα SOI (Silicon-on-Insulator). (β) Ορισµός της 
βαντικής κουκκίδας µέσω λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης και εν συνεχεία ιοντικής εγχάραξης. 
γ) Αποµόνωση της κβαντικής κουκκίδας µέσω οξείδωσης και κατασκευή του ηλεκτροδίου πύλης. 
δ) Τοµή του πειραµατικού κυττάρου κβαντικής κουκκίδας που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της 

innesota µαζί µε την ανιχνεύσιµη σε θερµοκρασία δωµατίου κλιµακωτή µεταβολή της τάσης 
ατωφλίου του, µε την εφαρµοζόµενη τάση φόρτισης στο ηλεκτρόδιο της πύλης. (Πηγή: [3. 27]). 
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Σχήµα 3.8: Ισοδύναµο χωρητικό κύκλωµα του 
κυττάρου της µνήµης ενός-ηλεκτρονίου. (Πηγή: 
3.24]). 
 
 
 
 
 
 

 

ο µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας SEM είναι η ενδογενής ιδιότητα του κυττάρου της για 

ιαχωρισµό των καταστάσεων φόρτισης, χαρακτηριστικό το οποίο µπορεί, ενδεχοµένως, να 

πιτρέψει την πρακτική αποθήκευση πολλαπλών ψηφίων ανά κύτταρο (multiple bit storage). 

Η αλλαγή της τάσης κατωφλίου της µνήµης κβαντικής κουκκίδας µπορεί να εξαχθεί µέσω 

ου παρακάτω απλού µοντέλου, προτεινόµενου από την εταιρία Fujitsu [3.24]. 

Το σχ. 3.8 απεικονίζει αποµονωµένη νανο-κουκκίδα µεταξύ της πύλης ελέγχου και του 

ποστρώµατος, όπου Cgc είναι η χωρητικότητα µεταξύ της πύλης ελέγχου και του καναλιού, Cgd 

ίναι η χωρητικότητα ανάµεσα στην πύλη ελέγχου και την κουκκίδα, Cdc η χωρητικότητα ανάµεσα 

την κουκκίδα και το κανάλι. 

Η µεταβολή της τάσης κατωφλίου ∆VTH εξαιτίας της φόρτισης της αποµονωµένης 

ουκκίδας µε ένα ηλεκτρόνιο εκφράζεται ως: 
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eV                                                      [3.9] 

πίσης, η προσαύξηση της τάσης εγγραφής ∆Vw, η οποία πρέπει να εφαρµοστεί στο ηλεκτρόδιο της 

ύλης για την προσθήκη ενός ηλεκτρονίου µέσα στην αποµονωµένη κουκκίδα ισούται µε: 

gd
w C

eV =∆                                                                 [3.10] 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρά τα άνω αναφερόµενα εντυπωσιακά πειραµατικά 

ποτελέσµατα και παραβλέποντας την αξιοπιστία της διαδικασίας κατασκευής των διατάξεων, η 

κµετάλλευση των φαινοµένων κβαντικοποίησης του φορτίου σε κυκλώµατα ULSI παραµένει 

βέβαιη λαµβάνοντας υπ’ όψη: (α) το υπάρχον υπόβαθρο φορτίο πόλωσης της κουκκίδας (π.χ., 
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επιφανειακές καταστάσεις του νανο-κρυστάλλου), (β) τις διακυµάνσεις των προσµίξεων της 

περιοχής απογύµνωσης του καναλιού, και (γ) την ενδογενή στατιστική διασπορά του φορτίου λόγω 

της στοχαστικής φύσης της διαδικασίας έγχυσης φορτίου. Τα παραπάνω φαινόµενα µπορούν να 

οδηγήσουν σε ουσιαστικές διακυµάνσεις της τάσης κατωφλίου από διάταξη σε διάταξη. Παρότι 

καινούριες αρχιτεκτονικές έχουν προταθεί για την παράκαµψη αυτών των προβληµάτων [3.12, 

3.30, 3.31], εντούτοις καµία διάταξη δεν έχει ακόµα αποδειχθεί. Για την εξασφάλιση αξιόπιστης 

λειτουργίας µνήµης, η µετατόπιση της τάσης κατωφλίου λόγω των αποθηκευµένων ηλεκτρονίων 

πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερη από εκείνη εξαιτίας των πρόσθετων διακυµάνσεων. 

Υπολογισµοί και πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι για κάθε κατάσταση της µνήµης 

απαιτείται η αποθήκευση “ολίγων” ηλεκτρονίων (στην περιοχή των πέντε-δέκα ηλεκτρονίων, 

ανάλογα µε το υλικό της κουκκίδας και το µέγεθός της) [3.4, 3.32, 3.33]. Κατά συνέπεια, η τάση 

για την αποθήκευση ενός ψηφίου αυξάνεται, και αυτή γίνεται ακόµα υψηλότερη για λειτουργία 

αποθήκευσης πολλαπλών ψηφίων. Επιπροσθέτως, επειδή το ηλεκτρικό πεδίο διαµέσου του 

οξειδίου σήραγγας αυξάνει µε τον αριθµό των αποθηκευµένων ηλεκτρονίων της κουκκίδας, 

σχετικά παχύτερο οξείδιο σήραγγας (π.χ. >5 nm) πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλιστεί 

εκτεταµένος χρόνος διατήρησης των δεδοµένων. Επειδή απαιτούνται υψηλές τάσεις για την 

αποθήκευση πολλαπλών ψηφίων εντός ενός κυττάρου, η παραχώρηση που γίνεται είναι ανάµεσα 

στην πυκνότητα ολοκλήρωσης και στην ισχύ λειτουργίας. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι, για την περίπτωση της διάταξης πολλαπλής κουκκίδας, η 

συµµετοχή σηµαντικού αριθµού νανο-κρυστάλλων στη λειτουργία της µνήµης παρεµποδίζει τις 

διακυµάνσεις µεταξύ των κυττάρων. Οι στρογγυλεµένες σε µέσο όρο χαρακτηριστικές εγγραφής/ 

διαγραφής µεταξύ των νανο-κουκκίδων κάνουν τις χαρακτηριστικές κατανοµές της διάταξης να 

επιδεικνύουν ασήµαντο εύρος γύρω από τη µέση τιµή (sharp distributions), σε σχέση µε αυτές της 

διάταξης απλής κουκκίδας οι οποίες επηρεάζονται έντονα από την παρουσία ενός µονοπατιού 

διαρροής φορτίου, ενός κέντρου παγίδευσης φορτίου, από τις διακυµάνσεις του µεγέθους της 

κουκκίδας, κτλ. Η παραπάνω ιδιότητα αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για τις δοµές πολλαπλής 

κουκκίδας, αφού επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία σε µικρότερο αριθµό ηλεκτρονίων ανά νανο-

κρύσταλλο σε σχέση µε τη µνήµη κβαντικής κουκκίδας. Εντούτοις, αν και φαινόµενα φόρτισης 

ενός-ηλεκτρονίου έχουν δειχθεί σε διατάξεις πολλαπλής κουκκίδας µεγάλης επιφάνειας καναλιού 

ακόµη και σε θερµοκρασία δωµατίου [3.34, 3.35 & κεφ. 5], υπάρχουν σηµαντικά τεχνολογικά 

ζητήµατα προς επίλυση, όπως η υψηλή πυκνότητα των κουκκίδων και η εξαιρετικά µεγάλη 

οµοιοµορφία του µεγέθους τους και της θέσης τους ως προς το κανάλι, πριν από τη βιοµηχανική 

εκµετάλλευση φαινοµένων ενός ηλεκτρονίου σε διατάξεις µνήµης πολλαπλής κουκκίδας.  
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3.2.5 Συγκράτηση παγιδευµένου φορτίου 
 

Για την περίπτωση της µνήµης νανο-κρυστάλλων που χρησιµοποιεί λεπτά οξείδια 

σήραγγας, η πραγµατοποίηση εκτεταµένου χρόνου συγκράτησης του φορτίου αποτελεί τη 

µεγαλύτερη πρόκληση. Εξαιτίας της απότοµης αύξησης του ρεύµατος άµεσης σήραγγας σε 

αυθαιρέτως χαµηλές τάσεις, το ζήτηµα που τίθεται στην απόδοση λειτουργίας της διάταξης αφορά 

το ισοζύγιο µεταξύ του χρόνου εγγραφής/διαγραφής και του χρόνου συγκράτησης. 

Κατασκευάζοντας παχύ στρώµα οξειδίου σήραγγας για εκτεταµένο χρόνο συγκράτησης (π.χ., 

τουλάχιστον 4 nm για µόνιµη αποθήκευση), τα πλεονεκτήµατα της µεγάλης ταχύτητας εγγραφής/ 

διαγραφής σε λογικά επίπεδα τάσης και της εκτεταµένης ικανότητας επαναπρογραµµατισµού 

χάνονται γρήγορα. Για την περίπτωση των νανο-κρυστάλλων Si, ο κβαντικός εντοπισµός εισάγει 

έναν επιπρόσθετο περιορισµό για εκτεταµένο χρόνο συγκράτησης του φορτίου (σχ. 3.9 (α)). Μετά 

τη λειτουργία της εγγραφής (βλ. σχ. 3.2 (α)), τα εισερχόµενα µε σήραγγα µέσα στο νανο-

κρύσταλλο ηλεκτρόνια, τα οποία ενδέχεται να είχαν µεταφερθεί αρχικά σε υψηλότερες ενεργειακές 

στάθµες, τελικά θα πέσουν προς τις χαµηλότερες ενεργειακά καταστάσεις. Εξαιτίας της 

κβαντικοποίησης της κινητικής ενέργειας, η βασική ενεργειακή στάθµη σε συνθήκες επίπεδης 

ζώνης βρίσκεται πάνω από τη ζώνη αγωγιµότητας της περιοχής του καναλιού. Έτσι, υπάρχει 

πεπερασµένη πιθανότητα για ένα ηλεκτρόνιο να µετακινηθεί µέσω σήραγγας πίσω στο κανάλι, 

υποβαθµίζοντας τις χαρακτηριστικές συγκράτησης της διάταξης. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα περισσότερα πειραµατικά αποτελέσµατα έως σήµερα 

δείχνουν ευδιάκριτα µεγαλύτερους χρόνους διαγραφής παρά χρόνους εγγραφής, αντανακλώντας

 
 

 

 
Σχήµα 3.9: Απεικόνιση των ενεργειακών 
διαγραµµάτων της ζώνης αγωγιµότητας του 
κυττάρου µνήµης πολλαπλής κουκκίδας Si, 
κατά τη διάρκεια συγκράτησης του φορτίου 
(υπό συνθήκες εφαρµογής χαµηλής τάσης 
ανάγνωσης στην πύλη ελέγχου). (α) 
Αποθήκευση ηλεκτρονικού φορτίου εντός της 
βασικής κβαντικής ενεργειακής κατάστασης 
του νανο-κρυστάλλου. (β) Αποθήκευση 
ηλεκτρονίου εντός βαθύτερης ενεργειακά 
στάθµης ΕΤ εγκατεστηµένης εντός του νανο-
κρυστάλλου ή/ και πάνω στη διεπιφάνεια 
νανο-κρυστάλλου/ οξειδίου. 

 
107



 
 
Κεφάλαιο 3 ∆ιατάξεις µνήµης MOS βασισµένες σε νανο-κρυστάλλους                                                   Ε. Καπετανάκης 
 
 

µακρύτερους σχετικά χρόνους συγκράτησης από αυτούς που θεωρητικά αναµένονταν, αν 

αµφότερες οι λειτουργίες της εγγραφής και της διαγραφής ελάµβαναν χώρα µέσω άµεσης 

σήραγγας. ∆ιάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν δηµοσιευτεί, οι οποίες επιχειρούν να εξηγήσουν 

τα φαινόµενα φόρτισης/ εκφόρτισης που περιλαµβάνονται στις µνήµες νανο-κρυστάλλων πυριτίου. 

Θεωρητικές προσεγγίσεις βασισµένες στη θεµελιώδη εξίσωση που περιγράφει τη χρονική εξέλιξη 

της πιθανότητας κάθε ενεργειακής κατάστασης (master equation) συµπεριλαµβανοµένων των 

φαινοµένων κβαντικού εντοπισµού και φραγµού Coulomb στις κουκκίδες Si [3.36], ή επί του 

ηµικλασικού µοντέλου συνέχειας ρεύµατος (semiclassical current continuity model) [3.37, 3.38], 

έχουν προταθεί για να περιγράψουν την παρατηρούµενη χρονική εξάρτηση της συµπεριφοράς 

φόρτισης/ εκφόρτισης. Πρόσθετη εργασία αποκαλύπτει ότι, για τη µνήµη νανο-κρυστάλλων Si, η 

επίδραση της κατάστασης απογύµνωσης του καναλιού πάνω στις χαρακτηριστικές φόρτισης είναι 

πολύ σηµαντική για την επίτευξη εκτεταµένου χρόνου συγκράτησης του φορτίου [3.39]. Η 

παρουσία ατελειών µέσα στο νανο-κρύσταλλο ή/ και πάνω στη διεπιφάνεια νανο-κρυστάλλου 

Si/SiO2 (η οποία θα προκαλούσε την πτώση και εν συνεχεία την παγίδευση των εισερχόµενων 

ηλεκτρονίων σε βαθύτερες ενεργειακά στάθµες µέσα στο νανο-κρύσταλλο, διαδικασία που 

απεικονίζεται το σχ. 3.9 (β)) έχει προταθεί σαν εξήγηση της παρατηρούµενης συµπεριφοράς των 

εκτεταµένων σχετικά χρόνων συγκράτησης φορτίου [3.40]. Ωστόσο, ο ρόλος των διεπιφανειακών 

καταστάσεων στα φαινόµενα φόρτισης/ εκφόρτισης των νανο-κρυσταλλικών µνηµών δεν είναι 

ακόµη ολότελα κατανοητός, και ενδεχοµένως εξαρτάται από τις συνθήκες της διαδικασίας 

σχηµατισµού των νανο-κρυστάλλων. Πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία σχετίζονται µε τη 

διαδικασία αποθήκευσης και εξαγωγής φορτίου σε τέτοιου είδους δοµές υποδεικνύουν δύο 

ξεχωριστές σταθερές χρόνου, οι οποίες θα µπορούσαν να ερµηνευτούν ως γρήγορη διαδικασία 

εκποµπής ηλεκτρονίων από στάθµες σχετιζόµενες µε το νανο-κρύσταλλο συνοδευόµενη από µια 

πιο αργή διαδικασία εκποµπής σχετιζόµενη µε διεπιφανειακές ενεργειακές καταστάσεις [3.41]. 

Άλλη εργασία εµφανίζει τη δυναµική διαδικασία φόρτισης σε χαµηλή/ υψηλή (δωµατίου) 

θερµοκρασία να µην εξαρτάται ουσιαστικά από τη θερµοκρασία, υποδεικνύοντας αµελητέα 

συνεισφορά των διεπιφανειακών καταστάσεων στη διαδικασία ανταλλαγής φορτίου µεταξύ των 

κουκκίδων Si και του καναλιού [3.42]. Πρόσφατα, αποτελέσµατα προσοµοίωσης βασισµένα στην 

επίλυση των εξισώσεων Schrödinger-Poisson του συστήµατος εµφανίζουν χαρακτηριστικές 

διατήρησης δεδοµένων έντονα εξαρτώµενες από το σχήµα και τον κρυσταλλογραφικό 

προσανατολισµό των κουκκίδων Si [3.20]. 
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3.2.6 Συστοιχία κυττάρων µνήµης 
 

Η εταιρία IBM εξέτασε, σε µία πρόσθετη εργασία το 1996 [3.43], µεθόδους ώστε να 

ελαττωθεί ο αντίκτυπος του εκτεταµένου χρόνου διαγραφής των νανο-κρυστάλλων Si. Προτάθηκε 

µία διάταξη κυττάρων µνήµης (memory array) η οποία επιτρέπει τη διαγραφή ανά µεγάλα τµήµατα 

(block erase) πριν τη λειτουργία της εγγραφής σε επίπεδο απλού κυττάρου. Το σχ. 3.10 απεικονίζει 

τη διάταξη των κυττάρων σε πίνακα για επιλεκτική εγγραφή µέσω άµεσης σήραγγας. 

Σε αυτήν τη συστοιχία, οι γραµµές πηγής (Source Lines, SL) και ψηφίου (Bit Lines, BL) 

είναι αποµονωµένες µεταξύ τους. Μετά τη διαγραφή ενός τµήµατος στην κατάσταση χαµηλής 

τάσης κατωφλίου (low VΤΗ), δηλ. την εγγραφή του ψηφίου “1” σε µία οµάδα κυττάρων, µόνο τα 

κύτταρα τα οποία είναι συνδεµένα µε την επιλεγµένη γραµµή λέξης (Selected Word Line, WL) 

µπορούν να εγγραφούν. Αρχικά όλα τα κύτταρα µεταβαίνουν στην κατάσταση χαµηλής τάσης 

κατωφλίου (διαγράφονται) µέσω της εφαρµογής θετικής τάσης 2VG σε όλες τις γραµµές ψηφίου 

και πηγής ενώ οι γραµµές λέξεις είναι γειωµένες (π.χ., σε τάση 0 V). 

Για τον προγραµµατισµό ενός κυττάρου στην κατάσταση υψηλής τάσης κατωφλίου, ψηφίο-

“0”, εφαρµόζεται υψηλή τάση 2VG στην επιλεγµένη γραµµή λέξης ενώ γειώνονται οι αντίστοιχες 

γραµµές ψηφίου και πηγής. Τάση 2VG εφαρµόζεται, επίσης, στις γραµµές ψηφίου και πηγής των 

υπόλοιπων κυττάρων που είναι συνδεµένα µε την επιλεγµένη γραµµή λέξης, ώστε να µην 

εµφανιστεί διαφορά δυναµικού διαµέσου αυτών των κυττάρων. Οι µη-επιλεγµένες γραµµές λέξης 

(Unselected WL) έρχονται σε τάση VG, οπότε κάθε κύτταρο των µη-επιλεγµένων γραµµών WL 

εµφανίζει τη µισή διαφορά δυναµικού VG (ηµί-επιλεγµένα κύτταρα). Κατά συνέπεια, µόνο για το 

επιλεγµένο κύτταρο η τάση διαµέσου του είναι 2VG, γεγονός που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 

διαταραχής των ηµί-επιλεγµένων κυττάρων. 

 
 

 
 
 
 
 
Σχήµα 3.10: Συστοιχία κυττάρων 
(memory array) µνήµης νανο-
κρυστάλλων η οποία επιτρέπει την 
επιλεκτική εγγραφή µέσω άµεσης 
σήραγγας. (Πηγή: [3.43]) 
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3.2.7 Εναλλακτικές δοµές κυττάρων 
 

∆ιάφορες δοµικές παραλλαγές κυττάρων µνήµης πολλαπλής κβαντικής κουκκίδας έχουν, 

πρόσφατα, προταθεί για τη βελτίωση της απόδοσης της µνήµης νανο-κρυστάλλων Si σε εφαρµογές 

µνήµης µόνιµης αποθήκευσης και µεγάλης ταχύτητας. Το σχ. 3.11 απεικονίζει την καθολική δοµή 

σε κάθετη τοµή του ανασχεδιασµένου κυττάρου της µνήµης πολλαπλής κουκκίδας. Βασικά, η 

αναδόµηση του αρχικά εµφανιζόµενου κυττάρου νανο-κρυστάλλων Si περιλαµβάνει: (α) το δοµικό 

ανασχεδιασµό των κβαντικών κουκκίδων (quantum dot engineering) και (β) το δοµικό 

ανασχεδιασµό του φραγµού σήραγγας (tunnel barrier engineering). Για τη γενική περίπτωση, θα 

πρέπει, επίσης, να συµπεριληφθεί και η ενδεχόµενη αντικατάσταση του πάνω στρώµατος του 

οξειδίου ελέγχου από διηλεκτρικό µεγαλύτερης διηλεκτρικής σταθεράς (High-k), το οποίο να 

επιτρέπει χαµηλότερα επίπεδα διαρροής ρεύµατος σε λεπτότερα, ισοδύναµου πάχους SiO2, υµένια.  

Ο ανασχεδιασµός κβαντικής κουκκίδας αποβλέπει στην αντικατάσταση των νανο-

κρυστάλλων Si από νανο-κουκκίδες αποθήκευσης κατάλληλου υλικού το οποίο να επιτρέπει 

εκτεταµένη συγκράτηση του φορτίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταχύτητα λειτουργίας σε 

αποδεκτά επίπεδα. Για παράδειγµα, κάτι τέτοιο θα µπορούσε θεωρητικά να επιτευχθεί 

χρησιµοποιώντας νανο-κουκκίδες κατασκευασµένες από υλικό που η ηλεκτρονική του δοµή 

επιδεικνύει ελάχιστο ζώνης αγωγιµότητας (για την περίπτωση ηµιαγωγικού υλικού) ή ενέργεια 

Fermi (για την περίπτωση αγώγιµου υλικού) τουλάχιστον 26 meV (π.χ. τη θερµική ενέργεια σε 

θερµοκρασία δωµατίου) κάτωθεν του ελαχίστου της ζώνης αγωγιµότητας της περιοχής του 

καναλιού, σχ. 3.12. Λόγω της διαφοράς στην ενέργεια ελαχίστου των δύο ζωνών αγωγιµότητας, η 

στάθµη των παγιδευµένων ηλεκτρονίων µέσα στην κουκκίδα βρίσκεται εντός του ενεργειακού 

χάσµατος της περιοχής του καναλιού γεγονός που µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα εκποµπής του

 
 

 
 

Σχήµα 3.11: Απεικόνιση κάθετης όψης της γενικευµένης εναλλακτικής δοµής του κυττάρου της 
µνήµης νανο-κρυστάλλων. Η δοµική επανασχεδίαση (δεξιά) αποβλέπει στη βελτίωση της 
απόδοσης του αρχικά προτεινόµενου κυττάρου της µνήµης νανο-κρυστάλλων Si (αριστερά).  
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Σχήµα 3.12: Ενεργειακό διάγραµµα ζώνης 
αγωγιµότητας του κυττάρου µνήµης πολλαπλής 
κουκκίδας κατά τη διάρκεια συγκράτησης του 
φορτίου. Η κατασκευή της κουκκίδας από υλικό 
που επιδεικνύει µεγαλύτερη ηλεκτρονική 
συγγένεια κατά τουλάχιστον 26 meV, σε σχέση µε 
το υπόστρωµα Si, εµποδίζει την απώλεια του 
αποθηκευµένου φορτίου της κουκκίδας. 

 

 
 
παγιδευµένου ηλεκτρονικού φορτίου πίσω στο κανάλι, βελτιώνοντας έτσι τις χαρακτηριστικές 

συγκράτησης της διάταξης. Για την εκπλήρωση των παραπάνω, η σύνθεση των νανο-κουκκίδων 

πρέπει να γίνει από υλικό το οποίο επιδεικνύει µεγαλύτερη ηλεκτρονική συγγένεια (ενεργειακή 

διαφορά µεταξύ του ελαχίστου της ζώνης αγωγιµότητας και της στάθµης του κενού, electron 

affinity) από το υπόστρωµα Si. Τέτοια συστήµατα, για παράδειγµα, µπορεί να είναι µέταλλα, 

ηµιαγωγικοί νανο-κρύσταλλοι όπως Ge, ή ηµιαγωγικές ετεροδοµές όπως νανο-κρύσταλλοι Ge/Si. 

Η δυναµική της µνήµης µεταλλικών νανο-κρυστάλλων Au, Ag και Pt σε εφαρµογές µόνιµης 

αποθήκευσης έχει αποδειχθεί πειραµατικά, για λειτουργία στην περιοχή σήραγγας F-N (περίπτωση 

παχύτερου σχετικά στρώµατος οξειδίου σήραγγας) [3.44, 3.45]. Επίσης, η σύνθεση για εφαρµογές 

µνήµης µόνιµης συγκράτησης αποµονωµένων µεταλλικών νανο-κουκκίδων βολφραµίου (W) 

ενσωµατωµένων εντός µονωτικής µήτρας έχει πρόσφατα ανακοινωθεί [3.46]. Ωστόσο, η µόλυνση 

µε µεταλλικές προσµίξεις (ειδικά για την περίπτωση λεπτών οξειδίων σήραγγας) και η 

συµβατότητα µε τη διαδικασία ολοκλήρωσης CMOS αποτελούν σηµαντικά τεχνολογικά ζητήµατα 

για αυτές τις δοµές. Για την περίπτωση νανο-κρυστάλλων Ge, τα πλεονεκτήµατα αποθήκευσης 

φορτίου έναντι της αντίστοιχης περίπτωσης Si δεν είναι ξεκάθαρα, καθώς πειραµατικά κύτταρα 

µνήµης νανο-κρυστάλλων Ge και Si επιδεικνύουν παρόµοια αποτελέσµατα [3.43]. Έως σήµερα, 

µόνο αποτελέσµατα προσοµοίωσης των χαρακτηριστικών συγκράτησης φορτίου υπάρχουν για την 

περίπτωση αποµονωµένων κουκκίδων Ge/Si [3.47].  

 Μία ιδιαίτερη προσέγγιση του ανασχεδιασµού κβαντικής κουκκίδας, προταθείσα το 2001 

από την εταιρία Toshiba, είναι η χρήση διηλεκτρικών κουκκίδων νιτριδίου (Si3N4) [3.48]. Η 

αποθήκευση του φορτίου στη µνήµη νανο-κουκκίδων Si3N4 λαµβάνει χώρα, όπως και για την 

περίπτωση της διάταξης SONOS, εντός των κατανεµηµένων (εντός του όγκου της κουκκίδας 

Si3N4) κέντρων παγίδευσης φορτίου του νιτριδίου. Ωστόσο, λόγω των περιορισµένων διαστάσεων, 

ο αριθµός των παγίδων της κουκκίδας αναµένεται πεπερασµένος (π.χ., 2 ή 3 κέντρα παγίδευσης 

φορτίου για την περίπτωση κουκκίδας διαµέτρου 10 nm), επιτρέποντας (παρόµοια µε την 

περίπτωση της µνήµης νανο-κρυστάλλων Si) τη λειτουργία της µνήµης µε µικρό και ελέγξιµο 

αριθµό ηλεκτρονίων. Επιπροσθέτως, η απουσία φαινοµένων όπως ο ενεργειακός φραγµός Coulomb 
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Σχήµα 3.13: Ενεργειακό διάγραµµα ζώνης της 
διάταξης µνήµης διπλής αποµονωµένης νανο-
κρυσταλλικής πύλης Si. Ο κβαντικός 
εντοπισµός και ο φραγµός Coulomb της 
πλησιέστερης στο κανάλι µικρότερης 
κουκκίδας Si εµποδίζουν την απώλεια φορτίου 
της πιο αποµακρυσµένης από το κανάλι 
µεγαλύτερης κουκκίδας Si. 

 

 
 
και ο κβαντικός εντοπισµός επιτρέπει τη φόρτιση της κουκκίδας Si3N4 µε πλέον του ενός 

ηλεκτρόνια σε χαµηλή τάση εγγραφής, γεγονός που οδηγεί σε µεγαλύτερο παράθυρο µνήµης σε 

σχέση µε τη διάταξη νανο-κρυστάλλων Si. Ζητήµατα κλειδιά για την πρακτική χρήση της νέας 

αυτής ιδέας µνήµης είναι ο έλεγχος, τόσο του ακριβούς αριθµού των εµπλεκόµενων στη φόρτιση 

κέντρων παγίδευσης, όσο και της αξιοπιστίας της µεθόδου σχηµατισµού των κουκκίδων Si3N4 (π.χ. 

ως προς την ικανότητα αναπαραγωγής δοµών ελέγξιµου µεγέθους και θέσης). 

 Μία διαφορετική σκέψη του ανασχεδιασµού κβαντικής κουκκίδας βασίζεται στην 

αντικατάσταση της απλής αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής πύλης Si από διπλή νανο-

κρυσταλλική στοιβάδα µεταλλικών ή ηµιαγωγικών νανο-κουκκίδων. Η χρήση της επιπλέον 

συστοιχίας νανο-κουκκίδων σκοπό έχει τη βελτίωση των χαρακτηριστικών συγκράτησης του 

φορτίου. Για την περίπτωση µεταλλικών κουκκίδων Au, τα πλεονεκτήµατα του δεύτερου νανο-

κρυσταλλικού στρώµατος αποθήκευσης έχουν πρόσφατα αποδειχθεί [3.49]. Επίσης, η εταιρία 

Toshiba παρουσίασε το 2000, ένα τρανζίστορ αποθήκευσης µε ενσωµατωµένη µέσα στο οξείδιο 

πύλης διπλής στοιβάδας νανο-κρυστάλλων Si απόλυτα ευθυγραµµισµένων µεταξύ τους. Η αυτό-

ευθυγραµµισµένη διαδικασία κατασκευής (self-aligned) και τα χαρακτηριστικά µνήµης αυτής της 

δοµής συζητιώνται στις εργασίες της αναφοράς [3.50]. Για την περίπτωση όπου το µέγεθος των 

νανο-κουκκίδων του πρώτου νανο-κρυσταλλικού στρώµατος, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο 

κανάλι, είναι µικρότερο και τα πάχη των στρωµάτων οξειδίου ανάµεσα στα δύο στρώµατα και 

µεταξύ του κάτω στρώµατος και του καναλιού είναι στην περιοχή άµεσης σήραγγας, η διάταξη 

επιδεικνύει µεγάλες ταχύτητες εγγραφής/ διαγραφής και πολύ καλύτερη συγκράτηση δεδοµένων εν 

συγκρίσει µε τη διάταξη απλής νανο-κρυσταλλικής πύλης. Ο κβαντικός εντοπισµός και ο φραγµός 

Coulomb στη µικρότερη κουκκίδα Si εµποδίζουν τα ηλεκτρόνια της ενδότερης και µεγαλύτερης 

κουκκίδας να µετακινηθούν διαµέσου σήραγγας πίσω στο κανάλι, σχ. 3.13. Να σηµειωθεί ότι η 

παραπάνω ιδέα είναι επίσης εφαρµόσιµη για την περίπτωση της µνήµης κουκκίδας νιτριδίου για 

επιπλέον βελτίωση των χαρακτηριστικών συγκράτησης [3.48]. 

 Ο ανασχεδιασµός του φραγµού σήραγγας αντικαθιστά το συνηθισµένο οµοιόµορφο φραγµό 

του οξειδίου (συχνά, αναφέρεται ως τετραγωνικός φραγµός) από στοιβάδα κατάλληλων 
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Σχήµα 3.14: Απεικόνιση του 
ελαχίστου της ζώνης αγωγιµότητας 
τριπλού συµµετρικού λοφοειδή 
φραγµού χωρίς (έντονα τυπωµένη 
γραµµή) και µε (διακεκοµµένη 
γραµµή) την εφαρµογή ηλεκτρικού 
πεδίου. Τα έντονα τυπωµένα βέλη 
δείχνουν σήραγγα συντονισµού 
διαµέσου των ενεργειακών υπό-
σταθµών οι οποίες σχηµατίζονται 
φυσικά µέσα στο κβαντικό πηγάδι στη 
διεπιφάνεια του στρώµατος. (Πηγή: 
[3.51]) 
 

ιηλεκτρικών υλικών για τη δηµιουργία ενεργειακού φραγµού κατάλληλου σχήµατος, ώστε να 

ιτρέπει την αποδοτική διαδικασία σήραγγας µέσα/ έξω από την αποµονωµένη κουκκίδα. 

εωρητικοί υπολογισµοί του ρεύµατος σήραγγας F-N διαµέσου ποικιλόµορφων ενεργειακών 

ραγµών, υποδεικνύουν ότι ο τριπλός συµµετρικός λοφοειδής (crested) ενεργειακός φραγµός του 

χ. 3.14 συνδυάζει την υψηλή διαφάνεια απαραίτητη για βραχείς χρόνους εγγραφής/ διαγραφής µε 

 χαµηλή διαφάνεια απαραίτητη για εκτεταµένους χρόνους συγκράτησης σε χαµηλές τάσεις 

.51]. Ως παράδειγµα, για την περίπτωση του συστήµατος n+-Si / Si3N4 / AlN / Si3N4 / n+-Si µε 

αραµέτρους: U′=2,0 eV, m′=0,2 m0, ε′=7,5, d′=4 nm, U=3,6 eV, m=0,48 m0, ε=8,5, d=5 nm, ο 

πολογισµός της πυκνότητας του ρεύµατος σήραγγας υποδεικνύει ότι η δοµή αποµονωµένης πύλης 

 οποία χρησιµοποιεί τέτοιον ενεργειακό φραγµό µπορεί να συνδυάζει χρόνο συγκράτησης 

ρκετών ετών µαζί µε χρόνο φόρτισης/ εκφόρτισης στην περιοχή του νανο-δευτερολέπτου. Κατά 

υνέπεια, η προσέγγιση του τριπλού συµµετρικού λοφοειδούς ενεργειακού φραγµού ενδέχεται να 

άνει δυνατή την υλοποίηση της ιδανικής διάταξης µνήµης γενικής χρήσης µε πολύ απλή δοµή 

υττάρου και αρχιτεκτονική, η οποία να µπορεί αφενός να παρέχει µόνιµη συγκράτηση του 

εριεχοµένου της όταν διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας και αφετέρου να ανταγωνίζεται την 

πόδοση της µνήµης DRAM και, πιθανόν, ακόµα και της SRAM (Nonvolatile Random Access 

emory, NOVORAM, [3.52]). 

Γενικά, η υλοποίηση του τριπλού συµµετρικού λοφοειδούς φραγµού γίνεται εφικτή µε την 

νάπτυξη ενός διηλεκτρικού υψηλού ενεργειακού χάσµατος µεταξύ δύο διηλεκτρικών µικρού 

εργειακού χάσµατος. Η εξεύρεση κατάλληλων διηλεκτρικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς 

υµβατών µε την υπάρχουσα τεχνολογία CMOS αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση για τον 

νασχεδιασµό του φραγµού σήραγγας [3.53]. Πρόσφατα, η εταιρία Samsung παρατήρησε 
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πειραµατικά την ευαισθησία του τριπλού φραγµού σήραγγας στο εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο, 

για την περίπτωση τριπλής στοιβάδας διηλεκτρικών Si3N4/SiO2/Si3N4 (2 nm/2,2 nm/2 nm) [3.54]. 

 Μία άλλη εναλλακτική αρχιτεκτονική µνήµης συνδυάζει µαζί τις δύο τεχνολογίες των 

διατάξεων παγίδευσης φορτίου, την τεχνολογία νανο-κρυστάλλων Si µε την τεχνολογία νιτριδίου 

(SONOS) [3.8, 3.55]. Για εφαρµογές τύπου-1T DRAM µεσαίας ταχύτητας (περίπτωση πολύ 

λεπτών οξειδίων σήραγγας), αµφότερες οι µνήµες SONOS και νανο-κρυστάλλων Si παρουσιάζουν 

περιορισµούς κατά το ότι οι πρώτες απαιτούν υψηλότερες τάσεις λειτουργίας για την 

τροποποιηµένη σήραγγα F-N (βλ. κεφ.2) µέσα στο νιτρίδιο, ενώ οι δεύτερες επιδεικνύουν 

περιορισµένο παράθυρο µνήµης και χρόνο συγκράτησης δεδοµένων. Στην προτεινόµενη υβριδική 

αρχιτεκτονική µνήµης, οι νανο-κρύσταλλοι Si (αναπτυσσόµενοι πάνω σε πολύ λεπτά στρώµατα 

οξειδίου σήραγγας) δε χρησιµοποιούνται ως κέντρα παγίδευσης φορτίου, αντιθέτως αυτοί 

παρέχουν τις ενδιάµεσες καταστάσεις ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία σήραγγας µέσα στο 

στρώµα αποθήκευσης του νιτριδίου, βελτιώνοντας την ταχύτητα εγγραφής/ διαγραφής της διάταξης 

SONOS σε χαµηλές τάσεις κατά τάξεις µεγέθους (π.χ. περίπου 106 φορές, [3.8]) και προσφέροντας 

επίσης µεγάλο παράθυρο µνήµης και εκτεταµένο χρόνο ανανέωσης [3.55] εν συγκρίσει µε τη 

µνήµη νανο-κρυστάλλων.  

 

 

3.3 Πειραµατικά χαρακτηριστικά της µνήµης νανο-κρυστάλλων 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, έχουν ανακοινωθεί πληθώρα πειραµατικών 

αποτελεσµάτων σχετιζόµενων µε διατάξεις µνήµης MOS (πυκνωτές και τρανζίστορς) 

αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων (κατασκευασµένης µέσω διάφορων τεχνικών). Τα 

αναφερθέντα χαρακτηριστικά µνήµης (π.χ. συγκράτηση δεδοµένων, δυνατότητα 

επαναπρογραµµατισµού, τάση και ταχύτητα προγραµµατισµού, παράθυρο µνήµης) διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ τους και δείχνουν να εξαρτώνται από την ποιότητα και το πάχος του οξειδίου 

(κυρίως, του οξειδίου σήραγγας), καθώς και από τα δοµικά χαρακτηριστικά των νανο-

κρυσταλλικών κέντρων παγίδευσης φορτίου, παράµετροι οι οποίοι µε τη σειρά τους σχετίζονται 

έντονα µε τη διαδικασία κατασκευής της µνήµης. Χαρακτηριστικά µνήµης σε ένα ευρύ φάσµα 

λειτουργιών έχουν αποδειχθεί, ανάλογα µε το πάχος του οξειδίου σήραγγας και τη µέθοδο 

σύνθεσης. Ενδεικτικά, ο πίνακας 3.1 παραθέτει επιλεγµένα πειραµατικά αποτελέσµατα διατάξεων 

µνήµης νανο-κρυστάλλων Si ή Ge, λαµβανόµενων µέσω διάφορων τεχνικών, τα οποία 

υποδεικνύουν λειτουργίες µνήµης από τύπου FLASH-NVRAM (συµπεριφορά σχεδόν -µόνιµης 
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Πίνακας 3.1: Επιλεγµένα πειραµατικά αποτελέσµατα των διατάξεων µνήµης νανο-κρυστάλλων Si ή 
Ge, κατασκευασµένων µε διάφορες τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένων των παχών των οξειδίων 
σήραγγας και ελέγχου. 
 
 
αποθήκευσης δεδοµένων) έως τύπου DRAM εκτεταµένου χρόνου ανανέωσης (π.χ. συγκράτηση 

δεδοµένων για µερικά λεπτά έως ώρες). 

 Επίσης, σε αναλογία µε τη διάταξη NROM, η επίτευξη κυττάρων µνήµης µε δυνατότητα 

αποθήκευσης δύο ψηφίων ανά κύτταρο, µέσω τοπικής παγίδευσης φορτίου (µε CHEI / F-N 

εγγραφή/ διαγραφή), έχει πρόσφατα αποδειχθεί (Motorola [3.61]) για την περίπτωση διατάξεων 

αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων Si µε παχύ σχετικά στρώµατα οξειδίου σήραγγας (5,5 nm), 

κατασκευασµένα µε τη συµβατική τεχνολογία των 0,13 µm. Να σηµειωθεί επίσης ότι, η 

αναµενόµενη καλύτερη απόδοση σε υψηλή θερµοκρασία των νανο-κρυστάλλων Si παρέχει 

πλεονέκτηµα έναντι της NROM στη διαδικασία σµίκρυνσης της διάταξης.  

 Τέλος, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η παρατήρηση διακριτών φαινοµένων φόρτισης 

σε θερµοκρασία δωµατίου [3.34, 3.35 & κεφ. 5] ίσως επιτρέψει πιο αξιόπιστη αποθήκευση 

πολλαπλών ψηφίων σε σύγκριση µε την προσέγγιση MLC FLASH (βλ. κεφ.2).  
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3.4 Προσδοκώµενες εφαρµογές της µνήµης νανο-κρυστάλλων 
 

Η αποθήκευση ηλεκτρικού φορτίου σε αποµονωµένους νανο-κρυστάλλους έχει δυναµική σε 

διάφορες εφαρµογές µνήµης, από τύπου- DRAM µεσαίας ταχύτητας έως τύπου-FLASH µεσαίας 

τάσης, και αξιώνει να αντικαταστήσει τις σύγχρονες πολύ επιτυχηµένες µνήµες µόνιµης και µη-

µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων στην περιοχή της τεχνολογίας πέραν των 90 nm. 

∆ιάφορες εταιρίες αναπτύσσουν δραστήρια την τεχνολογία µνήµης νανο-κρυστάλλων µε 

στόχο, κυρίως, εφαρµογές µνήµης µόνιµης συγκράτησης NVM, στην περιοχή αµφότερων των 

διατάξεων NOR- και NAND-FLASH και της ενσωµατωµένης µνήµης FLASH. 

 Πρόσφατα πειραµατικά αποτελέσµατα σε επίπεδο συστοιχίας κυττάρων (1 Mbit, ST 

Microelectronics [3.62] και 4 Mbit, Motorola [3.63]) ενισχύουν τη δυναµική των νανο-κρυστάλλων 

Si στη διαδικασία σµίκρυνσης της µνήµης NOR- και NAND-FLASH, τουλάχιστον έως την περιοχή 

των 35 nm και 65 nm, αντίστοιχα. Επίσης, οι νανο-κρύσταλλοι παρέχουν σπουδαία ευκαιρία σε 

εφαρµογές µνήµης NOR-FLASH διπλού ψηφίου ανά κύτταρο, ενώ για εφαρµογές τύπου- DRAM η 

υβριδική αρχιτεκτονική νανο-κρυστάλλων Si / SONOS φαίνεται να παρέχει µεγάλο παράθυρο 

µνήµης σε σχέση µε αµφότερες τις αρχιτεκτονικές µνήµης νανο-κρυστάλλων και SONOS µε 

επαρκή χρόνο ανανέωσης και διάρκεια επαναπρογραµµατισµού (Motorola [3.8]). 

 Επίσης, η εταιρία Lucent Technologies (spin of Agere Systems) έχει ανακοινώσει ότι η 

τεχνολογία µνήµης νανο-κρυστάλλων Si που αναπτύσσει (aerosol nanocrystal memory) εξετάζεται 

για ενδεχόµενη χρήση σε διαστηµικές εφαρµογές. Η πρόθεση για έλεγχο της αντοχής της διάταξης 

σε περιβάλλον ακτινοβολίας έχει ανακοινωθεί. Επίσης, επισηµαίνεται η δυναµική της 

χρησιµοποίησης στοιβάδας πολλαπλών στρωµάτων σήραγγας (crested tunnel barrier), για τη 

βελτίωση της ταχύτητας ανάγνωσης/ εγγραφής της διάταξης [3.64]. 

Οι εφικτές εµπορικές εφαρµογές της µνήµης νανο-κρυστάλλων Si περιλαµβάνουν πιο 

αξιόπιστη µνήµη µόνιµης αποθήκευσης για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά 

τηλέφωνα και επιγονάτιοι υπολογιστές (laptops). Λόγω της δυνατότητας σµίκρυνσης, οι εφαρµογές 

υψηλής πυκνότητας µνήµης µόνιµης συγκράτησης, όπως αποθήκευση εικόνων ψηφιακής κάµερας 

είναι επίσης πιθανές. 

 Τέλος, έχει ανακοινωθεί ότι οι ενσωµατωµένοι µέσα σε µονωτικές µήτρες νανο-κρύσταλλοι 

Si εκπέµπουν φως όταν διεγερθούν από ηλεκτρικό ρεύµα. Κατά συνέπεια, το σύστηµα αυτό θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες οπτό-ηλεκτρονικές εφαρµογές (π.χ. βλ. [3.65]), όπως ως 

πηγή φωτός για µαζική οπτική διασύνδεση των στοιχείων ενός τσιπ υπολογιστή, π.χ. µεταξύ του 

επεξεργαστή και της µνήµης (optically addressed nanocrystal memories, CalTech-Intel [3.66]). 
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4.1 Βασικές τεχνολογίες αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων 
 

 Η ελκυστική, παρόµοια µε τις ατοµικές ιδιότητες, συµπεριφορά των αποµονωµένων νανο-

κρυστάλλων ηµιαγωγού αναµένεται να οδηγήσει σε συστήµατα µε ενδιαφέρουσες οπτικές και 

ηλεκτρικές ιδιότητες. Κατά συνέπεια, αρκετή ερευνητική προσπάθεια κατευθύνεται τόσο προς τις 

πιθανές εφαρµογές, όσο και προς τις τεχνικές σύνθεσης νανο-κρυστάλλων ενσωµατωµένων µέσα 

σε µονωτικές µήτρες. 

 Η δυνατότητα χρησιµοποίησης του Si (Ge) σαν πηγή εκποµπής φωτός σε οπτοηλεκτρονικές 

διατάξεις, όπως λέιζερς βασισµένα σε νανο-κρυστάλλους Si, είναι πολύ ελκυστική, εξαιτίας της 

συµβατότητας των υλικών αυτών µε την παρούσα, βασισµένη στο Si, τεχνολογία MOS [4.1, 4.2]. 

Φωτοβόλα στρώµατα SiO2, τα οποία αποτελούνται από νανο-κρυστάλλους Si ή Ge, έχουν 

κατασκευαστεί δια µέσου της χρήσης διάφορων τεχνικών εναπόθεσης [4.3-4.8] ή, πρόσφατα, δια 

µέσου της εµφύτευσης ιόντων Si ή Ge [4.9-4.15]. Εµφυτευµένες προσµίξεις έχουν χρησιµοποιηθεί 

για τη µετατόπιση του µήκους κύµατος εκποµπής των νανο-κρυστάλλων Si (π.χ. απορρόφηση της 

κορυφής των 0,81 µm του φάσµατος εκποµπής των νανο-κρυστάλλων Si, από εµφυτευµένα ιόντα 

Er προκαλεί έντονες διεγέρσεις των Er3+ στα 1,54 µm [4.16]), ενδεικτικό της δυνατότητας χρήσης 

των νανο-κρυστάλλων Si ως αισθητήρες σε εφαρµογές εµφυτευµένων µε Er κυµατοδηγών [4.17]. 

Σηµαντική προσπάθεια έχει διεξαχθεί για την κατανόηση της προέλευσης των φασµάτων 

φωταύγειας και ηλεκτροφωταύγειας που πετυχαίνουν τα υλικά αυτά. Οι πηγές της φωταύγειας στην 

περιοχή του ορατού φάσµατος δεν είναι εντελώς ξεκάθαρες έως σήµερα, και παραµένουν 

αντικείµενο συζήτησης. Η επανασύνδεση κβαντικά-εντοπισµένων εξιτονίων (exitons) µέσα στους 

νανο-κρυστάλλους, ατέλειες µέσα στην περιβάλλουσα µονωτική µήτρα, ηλεκτρονικές καταστάσεις 

στην επιφάνεια των νανο-κρυστάλλων, και ξένες προσµίξεις έχουν αναφερθεί ως πηγές. Ή 

προέλευση της οπτικής εκποµπής των νανο-κρυστάλλων επιβάλλεται να κατανοηθεί ενδελεχώς, και 

τα κατασκευαστικά βήµατα για το σχηµατισµό ικανοποιητικά ελέγξιµων κατανοµών βάθους και 

µεγέθους νανο-κρυστάλλων θα πρέπει καλά να επαληθευτούν για τη βελτιστοποίηση και τον 

έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων σε εφαρµογές διατάξεων. 

 Επιπροσθέτως της ελκυστικής ιδιότητας εκποµπής φωτός, το σύστηµα των αποµονωµένων 

νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού έχει επανακτήσει το ενδιαφέρον λόγω της ενδεχόµενης εφαρµογής 

του σε µελλοντικές ηλεκτρονικές διατάξεις. Πειραµατικές δίοδοι σήραγγας MOS και διατάξεις 

παγίδευσης φορτίου, µε νανο-κρυστάλλους Si ενσωµατωµένους µέσα στο οξείδιο πύλης, έχουν 

κατασκευαστεί και φαινόµενα συντονισµένης σήραγγας (resonant tunneling) [4.18-4.19] και 

διακριτής αποθήκευσης ηλεκτρονικού φορτίου [4.20-4.21] έχουν αποδειχθεί. Για τέτοιου είδους 
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εφαρµογές, τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των νανο-κρυστάλλων πρέπει να ικανοποιούν 

ιδιαίτερες προδιαγραφές έτσι ώστε να παρέχουν αξιοπιστία στη λειτουργία των διατάξεων. Έτσι, η 

δυνατότητα εύρεσης αξιόπιστης ελέγξιµης διαδικασίας σύνθεσης νανο-δοµών µέσα σε οξείδια 

πύλης αποτελεί τη µεγαλύτερη τεχνολογική πρόκληση για τη βιοµηχανική αξιοποίηση των 

συστηµάτων αυτών. Συγκεκριµένα, για την πρακτική υλοποίηση της µνήµης πολλαπλής τελείας, η 

διαδικασία της κατασκευής αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων θα πρέπει να παρέχει: 1) 

δυνατότητα δισδιάστατης ανάπτυξης νανο-κρυστάλλων παράλληλα προς το κανάλι του τρανζίστορ, 

2) έλεγχο της επιφανειακής πυκνότητας, της θέσης, του µεγέθους και της διασποράς του µεγέθους 

των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων σε ολόκληρη την επιφάνεια του δισκίου Si (Si wafer), 3) 

αξιοπιστία, ως προς τις βλάβες που ενδεχοµένως να εισάγονται στη δοµή του κυττάρου της µνήµης 

κατά τη διαδικασία σύνθεσης (π.χ. βλάβες στο οξείδιο σήραγγας, στο οξείδιο ελέγχου, στη 

διεπιφάνεια Si/SiO2 και στο κανάλι), και 4) συµβατότητα µε την υπάρχουσα τεχνολογία 

ολοκλήρωσης CMOS. 

Επειδή το βέλτιστο µέσο µέγεθος των αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων, για αποδοτική 

αποθήκευση του φορτίου µέσα σε αυτούς, είναι µικρότερο από την ικανότητα ανάλυσης της 

τωρινής λιθογραφικής γραµµής τύπωσης, µία ελκυστική µέθοδος για την υλοποίηση της 

αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων είναι µέσω της διαδικασίας αυτό-ανάπτυξης (self-

assembling) [4.22]. Επιπλέον, η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για την κατασκευή πρακτικών 

διατάξεων, επειδή επιτρέπει το σχηµατισµό νανο-κρυστάλλων σε µεγάλη κλίµακα, π.χ. σε 

ολόκληρη την επιφάνεια του δισκίου Si. Οι πειραµατικές τεχνικές, οι οποίες έχουν προταθεί για την 

κατασκευή αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού (Si ή Ge) περιλαµβάνουν: α) αυτό-

ανάπτυξη νανο-κρυστάλλων πάνω σε επιφάνειες µονωτικών στρωµάτων µέσω διάφορων τεχνικών 

εναπόθεσης όπως της χηµικής εναπόθεσης ατµών µε πυρόλυση σιλανίου, SiH4, υπό χαµηλή πίεση 

(Low Pressure Chemical Vapor Deposition, LPCVD) [4.23], ή της εναπόθεσης πλάσµατος ιόντων 

υπό πολύ υψηλή συχνότητα (µέ διάσπαση SiH4) [4.24], β) αυτό-σχηµατισµό και εν συνεχεία 

εναπόθεση νανο-κρυστάλλων πάνω σε µονωτικές µήτρες µε την τεχνική εναπόθεσης aerosol [4.25], 

γ) αυτό-σχηµατισµό νανο-δοµών µέσα σε µονωτικές µήτρες µε ιζηµατοποίηση (precipitation) κατά 

τη διάρκεια θερµικής ανόπτησης µη στοιχειοµετρικού µονωτικού στρώµατος, π.χ. στρώµατος SiO2 

πλούσιου σε Si (Ge) σχηµατιζόµενου είτε µέσω εµφύτευσης ιόντων Si (Ge) [4.26], είτε µέσω 

διάφορων τεχνικών εναπόθεσης όπως Low Pressure CVD [4.27] και Plasma Enhanced CVD 

[4.28]), ή µέσω φυσικής εναπόθεσης ατόµων εξαγόµενων µε ταυτόχρονο βοµβαρδισµό στόχων Si 

(Ge) και SiO2 (τεχνική co-sputtering) [4.29], δ) αστραπιαία θερµική οξείδωση άµορφου στρώµατος 

Si, αναπτυσσόµενου µέσω CVD [4.30], ή µέσω ion-beam-assisted electron beam deposition [4.31], 
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ε) αστραπιαία θερµική διαδικασία πολύ λεπτού άµορφου επιταξιακού στρώµατος Ge µε χρήση της 

τεχνικής MBE (Molecular Beam Epitaxy) [4.32], στ) θερµική οξείδωση στρώµατος Si1-xGex [4.33], 

z) πολύ εντοπισµένη οξείδωση πυριτίου (nanometer-scale local oxidation of silicon, nano-LOCOS) 

[4.34], και, πρόσφατα, η) καθορισµός νανο-µετρικών περιοχών Si µέσω αυτό-ανάπτυξης 

πολυµερούς υµενίου πάνω σε στρώµα SiO2 σε συνδυασµό µε συµβατικές διαδικασίες (λιθογραφίας, 

εγχάραξης, εναπόθεσης) [4.35].  

 Η υλοποίηση του κυττάρου της µνήµης πολλαπλής τελείας επιτυγχάνεται µε την 

ενσωµάτωση της διαδικασίας ανάπτυξης νανο-κρυστάλλων στα κατασκευαστικά βήµατα του 

συµβατικού τρανζίστορ MOS. Η ικανότητα προσαρµογής κάθε επιµέρους τεχνικής σύνθεσης στην 

τωρινή βιοµηχανική γραµµή παραγωγής καθορίζει και το βαθµό πρακτικότητας της µεθόδου αυτής. 

Οι κυριότερες από πλευράς βιοµηχανικής αξιοποίησης µέθοδοι αυτό-σχηµατισµού αποµονωµένης 

πύλης νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού εξετάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

 
 
4.1.1 Τεχνικές εναπόθεσης 
 

Α) Άµεση αυτό-ανάπτυξη νανο-κρυστάλλων Si πάνω σε µονωτικές επιφάνειες: Η 

τεχνική της χηµικής εναπόθεσης ατµών υπό χαµηλή πίεση µε πυρόλυση σιλανίου (SiH4) 

χρησιµοποιείται ευρέως στη βιοµηχανία της µικροηλεκτρονικής, συνήθως, για την κατασκευή της 

πολύ-κρυσταλλικής πύλης Si των τρανζίστορ MOSFETs και του καναλιού των τρανζίστορ TFTs 

(Thin-Film Transistors). Ελέγχοντας τα αρχικά στάδια ανάπτυξης του πολύ-κρυσταλλικού 

στρώµατος Si, ο σχηµατισµός µεµονωµένων ηµισφαιρόµορφων νανο-κρυστάλλων Si µε διάµετρο 

µερικών νανοµέτρων µπορεί να επιτευχθεί πάνω σε διάφορα µονωτικά υποστρώµατα [4.36]. Το 

µέγεθος και η πυκνότητα των νανο-κρυστάλλων εξαρτάται από τις συνθήκες εναπόθεσης (πίεση, 

θερµοκρασία και χρόνο) [4.36, 4.37], καθώς επίσης από τη χηµική επεξεργασία [4.38, 4.39] ή τη 

χηµική σύσταση της προς εναπόθεση µονωτικής επιφάνειας [4.40-4.42]. Η διαδικασία της 

εναπόθεσης πάνω σε ατόφιες επιφάνειες οξειδίου (SiO2) επιδεικνύει σχετικά χαµηλά επίπεδα 

επιφανειακής πυκνότητας νανο-κρυστάλλων (~1011 cm-2), ενώ µεγαλύτερες πυκνότητες, στην 

περιοχή των 1012 cm-2 υπό βέλτιστες συνθήκες εναπόθεσης, έχουν αναφερθεί για την περίπτωση 

εναπόθεσης σε επιφάνειες νιτριδίου (Si3N4) [4.41] και Al2O3 [4.42] ή για χηµικά επεξεργασµένες 

επιφάνειες SiO2 [4.39]. Επίσης, το βήµα της θερµικής οξείδωσης µετά τη διαδικασία εναπόθεσης, 

φαίνεται να βοηθάει στην επίτευξη καλύτερης οµοιοµορφίας στο µέγεθος των σχηµατιζόµενων 

νανο-κρυστάλλων. Πρόσφατα, η εταιρία Motorola έδειξε, ότι η θερµική διαδικασία σε περιβάλλον 

NO µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ελάττωση των µεταβολών, τόσο του µεγέθους των νανο-
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κρυστάλλων, όσο και του πάχους του οξειδίου σήραγγας [4.43]. Επίσης, η διαδικασία εναπόθεσης 

σε δύο στάδια, πρώτα µε σύντοµη έκθεση σε περιβάλλον SiH4 για τη δηµιουργία κέντρων 

πυρήνωσης Si πάνω στην επιφάνεια SiO2 και εν συνεχεία σε περιβάλλον δίχλωρο-σιλανίου SiH2Cl2 

για την επιλεκτική ανάπτυξη των νανο-κρυστάλλων Si στις δηµιουργούµενες θέσεις πυρήνωσης, 

φαίνεται να βελτιώνει τη διασπορά µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων [4.39]. Η 

ενσωµάτωση των νανο-κρυστάλλων µέσα στο οξείδιο πύλης επιτυγχάνεται µε ένα επιπλέον βήµα 

εναπόθεσης κατά το οποίο αναπτύσσεται το οξείδιο ελέγχου. Ο σχηµατισµός της νανο-

κρυσταλλικής πύλης πάνω σε µονωτικές επιφάνειες επιτρέπει άριστο έλεγχο στο πάχος του 

οξειδίου σήραγγας χωρίς να επηρεάζει την ακεραιότητα του οξειδίου ή της διεπιφάνειας οξειδίου/ 

καναλιού. Επιπροσθέτως, η διαδικασία αυτό-ανάπτυξης των νανο-κρυστάλλων είναι απολύτως 

συµβατή και µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί στις συµβατικές διαδικασίες CMOS. Για τους λόγους 

αυτούς, η τεχνική LPCVD αποτελεί πολύ ελκυστική µέθοδο για την υλοποίηση της µνήµης νανο-

κρυστάλλων. Εντούτοις, η βελτιστοποίηση τόσο της διαδικασίας εναπόθεσης (ειδικά πάνω σε 

επιφάνειες SiO2), όσο και της διαδικασίας ανάπτυξης πολύ-λεπτών οξειδίων σήραγγας (ειδικά για 

την περίπτωση λεπτών στοιβάδων SiO2/Si3N4 ή SiO2/Al2O3) είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

µεγάλης και ελέγξιµης επιφανειακής πυκνότητας νανο-κρυστάλλων πάνω σε λεπτά διηλεκτρικά 

υψηλής αξιοπιστίας. 
 
B) Εναπόθεση και θερµική ανόπτηση µη στοιχειοµετρικού στρώµατος SRO: Το µη 

στοιχειοµετρικό στρώµα οξειδίου, το οποίο αναφέρεται συχνά ως Silicon-rich oxide SRO, 

θεωρείται σαν ένα στερεό διάλυµα SiO2 και Si υπέρ κορεσµένο σε Si. (SiOx, x<2). Η ανάπτυξη των 

στρωµάτων SRO γίνεται, συνήθως, µε την τεχνική της χηµικής εναπόθεσης ατµών (είτε LPCVD, 

είτε PECVD) χρησιµοποιώντας αέριο µείγµα σιλανίου και N2O ή SiH4 και O2. Ο έλεγχος της 

επιπρόσθετης ποσότητας ατόµων Si στο οξείδιο επιτυγχάνεται µεταβάλλοντας την αναλογία ροής 

των αντίστοιχων αερίων. Η θερµική ανόπτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχηµατισµού ή 

κατά τη διάρκεια πρόσθετης θερµικής επεξεργασίας προκαλεί φαινόµενα διαχωρισµού φάσεων 

(π.χ., αµόρφου-αµόρφου, κρυστάλλωση, ωρίµανση), τα οποία οδηγούν στο σχηµατισµό άµορφων ή 

κρυσταλλικών νανο-δοµών πυριτίου ανάλογα µε τις συνθήκες ανόπτησης (θερµοκρασία, χρόνος) 

και το πλεόνασµα Si στο στρώµα SRO [4.44, 4.45]. Η διαδικασία ιζηµατοποίησης και ανάπτυξης 

των νανο-δοµών Si ελέγχεται από το µηχανισµό διάχυσης των ατόµων Si µέσα στη µη-

στοιχειοµετρική µήτρα του οξειδίου [4.45]. Τα στρώµατα SRO έχουν προταθεί ως διηλεκτρικά 

µεταξύ πολύ-κρυσταλλικών πυλών ή ως εναλλακτικά διηλεκτρικά σήραγγας για την ενίσχυση της 

διαδικασίας έγχυσης ηλεκτρονικού φορτίου στις συµβατικές διατάξεις µνήµης µόνιµης 

αποθήκευσης [4.46-4.49]. Η ενίσχυση του ρεύµατος έγχυσης διαµέσου των στρωµάτων SRO, 
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φαινόµενο το οποίο αποδίδεται στο χαµηλότερο (εν συγκρίσει µε τα υµένια SiO2) ενεργό 

ενεργειακό φραγµό στη διεπιφάνεια έγχυσης, επιτρέπει τη λειτουργία της διάταξης σε χαµηλότερη 

τάση χωρίς την επιθετική ελάττωση πάχους του οξειδίου σήραγγας [4.48]. Επιπροσθέτως, τα 

στρώµατα SRO επιδεικνύουν χαρακτηριστικά παγίδευσης φορτίου (ηλεκτρονίων/ οπών), γεγονός 

που καθιστά τα υλικά αυτά ελκυστικά σε εφαρµογές µνήµης. Η ιδιότητα της παγίδευσης 

ηλεκτρικού φορτίου στα υµένια SRO έχει συσχετιστεί µε τα νανο-σωµατίδια Si που περιέχονται 

στα υλικά αυτά [4.44, 4.50]. Συνήθως, σε εφαρµογές µνήµης, σχηµατίζεται αρχικά ένα λεπτό 

υµένιο SRO (<10 nm) πάνω σε θερµικά οξειδωµένο υπόστρωµα πυριτίου. Για τον καλύτερο έλεγχο 

στο πάχος του αναπτυσσόµενου στρώµατος SRO, έχει προταθεί η χρήση αερίου δίχλωρο-σιλανίου 

αντί για σιλάνιο [4.51], ώστε να ελαττωθεί ο ρυθµός εναπόθεσης. Αλλάζοντας το λόγο ροής των 

αερίων, το οξείδιο ελέγχου της διάταξης µπορεί να κατασκευαστεί µε εναπόθεση κατά τη διάρκεια 

του ίδιου θερµικού βήµατος. Εξαιτίας της οµοιόµορφης κατανοµής των νανο-δοµών Si µέσα στο 

στρώµα SRO, η αποθήκευση του φορτίου λαµβάνει χώρα µέσα σε ολόκληρο το πάχος του υµενίου. 

Για καλύτερο έλεγχο στο πάχος του οξειδίου σήραγγας, η δισδιάστατη ανάπτυξη των κέντρων 

αποθήκευσης καθίσταται απαραίτητη. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση πολύ λεπτών 

στρωµάτων SRO. Ωστόσο, η αξιόπιστη αναπαραγωγή τέτοιων πολύ λεπτών στρωµάτων SRO µε τα 

τωρινά συστήµατα εναπόθεσης CVD είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

 
 
4.1.2 Σύνθεση διαµέσου ιοντικής δέσµης (Ion Beam Synthesis, IBS) 
 

Η τεχνική της ιοντικής εµφύτευσης είναι πλήρως αναπτυγµένη στη βιοµηχανία ηµιαγωγού 

[4.52]. Συνήθως, εφαρµόζεται για τη νόθευση ηµιαγωγικών υλικών (µε σκοπό την επιλεγµένη 

τοπική µεταβολή της αγωγιµότητάς τους), σε διάφορα στάδια κατασκευής των ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων (όπως π.χ. ορισµός αποµονωµένων πηγαδιών τύπου p ή n στο δισκίο Si, ρύθµιση της 

τάσης κατωφλίου στο κανάλι του τρανζίστορ, ή κατασκευή µεταλλικών πολύ-κρυσταλλικών 

πυλών). Εξαιτίας της ευλυγισίας και της προσαρµοστικότητας της µεθόδου αυτής, η σύνθεση νανο-

σωµατιδίων µε χρήση ιοντικής δέσµης (Ion Beam Synthesis, IBS) έχει γίνει τελευταία µια πολύ 

δηµοφιλής µέθοδος για το σχηµατισµό ποικιλίας νανο-δοµών ενσωµατωµένων µέσα σε διάφορους 

τύπους µονωτικών µητρών (για ανασκόπηση, βλέπε [4.53]). Η διαδικασία σύνθεσης IBS 

απεικονίζεται σχηµατικά στο σχήµα 4.1. Αρχικά, ένας προκαθορισµένος αριθµός επιλεγµένων 

ιόντων επιταχύνεται και κατευθύνεται προς δοσµένη µονωτική µήτρα (στόχο). Η εισαγωγή των 

ιόντων αλλάζει τοπικά τη στοιχειοµετρία του στόχου, µετατρέποντας τµήµα της µονωτικής µήτρας 
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Σχήµα 4.1: Απεικόνιση της διαδικασίας σύνθεσης νανο-κρυστάλλων ενσωµατωµένων εντός 
µονωτικής µήτρας µε την τεχνική της ιοντικής εµφύτευσης (IBS). (α) Επιλεγµένα ιόντα 
επιταχύνονται και κατευθύνονται (βέλη) προς την επιλεγµένη µονωτική µήτρα (στόχος), (β) η 
εισαγωγή υψηλής δόσης ιόντων προκαλεί τη µετατροπή µέρος του στόχου σε στερεό διάλυµα υπέρ-
κορεσµένο σε εµφυτευµένα ιόντα, (γ) κατά τη διάρκεια θερµικής ανόπτησης το εµφυτευµένο υλικό 
διαχωρίζεται από τη µονωτική µήτρα σχηµατίζοντας ένα στρώµα αποµονωµένων ποικιλόµορφου 
µεγέθους νανο-σωµατιδίων. 
 
 
σε στερεό διάλυµα της χηµικής σύστασης του στόχου και του εµφυτευµένου στοιχείου. Στην 

περίπτωση υψηλής δόσης ιόντων (αριθµός ιόντων/cm2), το σχηµατιζόµενο στερεό διάλυµα είναι 

υπέρ-κορεσµένο σε εµφυτευµένα ιόντα. Ο βαθµός κορεσµού, το πάχος και η απόσταση του 

στερεού διαλύµατος από την επιφάνεια της µονωτικής µήτρας εξαρτάται από τις συνθήκες 

εµφύτευσης (είδος, ενέργεια και δόση ιόντων). Η ακολουθούσα την εµφύτευση διαδικασία της 

θερµικής ανόπτησης µπορεί να προκαλέσει την ιζηµατοποίηση του εµφυτευµένου υλικού, στη 

µορφή αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων, κατανεµηµένων µέσα στο υλικό της επιλεγµένης 

µονωτικής µήτρας. Ο έλεγχος της κατακόρυφης έκτασης και του µεγέθους των σχηµατιζόµενων 

νανο-κρυστάλλων (κατανοµή βάθους και µεγέθους) µπορεί να επιτευχθεί ρυθµίζοντας τις συνθήκες 

εµφύτευσης (ενέργεια/ δόση) και θερµικής ανόπτησης (θερµοκρασία, χρόνο και περιβάλλον 

ανόπτησης). Επιπροσθέτως, η δυνατότητα επιλογής του εµφυτευµένου στοιχείου και του υλικού 

της µονωτικής µήτρας κάνουν εφικτή την κατασκευή διάφορων µονωτικών συστηµάτων µε 

ενσωµατωµένους νανο-κρυστάλλους. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την επιδίωξη πρακτικών 

διατάξεων µνήµης MOS, η ιοντική εµφύτευση ηµιαγωγικών στοιχείων της οµάδας IV (όπως Si, ή 

Ge) σε µονωτικές µήτρες SiO2 είναι πλήρως συµβατή µε τη µικροηλεκτρονική τεχνολογία Si. 

Επιπροσθέτως, από άποψη κατασκευής, η τεχνική IBS είναι αρκετά απλούστερη εν συγκρίσει µε 

τις σύνθετες πολλαπλών βηµάτων διαδικασίες εναπόθεσης, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο στις 

παραµέτρους σύνθεσης (π.χ. η συγκέντρωση των εµφυτευµένων ιόντων µπορεί εύκολα να 
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καθοριστεί µέσω ρυθµίσεων στην ένταση ρεύµατος της δέσµης), και εποµένως καλύτερη ικανότητα 

αναπαραγωγής στα χαρακτηριστικά µνήµης των διατάξεων που προκύπτουν.  

Τα τελευταία χρόνια, σηµαντική ερευνητική προσπάθεια έχει αφιερωθεί στη µελέτη των

ιδιοτήτων παγίδευσης φορτίου που επιδεικνύουν οι διατάξεις MOSFETs µε εµφυτευµένα (µε 

ηµιαγωγικά ιόντα) και θερµικά επεξεργασµένα οξείδια πύλης. Μία ανασκόπηση των διαφόρων 

συνθηκών εµφύτευσης που έχουν χρησιµοποιηθεί έως σήµερα, καθώς και των εξεταζόµενων 

µηχανισµών αποθήκευσης και µεταφοράς φορτίου στα συστήµατα αυτά παρουσιάζεται συνοπτικά 

στην αρχή του επόµενου κεφαλαίου. Να σηµειωθεί ότι, παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και 

την αξιοσηµείωτη αποκτηθείσα γνώση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά µνήµης των εµφυτευµένων 

διατάξεων MOS, το ξεκαθάρισµα ορισµένων σηµαντικών ζητηµάτων παραµένει επιβεβληµένο για 

την υλοποίηση πρακτικών διατάξεων µνήµης µε την τεχνική IBS. Συγκεκριµένα, για την 

επιδιωκόµενη κατασκευή αξιόπιστης µνήµης πολλαπλής τελείας µε τη µέθοδο IBS, τα προς 

επίλυση θέµατα-κλειδιά περιλαµβάνουν: α) την ανάπτυξη αποµονωµένων στοιχείων αποθήκευσης 

(νανο-κρύσταλλοι) µε οµοιόµορφο µέγεθος, οµοεπίπεδη διάταξη και ικανότητα ακριβούς ρύθµισης 

του πάχους των οξειδίων σήραγγας και ελέγχου, β) την αποκατάσταση των ζηµιών που εισάγονται 

κατά τη διαδικασία σύνθεσης στη µονωτική µήτρα, στη διεπιφάνεια SiO2/Si και στο κανάλι της 

διάταξης. 

 

 

4.2 Πρακτική προσέγγιση της µεθόδου IBS: Χρήση Si+ ιδιαίτερα 

χαµηλής ενέργειας 
 

 Μία αισιόδοξη προσέγγιση της τεχνικής σύνθεσης IBS στην κατασκευή αποµονωµένης 

πύλης νανο-κρυστάλλων είναι η χρησιµοποίηση ιόντων ιδιαίτερα χαµηλής ενέργειας (ULE, Ultra-

Low-Energy). Η δυναµική της τεχνικής αυτής στην κατασκευή πρακτικών διατάξεων µνήµης 

µόνιµης και µη-µόνιµης αποθήκευσης εξετάζεται στα δύο επόµενα κεφάλαια, ενώ τα 

πλεονεκτήµατα της διαδικασίας ULE-IBS στη σύνθεση δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων 

Si σε καθορισµένη θέση εντός λεπτών υµενίων SiO2 παρουσιάζονται και συζητιώνται στις ενότητες 

που ακολουθούν. 
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4.2.1 Η ιδέα: Σύνθεση σε καθορισµένη θέση οµοεπίπεδης συστοιχίας νανο-

κρυστάλλων Si 
 
 Όπως δείχνεται στο σχήµα 4.2, το βάθος Rp (projected range) από την επιφάνεια του στόχου 

(π.χ. SiO2), στο οποίο σταµατά η πλειονότητα των εµφυτευµένων ιόντων (π.χ. Si+) εξαρτάται από 

την ενέργεια εµφύτευσης, την κινητική ενέργεια των ιόντων στην επιφάνεια του στόχου. Επίσης, η 

στατιστική διακύµανση της ποσότητας Rp, κατά τη διεύθυνση της ιοντικής δέσµης (projected 

straggle, ∆Rp), περιορίζεται καθώς ελαττώνεται η ενέργεια των ιόντων, και αυτό µειώνει επίσης και 

την απαιτούµενη δόση για την παραγωγή δεδοµένης µέγιστης συγκέντρωσης ατόµων εντός της 

µονωτικής µήτρας. Σαν αποτέλεσµα, η εµφύτευση ιόντων πυριτίου σε εξαιρετικά χαµηλή ενέργεια 

(≤ 2 keV) επιτρέπει το σχηµατισµό πολύ εντοπισµένης κατανοµής ιόντων, γεγονός το οποίο ευνοεί 

τη σύνθεση οµοεπίπεδης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων µέσα σε λεπτά υµένια SiO2 (π.χ. µε πάχος ≤ 

12 nm), χωρίς να βλάπτεται σοβαρά η ακεραιότητα του οξειδίου σήραγγας ή της διεπιφάνειας 

Si/SiO2. Επιπροσθέτως, η επιθυµητή απόσταση των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων από τη 

διεπιφάνεια µπορεί να επιτευχθεί µε ακρίβεια, είτε ρυθµίζοντας λιγάκι την ενέργεια των ιόντων για 

δοσµένο πάχος µονωτικής µήτρας, είτε επιλέγοντας το κατάλληλο πάχος υµενίου για δεδοµένη 

ενέργεια εµφύτευσης. Σε αντίθεση, η επίτευξη εντοπισµένης κατανοµής νανο-κρυστάλλων µέσα σε 

λεπτές µονωτικές µήτρες, χωρίς τη σοβαρή βλάβη του υποστρώµατος και της διεπιφάνειας, 

 
 

 
 
Σχήµα 4.2: Κατανοµές βάθους για την περίπτωση εµφύτευσης ιόντων πυριτίου 1, 2 και 5 keV 
(δόση 5×1016 Si+/cm2) εντός στρώµατος SiO2, υπολογισµένες µε τo πρόγραµµα προσοµοίωσης 
SRIM (PC-based Monte Carlo simulation program for Stopping & Range of Ions in Matter [4.54]). 
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καθίσταται αρκετά δύσκολη διαµέσου ιοντικής δέσµης χαµηλής ή µεσαίας ενέργειας (π.χ. > 3 keV 

για την περίπτωση Si+). 

 
 
4.2.2 Το βασικό πείραµα: 1 keV-εµφύτευση Si+ σε λεπτά υµένια SiO2 και 

θερµική ανόπτηση 
 
 Αρχικά, λεπτά στρώµατα άµορφου διοξειδίου του πυριτίου, πάχους περίπου 8, 11 και 35 

nm, αναπτύχθηκαν πάνω σε µονό-κρυσταλλικά υποστρώµατα πυριτίου (3 ίντσες (100) δισκία Si, n- 

ή p-τύπου, αγωγιµότητας 1-10 Ω-cm), στο χώρο υψηλής καθαρότητας (clean room) του ΙΜΗΛ, 

διαµέσου συνηθισµένων θερµικών διεργασιών ξηρής οξείδωσης [4.55]. Στη συνέχεια, τα 

αναπτυσσόµενα υµένια SiO2 εµφυτεύτηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου µε ιόντα 28Si+ ενέργειας 1 

keV, σε δόσεις οι οποίες κυµαίνονταν από 5×1015 cm-2 έως 5×1016 cm-2. Η διαδικασία της 

εµφύτευσης (σχ. 4.3) πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Salford µε χρήση χαµηλής ενέργειας 

υψηλού ρεύµατος πειραµατικού συστήµατος ιοντικής εµφύτευσης. Τα λειτουργικά µέρη ενός 

 
 
 

 
 
 

Σχήµα 4.3: Γενική απεικόνιση 
της διαδικασίας ιοντικής 
εµφύτευσης. Το σύστηµα 
εµφύτευσης αναφέρεται σε 
υψηλού ρεύµατος βιοµηχανικό 
εµφυτευτή χαµηλής ενέργειας. 
Παρόµοιος τύπος ιοντικού 
εµφυτευτή, αλλά πειραµατικών 
προδιαγραφών, χρησιµοποιήθηκε 
για την εµφύτευση ιόντων 28Si+ 1 
keV εντός λεπτών υµενίων SiO2, 
αναπτυσσόµενων πάνω σε µονό-
κρυσταλλικά υποστρώµατα Si. 
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αντίστοιχου τύπου εµφυτευτή, αλλά βιοµηχανικών προδιαγραφών, απεικονίζονται στο σχήµα 4.3. 

Να σηµειωθεί ότι στην περίπτωσή µας, το πειραµατικό σύστηµα εµφύτευσης το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε δεν παρείχε τη λειτουργία ουδετεροποίησης της δέσµης, καθώς και τη 

δυνατότητα εµφύτευσης ολόκληρης της επιφάνειας του δισκίου. Για το λόγο αυτό η εµφύτευση 

έγινε σε τµήµα των οξειδωµένων δισκίων, σε τετραγωνικά δείγµατα ακµής περίπου 1,5 cm. Η 

επίδραση της απουσίας συστήµατος ουδετεροποίησης της δέσµης, κατά τη διάρκεια της 

εµφύτευσης, στα µορφολογικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εµφυτευµένων στρωµάτων 

εξετάζεται στο κεφάλαιο 6. Μετά την εµφύτευση ακολούθησε η διεργασία της θερµικής 

ανόπτησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο ΙΜΕΛ, σε περιβάλλον αζώτου σε διάφορους 

συνδυασµούς θερµοκρασίας- χρόνου, (900 –1100 °C)-(30-120 min) αντίστοιχα. Η συνηθισµένη 

χηµική διαδικασία καθαρισµού των εµφυτευµένων δειγµάτων, µε εµβύθιση σε διάλυµα piranha 

(διάλυµα H2SO4:H2O2, µε αναλογία όγκων 1:1) για 15 λεπτά, προηγήθηκε κάθε θερµικής 

επεξεργασίας. Η δοµή των εµφυτευµένων υµενίων µετά τη θερµική ανόπτηση εξετάστηκε 

διαµέσου παρατηρήσεώς τους µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο TEM, σε συνεργασία µε το εργαστήριο 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Α.Π.Θ.  

 
 
4.2.3 Παρατηρήσεις TEM: Χαρακτηριστικά των σχηµατιζόµενων νανο-

δοµών Si 
 
 Η συνδυασµένη παρατήρηση των εµφυτευµένων υµενίων σε κάθετη και επίπεδη τοµή µε 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ΤΕΜ (cross-sectional και plane-view TEM, Χ-ΤΕΜ και PV-TEM 

αντίστοιχα) υπό συνθήκες φωτεινού και σκοτεινού πεδίου (Bright/Dark Field TEM, DF/BF TEM), 

καθώς και η παρατήρηση των αντίστοιχων προτύπων περίθλασης ηλεκτρονίων επέτρεψαν την 

εξαγωγή των µορφολογικών χαρακτηριστικών των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si (µέγεθος, 

σχήµα, πυκνότητα, κρυσταλλικότητα, θέση και διάταξη) σαν συνάρτηση των συνθηκών 

εµφύτευσης [4.56-58]. Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης παρουσιάζονται και 

συζητιώνται στις υποενότητες που ακολουθούν. 

 

4.2.3.1 ∆ιάταξη και θέση: Επίδραση του πάχους του εµφυτευµένου υµενίου 
 

Μικροφωτογραφίες ΤΕΜ από λεπτό υµένιο SiO2 µε ονοµαστικό πάχος 11 nm, εµφυτευµένο 

µε ιόντα Si σε συνθήκες 1keV / 5×1016 cm-2, δείχνονται στο σχήµα 4.4. Η µικροφωτογραφία (α) 

αναφέρεται σε παρατήρηση κάθετης τοµής BF Χ-ΤΕΜ δείγµατος µη επεξεργασµένου θερµικά (as- 
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νανο-κρύσταλλοι Si (γ)

Άµορφο στρώµα Κόλλα

Στρώµα 
νανο-κρυστάλλων Si

(α) 

20 nm Υπόστρωµα Si

SiO2 (β) 

20 nm 

(δ)

(111) δακτύλιος Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.4: Μικροφωτογραφίες κάθετης τοµής ΤΕΜ από υµένιο SiO2 πάχους 11 nm, εµφυτευµένου 
µε ιόντα Si σε συνθήκες δόσης/ ενέργειας 5×1016 cm-2 / 1 keV. (α) Παρατήρηση BF X-TEM πριν 
τη θερµική ανόπτηση εµφανίζει το εµφυτευµένο υλικό µη-διαχωρισµένο, ενώ οι παρατηρήσεις 
BFκαι DF X-TEM µετά από ανόπτηση στους 1000 °C για 30 λεπτά ((β) και (γ), αντίστοιχα) 
δείχνουν την παρουσία λεπτού στρώµατος νανο-κρυστάλλων Si πάχους 4 nm, τοποθετηµένου 
ανάµεσα σε δύο στρώµατα SiO2 (πάχος πάνω/ κάτω στρώµατος SiO2, περίπου, 2,5 / 7,5 nm 
αντίστοιχα). (δ) Πρότυπο περίθλασης ηλεκτρονίων από δείγµα που έχει υποστεί θερµική ανόπτηση. 
 
 
implanted sample), ενώ οι (β), (γ) και (δ) αφορούν παρατηρήσεις BF, DF Χ-ΤΕΜ και πρότυπο 

περίθλασης ηλεκτρονίων, αντίστοιχα, µετά από θερµική ανόπτηση του δείγµατος στους 1000 °C 

για 30 λεπτά. Πριν την ανόπτηση, δεν παρατηρείται ιζηµατοποίηση των εισαγόµενων στη µονωτική 

µήτρα ατόµων Si, δηλαδή δε διακρίνονται ξεχωριστές οντότητες Si. Επίσης, το αντίστοιχο πρότυπο 

περίθλασης ηλεκτρονίων (diffused halo, δεν δείχνεται στο σχ.4.4) υποδηλώνει απουσία 

κρυσταλλικής δοµής. Στην περίπτωση αυτή το µη διαχωρισµένο εµφυτευµένο υλικό θεωρείται ως 

άµορφο µόνο-φασικό στρώµα Si-SiO2. Σε αντίθεση, οι παρατηρήσεις µετά την ανόπτηση 

υποδεικνύουν, ότι φαινόµενα διαχωρισµού φάσεως του εµφυτευµένου υλικού λαµβάνουν χώρα 

κατά τη διάρκεια της θερµικής επεξεργασίας. Το σχ. 4.4(β) φανερώνει την παρουσία µίας ζώνης 

πάχους 4 nm πλούσιας σε Si, µεταξύ δύο στρωµάτων SiO2, Η νανο-στοιβάδα αυτή φαίνεται να 

αποτελείται από αποµονωµένες µεταξύ τους νανο-δοµές Si, ενώ οι φωτεινοί δακτύλιοι στο 

αντίστοιχο πρότυπο περίθλασης ηλεκτρονίων (σχ. 4.4 (δ)) υποδηλώνουν οντότητες Si µε 

κρυσταλλική δοµή και τυχαίο προσανατολισµό (οι έντονες φωτεινές βούλες στην εικόνα (δ) 

προέρχονται από το κρυσταλλικό υπόστρωµα Si). Στην παρατήρηση DF X-TEM του σχ. 4.4(γ), η 

οποία αντιστοιχεί σε σηµείο πάνω στο δακτύλιο (111) Si του σχ. 4.4(δ), οι νανο-κρύσταλλοι Si 

εµφανίζονται ως λευκές οντότητες. Όπως φαίνεται, το µέγεθός τους επιδεικνύει ευρεία κατανοµή 

(στην περίπτωση αυτή κυµαίνεται περίπου από 5 έως 25 nm). Αντίθετα, η παρατήρηση της θέσης 

τους δείχνει πολύ εντοπισµένη κατανοµή βάθους, το κέντρο κάθε νανο-κρυστάλλου βρίσκεται
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(β) 

(α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.5: Παρατηρήσεις ΤΕΜ σε κάθετη τοµή από υµένια πάχους 8 nm εµφυτευµένα σε 1 keV 
µε, (α) 1×1016 και (β) 5×1016 Si+ cm-2 µετά από θερµική ανόπτηση στους 1000 °C για 30 λεπτά. 
Στην περίπτωση (β), το εµφυτευµένο υµένιο καλύφθηκε πριν την ανόπτηση µε πολύ-κρυσταλλικό 
στρώµα Si (polysilicon). Το πάχος των εµφανιζόµενων νανο-στοιβάδων Si είναι (α) 2,5 nm και (β) 
4 nm, ενώ τα δύο στρώµατα SiO2 εκατέρωθεν των ζωνών αυτών έχουν πάχος ≤ 3 nm. Οι νανο 
κρύσταλλοι Si (Si-nc) απεικονίζονται ως λευκές οντότητες στην ένθετη µικροφωτογραφία DF PV-
TEM (α), ενώ στην περίπτωση (β) η κρυσταλλικότητα των νανο-δοµών Si αναγνωρίζονται από τα 
εµφανιζόµενα πλεγµατικά επίπεδα (lattice fringes, ένθετη παρατήρηση Χ-ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης). 
 
 
ουσιαστικά στο ίδιο βάθος. Να σηµειωθεί, ότι ο σχηµατισµός λεπτού στρώµατος νανο-κρυστάλλων 

Si παρατηρήθηκε επίσης και µετά από ανόπτηση σε χαµηλότερη θερµοκρασία (900 °C), ή/ και για 

µικρότερες δόσεις (1×1016 cm-2). Η επίδραση των συνθηκών ανόπτησης/ δόσης στα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων εξετάζεται στην επόµενη υποενότητα. 

Παρατηρήσεις ΤΕΜ σε λεπτότερα υµένια οξειδίου (8 nm ονοµαστικό πάχος) εµφυτευµένα 

µε Si+ 1 keV, εµφανίζουν επίσης την παρουσία λεπτής ζώνης νανο-κρυστάλλων Si (πάχους 2,5-4 

nm, ανάλογα µε τις συνθήκες δόσης/ ανόπτησης) µετά από ανόπτηση σε θερµοκρασίες (και 

χρόνους) που κυµαίνονται από 900 έως 1000 °C (και 30 έως 60 λεπτά). Σαν παράδειγµα, το σχ. 4.5 

(α) δείχνει παρατήρηση Χ-ΤΕΜ λεπτού υµενίου για την περίπτωση δόσης/ ανόπτησης, 1×1016 cm-2 

/ (1000 °C για 30 λεπτά). Οι σχηµατιζόµενοι νανο-κρύσταλλοι στην περίπτωση αυτή εµφανίζονται 

ως λευκές οντότητες στην ένθετη µικροφωτογραφία PV-TEM. Σε όλα τα εµφυτευµένα και θερµικά 

επεξεργασµένα υµένια πάχους 8 nm, η οµοεπίπεδη συστοιχία των νανο-κρυστάλλων Si βρέθηκε να 

είναι τοποθετηµένη σε αποστάσεις σήραγγας από αµφότερες τις επιφάνειες του οξειδίου (την πάνω 

επιφάνεια και την κάτω διεπιφάνεια οξειδίου/ υποστρώµατος). Οι αποστάσεις αυτές µαζί µε το 

αντίστοιχο πάχος της νανο-στοιβάδας Si για τις διάφορες συνθήκες δόσεις/ ανόπτησης δείχνονται 

συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.1 (µεγέθη B, C και Α, αντίστοιχα). Να σηµειωθεί, ότι παρατηρήσεις 
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Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά µεγέθη θέσης (Β, C) και µεγέθους (Α, D) των νανο-κρυστάλλων Si, 
σαν συνάρτηση των συνθηκών δόσης/ ανόπτησης, εξαγόµενα από συνδυασµένες παρατηρήσεις Χ- 
και PV-ΤΕΜ σε εµφυτευµένα υµένια (Si+/1 keV) ονοµαστικού πάχους 8nm. 
 
 
ΤΕΜ σε κάθετη τοµή, για την περίπτωση της υψηλής δόσης 5×1016 (σχ. 4.5(β)) δείχνουν ότι η 

παρουσία προστατευτικού πολύ-κρυσταλλικού στρώµατος Si (poly-Si) κατά τη διάρκεια της 

ανόπτησης δεν επηρεάζει σηµαντικά τη διαδικασία σχηµατισµού των νανο-κρυσταλλικών δοµών. 

Επιπροσθέτως, αντίστοιχες παρατηρήσεις ΤΕΜ σε παχύτερα (35 nm) εµφυτευµένα υµένια (Si+/1 

keV), µετά από θερµική ανόπτηση (σχ. 4.6), εµφανίζουν νανο-κρυστάλλους Si µε χαρακτηριστικά 

(θέση, διάταξη, µέγεθος) όµοια µε αυτά που παρατηρήθηκαν για την περίπτωση των πολύ λεπτών 

οξειδίων, υποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη των νανο-κρυστάλλων δεν εξαρτάται από την απόσταση 

της διεπιφάνειας SiO2/Si. Έτσι, σε εφαρµογές µνήµης, η επιθυµητή απόσταση της συστοιχίας των 

νανο-κρυστάλλων Si από το κανάλι (απόσταση σήραγγας) µπορεί να επιτευχθεί µέσω κατάλληλης 

επιλογής στο πάχος της εµφυτευµένης µήτρας SiO2. 

 
 
Σχήµα 4.6: Μικροφωτογραφία Χ-ΤΕΜ από 
υµένιο πάχους 35 nm εµφυτευµένο µε 5×1016 
Si+ cm-2 (1 keV), µετά από θερµική ανόπτηση 
στους 1000 °C για 30 λεπτά. Η παρατήρηση 
ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης στο ένθετο δηλώνει 
την παρουσία λεπτού στρώµατος νανο-
κρυστάλλων Si πάχους 4 nm. 
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4.2.3.2 Μέγεθος, σχήµα, πυκνότητα και κρυσταλλικότητα: Επίδραση των 
συνθηκών ανόπτησης 

 
 Μικροφωτογραφίες επίπεδης τοµής ΤΕΜ από λεπτά υµένια SiO2 πάχους 8 nm εµφυτευµένα 

µε ιόντα Si (1 keV) σε δόσεις από 5×1015 έως 5×1016 cm-2, µετά από ανόπτηση στους 900 ή 1000 

°C, παρουσιάζονται στο σχήµα 4.7. Η ποσότητα του κρυσταλλωµένου Si, η οποία είναι ανάλογη 

των λευκών περιοχών, εµφανίζεται να αυξάνει µε τη δόση και τη θερµοκρασία ανόπτησης. 

Συγκρίνοντας το ζεύγος των µικροφωτογραφιών β, ζ µε το ζεύγος δ, θ (ή γ, η) φαίνεται καθαρά ότι, 

µε την άνοδο της θερµοκρασίας ανόπτησης η αύξηση της έκτασης του κρυσταλλωµένου Si είναι 

µεγαλύτερη για το πρώτο ζεύγος. Έτσι, στην περίπτωση της δόσης 1×1016 cm-2, η πυκνότητα των 

σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si αυξάνεται σηµαντικά µε τη θερµοκρασία ανόπτησης, ενώ 

αντίθετα στην περίπτωση της υψηλότερης δόσης (ίσης ή µεγαλύτερης από 2×1016 cm-2) η 

πυκνότητα των νανο-κρυστάλλων δε φαίνεται να επηρεάζεται αισθητά από τη θερµοκρασία 

ανόπτησης. 

 Επιπροσθέτως, παρότι στις παρατηρήσεις PV-TEM σκοτεινού πεδίου (α) και (ε) του σχ. 4.7 

(χαµηλή δόση 5×1015 cm-2) δεν εµφανίζονται ξεχωριστές οντότητες, τα πρότυπα περίθλασης 

 
 

θηζ ε 

δγβ α  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.7: Μικροφωτογραφίες DF PV-TEM από λεπτά υµένια SiO2 εµφυτευµένα µε 5×1015 (α), 
(ε), 1×1016 (β), (ζ), 2×1016 (γ), (η) και 5×1016 (δ), (θ) Si+ cm-2 σε 1 keV µετά από θερµική ανόπτηση 
στους 900 °C για 60 λεπτά (α)-(δ) και στους 1000 °C για 30 λεπτά (ε)-(θ). Οι αντίστοιχες 
παρατηρήσεις των προτύπων περίθλασης ηλεκτρονίων των (α) και (δ) δείχνονται ως ένθετα (το 
βέλος αναφέρεται στο δακτύλιο (111) Si). Ένας αποµονωµένος νανο-κρύσταλλος Si εµφανίζεται 
στο ένθετο (θ). Τα βέλη στις (β), (ζ) και (η) υποδηλώνουν νανο-δοµές Si µεγέθους 4-5, 7-8 και 12-
14 nm αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.8: Κατανοµή µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si για την περίπτωση 
εµφύτευσης λεπτού υµενίου SiO2 πάχους 8 nm µε ιόντα Si ενέργειας 1 keV σε δόση 5×1016 cm-2 
µετά από θερµική ανόπτηση σε περιβάλλον αζώτου στους 900 °C ή στους 1000 °C. 
 
 
ηλεκτρονίων (όπως π.χ. ο διάχυτος φωτεινός δακτύλιος (111) Si στο ένθετο του σχ. 4.7 (α)) 

υποδηλώνουν την παρουσία νανο-ιζηµάτων Si µε ατελώς κρυσταλλωµένη δοµή. Αντίστοιχες 

µικροφωτογραφίες PV-TEM σκοτεινού πεδίου (δε δείχνονται στο σχ. 4.7), λαµβανόµενες µε 

τοποθέτηση του διαφράγµατος παρατήρησης σε σηµεία πάνω στο διάχυτο δακτύλιο (111), 

εµφανίζουν την παρουσία πολύ µικρών δυσδιάκριτων δοµών Si σε µεγάλη πυκνότητα και µέγεθος 

το οποίο εκτιµάται µικρότερο από 2 nm, ενώ κάποιες µεγαλύτερες ευδιάκριτες νανο-δοµές Si µε 

µέγιστο µέγεθος 3 και 5 nm ανιχνεύονται στην περίπτωση (α) και (ε), αντίστοιχα. 

 Τα βέλη στις µικροφωτογραφίες (β) και (ζ) (µεσαία δόση 1×1016 cm-2) δηλώνουν νανο-

δοµές Si µεγέθους 4-5 και 7-8 nm, αντίστοιχα, ενώ τα πρότυπα περίθλασης ηλεκτρονίων για τη 

µεσαία δόση υποδεικνύουν οντότητες Si µε βελτιωµένη κρυσταλλική δοµή σε σύγκριση µε την 

µικρότερη δόση, αλλά όχι εντελώς κρυσταλλωµένες. Αντίθετα, όπως υποδεικνύει ο οξύς φωτεινός 

δακτύλιος (111) Si στο ένθετο της µικροφωτογραφίας (δ), η περίπτωση της υψηλής δόσης (≥2×1016 

cm-2), οδηγεί στο σχηµατισµό δοµών Si πλήρως κρυσταλλωµένων. Τα βέλη στη µικροφωτογραφία 

(η) δείχνουν νανο-κρυστάλλους Si µε µέγεθος 12-14 nm. Να σηµειωθεί, ότι εξαιτίας της πυκνής 

διάταξης οι µεγάλοι νανο-κρύσταλλοι στην περίπτωση της υψηλής δόσης φαίνονται να βρίσκονται 

σχεδόν σε επαφή µεταξύ τους, γεγονός που εµφανίζει τη συστοιχία τους (βλέπε νανο-κρυσταλλική 

στοιβάδα στην µικροφωτογραφία ΧΤΕΜ υψηλής ανάλυσης του σχ. 4.5 (β)) ως ενιαίο πολύ-

κρυσταλλικό στρώµα. 

Οι κατανοµές µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si, εξαγόµενες µέσω
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υπέρθεσης µικροφωτογραφιών PV-TEM από τέσσερα διαφορετικά σηµεία πάνω στο δακτύλιο 

περίθλασης ηλεκτρονίων (111) Si, για την περίπτωση της υψηλής δόσης µετά από ανόπτηση στους 

900 °C ή στους 1000 °C, παρουσιάζονται στο σχήµα 4.8. Μεγέθη της κάθετης και της οριζόντιας 

διάστασης των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών Si, για τις διάφορες συνθήκες δόσης/ ανόπτησης, 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.1 (πάχος, Α, και µήκος, D, αντίστοιχα). Σε αντίθεση 

µε την εξαιρετικά εντοπισµένη θέση τους, το µέγεθος των νανο-δοµών Si εµφανίζει ευρεία 

κατανοµή, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες δόσης/ ανόπτησης. Το πλάτος της κατανοµής 

µεγέθους (διακύµανση του µεγέθους D στον πίνακα 4.1 και σχήµα 4.8 ) αυξάνεται µε την άνοδο 

της θερµοκρασίας ανόπτησης (ή/ και της εµφυτευµένης δόσης), σε συµφωνία µε προγενέστερα 

δηµοσιευµένα αποτελέσµατα σύνθεσης νανο-κρυστάλλων Si σε παχιά υµένια µε χρήση υψηλής 

ενέργειας Si+, µέθοδος η οποία όµως οδηγεί επίσης, αντίθετα µε την περίπτωσή µας, στη σύνθεση 

νανο-κρυστάλλων Si µε ευρεία κατανοµή βάθους [4.12, 4.13]. 

 Οι τιµές πάχους και µήκους, µεγέθη Α και D στον πίνακα 4.1, υποδηλώνουν στενή 

εξάρτηση του σχήµατος των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών Si από το µέγεθός τους. Στην περίπτωση 

της χαµηλής ή µεσαίας δόσης Si+ (≤ 1×1016 cm-2), οι σχηµατιζόµενες νανο-δοµές Si εµφανίζονται 

σφαιρόµορφες, ενώ καθώς η εµφυτευµένη δόση ή/ και η θερµοκρασία ανόπτησης αυξάνονται η 

δισδιάστατη ανάπτυξη των νανο-κρυστάλλων προκαλεί τη µετατροπή του σχήµατός τους από 

σφαιρόµορφο σε πλακόµορφο. Παρατήρηση Χ-ΤΕΜ σε εµφυτευµένο µε υψηλή δόση υµένιο 

πάχους 11 nm, έπειτα από εκτεταµένη θερµική ανόπτηση (δύο ώρες) σε υψηλή θερµοκρασία (1100 

°C), υποδεικνύει εµφανώς το σχηµατισµό συστοιχίας από επιµήκεις πλακόµορφους νανο-

κρυστάλλους Si (πάχους ~ 6 nm και µήκους 20-25 nm) σε πυκνή διάταξη (σχήµα 2.9). 

 
 
 

Κόλλα

SiO2 

20 nm 
Υπόστρωµα Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.9: Μικροφωτογραφία ΤΕΜ κάθετης τοµής από υµένιο ονοµαστικού πάχους 11 nm 
εµφυτευµένο µε 5×1016 Si+ cm-2 (1 keV) µετά από θερµική ανόπτηση στους 1100 °C για 120 λεπτά 
εµφανίζει εκτεταµένους πλακόµορφους νανο-κρυστάλλους Si µεγέθους έως και 25 nm οι οποίοι 
χωρίζονται µεταξύ τους µε χάσµατα 2-2,5 nm. 
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Το σχήµα 4.10 απεικονίζει τη συγκέντρωση των ατόµων Si µέσα σε υµένιο SiO2, 

εµφυτευµένο µε Si+/1 keV, σαν συνάρτηση της απόστασής τους από την επιφάνεια του στόχου 

(κατανοµή βάθους). Οι διαφορετικές κατανοµές, υπολογισµένες µε το πρόγραµµα προσοµοίωσης 

SRIM, αναφέρονται σε διάφορες δόσεις εµφύτευσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές που 

χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά. Εξετάζοντας τις εξαγόµενες κατανοµές βάθους µε τις αντίστοιχες 

παρατηρήσεις ΤΕΜ (σχ. 4.7), η συµπεριφορά του εµφυτευµένου στρώµατος κατά την ανόπτηση 

µπορεί να συσχετιστεί µε την τιµή της συγκέντρωσης του εµφυτευµένου Si στο υµένιο. 

Συγκεκριµένα, όπως δείχνεται στο σχήµα 4.10, τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του εµφυτευµένου 

υλικού µετά από ανόπτηση στους 900 έως 1000 °C µπορούν να περιγραφούν από τρεις περιοχές 

συγκέντρωσης (a), (b), και (c). Αν η συγκέντρωση του Si µέσα στο υµένιο είναι µικρότερη από 

1×1022 at./cm-3 (περιοχή συγκέντρωσης (c)), η θερµική ανόπτηση στην περιοχή των 900 µε 1000 °C 

οδηγεί στο σχηµατισµό ασθενώς ορισµένων και µη-κρυσταλλωµένων νανο-δοµών Si. Αντιθέτως, 

στη ζώνη συγκέντρωσης Si (b) (1×1022 - 3×1022) at./cm-3, η κρυσταλλικότητα των νανο-δοµών Si 

φαίνεται να εξαρτάται έντονα από τη θερµοκρασία ανόπτησης (900-1000 °C), ενώ αρκετά καλά 

κρυσταλλωµένες δοµές Si σε αυτήν την περιοχή θερµοκρασιών ανόπτησης παρατηρούνται για 

συγκεντρώσεις Si µεγαλύτερες από 3×1022 at./cm-3. 

 
 

 
 
Σχήµα 4.10: Κατανοµές βάθους της συγκέντρωσης των εµφυτευµένων ατόµων Si µέσα σε υµένιο 
SiO2 για την περίπτωση εµφύτευσης 1 keV σε διάφορες δόσεις, υπολογισµένες µε τo πρόγραµµα 
προσοµοίωσης SRIM. Οι περιοχές (a), (b) και (c) συσχετίζουν τη συγκέντρωση του Si στο 
εµφυτευµένο στρώµα µε τις παρατηρήσεις ΤΕΜ της δοµής του υµενίου µετά από ανόπτηση στους 
900-1000 °C. 
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Να σηµειωθεί, ότι ο προαναφερθείς πειραµατικά εξαγόµενος συσχετισµός εµφυτευµένης 

δόσης-δοµής εµφυτευµένου υµενίου, µετά από ανόπτηση στην περιοχή 900-1000 °C, είναι σε 

συµφωνία µε νεώτερα ανακοινωµένα πειραµατικά αποτελέσµατα άλλης ερευνητικής οµάδας [4.59]. 

Ωστόσο, πρόσφατη θεωρητική µελέτη της δοµικής εξέλιξης λεπτών εµφυτευµένων υµενίων 

οξειδίου (1 keV Si+), µετά από ανόπτηση, βασισµένη σε προσοµοιώσεις Monte-Carlo [4.60], 

εµφανίζει το σχηµατισµό νανο-κρυστάλλων Si σε συγκεντρώσεις Si (π.χ. σε δόσεις < 5×1015 Si+ 

cm-2) αρκετά χαµηλότερες από αυτές που υποδεικνύουν τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Το γεγονός 

αυτό µπορεί να οφείλεται, αφενός στην πιθανή υπερεκτίµηση της µέγιστης συγκέντρωσης Si στο 

υµένιο και αφετέρου στην ενδεχόµενη µερική απώλεια Si κατά την ανόπτηση. Σύµφωνα µε την 

αναφορά [4.60], η χρήση του κώδικα SRIM οδηγεί σε υπερεκτίµηση της µέγιστης συγκέντρωσης 

Si, επειδή η προσοµοίωση δε λαµβάνει υπόψη πιθανές δυναµικές µεταβολές του στόχου κατά τη 

διάρκεια της εµφύτευσης (π.χ. deposition, sputtering, swelling). Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια 

της θερµικής ανόπτησης, µέρος από το περιεχόµενο Si της αρχικά µόνο-φασικής νανο-στοιβάδας 

Si-SiO2 (σχηµατιζόµενη µέσω εµφύτευσης Si+) µπορεί να χαθεί, είτε λόγω διαφυγής του από την 

πάνω επιφάνεια του οξειδίου, είτε εξαιτίας σύλληψής του στη διεπιφάνεια του υποστρώµατος 

SiO2/Si. Επιπλέον, µέρος από το εµφυτευµένο υλικό Si µπορεί να καταναλωθεί µε οξείδωση κατά 

τη διάρκεια της ανόπτησης, εξαιτίας της παρουσίας µικροποσοτήτων υγρασίας στο εµφυτευµένο 

(as-implanted) υµένιο, ή λόγω υπολειµµατικών ενώσεων οξυγόνου στο φούρνο ανόπτησης. 

 

4.2.3.3 Φαινόµενο διόγκωσης της εµφυτευµένης µήτρας SiO2: Πιθανά αίτια 
 
 Οι παρατηρήσεις κάθετης τοµής ΤΕΜ, στην περίπτωση των εµφυτευµένων και θερµικά 

επεξεργασµένων υµενίων SiO2 µε ονοµαστικό πάχος 11 nm, εµφάνισαν εκτός από το σχηµατισµό 

της δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων Si και µία σηµαντική αλλαγή στο αρχικό πάχος της 

εµφυτευµένης µήτρας SiO2. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε αύξηση στο πάχος του εµφυτευµένου 

υµενίου κατά 35-80 % ανάλογα µε τις συνθήκες δόσης/ ανόπτησης. Επιπροσθέτως, η απόσταση της 

νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας Si από το υπόστρωµα καθώς και από την επιφάνεια του υµενίου 

βρέθηκε να εξαρτάται από τις συνθήκες σύνθεσης. Σαν παράδειγµα, το σχήµα 4.11(α) και (β) 

δείχνει µικροφωτογραφίες ΧΤΕΜ από υµένιο SiO2 εµφυτευµένο (σε 1 keV) µε 1×1016 και 5×1016 

Si+ cm-2, αντίστοιχα, µετά από θερµική ανόπτηση στους 1100 °C για 120 λεπτά. Τα τρία στρώµατα 

(κάτω στρώµα SiO2/νανο-κρυσταλλική ζώνη Si/ πάνω στρώµα SiO2) στις εικόνες (α) και (β) 

εµφανίζουν συνολικό πάχος περίπου 15 nm (7nm/4nm/4nm) και 20 nm (9nm/6nm/5nm), 

αντίστοιχα, ενώ το ονοµαστικό πάχος του µη-εµφυτευµένου υµενίου SiO2 είναι 11 nm. Η διόγκωση 
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Κόλλα

Υπόστρωµα Si

(α) 
SiO2 Si-nc

25 nm 
Si-nc

(β) 
SiO2

25 nm 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.11: Μικροφωτογραφίες κάθετης τοµής ΤΕΜ από υµένια SiO2 ονοµαστικού πάχους 11 nm, 
εµφυτευµένα (1 keV) µε 1×1016 Si+ cm-2 (α) και 5×1016 Si+ cm-2 (β), εµφανίζουν µετά από θερµική 
ανόπτηση στους 1100 °C για 120 λεπτά την παρουσία νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας Si πάχους 4 
και 6 nm, αντίστοιχα, σε αποστάσεις από το υπόστρωµα (πάνω επιφάνεια) 7 nm (4 nm) (α) και 9 
nm (5 nm) (β). 
 
 
αυτή της εµφυτευµένης µήτρας δεν µπορεί να αποδοθεί σε οξείδωση του υποστρώµατος Si κατά τη 

διάρκεια της ανόπτησης σε υψηλή θερµοκρασία εξαιτίας υπολειµµατικών ενώσεων οξυγόνου στο 

φούρνο (O2, H2O), καθώς ίδια πειράµατα σε δείγµατα αναφοράς δείχνουν µέγιστη διόγκωση 4%. 

Εποµένως, η παρατηρούµενη µεταβολή στο πάχος του υµενίου φαίνεται να οφείλεται 

κυρίως στην ενσωµάτωση (µέσω εµφύτευσης) των ατόµων Si στο στρώµα SiO2. Γενικά, η 

διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας είναι ένα περίπλοκο φαινόµενο, το οποίο περιλαµβάνει 

διάφορους παράγοντες [4.61]. Πριν την ανόπτηση, σχετίζεται άµεσα µε το χώρο που 

καταλαµβάνουν τα εµφυτευµένα άτοµα, π.χ. το πάχος του υµενίου στο σχήµα 4.4(α) µετά την 

εµφύτευση (as-implanted) βρέθηκε να είναι περίπου 16 nm που αντιστοιχεί σε διόγκωση περίπου 4 

nm. Η µετακίνηση των ατόµων εξαιτίας των µεταξύ τους συγκρούσεων και η σώρευσή τους 

βαθύτερα µέσα στη µήτρα προκαλεί τη δηµιουργία κενού χώρου (vacancies) [4.62], ο οποίος 

µπορεί επίσης να συνεισφέρει στη διόγκωση του υµενίου πριν την ανόπτηση (συνήθως, τα κενά της 

εµφυτευµένης µήτρας αποµακρύνονται έπειτα από κατάλληλη θερµική επεξεργασία). 

Επιπροσθέτως, µετά την ανόπτηση, η αλλαγή της πυκνότητας και ενδεχοµένως οι αναπτυσσόµενες 

τάσεις, φαινόµενα τα οποία αµφότερα συνδέονται µε τη διαδικασία της κρυστάλλωσης θα πρέπει 

να εξεταστούν. Επίσης, οι απώλειες στο εµφυτευµένο υλικό κατά τη διάρκεια της ανόπτησης θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η συνεισφορά αυτή εξαρτάται από την εµφυτευµένη δόση, το είδος των 

εµφυτευµένων ιόντων και τις συνθήκες ανόπτησης. Πρόσθετη πιθανή συνεισφορά στη διόγκωση 

του υµενίου αποτελεί επίσης η προαναφερθείσα διαδικασία οξείδωσης των εµφυτευµένων ατόµων. 

 Πρέπει να επισηµανθεί, ότι το φαινόµενο της διόγκωσης δεν παρατηρήθηκε στην 

περίπτωση των λεπτότερων εµφυτευµένων υµενίων (8 nm). Το γεγονός αυτό µπορεί να αποδοθεί, 

είτε στην υποεκτίµηση του ονοµαστικού πάχους των υµενίων αυτών, είτε στην αποµάκρυνση 

επιφανειακών ατόµων από το οξείδιο (φαινόµενο sputtering) κατά τη διάρκεια της εµφύτευσης. Το 
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τελευταίο φαινόµενο, το οποίο είναι δύσκολο να εκτιµηθεί ποσοτικά καθώς εξαρτάται σηµαντικά 

από την τραχύτητα και τη στοιχειοµετρία της επιφάνειας, δρα ως ανταγωνιστικός παράγοντας στην 

διόγκωση του υµενίου.  

 

 

4.3 Η περίπτωση της εµφύτευσης Ge+ σε χαµηλή ενέργεια: Υπό 

συζήτηση προβλήµατα 
 

 Σε αντίθεση µε την αισιόδοξη προοπτική της τεχνικής σύνθεσης IBS Si, ο σχηµατισµός 

τεχνολογικά πρακτικής δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων Ge ενσωµατωµένης εντός 

λεπτών υµενίων SiO2 µέσω εµφύτευσης και θερµικής ανόπτησης παραµένει προβληµατικός. 

∆ιάφορες έρευνες έως σήµερα υποδεικνύουν, ότι η δοµή των εµφυτευµένων µε Ge+ και θερµικά 

επεξεργασµένων στρωµάτων SiO2 εξαρτάται έντονα από τις ιδιαίτερες συνθήκες κατεργασίας.  

Η ανάπτυξη δισδιάστατης συστοιχίας κρυσταλλικών ή άµορφων νανο-δοµών Ge πολύ 

κοντά στη διεπιφάνεια Si/SiO2 έχει αναφερθεί για την περίπτωση εµφύτευσης Ge+ (≥ 20 keV) σε 

παχιά υµένια (≥ 30 nm) µετά από θερµική ανόπτηση [4.63-65]. Εντούτοις, ο σχηµατισµός τέτοιας 

εντοπισµένης ζώνης νανο-δοµών Ge βρέθηκε να είναι εξαιρετικά ασταθής· αυτή παρατηρείται µόνο 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες εµφύτευσης και ανόπτησης. Μία ερµηνεία όσον αναφορά την 

παρουσία και την εξέλιξη κατά την ανόπτηση τέτοιας δισδιάστατης συστοιχίας νανο-δοµών 

πλησίον της διεπιφάνειας δίνεται στις αναφορές [4.63-65]. Να σηµειωθεί ότι, σε µερικές 

περιπτώσεις, η εµφύτευση υµενίων SiO2 µε διάφορα ιόντα (π.χ. Ag+ [4.53], Sn+ [4.66] ή Sb+ 

[4.67]), συνοδευόµενη από ανόπτηση σε υψηλή θερµοκρασία, οδηγεί στην ανάπτυξη νανο-

σωµατιδίων κοντά στη διεπιφάνεια Si/SiO2, ανεξάρτητα από το πάχος του εµφυτευµένου υµενίου. 

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η µετακίνηση και εν συνεχεία ιζηµατοποίηση των εµφυτευµένων 

ατόµων στη διεπιφάνεια κατά τη διάρκεια της ανόπτησης δεν εξαρτάται από το είδος των ατόµων. 

Από την άλλη µεριά, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, η εµφύτευση λεπτών υµενίων SiO2 µε 

ιόντα Ge σε πολύ χαµηλή ενέργεια (3 keV), συνοδευόµενη από θερµική ανόπτηση, σχηµατίζει µία 

άµορφη µονό-φασική νανο-στοιβάδα Ge- SiO2 µέσα στη µήτρα SiO2, αντί της επιθυµητής 

δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων Ge. Πειραµατικά αποτελέσµατα (ηλεκτρικές µετρήσεις 

και παρατηρήσεις ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης), τα οποία υποδεικνύουν τη δοµική 

συµπεριφορά των εµφυτευµένων µε Ge+ στρωµάτων SiO2 κατά τη διάρκεια ανόπτησης ή/ και 

έκθεσής τους σε ηλεκτρονική δέσµη παρουσιάζονται και συζητιώνται στις υποενότητες που 
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ακολουθούν. Να σηµειωθεί ότι, εκτός από τη δοµική µελέτη, επίσης εξετάστηκε λεπτοµερώς και η 

δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου στα εµφυτευµένα µε Ge+ λεπτά υµένια SiO2. 

Ωστόσο, για λόγους κυρίως έκτασης, τα χαρακτηριστικά µνήµης (π.χ. τάσεις προγραµµατισµού, 

χρόνοι εγγραφής και συγκράτησης δεδοµένων) των υλικών αυτών δεν παρουσιάζονται στην 

παρούσα µελέτη. Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στην αναφορά [4.68]. 

 
 

4.3.1 Πείραµα: 3 keV-εµφύτευση Ge+ σε λεπτά υµένια SiO2 και θερµική 

ανόπτηση 
 
 Λεπτά υµένια SiO2 πάχους περίπου 9, 12 και 35 nm αναπτύχθηκαν επί µονό-κρυσταλλικού 

υποστρώµατος πυριτίου (8 ίντσες (100) δισκία Si, τύπου-n, ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης 3-6 Ω-

cm) και εν συνεχεία εµφυτεύτηκαν µε ιόντα Ge ενέργειας 3 keV σε δόσεις 5×1015 και 1×1016 cm-2. 

Η εµφύτευση πραγµατοποιήθηκε σε ολόκληρη την επιφάνεια των δισκίων χρησιµοποιώντας 

χαµηλής ενέργειας βιοµηχανικό σύστηµα ιοντικής εµφύτευσης υψηλού ρεύµατος (στο ερευνητικό 

κέντρο LETI (CEA) της Γαλλίας). Η επιλογή της ενέργειας εµφύτευσης έγινε έπειτα από 

προσοµοιώσεις Monte-Carlo (µε χρήση του κώδικα SRIM) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

συγκράτηση των εµφυτευµένων Ge+ εντός της µήτρας SiO2. Το βάθος Rp και η στατιστική 

διακύµανση ∆Rp της κατανοµής Ge µέσα στο υµένιο για την περίπτωση της εµφύτευσης σε 3 keV 

βρέθηκαν περίπου 5,6 nm και 3,3 nm, αντίστοιχα. Μετά την εµφύτευση τα δισκία κόπηκαν σε 

δείγµατα και ακολούθησε η διαδικασία της θερµικής ανόπτησης σε περιβάλλον αζώτου για 30 

λεπτά σε θερµοκρασίες οι οποίες κυµαίνονταν από 500 έως 1100 °C. Για τη δοµική µελέτη των 

εµφυτευµένων υµενίων, επιλεγµένα δείγµατα προετοιµάστηκαν µέσω των συµβατικών τεχνικών 

της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης κάθετης και επίπεδης όψης. Η παρατήρηση των 

δειγµάτων έγινε σε συνεργασία µε το ινστιτούτο υλικών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ‘∆ηµόκριτος’ µε χρήση 

ηλεκτρονικού µικροσκοπίου ΤΕΜ σε τάση επιτάχυνσης 200 keV. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν 

στο ΗΜΗΛ διατάξεις πυκνωτών MOS, χρησιµοποιώντας ως οξείδια πύλης τα εµφυτευµένα και 

θερµικά επεξεργασµένα, σε διάφορες θερµοκρασίες, υµένια SiO2. Για την κατασκευή των 

διατάξεων, αποµακρύνθηκε αρχικώς το στρώµα του οξειδίου από το πίσω µέρος κάθε δείγµατος 

και εν συνεχεία ακολουθώντας τις συµβατικές διαδικασίες της φωτολιθογραφίας και της θερµικής 

εναπόθεσης αλουµινίου, ορίσθηκαν στην πάνω επιφάνεια κάθε υµενίου αποµονωµένα µεταξύ τους 

τετραγωνικά ηλεκτρόδια πύλης Al (ακµής 100-400 µm, επιφάνεια 1-16×10-4 cm2), ενώ σε 

ολόκληρη την κάτω επιφάνεια του υποστρώµατος Si κατασκευάστηκε κοινή επαφή Al. Για 
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σύγκριση, µη-εµφυτευµένα δείγµατα αναφοράς υπέστησαν κατεργασία κατά τον ίδιο τρόπο. Οι 

ηλεκτρικές ιδιότητες των εµφυτευµένων και θερµικά επεξεργασµένων οξειδίων πύλης εξετάστηκαν 

διαµέσου µετρήσεων χωρητικότητας-τάσης σε υψηλή και χαµηλή συχνότητα (High Frequency και 

Quasi Static Capacitance-Voltage, HF C-V και QS C-V). Οι καµπύλες HF και QS C-V ελήφθησαν 

στο σκοτάδι σε θερµοκρασία δωµατίου, χρησιµοποιώντας τα ελεγχόµενα από PC όργανα µέτρησης 

HP 4292Α impedance analyzer και HP4140B picoammeter/DC voltage source, αντίστοιχα. Για το 

σκοπό αυτόν αναπτύχθηκε κατάλληλο λογισµικό βασισµένο στον κώδικα Lab-VIEW. 

 
 
4.3.2 Πειραµατικά αποτελέσµατα και συζήτηση: ∆οµική συµπεριφορά 

των εµφυτευµένων υµενίων 
 
4.3.2.1 Παρατηρήσεις ΤΕΜ: Επίδραση του χρόνου ακτινοβόλησης ΤΕΜ 
 

Το σχήµα 4.12 δείχνει µικροφωτογραφίες φωτεινού πεδίου κάθετης τοµής ΤΕΜ από λεπτό 

υµένιο SiO2 πάχους 12 nm, εµφυτευµένο µε 1×1016 Ge+ cm-2 σε 3 keV µετά από θερµική ανόπτηση 

στους 950 °C για 30 min. Η δοµή του εµφυτευµένου υλικού στην αρχή της παρατηρήσεως (κάτω 

από σύντοµη ακτινοβόληση TEM) εµφανίζεται µονοφασική, δεν παρατηρείται ιζηµατοποίηση των 

εµφυτευµένων ατόµων Ge αλλά µία δυσδιάκριτη ζώνη SiO2 πλούσια σε Ge σχ.4.12(α). Εντούτοις, 

η δοµή της νανο-στοιβάδας αυτής εµφανίζεται ιδιαίτερα ασταθής κάτω από µακρά έκθεση στην 

ηλεκτρονική δέσµη. Κατά τη διάρκεια εκτεταµένης παρατήρησης ΤΕΜ, φαίνεται να λαµβάνουν 

χώρα φαινόµενα µετασχηµατισµού φάσεων στο αρχικώς µονοφασικό εµφυτευµένο υλικό, καθώς 

αποµονωµένες άµορφες νανο-περιοχές πλούσιες σε γερµάνιο εµφανίζονται υπό συνθήκες έντονης 

ακτινοβόλησης ηλεκτρονίων (µικροφωτογραφία (β)). Οι παρατηρήσεις των προτύπων περίθλασης 

ηλεκτρονίων στην περίπτωση αυτή (δε δείχνονται στο σχ. 4.12) υποδεικνύουν απουσία 

κρυσταλλικής δοµής. Παρόµοια δοµική συµπεριφορά παρατηρήθηκε και σε θερµικά 

επεξεργασµένα δείγµατα (950 °C/30 min), τα οποία εµφυτεύτηκαν µε χαµηλότερη δόση (5×1015 

Ge+ cm-2), καθώς επίσης και σε δείγµατα που δεν είχαν υποστεί ανόπτηση (as-implanted). 

Θεωρώντας το εµφυτευµένο υλικό ως µονοφασική ύαλο και εξετάζοντας το µετασταθές 

διάγραµµα φάσεων για το σύστηµα SiO2-Ge, η κρίσιµη θερµοκρασία υαλώδους µεταπτώσεως (Tg), 

πάνω από την οποία επιτρέπεται ο εκτεταµένος διαχωρισµός φάσεων (δηλαδή ο σχηµατισµός 

ξεχωριστών περιοχών πλούσιων σε SiO2 και ξεχωριστών περιοχών πλούσιων σε Ge), υπολογίζεται 

περίπου 900 °C [4.58, 4.69, 4.70]. Αυτή η τιµή Tg αναφέρεται σε στοιβάδα µε 40% Ge (περίπτωση 

του εµφυτευµένου υλικού σύµφωνα µε εκτιµήσεις από προσοµοίωση SRIM), ενώ για 20% Ge το Tg 
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 (α) (β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.12: Μικροφωτογραφίες BF Χ-ΤΕΜ από υµένιο SiO2 πάχους 12 nm, εµφυτευµένο µε ιόντα 
Ge σε συνθήκες δόσης/ ενέργειας 1×1016 cm-2 / 3 keV µετά από θερµική ανόπτηση στους 950 °C 
για 30 λεπτά. (α) Σύντοµη παρατήρηση TEM εµφανίζει µία ασθενώς ορισµένη νανο-στοιβάδα SiO2 
πλούσια σε Ge. (β) Αντίστοιχη χρονικά εκτεταµένη παρατήρηση TEM υποδεικνύει το σχηµατισµό 
συστοιχίας αποµονωµένων νανο-περιοχών πλούσιων σε Ge. 
 
 
είναι της τάξεως των 1050 °C. Από την άλλη µεριά, αναλύσεις SIMS (Secondary Ion Mass 

Spectroscopy) σε επιλεγµένα δείγµατα, τα οποία είχαν προηγουµένως υποστεί ανόπτηση στην 

περιοχή των 900-950 °C, εµφανίζουν πολύ χαµηλότερη συγκέντρωση ατόµων Ge στο εµφυτευµένο 

υµένιο σε σύγκριση µε αυτήν που δίνει η προσοµοίωση. Επιπλέον, οι µικροφωτογραφίες του σχ. 

4.12 εµφανίζουν το µέσω της σχηµατιζόµενης νανο-στοιβάδας Ge- SiO2 σε απόσταση περίπου 4 

nm από την πάνω επιφάνεια του υµενίου, ενώ το εξαγόµενο από προσοµοίωση βάθος Rp της 

εµφυτευµένης κατανοµής Ge εκτιµάται περίπου 5,6 nm. Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν, 

ότι η ανόπτηση σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 900 °C προκαλεί σηµαντική µετακίνηση των 

ατόµων Ge προς την πάνω επιφάνεια του υµενίου, και πολύ πιθανόν τη µερική εξαγωγή τους από 

τη µήτρα SiO2.  

Αν µε την αύξηση της θερµοκρασίας κατά την ανόπτηση το Ge διαφεύγει µε ρυθµό τέτοιο 

ώστε ακόµη και πλουσιότερες σε Ge ζώνες του οξειδίου να εµφανίζουν συνεχώς Tg υψηλότερο της 

θερµοκρασίας του δείγµατος, ο διαχωρισµός φάσεων δεν είναι δυνατός. Το ενδεχόµενο µερικής 

οξείδωσης του Ge, λόγω της µεγάλης ευαισθησίας του στην παρουσία µικροποσοτήτων υγρασίας ή 

O2 στο περιβάλλον ανόπτησης Ν2, έχει επίσης προταθεί ως αίτιο αδυναµίας ιζηµατοποίησης [4.63]. 

Σε κάθε περίπτωση, και τα δύο αυτά φαινόµενα (µετακίνηση Ge έξω από τη µήτρα και έµµεση 

απώλεια Ge µέσω οξείδωσης) ενισχύονται σηµαντικά σε πολύ χαµηλή ενέργεια εµφύτευσης, αφού 

στην περίπτωση αυτή τα εµφυτευµένα άτοµα είναι κατανεµηµένα πολύ κοντά στην πάνω επιφάνεια 

του υµενίου, γεγονός το οποίο τα καθιστά αρκετά επιρρεπή τόσο στην οξείδωση από στοιχεία που 

διαχέονται από την επιφάνεια, όσο και στην διαφυγή τους έξω από τη µήτρα. Κατά την 

παρατήρηση µε µικροσκόπιο ΤΕΜ, τα ακτινοβολούµενα µε ηλεκτρόνια δοµικά στοιχεία αποκτούν 
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ευκινησία και αν και ο ακριβής µηχανισµός προσδόσεως κινητικότητας δεν είναι καλά κατανοητός 

µπορεί σε πρώτη προσέγγιση να θεωρηθεί ότι στο υπό εξέταση σύστηµα έχει ως ‘ισοδύναµο’ 

αποτέλεσµα την έντονη ελάττωση της γραµµής Tg σε χαµηλότερη θερµοκρασία. Στην περίπτωση 

αυτή ο σχηµατισµός ξεχωριστών νανο-περιοχών πλούσιων σε Ge θα είναι δυνατός, κατά τη 

διάρκεια εκτεταµένης παρατήρησης ΤΕΜ (περίπτωση σχ. 4.12(β)). 

 
4.3.2.2 Ηλεκτρικές µετρήσεις: Επίδραση της θερµοκρασίας ανόπτησης 
 
 Γενικά, όπως εξετάζεται λεπτοµερώς στο επόµενο κεφάλαιο, η εισαγωγή ατόµων 

ηµιαγωγού µέσα σε στρώµατα οξειδίου µεταβάλει δραστικά τις ηλεκτρικές ιδιότητές των υµενίων 

αυτών. Κατά την εµφύτευση επηρεάζεται σοβαρά η ακεραιότητα, τόσο του στρώµατος SiO2, όσο 

και της διεπιφάνειας Si/SiO2, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπλέον ηλεκτρονικών καταστάσεων 

(αναφέρονται συνήθως ως ατέλειες, defects) στον όγκο του οξειδίου και στη διεπιφάνεια Si/SiO2. 

Αν και η ακριβής µικροδοµή των ατελειών αυτών δεν είναι επαρκώς κατανοητή, η ύπαρξή τους 

µπορεί να ανιχνευθεί έµµεσα εξετάζοντας τις ηλεκτρικές ιδιότητες διατάξεων MOS µε 

εµφυτευµένα οξείδια πύλης. Η παγίδευση ηλεκτρονίων (οπών) στα δηµιουργούµενα, από την 

εµφύτευση, κέντρα παγίδευσης φορτίου µεταβάλει τις χαρακτηριστικές των διατάξεων αυτών (π.χ., 

αλλάζει την τάση κατωφλίου VTH της καµπύλης ρεύµατος-τάσης του τρανζίστορ MOS, ή την τάση 

επίπεδης ζώνης VFB της χαρακτηριστικής χωρητικότητας-τάσης του πυκνωτή MOS). Συνήθως, η 

πλειονότητα των ατελειών που σχετίζεται µε τις δοµικές βλάβες της µήτρας (π.χ. ΄σπάσιµο’ 

δεσµών, ή µετατόπιση ατόµων Si και O) αποµακρύνονται έπειτα από ανόπτηση σε σχετικά χαµηλή 

θερµοκρασία, ενώ αυτές οι οποίες σχετίζονται µε τα εµφυτευµένα άτοµα επηρεάζονται από τη 

συµπεριφορά του εµφυτευµένου υλικού κατά την ανόπτηση (π.χ. ιζηµατοποίηση ή όχι, χωρική 

αναδιάταξη, οξείδωση ή απώλεια εµφυτευµένων ατόµων). Για την περίπτωση των εµφυτευµένων 

(µε Ge) λεπτών στρωµάτων SiO2, η προαναφερθείσα µελέτη TEM δεν εµφάνισε φαινόµενα 

ιζηµατοποίησης σε καµία θερµοκρασία ανόπτησης. Έτσι, οι δοµικές µεταβολές τις οποίες 

υφίσταται το εµφυτευµένο υλικό κατά την ανόπτηση σε διάφορες θερµοκρασίες ήταν δύσκολο να 

παρατηρηθούν άµεσα µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ΤΕΜ. Για το λόγο αυτό, η επίδραση της 

θερµοκρασίας ανόπτησης στο εµφυτευµένο υλικό εξετάστηκε εµµέσως διαµέσου ηλεκτρικών 

µετρήσεων χωρητικότητας-τάσης χαµηλής (Quasi-Static) και υψηλής συχνότητας (HF C-V, και QS 

C-V) σε πυκνωτές MOS. Η ποιότητα της διεπιφάνειας σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας 

ανόπτησης εκτιµήθηκε µε χρήση της συνδυασµένης µεθόδου χωρητικότητας υψηλής-χαµηλής 

συχνότητας [4.71]. Η συµπεριφορά κατά την ανόπτηση των κέντρων παγίδευσης φορτίου, 

σχετιζόµενων µε την παρουσία ατόµων Ge στον όγκο της µήτρας SiO2, εξετάστηκε διαµέσου 
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µετρήσεων HF C-V πριν και µετά την εφαρµογή στο ηλεκτρόδιο της πύλης θετικού παλµού τάσης 

VP διάρκειας 1 s (ηλεκτρικό στρες στην περιοχή συσσώρευσης). 
 

Α) Ανόπτηση στην περιοχή των θρµοκρασιών 500-950 °C: Το σχήµα 4.13 δείχνει την πυκνότητα 

των διεπιφανειακών καταστάσεων στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος Si (midgap interface-state 

density Dit) σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας ανόπτησης (χρόνος ανόπτησης 30 λεπτά), για την 

περίπτωση των λεπτότερων (9 nm) και παχύτερων (35 nm) εµφυτευµένων υµενίων SiO2. Επίσης, η 

τιµή Dit που επιδεικνύουν τα µη-εµφυτευµένα δείγµατα αναφοράς σηµειώνεται για σύγκριση. Ένα 

παράδειγµα των πειραµατικών καµπυλών HF- QS C-V µέσω των οποίων υπολογίστηκαν τα 

επίπεδα Dit δίνεται στο ένθετο του σχ. 4.13. Η δοµή των πειραµατικών διατάξεων MOS που 

χρησιµοποιήθηκαν απεικονίζεται σχηµατικά σε κάθετη τοµή στο ένθετο του σχ. 4.14. Όλες οι 

χαρακτηριστικές HF C-V ελήφθησαν σε συχνότητα 1 MHz. Η µέτρηση των καµπυλών QS C-V 

έγινε διαµέσου της ανίχνευσης του ρεύµατος µετατόπισης (ID) για διάφορες τάσεις πύλης (VG), 

σαρώνοντας την τάση VG µε ρυθµό dVG/dt ίσο µε 10 mV/s, (η χωρητικότητα C της διάταξης 

υπολογίσθηκε µέσω της σχέσης, C=ID/(dVG/dt), [2.71]). Για την περίπτωση των λεπτών υµενίων (9 

nm), η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων ελαττώνεται σηµαντικά µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας ανόπτησης. Σε κάθε θερµοκρασία µικρότερη των 950 °C, χαµηλότερες τιµές Dit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.13: Πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων Dit στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος Si 
σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας ανόπτησης υµενίων (πάχους 9 και 35 nm) SiO2 εµφυτευµένων 
µε 0.5 ή 1×1016 Ge+ cm-2 σε 3 keV. Το βέλος δείχνει τα επίπεδα Dit στα µη-εµφυτευµένα δείγµατα 
αναφοράς. Οι τιµές Dit υπολογίστηκαν πειραµατικά µέσω της συνδυασµένης µεθόδου 
χωρητικότητας υψηλής-χαµηλής (Quasi Static) συχνότητας (ένθετο). 
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επιδεικνύουν τα δείγµατα τα οποία εµφυτεύτηκαν µε τη µικρότερη δόση. Εντούτοις, η διαφορά στα 

επίπεδα Dit µεταξύ των δύο δόσεων (0,5×1016 και 1×1016 Ge+ cm-2) ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η 

θερµοκρασία ανόπτησης και ουσιαστικά εξαφανίζεται στους 950 °C. Επιπροσθέτως, στη 

θερµοκρασία των 950 °C, οι εξαγόµενες τιµές Dit βρέθηκαν πολύ κοντά µε αυτές των µη 

εµφυτευµένων δειγµάτων (περίπου 5×1010 και 4×1010 cm-2, eV αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει, ότι και στις δύο δόσεις οι βλάβες στη διεπιφάνεια Si/SiO2, εξαιτίας της εµφύτευσης, 

αποµακρύνονται πλήρως στους 950 °C. Σε αντίθεση, η διαδικασία της εµφύτευσης στα παχύτερα 

στρώµατα SiO2 δε φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα της διεπιφάνειας Si/SiO2. Οι εξαγόµενες 

τιµές Dit βρέθηκαν ουσιαστικά ανεξάρτητες από τη θερµοκρασία ανόπτησης και συγκρίσιµες µε 

αυτές των δειγµάτων αναφοράς. Για την περίπτωση αυτή, ο συνδυασµός πάχους υµενίου-ενέργειας 

εµφύτευσης (35 nm-3 keV) ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σύγκρουσης των εµφυτευµένων ατόµων 

Ge µε άτοµα της διεπιφάνειας και εποµένως την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης σε αυτήν. 

Η επίδραση της θερµοκρασίας ανόπτησης στα κέντρα παγίδευσης φορτίου, τα οποία είναι 

κατανεµηµένα µέσα στην εµφυτευµένη µήτρα SiO2, εξετάστηκε διαµέσου µετρήσεων HF C-V πριν 

και µετά την εφαρµογή στο ηλεκτρόδιο της πύλης θετικού παλµού τάσης VP διάρκειας 1 s. Όπως 

δείχνεται στο ένθετο του σχήµατος 4.14, η εφαρµογή ηλεκτρικού στρες στην περιοχή συσσώρευσης 

προκαλεί παράλληλη µετατόπιση της χαρακτηριστικής HF C-V προς τη θερµική κατεύθυνση του 

άξονα τάσης (gate bias, VG), υποδεικνύοντας την παγίδευση ηλεκτρονικού φορτίου µέσα στο 

οξείδιο πύλης της διάταξης MOS. Το γεγονός, ότι δείγµατα αναφοράς (µη-εµφυτευµένα) δεν 

επιδεικνύουν καµία µεταβολή στις καµπύλες C-V, δείχνει πως το παρατηρούµενο φαινόµενο 

υστέρησης εξαιτίας της παγίδευσης ηλεκτρονίων σχετίζεται µε την διαδικασία της εµφύτευσης Ge+. 

Να υπενθυµιστεί ότι, όπως υποδηλώνει η εξ. 2.2 (κεφ.2, σελ. 34), το µέγεθος ∆VFB, για την 

περίπτωση πυκνωτή MOS, εξαρτάται τόσο από τη συνολική ποσότητα του αποθηκευµένου φορτίου 

µέσα στο οξείδιο πύλης, όσο και από την απόσταση την οποία έχουν τα κέντρα παγίδευσης από το 

ηλεκτρόδιο της πύλης. Υπό συνθήκες εφαρµογής θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο πύλης, η 

µετακίνηση των ηλεκτρονίων µέσα στο οξείδιο γίνεται από το στρώµα συσσώρευσης του 

υποστρώµατος, µέσω του µηχανισµού σήραγγας (DT ή FN, ανάλογα µε την τιµή της 

εφαρµοζόµενης τάσης VG). Μέρος των εισερχοµένων ηλεκτρονίων αποθηκεύεται στα 

κατανεµηµένα κέντρα παγίδευσης φορτίου του οξειδίου, ενώ τα υπόλοιπα συλλέγονται στο 

ηλεκτρόδιο πύλης. Έτσι, η ποσότητα του παγιδευµένου φορτίου, εξαρτάται τόσο από τον αριθµό 

των ηλεκτρονίων που εγχέονται στο οξείδιο (από την πυκνότητα του ρεύµατος στη διεπιφάνεια 

έγχυσης Si/SiO2, εποµένως από την τιµή της εφαρµοζόµενης τάσης VG και από την πυκνότητα των 

ενεργειακών καταστάσεων της διεπιφάνεια Si/SiO2), όσο και από την πυκνότητα και τη χωρική 
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Σχήµα 4.14: Μεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) σε πυκνωτές MOS µε εµφυτευµένα (3 
keV / 1×1016 Ge+ cm-2) ) και θερµικά επεξεργασµένα (30 min ανόπτηση σε διάφορες 
θερµοκρασίες) οξείδια πύλης (πάχους 9 nm) σαν συνάρτηση της τιµής της εφαρµοζόµενης τάσης 
(διάρκειας 1 s) στο ηλεκτρόδιο πύλης. Η εφαρµογή θετικού παλµού τάσης στην πύλη προκαλεί 
παράλληλη µετατόπιση της καµπύλης χωρητικότητας-τάσης (C-V curve) προς τη θερµική 
κατεύθυνση του άξονα τάσης (ένθετο). 

∆
V F

B
 (V

) 

 Εφαρµοζόµενος παλµός τάσης στην πύλη [VP (V)] 

 
 
κατανοµή των παγίδων φορτίου στο υµένιο. 

Το σχ. 4.14 απεικονίζει τις µεταβολές της τάσης επίπεδης ζώνης VFB των εµφυτευµένων 

διατάξεων σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας ανόπτησης για διάφορες συνθήκες ηλεκτρικού στρες 

(καµπύλες ∆VFB-VG). Η µονότονη αύξουσα συµπεριφορά των καµπυλών ∆VFB-VG αντανακλά την 

κατανεµηµένη φύση των διακριτών παγίδων φορτίου, καθώς και τη µερική κατάληψη των κέντρων 

αυτών από ηλεκτρόνια (φαινόµενα διαρροής ρεύµατος εµποδίζουν την αποθήκευση φορτίου σε όλα 

τα κέντρα παγίδευσης). Επιπροσθέτως, η έντονη µεταβολή των χαρακτηριστικών ∆VFB-VG µε τη 

θερµοκρασία ανόπτησης υποδεικνύει ισχυρή εξάρτηση της πυκνότητας και της κατανοµής των 

κέντρων παγίδευσης φορτίου του οξειδίου από τη θερµική επεξεργασία.  

Η παρατηρούµενη έντονη µεταβολή της τάσης VFB σε χαµηλό ηλεκτρικό στρες στα 

δείγµατα τα οποία δεν έχουν υποστεί καµία θερµική επεξεργασία (as-implanted samples) 

αποδίδεται στις δοµικές ατέλειες που δηµιουργεί η διαδικασία της εµφύτευσης στη µήτρα SiO2 και 

τη διεπιφάνεια SiO2/Si (π.χ. στο ‘σπάσιµο’ δεσµών και στις µετατοπίσεις των ατόµων της µήτρας). 

Η εµφανής µετατόπιση της καµπύλης ∆VFB-VG προς υψηλότερες τάσεις πύλης στη θερµοκρασία 

των 500 °C δηλώνει τη σηµαντική αποκατάσταση των δοµικών αυτών βλαβών. Για θερµοκρασίες ≥ 

500 °C, τα κέντρα παγίδευσης φορτίου σχετίζονται κυρίως µε την παρουσία των ατόµων Ge στο 

οξείδιο. Στην περίπτωση αυτή, η πλειονότητα του φορτίου θεωρείται ότι αποθηκεύεται εντός της 

 
148



 
 
Κεφάλαιο 4 Σύνθεση νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού µέσω ιοντικής δέσµης                                              Ε. Καπετανάκης 
                     ιδιαίτερα χαµηλής ενέργειας  
 

σχηµατιζόµενης, µέσω εµφύτευσης, µονοφασικής νανο-στοιβάδας SiO2-Ge. Η µικρή µετατόπιση 

των καµπυλών ∆VFB-VG µε την αύξηση της θερµοκρασίας ανόπτησης από 500 έως 910 °C, 

υποδεικνύει µικρές ή καθόλου αλλαγές στη δοµή του εµφυτευµένου υλικού σε αυτήν την περιοχή 

θερµοκρασιών. Οι παρατηρούµενες µικρό-διαφορές µπορούν να αποδοθούν στη σηµαντική 

ελάττωση της πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων µε τη θερµοκρασία ανόπτησης (σχ. 

4.13). Εντούτοις, η πολύ µικρή διαφορά στα επίπεδα Dit µεταξύ των θερµοκρασιών 910 και 950 °C 

δεν µπορεί από µόνη της να δικαιολογήσει τη µεγάλη µετατόπιση της καµπύλης ∆VFB-VG στη 

θερµοκρασία των 950 °C. Η συµπεριφορά αυτή υποδεικνύει ότι το εµφυτευµένο υλικό υφίσταται 

σηµαντικές δοµικές αλλαγές στη θερµοκρασία των 950 °C. Η έντονη ελάττωση του φαινοµένου 

υστέρησης, σε αντίστοιχες τάσεις πύλης, που επιδεικνύουν τα δείγµατα στους 950°C (π.χ. για 

VG=10 V, ∆VFB(875°C)/∆VFB(950°C)>2) µπορεί να αποδοθεί σε µετακίνηση των ατόµων Ge µέσω 

διάχυσης από την περιοχή της εµφυτευµένης κατανοµής προς την πάνω επιφάνεια του υµενίου. 

Τέτοια αναδιάταξη ατόµων µετατοπίζει το κέντρο της κατανοµής των παγίδων φορτίου 

(σχετιζόµενων µε τα άτοµα Ge) προς το ηλεκτρόδιο της πύλης, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του 

προκαλεί εξασθένηση του φαινοµένου υστέρησης που επιδεικνύουν οι εµφυτευµένες διατάξεις. 

Επιπλέον, σηµαντική συνεισφορά στη µείωση της µεταβολής της τάσης επίπεδης ζώνης ∆VFB 

αποτελεί και η ελάττωση της πυκνότητας των κέντρων παγίδευσης φορτίου, εξαιτίας της πιθανής 

εξαγωγής ατόµων Ge από την µήτρα, ή/ και λόγω της ενδεχόµενης οξείδωσής τους µέσω ατόµων 

οξυγόνου, τα οποία διαχέονται από την επιφάνεια του υµενίου. 
 

Β) Ανόπτηση σε υψηλή θερµοκρασία (>1000 °C): Η επίδραση της ανόπτησης σε θερµοκρασίες 

µεγαλύτερες των 1000 °C (στη συγκεκριµένη περίπτωση 1050 °C για 30 min) στις χαρακτηριστικές 

χωρητικότητας-τάσης (καµπύλες HF (1 ΜHz) και QS C-V) των εµφυτευµένων διατάξεων n-MOS 

(συνθήκες ενέργειας/ δόσης, 3 keV/ 1×1016 Ge+ cm-2) δείχνεται στο σχήµα 4.15. Οι καµπύλες στα 

σχ. 4.15(α) και (β) αναφέρονται σε εµφυτευµένες διατάξεις µε πάχος οξειδίου πύλης (πριν την 

εµφύτευση) περίπου 35 nm και 9 nm, αντίστοιχα. Για την περίπτωση (β), δείχνεται για σύγκριση η 

χαρακτηριστική HF C-V του µη εµφυτευµένου δείγµατος αναφοράς. Παρατηρούµε ότι οι καµπύλες 

HF και QS C-V των διατάξεων µε παχιά εµφυτευµένα οξείδια, σχ. 4.15(α), είναι αυτές που 

αναµένονται για ‘ιδανικό’ πυκνωτή n-τύπου Si MOS µε χαµηλή πυκνότητα παγίδων φορτίου στη 

διεπιφάνεια SiO2/Si (χαµηλά επίπεδα Dit). Σε αντίθεση, ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την 

αναµενόµενη συµπεριφορά επιδεικνύουν οι χαρακτηριστικές C-V των λεπτότερων υµενίων, σχ. 

4.15(β). Λιγότερο διαταραγµένη εµφανίζεται η καµπύλη QS C-V, καθώς η µορφή της µοιάζει 

αρκετά µε την αντίστοιχη καµπύλη των παχύτερων οξειδίων. Οι διαταραχές τις οποίες εµφανίζει η 
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Σχήµα 4.15: Μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης υψηλής συχνότητας (1 MHz) (HF C-V),και Quisi-
static (QS C-V) για την περίπτωση εµφυτευµένων οξειδίων πύλης (3 keV) µε 1×1016 Ge+ cm-2, τα 
οποία έχουν υποστεί θερµική ανόπτηση στους 1050 °C για 30 min. Οι χαρακτηριστικές (α) και (β) 
αναφέρονται σε υµένια µε ονοµαστικό πάχος (πριν την εµφύτευση) περίπου 35 και 9 nm 
αντίστοιχα. Για την περίπτωση (β), δείχνεται για σύγκριση η καµπύλη HF C-V µη-εµφυτευµένου 
δείγµατος αναφοράς. (εµβαδόν ηλεκτροδίου πύλης 1,6×10-3 cm-2). 
 
 
καµπύλη QS C-V (β), όπως ελάχιστο σε λίγο µεγαλύτερη τιµή τάσης πύλης, µεγαλύτερη ελάχιστη 

τιµή χωρητικότητας και άπλωµα ολόκληρης της καµπύλης κατά τη διεύθυνση του άξονα τάσης, 

υποδεικνύουν κατώτερη ποιότητα διεπιφάνειας για την περίπτωση των λεπτών εµφυτευµένων 

οξειδίων εν συγκρίσει µε αυτήν των παχύτερων υµενίων. Να σηµειωθεί, ότι οι τιµές της 

χωρητικότητας στις περιοχές έντονης αναστροφής και συσσώρευσης (strong inversion, VG<-1,5 V 

και strong accumulation VG>0,5 V) είναι σε καλή συµφωνία µε τις τιµές που αναµένονται για την 

χωρητικότητα του λεπτού οξειδίου, όταν αυτή υπολογιστεί χρησιµοποιώντας το πάχος οξειδίου του 

αντίστοιχου δείγµατος αναφοράς. Η οµοιότητα της καµπύλης QS C-V µε τη χαρακτηριστική HF C-

V του µη-εµφυτευµένου υµενίου στην περιοχή συσσώρευσης στο σχ. 4.15(β) υποδεικνύει την 

ταύτιση πάχους των δειγµάτων αυτών. 

Παρόλο ότι τα εµφυτευµένα δείγµατα εµφανίζουν παρεµφερείς χαρακτηριστικές QS C-V 

στη θερµοκρασία ανόπτησης των 1050 °C, οι διαφορές µεταξύ των καµπυλών HF C-V για τα λεπτά 

και τα παχύτερα οξείδια είναι δραµατική σε αυτήν τη θερµοκρασία ανόπτησης. Ενώ το δείγµα 

αναφοράς στα λεπτά υµένια εµφανίζει την αναµενόµενη ‘ιδανική΄ χαρακτηριστική HF C-V (όµοια 

µε αυτήν των παχύτερων εµφυτευµένων υµενίων, HF C-V (α)), η αντίστοιχη καµπύλη HF C-V των 

λεπτών εµφυτευµένων υµενίων είναι εµφανώς διαταραγµένη στους 1050 °C. Για την περίπτωση 

αυτή, η χωρητικότητα εµφανίζει ανώµαλη συµπεριφορά, καθώς η τιµή της στην περιοχή 

συσσώρευσης (π.χ., για θετικές τάσεις πύλης) είναι κατά πολύ µικρότερη από τη χωρητικότητα του 
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Σχήµα 4.16: Καµπύλες χωρητικότητας-τάσης (C-V) λαµβανόµενες σε διάφορες συχνότητες 
ασθενούς ηµιτονοειδούς σήµατος (πλάτους 25 mV). (α) Περίπτωση λεπτού εµφυτευµένου υµενίου 
(3 keV/1×1016 Ge+ cm-2), θερµικά επεξεργασµένο στους 1100 °C για 30 min, (η χαρακτηριστική 
QS C-V δείχνεται επίσης για σύγκριση). (β) περίπτωση λεπτού µη-εµφυτευµένου υµενίου, 
αναπτυσσόµενο πάνω στο υπόστρωµα του δείγµατος (α) µέσω ξηρής θερµικής οξείδωσης στους 
950 °C για 15 min. 
 
 
οξειδίου, µικρότερη ακόµα και από αυτήν της περιοχής αναστροφής (π.χ., για αρνητικές τάσεις 

πύλης). Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να αναπαραχθούν για κάθε λεπτό υµένιο εµφυτευµένο 

µε 1×1016 Ge+ cm-2, αρκεί η θερµοκρασία ανόπτησης να είναι µεγαλύτερη των 1000 °C. Να 

επισηµανθεί, ότι η συµπεριφορά αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί σε κανένα φαινόµενο σειριακής 

αντίστασης, π.χ., του υποστρώµατος ή/ και των ωµικών επαφών (πύλης, υποστρώµατος), καθώς µη 

εµφυτευµένα δείγµατα ίδιου υποστρώµατος κατεργασµένα στις ίδιες συνθήκες δεν επιδεικνύουν 

τέτοιου είδους φαινόµενα. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν, ότι η σηµαντική 

διατάραξη της καµπύλης HF C-V για την περίπτωση των λεπτών υµενίων σχετίζεται µε τη 

συµπεριφορά του εµφυτευµένου υλικού κατά την διάρκεια της ανόπτησης σε υψηλή θερµοκρασία 

(>1000 °C). Επιπροσθέτως, η απουσία ανώµαλης συµπεριφοράς στις χαρακτηριστικές C-V των 

παχύτερων υµενίων, δείχνει ότι οι δοµικές µεταβολές που υφίστανται τα εµφυτευµένα δείγµατα σε 

αυτήν την περιοχή θερµοκρασιών εξαρτώνται έντονα από την απόσταση της διεπιφάνειας Si/SiO2 

(την απόσταση µεταξύ εµφυτευµένου υλικού και διεπιφάνειας Si/SiO2 πριν την ανόπτηση). 

 Για την περίπτωση της υψηλής θερµοκρασίας ανόπτησης, οι καµπύλες C-V των λεπτών 

εµφυτευµένων υµενίων επιδεικνύουν έντονη εξάρτηση από τη συχνότητα του ασθενούς 

ηµιτονοειδούς σήµατος, το οποίο χρησιµοποιείται για την ανίχνευση της χωρητικότητας. Όπως 

δείχνεται στο σχήµα 4.16(α) (για την περίπτωση ανόπτησης στους 1100 °C/ 30 min), οι 

χαρακτηριστικές C-V µετατοπίζονται σχεδόν παράλληλα προς υψηλότερες τιµές καθώς η 
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συχνότητα ελαττώνεται και φτάνουν την καµπύλη Quasi-Static σε πολύ χαµηλές συχνότητες. Να 

επισηµανθεί, πώς για την περιοχή αναστροφής (αρνητική τάση πύλης) τέτοια συµπεριφορά είναι 

ποιοτικά αναµενόµενη, καθώς η χωρητικότητα στην περιοχή αυτή εξαρτάται από την ικανότητα 

απόκρισης του φορτίου αναστροφής στη συχνότητα του σήµατος ανίχνευσης. Σε επαρκώς χαµηλή 

συχνότητα το φορτίο αναστροφής (οπές για δείγµα τύπου-n) είναι ικανό να ακολουθεί το 

εφαρµοζόµενο AC σήµα, οπότε η χαρακτηριστική χαµηλής συχνότητας C-V (QS) επικρατεί. 

Αντιθέτως, η έντονη εξάρτηση της χωρητικότητας στην περιοχή συσσώρευσης (θετική τάση πύλης) 

δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να δικαιολογηθεί για δείγµα τύπου-n, αφού στην περιοχή αυτή η 

χωρητικότητα εξαρτάται αποκλειστικά από το χρόνο απόκρισης των φορέων πλειονότητας, ο 

οποίος είναι εξαιρετικά µικρός (για το Si, τmaj ~10-12 s). Κατά συνέπεια, στην περιοχή 

συσσώρευσης, όπου η συνθήκη 1/ω >>τmaj, µε ω η γωνιακή συχνότητα του AC σήµατος, 

ικανοποιείται σε όλη την υπό εξέταση περιοχή συχνοτήτων, όλες οι καµπύλες C-V πρέπει 

ανεξάρτητα της συχνότητας να ταυτίζονται µε την καµπύλη QS. Το σχήµα 4.16 (β) δείχνει 

χαρακτηριστικές C-V σε διάφορες συχνότητες για την περίπτωση µη-εµφυτευµένου λεπτού 

οξειδίου, το οποίο αναπτύχθηκε µέσω ξηρής οξείδωσης στους 950 °C για 15 min πάνω στο 

υπόστρωµα του δείγµατος (α), µετά την αποµάκρυνση του λεπτού εµφυτευµένου και θερµικά 

επεξεργασµένου υµενίου (α) σε διάλυµα 3% HF για 3 min. Η παρεµφερής µεταβολή των καµπυλών 

C-V µε τη συχνότητα µεταξύ των δειγµάτων 4.16 (α) και (β) (οι µικρές µεταξύ τους διαφορές, πολύ 

πιθανόν να οφείλονται στη διαφορετική κατεργασία των δειγµάτων) υποδεικνύει ότι η ανώµαλη 

ηλεκτρική συµπεριφορά των λεπτών εµφυτευµένων υµενίων στην περιοχή συσσώρευσης δε 

σχετίζεται µε δοµικές µεταβολές στον κύριο όγκο του οξειδίου, αλλά προέρχεται από δοµικές 

αλλαγές της διεπιφάνειας Si/SiO2 ή/ και του υποστρώµατος κατά τη διάρκεια της ανόπτησης στους 

1100 °C. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρόµοια αποτέλεσµα C-V σε δοµές MOS 

κατασκευασµένες πάνω σε υποστρώµατα πυριτίου εµφυτευµένα µε ιόντα Ge υποδεικνύουν έντονα 

τροποποιηµένες ηλεκτρικές ιδιότητες διεπιφάνειας Si/SiO2, εξαιτίας του στρώµατος SiGe το οποίο 

σχηµατίζεται µέσω ιζηµατοποίησης του Ge κατά τη διάρκεια της θερµικής οξείδωσης [4.72]. 

 Η κατανόηση των καµπυλών C-V του σχ. 4.16 απαιτεί γνώση της ηλεκτρονικής δοµής του 

υποστρώµατος του δείγµατος (α). Καθώς η στοιχειοµετρική δοµή του υποστρώµατος µετά την 

ανόπτηση δεν είναι επαρκώς εµφανής διαµέσου παρατηρήσεως ΤΕΜ, η προσέγγιση που εξετάζεται 

παρακάτω βασίζεται εν µέρει σε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα, τα οποία σχετίζονται µε το υπό 

συζήτηση σύστηµα. 

 Ο Fukuda και άλλοι [4.73] επισήµαναν ότι η διάχυση του Ge µέσα στο SiO2 και η 

ιζηµατοποίηση του Ge εξαρτάται από τη θερµοκρασία της ανόπτησης. Στη θερµοκρασία των 

 
152



 
 
Κεφάλαιο 4 Σύνθεση νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού µέσω ιοντικής δέσµης                                              Ε. Καπετανάκης 
                     ιδιαίτερα χαµηλής ενέργειας  
 

 

 
 
1000 

Σύµφ

στο S

στον 

και ε

αναπτ

θερµο

πυριτ

ότι π

παρό

την ε

ανόπτ

 

για τη

της δ

SiO2/

°C. Η

στο 

υποθέ

µεταξ

γνωσ

την ε

νόθευ

χαρακ

 

 
 
Σχήµα 4.17: Σχηµατική απεικόνιση των 
ηλεκτρονικών ενεργειακών ζωνών 
αγωγιµότητας και σθένους για την 
περίπτωση του συστήµατος SiO2/ i-Ge/ n-Si 
σε συνθήκες επίπεδης ζώνης. 
 
 
 
 

°C, το Ge διαχέεται προς τη διεπιφάνεια Si/SiO2 και ιζηµατοποιείται στη διεπιφάνεια. 

ωνα µε τους Borany, Heinig και άλλους [4,63, 4.74], όταν η συγκέντρωση των διαλυµένων 

iO2 ατόµων Ge είναι χαµηλότερη από τη διαλυτότητα στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και υψηλότερη 

κυρίως όγκο του οξειδίου, η κλίση της συγκέντρωσης µπορεί να οδηγήσει σε ροή διάχυσης 

ποµένως στη συσσώρευση Ge στη διεπιφάνεια. Το Ge στη διεπιφάνεια µπορεί, είτε να 

υχθεί επιταξιακά πάνω από το υπόστρωµα Si, είτε να διαχυθεί µέσα στο υπόστρωµα αν η 

κρασία είναι αρκετά υψηλή. Για την τελευταία περίπτωση, ο σχηµατισµός ετεροστρώµατος 

ίου-γερµανίου (SixGe1-x, µε x την περιεκτικότητα σε Si) είναι επίσης πιθανός. Να σηµειωθεί, 

ρόσφατες παρατηρήσεις ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης υψηλής ανάλυσης [4.75] σε 

µοιο σύστηµα σχηµατισµένο µέσω της τεχνικής co-sputtering στόχων SiO2 και Ge εµφανίζουν 

πιταξιακή ανάπτυξη του Ge πάνω από το υπόστρωµα Si µετά από αστραπιαία θερµική 

ηση στους 1000 °C για 300 s. 

Ο ενδεχόµενος σχηµατισµός τέτοιου επιταξιακού στρώµατος Ge (ή στρώµατος SixGe1-x), 

ν περίπτωση των λεπτών εµφυτευµένων υµενίων, έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή της δοµής 

ιεπιφάνειας οξειδίου/ υποστρώµατος, από SiO2/n-Si που είναι πριν την ανόπτηση σε 

Ge/n-Si (ή, SiO2/ SixGe1-x /n-Si) µετά την ανόπτηση σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 1000 

 ηλεκτρονική δοµή του συστήµατος SiO2/Ge/n-Si, σε συνθήκες επίπεδης ζώνης, απεικονίζεται 

σχηµατικό διάγραµµα των ζωνών αγωγιµότητας (EC) και σθένους (EV) του σχ.4.17, 

τοντας ενδογενές στρώµα Ge (intrinsic-Ge, i-Ge). Στο σχ.4.17, οι ενεργειακές αποστάσεις 

ύ των επιπέδων EC, EV και EF (Fermi level), έχουν σχεδιαστεί υπό κλίµακα µε βάση τα 

τά ενεργειακά χάσµατα του Si και Ge (EG(Si, Ge)=1,12 και 0,66 eV αντίστοιχα), καθώς και 

ξαγόµενη ενεργειακή διαφορά µεταξύ των ζωνών EC και EF του Si (EC-EF ~ 0,2 eV για 

ση υποστρώµατος ~ 5×1015 P atoms/cm3). Η ακριβής ποσοτική εξέταση των 

τηριστικών C-V των λεπτών εµφυτευµένων υµενίων µέσω του παραπάνω µοντέλου 
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ενεργειακών ζωνών απαιτεί την ταυτόχρονη επίλυση των εξισώσεων συνέχειας και Poisson, καθώς 

και τη γνώση διάφορων άγνωστων παραµέτρων (όπως π.χ. ακριβές πάχος και στοιχειοµετρία του 

επιταξιακού στρώµατος Ge, αναπτυσσόµενες τάσεις στην διεπιφάνεια Ge/Si, πυκνότητα 

καταστάσεων στη διεπιφάνεια SiO2/Ge). Στην υποενότητα που ακολουθεί, οι πειραµατικές 

καµπύλες C-V των λεπτών υµενίων συγκρίνονται µε την αναµενόµενη ποιοτική ηλεκτρική 

συµπεριφορά της δοµής SiO2/i-Ge/n-Si. Παρόµοια ποιοτική συζήτηση ισχύει και για την περίπτωση 

της δοµής SiO2/ i-SixGe1-x/n-Si [2.72]. 

 Ο ενεργειακός φραγµός της ζώνης EC (π.χ. ίσος µε 0,13 eV, για την εξεταζόµενη 

περίπτωση) για τους φορείς πλειονότητας (ηλεκτρόνια) µεταβάλει, τόσο την απόκριση των φορέων 

αυτών στις αλλαγές του εφαρµοζόµενου AC σήµατος ανίχνευσης, όσο και την κατανοµή του 

φορτίου στο υπόστρωµα. Σε συνθήκες επίπεδης ζώνης, η παρουσία του ενεργειακού φραγµού 

εµποδίζει την αστραπιαία απόκριση των ηλεκτρόνιων σε γρήγορες µεταβολές της ηµιτονοειδούς 

τάσης, καθώς τα ηλεκτρόνια δεν µπορούν να κινηθούν αµέσως µέσα και έξω από το υπόστρωµα Si 

χωρίς να αισθανθούν το στρώµα του Ge. Κατά συνέπεια, για θετικές τάσεις και υψηλές συχνότητες, 

η ολική χωρητικότητα της διάταξης αναµένεται κατά πολύ µικρότερη της χωρητικότητας του 

οξειδίου, αφού για την περίπτωση αυτή η τιµή της δεν εξαρτάται µόνο από την χωρητικότητα του 

οξειδίου, αλλά και από τις µεταβολές του φορτίου στα στρώµατα Si και Ge, καθώς και στη 

διεπιφάνεια SiO2/Ge. Όταν ο χρόνος που απαιτείται για να ξεπεραστεί ο ενεργειακός φραγµός της 

ζώνης αγωγιµότητας γίνει µικρότερος από το χρόνο µεταβολής του AC σήµατος ανίχνευσης (π.χ. 

<1/ω), οι φορείς πλειονότητας µπορούν να αποκρίνονται στις αλλαγές της AC τάσης, οπότε η 

συνήθης συµπεριφορά της χωρητικότητας του οξειδίου επικρατεί. Για την περίπτωση αυτή, η 

χωρητικότητα της διάταξης, στην περιοχή συσσώρευσης, αναµένεται να προσεγγίζει την καµπύλη 

QS C-V καθώς ελαττώνεται η συχνότητα του ηµιτονοειδούς σήµατος, σε συµφωνία µε την 

παρατηρούµενη συµπεριφορά των καµπυλών C-V (σχ. 4.16). Η έντονη εξάρτηση των 

χαρακτηριστικών αυτών από τη συχνότητα στην περιοχή αναστροφής υποδεικνύει ότι οι φορείς 

µειονότητας (οπές) είναι ικανοί να ακολουθούν τις αλλαγές της AC τάσης, ακόµα και στη 

συχνότητα των10 kHz. Το φαινόµενο αυτό ίσως µπορεί να αποδοθεί στην ενίσχυση του ρυθµού 

γένεσης φορέων µειονότητας στην περιοχή του Ge, εξαιτίας του µικρότερου ενεργειακού χάσµατος 

του υλικού αυτού.  

 Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι εκτός από την περίπτωση των παχύτερων οξειδίων του 

σχ. 4.15 (α), και οι καµπύλες C-V λεπτών υµενίων (δε δείχνονται εδώ) εµφυτευµένων µε µικρότερη 

δόση (5×1015 Ge+ cm-2) δεν επιδεικνύουν καµία ανώµαλη συµπεριφορά στην περιοχή 

συσσώρευσης, ακόµα και στη θερµοκρασία ανόπτησης των 1100 °C. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει 
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ότι η παραπάνω υπόθεση του σχηµατισµού επιταξιακού στρώµατος Ge (ή στρώµατος SixGe1-x) στη 

διεπιφάνεια Si/SiO2, κατά τη διάρκεια ανόπτησης σε υψηλή θερµοκρασία (>1000 °C), δεν ισχύει 

για την περίπτωση της χαµηλής δόσης ή των παχύτερων υµενίων. Εντούτοις, κάτι τέτοιο είναι 

απολύτως κατανοητό [4.63], αφού η ποσότητα του Ge η οποία συσσωρεύεται στη διεπιφάνεια 

Si/SiO2 είναι ανάλογη, όχι µόνο του συντελεστή διάχυσης (εποµένως της θερµοκρασίας), αλλά και 

της µέσης συγκέντρωσης του διαλυµένου Ge στη µήτρα SiO2, καθώς και του αντιστρόφου της 

απόστασης µεταξύ του εµφυτευµένου υλικού και της διεπιφάνειας Si/SiO2. 

 

 

4.4 Συµπεράσµατα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκε η δυναµική της τεχνικής σύνθεσης IBS στην κατασκευή 

αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού, ενσωµατωµένης µέσα σε λεπτές µήτρες SiO2.

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν, για πρώτη φορά, ιόντα Si και Ge σε ιδιαίτερα χαµηλή 

ενέργεια (1 και 3 keV, αντίστοιχα) σε διάφορες δόσεις (5×1015-5×1016 Si+ cm-2 και 5×1015, 1×1016 

Ge+ cm-2). Η δοµή του εµφυτευµένου υλικού, σαν συνάρτηση της δόσης, της θερµοκρασίας 

ανόπτησης και του πάχους του εµφυτευµένου στόχου, εξετάστηκε µέσω παρατηρήσεως των 

υµενίων µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα 

συνοψίζονται ως εξής:  

(1) Περίπτωση εµφύτευσης Si+ σε 1 keV: Σε όλες τις υπό εξέταση θερµοκρασίες ανόπτησης 

(π.χ. 900-1100 °C), η προσέγγιση της τεχνικής σύνθεσης IBS µε χρήση ιοντικής δέσµης Si+ 

ιδιαίτερα χαµηλής ενέργειας επιτρέπει το σχηµατισµό δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων 

Si µέσα σε λεπτές µήτρες SiO2. Το µέγεθος, το σχήµα, η πυκνότητα και η κρυσταλλικότητα των 

σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si εξαρτάται από τις συνθήκες δόσης/ ανόπτησης. Τα 

παραπάνω µορφολογικά χαρακτηριστικά δεν επηρεάζονται από την παρουσία προστατευτικού 

πολύ-κρυσταλλικού στρώµατος Si κατά τη διάρκεια της ανόπτησης, ή από το πάχος του 

εµφυτευµένου υµενίου SiO2. Φαινόµενα διόγκωσης της εµφυτευµένης µήτρας SiO2 µετά την 

εµφύτευση ή/ και την ανόπτηση µεταβάλουν την απόσταση των νανο-κρυστάλλων από τη 

διεπιφάνεια Si/SiO2. 

 (2) Περίπτωση εµφύτευσης Ge+ σε 3 keV: Σε όλες τις υπό εξέταση συνθήκες δόσης/ 

ανόπτησης, η τεχνική της σύνθεσης µέσω ιοντικής δέσµης Ge+ χαµηλής ενέργειας δεν επιτρέπει το 

σχηµατισµό πρακτικής δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων Ge µέσα σε µήτρες SiO2. 
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Φαινόµενα αναδιάταξης (µέσω διάχυσης) ή/ και οξείδωσης των εµφυτευµένων ατόµων κατά τη 

διάρκεια της ανόπτησης εµποδίζουν την ιζηµατοποίηση του εµφυτευµένου υλικού. Παρατηρήσεις 

ΤΕΜ, για την περίπτωση ανόπτησης σε θερµοκρασία 950 °C, εµφανίζουν το σχηµατισµό 

µονοφασικής νανο-στοιβάδας SiO2-Ge αντί της επιθυµητής αποµονωµένης συστοιχίας νανο-

κρυστάλλων Ge. Φαινόµενα ιζηµατοποίησης του εµφυτευµένου υλικού εµφανίζονται µόνον κατά 

τη διάρκεια εκτεταµένης παρατηρήσεώς του µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ΤΕΜ. Η ηλεκτρική 

συµπεριφορά των εµφυτευµένων υµενίων σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας ανόπτησης (Τ), 

υποδεικνύει: (α) µετακίνηση των ατόµων Ge προς την πάνω επιφάνεια του υµενίου, συνοδευόµενη 

ενδεχοµένως από µερική εξαγωγή τους από τη µήτρα, για Τ > 900 °C, (β) συσσώρευση των ατόµων 

Ge στη διεπιφάνεια Si/SiO2, για Τ > 1000 °C. Η ποσότητα του συσσωρευµένου Ge στη διεπιφάνεια 

Si/SiO2 εξαρτάται από τη δόση και το πάχος του υµενίου. Για δόσεις µεγαλύτερες από 1×1016 Ge+ 

cm-2 και θερµοκρασίες ανόπτησης > 1000 °C, το ενδεχόµενο ανάπτυξης επιταξιακού στρώµατος Ge 

πάνω από το υπόστρωµα Si (ή στρώµατος SixGe1-x µέσα στο υπόστρωµα) των λεπτών υµενίων θα 

πρέπει να εξεταστεί. 
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5.1 Εισαγωγή 

 
Στο παρόν κεφάλαιο, λεπτά υµένια SiO2 πάχους 8 nm, τα οποία είναι εµφυτευµένα µε 1 

keV-Si+ και θερµικά κατεργασµένα ελέγχονται ως προς την ενδεχόµενη εφαρµογή τους στην 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων µνήµης MOS. 

Ξεκινώντας µε µια συνοπτική ανασκόπηση περί των διατάξεων MOS µε εµφυτευµένα 

οξείδια πύλης και των πιθανών κέντρων παγίδευσης φορτίου στις διατάξεις αυτές (ενότητα 5.2), η 

δοµή των πειραµατικών διατάξεων, οι συνθήκες κατασκευής και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν 

για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό τους παρουσιάζονται στην ενότητα 5.3. 

Τα παρατηρούµενα, διαµέσου των ηλεκτρικών µετρήσεων, φαινόµενα µεταφοράς και 

παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα στις εµφυτευµένες διατάξεις MOS και MOSFET, καθώς 

επίσης και το σηµαντικό ενδεχόµενο παρατήρησης φαινοµένων ‘ενός-ηλεκτρονίου’ σε 

θερµοκρασία δωµατίου εξετάζονται και συζητιώνται λεπτοµερώς στις ενότητες 5.5 και 5.6. Η 

επίδραση της εµφυτευµένης δόσης στην ηλεκτρική συµπεριφορά των εµφυτευµένων διατάξεων 

αναγνωρίζεται και συσχετίζεται µε τη δοµή των στρωµάτων αυτών µετά τη θερµική ανόπτηση. 

Τέλος, η δυναµική της µεθόδου σύνθεσης IBS, µε χρήση ιοντικής δέσµης Si εξαιρετικά 

χαµηλής ενέργειας, στην κατασκευή πρακτικών διατάξεων µνήµης παρουσιάζεται στην ενότητα 5.7 

µέσω των χαρακτηριστικών προγραµµατισµού/ διαγραφής, συγκράτησης και 

επαναπρογραµµατισµού των εµφυτευµένων πειραµατικών κυττάρων µνήµης. 

 

 

5.2 ∆ιατάξεις MOS µε εµφυτευµένα οξείδια πύλης 

 
5.2.1 Πιθανά κέντρα αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου 
 
 Ακολουθώντας τις πρότερες έρευνες για τις ιδιότητες µνήµης των υµενίων SRO [5.1], ο 

Kalnitsky και άλλοι µελέτησαν την ηλεκτρική συµπεριφορά δοµών MOS µε εµφυτευµένα (µε Si+) 

και θερµικά κατεργασµένα οξείδια πύλης (πάχους 20-35 nm, εµφυτευµένα σε ενέργειες στην 

περιοχή των 10 έως 25 keV) [5.2]. Παρόµοια µε την περίπτωση των υµενίων SRO, τα υλικά αυτά 

βρέθηκε να επιδεικνύουν φαινόµενα υστέρησης στις χαρακτηριστικές ρεύµατος-τάσης (I-V) και 

χωρητικότητας-τάσης (C-V), ωστόσο στα εµφυτευµένα οξείδια δεν παρατηρήθηκαν φαινόµενα 
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ιζηµατοποίησης (π.χ., νανο-σωµατίδια Si). Τα παρατηρούµενα φαινόµενα µνήµης στα υλικά αυτά 

αποδόθηκαν στην ιδιότητα παγίδευσης φορτίου που επιδεικνύουν τα επιπλέον άτοµα Si, τα οποία 

εισάγονται µέσω της εµφύτευσης στη µήτρα SiO2, [5.3-5.5]. Για την περίπτωση αυτή, το 

εµφυτευµένο άτοµο Si θεωρείται ότι συµπεριφέρεται ως ουδέτερο κέντρο παγίδευσης (neutral trap), 

το οποίο είναι ικανό να επικοινωνεί ηλεκτρικά µε αµφότερες τις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους 

του υποστρώµατος Si και της πολύ-κρυσταλλικής πύλης µέσω του µηχανισµού άµεσης σήραγγας 

και να παγιδεύει αµφότερα αρνητικό (ηλεκτρόνιο) και θετικό (οπή) φορτίο. Το µοντέλο αυτό, trap-

assisted direct-tunneling model, χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει την πλειονότητα των 

φαινοµένων αγωγιµότητας που παρατηρήθηκαν σε αυτά τα υλικά, όπως την εκτροπή της κλίσης 

των καµπυλών I-V από τις συνήθεις χαρακτηριστικές της σήραγγας F-N και φαινόµενα αρνητικής 

δυναµικής αντίστασης [5.4]. Προσαρµόζοντας τις πειραµατικές χαρακτηριστικές I-V των 

εµφυτευµένων µε Si διατάξεων MOS µε το θεωρητικό µοντέλο, η ενεργειακή θέση των 

δηµιουργούµενων, µέσω της εµφύτευσης Si, παγίδων φορτίου υπολογίσθηκε περίπου σε βάθος 3 

eV κάτω από τη ζώνη αγωγιµότητας του SiO2. Εξέταση των χαρακτηριστικών χωρητικότητας-

τάσης των εµφυτευµένων πυκνωτών έδειξε την πιθανή δράση των επιπλέον εισαγόµενων ατόµων 

Si κοντά στη διεπιφάνεια Si/SiO2 ως αργά διεπιφανειακά κέντρα παγίδευσης φορτίου, τα οποία 

βρίσκονται σε θερµική ισορροπία µε το υπόστρωµα Si, [5.5]. Επί πλέον µελέτη πάνω σε τέτοια 

οξείδια πύλης (πάχους 20-50 nm) εµφυτευµένα µε ιόντα Si σε διάφορες συνθήκες ενέργειας/ δόσης 

(10-50 keV/ 1×1015-3×1016 Si+ cm-2), εµφάνισε ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (όσον αφορά την 

αξιοπιστία, τη δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού, τη διάρκεια συγκράτησης δεδοµένων, την 

ταχύτητα και το παράθυρο προγραµµατισµού) πολύ ελκυστικά σε εφαρµογές διατάξεων µνήµης 

MOS. Ανάλογα µε την εµφυτευµένη δόση Si και την απόσταση της εµφυτευµένης περιοχής Si από 

τη διεπιφάνεια Si/SiO2, τα εµφυτευµένα µε Si οξείδια πύλης προτάθηκαν ως διηλεκτρικά για την 

υλοποίηση διατάξεων παγίδευσης φορτίου τύπου FLASH EEPROM [5.6-5.9], analog-storage 

EEPROM [5.10], ή µνήµης RAM µόνιµης αποθήκευσης (NVRAM) [5.11]. Η προέλευση του 

ανεπιθύµητου παρασιτικού ρεύµατος, το οποίο επιδεικνύουν οι εµφυτευµένες διατάξεις MOSFETs 

µετά την εφαρµογή υψηλής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης, εξετάστηκε επίσης ώστε να 

κατανοηθεί καλύτερα η ικανότητά τους σε τέτοιου είδους εφαρµογές µνήµης [5.12]. Πρέπει να 

επισηµανθεί ότι η συµπεριφορά των επιπλέον ατόµων Si, τα οποία δε σχηµατίζουν νανο-σωµατίδια 

Si, ως κέντρα παγίδευσης φορτίου αποτελεί την κύρια διαφορά µεταξύ των παραπάνω αρχικών 

εργασιών για την παγίδευση φορτίου µέσα σε εµφυτευµένα οξείδια πύλης και των αντίστοιχων 

ερευνών παγίδευσης φορτίου σε υµένια SiO2 πλούσια σε Si σχηµατισµένα µε εναπόθεση (SRO). 
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 Πρώτος ο Hanafi και άλλοι [5.13, 5.14], απέδωσαν την ιδιότητα µνήµης µόνιµης 

συγκράτησης των εµφυτευµένων (µε Si+ ή Ge+) διατάξεων MOSFETs, στην αποθήκευση φορτίου 

µέσα σε ηλεκτρικά αποµονωµένες νανο-δοµές, οι οποίες σχηµατίζονται µέσω ιζηµατοποίησης του 

εµφυτευµένου υλικού κατά τη διάρκεια της ανόπτησης. Από τότε, αρκετή ερευνητική προσπάθεια 

έχει αφιερωθεί, ώστε να συσχετιστεί η ηλεκτρική συµπεριφορά των εµφυτευµένων διατάξεων MOS 

µε τη µικροδοµή των θερµικά κατεργασµένων εµφυτευµένων οξειδίων πύλης, µε Si+ [5.15-5.24] ή 

Ge+ [κεφ.4 και αναφορές σε αυτό]. Ο µηχανισµός παγίδευσης του ηλεκτρικού φορτίου εµφανίζεται 

να µεταβάλλεται, τόσο µε το βαθµό ιζηµατοποίησης του εµφυτευµένου υλικού, όσο και µε τα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών (π.χ. µέγεθος, πυκνότητα, 

κρυσταλλικότητα), τα οποία µε τη σειρά τους εξαρτώνται από τις συνθήκες εµφύτευσης και 

ανόπτησης. Χρησιµοποιώντας την τεχνική της ατοµικής µικροσκοπίας µηχανικής σάρωσης AFM 

(Atomic-force microscopy) για την εντοπισµένη έγχυση και ανίχνευση φορτίου µέσα σε 

εµφυτευµένα (µε Si+) και θερµικά κατεργασµένα υµένια SiO2 που περιέχουν νανο-κρυστάλλους Si 

(µεγέθους 2-6 nm), η παγίδευση του φορτίου στα στρώµατα αυτά αποδόθηκε στην παρουσία των 

νανο-κρυστάλλων Si [5.20]. Επιπροσθέτως, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 5.4 για την 

περίπτωση καλά κρυσταλλωµένων και σε πυκνή διάταξη νανο-δοµών Si µε µέσο κατά µήκος 

µέγεθος 8-9 nm (περίπτωση υψηλής δόσης Si+) [5.24], παρατηρήθηκαν φαινόµενα διακριτής 

συσσώρευσης ηλεκτρονικού φορτίου µέσα στα εµφυτευµένα οξείδια µε την αύξηση της 

εφαρµοζόµενης τάσης στην πύλη, γεγονός το οποίο υποδεικνύει παγίδευση φορτίου στους νανο-

κρυστάλλους Si. Από την άλλη µεριά, ο σχηµατισµός µη-διαχωρισµένης νανο-στοιβάδας Si-SiO2 

[5.15, 5.16] ή συστοιχίας άµορφων και/ ή ατελώς κρυσταλλωµένων νανο-δοµών Si [5.17-5.19, 

5.21-5.23] επιδεικνύει συνεχή διαδικασία αποθήκευσης φορτίου στο εµφυτευµένο στρώµα οξειδίου 

µε την τάση πύλης, ενδεικτικό του µηχανισµού παγίδευσης φορτίου σε κατανεµηµένα διακριτά 

κέντρα παγίδευσης (π.χ. κατανεµηµένες ατέλειες µέσα στην εµφυτευµένη µήτρα και/ ή στις 

σχηµατιζόµενες νανο-δοµές Si). 

Η ατοµική µικροδοµή τέτοιων ατελειών και η ακριβής θέση τους µέσα στο εµφυτευµένο 

υλικό δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη. Η µικροδοµή των ατελειών που εισάγονται εξαιτίας της 

εµφύτευσης Si+ στη µήτρα SiO2 µελετήθηκε πρόσφατα θεωρητικά και πειραµατικά στην αναφορά 

[5.25]. Εξετάστηκαν τέσσερις πιθανές µοριακές δοµές ατελειών που συνδέονται µε το πλεόνασµα 

ατόµων Si µέσα σε θερµικά οξείδια, οι οποίες επιδεικνύουν ενεργειακές στάθµες (βασική και 

διεγερµένες καταστάσεις) εντός του ενεργειακού χάσµατος της δοµής του άµορφου SiO2. Επιπλέον, 

η εµφανής µείωση στο παρατηρούµενο παράθυρο µνήµης έπειτα από θερµική ανόπτηση σε 

περιβάλλον forming gas (αέριο µείγµα N2/H2) αποτελεί µία ένδειξη κορεσµού των ατελειών που 
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Σχήµα 5.1: (α) Πιθανά κέντρα παγίδευσης φορτίου µέσα στο διηλεκτρικό της διάταξης MOS, για 
την περίπτωση εµφυτευµένου (µε Si+) και θερµικά κατεργασµένου οξειδίου πύλης. Τα ενεργειακά 
επίπεδα των κέντρων παγίδευσης απεικονίζονται στο ενεργειακό διάγραµµα επίπεδης ζώνης (β) της 
δοµής n+-polySi/SiO2/Si-Nc/SiO2/p-Si, η οποία αντιστοιχεί σε τοµή της εµφυτευµένης διάταξης 
MOS κατά τη διεύθυνση α-ά (α). Οι ενέργειες της ζώνης αγωγιµότητας, της ζώνης σθένους, του 
επιπέδου Fermi και της επίπεδης ζώνης σηµειώνονται µε EC, EV, EF και qVFB αντίστοιχα.  
 
 
συµπεριφέρονται ως παγίδες φορτίου από τα άτοµα υδρογόνου [ενότητα 5.4, και αναφορές 5.18, 

5.23]. Τέτοιες ατέλειες θα µπορούσαν να συνδέονται µε την παρουσία ασυµπλήρωτων µοριακών 

τροχιακών Si (µονήρη ηλεκτρόνια, dangling orbitals) πάνω στην επιφάνεια των σχηµατιζόµενων 

νανο-δοµών (π.χ. κέντρα •Si≡Si3 στη διεπιφάνεια νανο-σωµατιδίου Si/SiO2). Η ανίχνευση, µέσω 

πειραµάτων ηλεκτρονικού παραµαγνητικού συντονισµού (EPR) [5.26], σηµαντικής συγκέντρωσης 

κέντρων παρεµφερών των Pb (µε γυροµαγνητικό παράγοντα, g≈2,005) σε εµφυτευµένα µε Si 

στρώµατα SiO2 ενισχύει την υπόθεση των ασυµπλήρωτων τροχιακών ως πιθανά κέντρα παγίδευσης 

φορτίου. 

Με βάση τα παραπάνω αναφερόµενα, οι δυνατές θέσεις των κέντρων παγίδευσης φορτίου 

στο σύστηµα των εµφυτευµένων και θερµικά κατεργασµένων οξειδίων πύλης απεικονίζονται στο 

σχήµα 5.1. Στον πραγµατικό χώρο της εµφυτευµένης διάταξης MOS (σχ. 5.1 (α)) οι πιθανές 

παγίδες φορτίου περιλαµβάνουν: τους σχηµατιζόµενους κατά την ανόπτηση νανο-κρυστάλλους Si, 

ασυµπλήρωτα τροχιακά ή άλλες καταστάσεις στη διεπιφάνεια νανο-κρυστάλλου/ οξειδίου και 

ατέλειες µέσα στη µήτρα SiO2 οι οποίες σχετίζονται µε τη διαδικασία της εµφύτευσης (π.χ. 

µετατόπιση ατόµων της µήτρας και εισαγωγή περίσσειας ατόµων Si σε αυτήν). Για τη γενικευµένη 
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περίπτωση χωρικά και ενεργειακά κατανεµηµένων ατελειών, η ενεργειακή θέση των δυνατών 

παγίδων φορτίου στην εµφυτευµένη διάταξη MOS κατά τη διεύθυνση α-ά δείχνεται στο ενεργειακό 

διάγραµµα του σχ. 5.1 (β). Λόγω του χωρικού εντοπισµού των ηλεκτρονίων, το ενεργειακό χάσµα 

του νανο-κρυστάλλου Si απεικονίζεται µεγαλύτερο από αυτό του υποστρώµατος.  

 
 

5.2.2 Μηχανισµοί µεταφοράς και παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου 
 

Για την περίπτωση εµφυτευµένου και θερµικά κατεργασµένου οξειδίου πύλης, οι δυνατοί 

µηχανισµοί µεταφοράς και παγίδευσης φορτίου κατά την εφαρµογή θετικής και αρνητικής τάσης 

VG στην πύλη περιγράφονται στα ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης (Ι) και (ΙΙ), αντίστοιχα, του σχ. 

5.2, (διεύθυνση α-ά της δοµής MOS στο σχ. 5.1 (α)). Για λόγους απλότητας, η απεικόνιση της 

ηλεκτρονικής δοµής της εµφυτευµένης διάταξης MOS έγινε µέσω των παρακάτω παραδοχών: (1) 

Το ολικό φορτίο στο οξείδιο θεωρείται µηδέν πριν την εφαρµογή της αντίστοιχης τάσης, δηλαδή το 

αναπτυσσόµενο ηλεκτρικό πεδίο διαµέσου του οξειδίου αµέσως µετά την εφαρµογή της τάσης 

είναι οµοιόµορφο. (2) Το κέντρο του προφίλ εµφύτευσης, εποµένως και η θέση των 

σχηµατιζόµενων κατά την ανόπτηση νανο-κρυστάλλων Si, θεωρείται πλησίον της διεπιφάνειας 

SiO2/Si (π.χ., λεπτότερο οξείδιο σήραγγας σε σχέση µε το πάχος του πάνω στρώµατος οξειδίου 

ελέγχου). (3) Οι χωρικά κατανεµηµένες παγίδες φορτίου, οι οποίες σχετίζονται µε την παρουσία 

επιπλέον ατόµων Si στη µήτρα SiO2, θεωρούνται µονό-ενεργειακές σε βάθος περίπου 2,4-3 eV 

κάτω από τη ζώνη αγωγιµότητας του SiO2 [5.4]. 

 Υπό συνθήκες αναστροφής (inversion), εφαρµογή θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης 

(σχ.5.2 (Ι)), και για την περίπτωση παχέος στρώµατος οξειδίου ελέγχου, η έγχυση του φορτίου στο 

εµφυτευµένο οξείδιο πύλης γίνεται κυρίως µε µεταφορά ηλεκτρονίων από το στρώµα αναστροφής 

του υποστρώµατος p-Si, µέσω των µηχανισµών σήραγγας (α)-(δ). Το παχύ στρώµα του πάνω 

οξειδίου ελέγχου και ο µεγαλύτερος ενεργειακός φραγµός των ~4,7 eV περιορίζουν σηµαντικά την 

έγχυση οπών από την πύλη. Για την περίπτωση ατόφιου (χωρίς ατέλειες) λεπτού υµενίου σήραγγας 

SiO2, η διαδικασία έγχυσης φορτίου στο οξείδιο πύλης περιλαµβάνει, είτε κατευθείαν έγχυση 

ηλεκτρονίων στους νανο-κρυστάλλους Si (Si-Ncs) µέσω άµεσης σήραγγας DT (γ), είτε µετακίνηση 

ηλεκτρονίων µέσω σήραγγας FN στη ζώνη αγωγιµότητας του οξειδίου (δ), και εν συνεχεία µερική 

παγίδευση φορτίου στους Si-Ncs. Όπως συζητιέται στο κεφ.2, ο µηχανισµός FN απαιτεί υψηλό 

ηλεκτρικό πεδίο στο οξείδιο σήραγγας (π.χ. 
OX

OX d
cmVE 2,3]/[ ≥ , µε  το πάχος του οξειδίου 

σήραγγας σε cm), ενώ ο µηχανισµός DT επικρατεί σε χαµηλότερο ηλεκτρικό πεδίο για την 

OXd
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Σχήµα 5.2: Απεικόνιση των 
πιθανών φυσικών µηχανισµών 
έγχυσης, παγίδευσης και 
µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου 
(ηλεκτρονίων/ οπών) µέσα σε 
εµφυτευµένο µε ιόντα Si και 
θερµικά κατεργασµένο οξείδιο 
πύλης υπό συνθήκες εφαρµογής 
θετικής και αρνητικής τάσης 
στην πύλη (VG). (Ι) Κατάσταση 
αναστροφής (inversion), και (ΙΙ) 
συσσώρευσης (accumulation) 
του υποστρώµατος p-Si, 
αντίστοιχα. Οι τιµές της 
ενέργειας σηµειώνονται σε eV. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
περίπτωση πολύ λεπτού οξειδίου (π.χ. 3<OXd  nm). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι για την 

περίπτωση εµφυτευµένων οξειδίων πύλης, οι διαδικασίες έγχυσης φορτίου (α) και (β) θα πρέπει 

επίσης να εξεταστούν επιπλέον των µηχανισµών (γ) και (δ). Αυτοί οι µηχανισµοί έγχυσης φορτίου, 

δηλαδή η µεταφορά ηλεκτρονίων κατευθείαν στις παγίδες που δηµιουργεί η εµφύτευση κοντά στη 

διεπιφάνεια Si/SiO2 ((α), band-to-trap tunneling BTT), καθώς επίσης και η διαδικασία έγχυσης 

ηλεκτρονίων στους νανο-κρυστάλλους διαµέσου των κέντρων παγίδευσης ((β), trap-assisted 

tunneling TAT) αναµένεται να κυριαρχούν σε χαµηλά ηλεκτρικά πεδία. Ο µηχανισµός (ε) 

αναφέρεται στην πιθανή διαδικασία παγίδευσης των εισερχόµενων στους Si-Ncs ηλεκτρονίων µέσα 

σε βαθύτερες ενεργειακά καταστάσεις της διεπιφάνειας Si-Ncs/SiO2. 

Τα ηλεκτρόνια τα οποία εισέρχονται στη ζώνη αγωγιµότητας του εµφυτευµένου οξειδίου 

(δ) (κατευθείαν από το υπόστρωµα Si ή διαµέσου των Si-Ncs) µπορούν, είτε να ολισθήσουν προς 
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την πύλη, είτε να συλληφθούν από τα κατανεµηµένα κέντρα παγίδευσης φορτίου του στρώµατος 

αυτού (στ). Σε αντίθεση µε το ατόφιο στρώµα SiO2 και παρόµοια µε τις διατάξεις παγίδευσης 

φορτίου SONOS (κεφ.2), η µετακίνηση των ηλεκτρονίων µέσω αποµονωµένων παγίδων (ζ) θα 

πρέπει επίσης να εξεταστεί ως ενδεχόµενος µηχανισµός αγωγής για την περίπτωση εµφυτευµένου 

στρώµατος οξειδίου. Σε χαµηλά πεδία και υψηλές θερµοκρασίες το ρεύµα στο εµφυτευµένο οξείδιο 

µπορεί να µεταφέρεται µέσω διαδοχικής παγίδευσης και θερµικής εκποµπής ηλεκτρονίων από το 

ένα κέντρο παγίδευσης στο επόµενο (hopping conduction), ενώ σε υψηλότερα πεδία η θερµική 

διέγερση των παγιδευµένων ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας του SiO2 µπορεί να ενισχύεται 

από το ηλεκτρικό πεδίο (Poole-Frenkel conduction, P-F). Και οι δύο αυτοί µηχανισµοί εξαρτώνται 

εκθετικά από τη θερµοκρασία. Για δοσµένη θερµοκρασία, η αγωγή hopping επιδεικνύει 

χαρακτηριστικά ωµικής συµπεριφοράς ενώ η αγωγή P-F συνήθως αναγνωρίζεται (παρόµοια µε την 

αγωγή F-N, ) από τη γραµµική συµπεριφορά της αντίστοιχης γραφικής 

αναπαράστασης P-F ( ). Για την περίπτωση, όπου η καµπύλη  σε 

δεδοµένη θερµοκρασία συµβαίνει να ακολουθεί και τις δύο γραφικές αναπαραστάσεις, F-N και P-

F, ο προσδιορισµός του µηχανισµού αγωγής θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, π.χ. µελετώντας 

την εξάρτησή του από τη θερµοκρασία. Σε αντίθεση µε τις διαδικασίες hopping και P-F, οι 

µηχανισµοί σήραγγας (π.χ. οι µηχανισµοί FN, DT, BTT, TAT) δεν εξαρτώνται ουσιαστικά από τη 

θερµοκρασία. 

OXOXFN EEJ /1)/ln( 2 ∝

)/ln( OXPF EJ 2/1
OXE∝ OXOX EJ −

 Υπό συνθήκες συσσώρευσης του υποστρώµατος (εφαρµογή αρνητικής τάσης στο 

ηλεκτρόδιο της πύλης (σχ.5.2 (ΙΙ)), η έγχυση οπών από το υπόστρωµα στο εµφυτευµένο οξείδιο, 

µέσω των µηχανισµών (α), (γ), αναµένεται να επικρατεί σε µικρές τάσεις για την περίπτωση λεπτού 

οξειδίου σήραγγας. Για προφίλ εµφύτευσης µετατοπισµένο προς τη διεπιφάνεια SiO2/Si, οι 

χαµηλής ενέργειας µηχανισµοί έγχυσης ηλεκτρονίων (α) και (β) από την πύλη µπορούν να 

αγνοηθούν. Η διαδικασία (γ) αναφέρεται στην κατευθείαν µεταφορά οπών µέσω DT από το 

υπόστρωµα στους Si-Ncs, ενώ ο µηχανισµός (α) δηλώνει τη µεταφορά µέσω BTT και εν συνεχεία 

παγίδευση οπών από το υπόστρωµα σε κέντρα παγίδευσης πλησίον της διεπιφάνειας SiO2/Si (τα 

οποία δηµιουργούνται από την εµφύτευση). Ο τελευταίος µηχανισµός έγχυσης θετικού φορτίου 

είναι ισοδύναµος µε τη διέλευση ηλεκτρονίων από τα αρχικώς ουδέτερα κέντρα παγίδευσης του 

οξειδίου στη ζώνη EC του p-Si και στη συνεχεία επανασύνδεση των ηλεκτρονίων αυτών µε τις οπές 

του υποστρώµατος. Σε µεγαλύτερες αρνητικές τάσεις, τόσο η µεταφορά οπών από το υπόστρωµα, 

όσο και διαδικασία έγχυσης ηλεκτρόνιων από την πύλη (δ) και οι συνοδευόµενοι µηχανισµοί 

µεταφοράς και παγίδευσής τους, (στ), (ζ), (γ) και (δ), θα πρέπει να εξεταστούν.  
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Το καθαρό θετικό αποθηκευµένο φορτίο (ή αρνητικό για την περίπτωση θετικής τάσης στην 

πύλη) µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο πύλης προκαλεί µείωση (ή αύξηση) της τάσης κατωφλίου της 

διάταξης MOSFET (ή της τάσης επίπεδης ζώνης του εµφυτευµένου πυκνωτή MOS), και αυτή η 

ιδιότητα κάνει τις εµφυτευµένες διατάξεις ελκυστικές σε εφαρµογές µνήµης MOS. Η συνδυασµένη 

παρουσία, τόσο των κατανεµηµένων κέντρων παγίδευσης φορτίου που δηµιουργούνται µέσω της 

εµφύτευσης, όσο και των σχηµατιζόµενων κατά τη θερµική ανόπτηση νανο-κρυστάλλων Si µέσα 

στο οξείδιο πύλης προσδίδουν στην εµφυτευµένη διάταξη MOS ιδιότητες µνήµης οι οποίες 

µπορούν να κυµαίνονται µεταξύ αυτών της διάταξης SONOS (χωρικά κατανεµηµένα κέντρα 

παγίδευσης, κεφ. 2) και εκείνων της µνήµης νανο-κρυστάλλων (π.χ. για την περίπτωση 

σχηµατισµού δισδιάστατης συστοιχίας Si-Ncs, κεφ. 3). Ποια από τις παραπάνω συµπεριφορές 

αποθήκευσης φορτίου υπερισχύει εξαρτάται από τη δοµή του εµφυτευµένου οξειδίου µετά την 

ανόπτηση, εποµένως από τις συνθήκες σύνθεσης (δόση, ενέργεια, ανόπτηση).  

 

 

5.3 Πειραµατική διαδικασία 

 
5.3.1 Κατασκευή πρωτότυπων εµφυτευµένων διατάξεων MOS  
 
 Για τη διερεύνηση της δυναµικής της τεχνικής σύνθεσης µέσω ιοντικής δέσµης ιδιαίτερα 

χαµηλής ενέργειας σε εφαρµογές µνήµης εξετάστηκαν πρωτότυπες εµφυτευµένες διατάξεις MOS, 

πυκνωτές MOS και τρανζίστορς nMOS µε οξείδια πύλης εµφυτευµένα µε 1 keV Si+ (κεφ. 4). 

 Οι πειραµατικές διατάξεις φτιάχτηκαν στο ΙΜΗΛ χρησιµοποιώντας την τεχνολογία nMOS 

2 µm. Εκτός από τα επιπλέον βήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη διαδικασία σύνθεσης των νανο-

κρυστάλλων Si, η διαδικασία κατασκευής των εµφυτευµένων διατάξεων ήταν παρόµοια µε αυτήν 

των συµβατικών διατάξεων MOS. Για το λόγο αυτό δε σχεδιάστηκαν καινούργιες µάσκες 

λιθογραφίας, αλλά χρησιµοποιήθηκαν οι είδη υπάρχουσες για την κατασκευή τρανζίστορς 

προσαύξησης και κένωσης (enhancement-depletion) nMOS αυτό-ευθυγραµµισµένης πύλης (self-

aligned) poly-Si. Η όψη, όπως παρατηρείται από πάνω, του πειραµατικού τσιπ nMOS, καθώς και η 

θέση των εξεταζόµενων πυκνωτών και τρανζίστορς MOS πάνω σε αυτό δείχνονται στο σχήµα 5.3 

(α). Οι χαρακτηριστικές διαστάσεις των πειραµατικών διατάξεων (π.χ., µήκος και πλάτος καναλιού, 

L και W, αντίστοιχα, επιφάνεια πυκνωτή) και οι επαφές τους σηµειώνονται στα σχ. 5.3 (β) και (γ). 

Κάθε τσιπ περιέχει 24 τρανζίστορς, τα οποία οργανώνονται ως προς τον τύπο τους σε δύο 
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Σχήµα 5.3: Παρατηρούµενες από πάνω όψεις: (α) του πειραµατικού τσιπ nMOS, (β), (γ) των 
εξεταζόµενων διατάξεων MOS που περιέχονται στο τσιπ. 

 
 

οριζόντιες σειρές. Στην πάνω σειρά βρίσκονται 12 τρανζίστορς τύπου προσαύξησης και στην κάτω 

τα υπόλοιπα 12 τύπου κένωσης, αναφερόµενα ως E- και D-NMOSFETs, αντίστοιχα. Κάθε σειρά 

NMOSFETs συνοδεύεται από τον αντίστοιχο τύπου πυκνωτή MOS. 

 Η κατασκευή των διατάξεων έγινε πάνω σε δισκία µόνο-κρυσταλλικού Si διαµέτρου 3-

ιντσών µε προσανατολισµό (100) και νόθευση τύπου-p. Για την ηλεκτρική αποµόνωση των 

διατάξεων χρησιµοποιήθηκε η µη αυτό-ευθυγραµµισµένη τεχνική ανάπτυξης παχέος στρώµατος 

οξειδίου αποµόνωσης (field oxide), η οποία συνίσταται: (α) στην ανάπτυξη µέσω υγρής οξείδωσης 

παχέος προσωρινού προστατευτικού στρώµατος οξειδίου (sacrificial oxide, πάχους ~ 0,55 µm), (β) 

στην επιλεκτική αποµάκρυνση του στρώµατος αυτού µέσω λιθογραφίας (1η µάσκα) και εν συνεχεία 

υγρή εγχάραξη (εµβύθιση σε διάλυµα NH4F-HF, 7:1), (γ) στην εµφύτευση ιόντων βορίου (40 

keV/1×1014 cm-2), (δ) στην ανάπτυξη µέσω υγρής οξείδωσης παχέος στρώµατος οξειδίου 

αποµόνωσης (field oxide, πάχους ~ 0,55 µm), (ε) στην αποµάκρυνση του οξειδίου από τις µη-

εµφυτευµένες περιοχές του υποστρώµατος µέσω λιθογραφίας (2η µάσκα) και υγρή εγχάραξη. Το 

τελευταίο αυτό βήµα ορίζει την ενεργό επιφάνεια των τρανζίστορς (συµπεριλαµβανοµένων των 

περιοχών της πηγής, της εκροής και του καναλιού). Μετά το σχηµατισµό του οξειδίου αποµόνωσης 
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Σχήµα 5.4: (α) Ηµιτελή τεστ τσιπς nMOS κατασκευασµένα πάνω σε 3-ίντσες δισκίο p-Si µε τη 
διαδικασία παρασκευής σε ολόκληρο το επίπεδο του δισκίου να έχει διακοπεί µετά την ανάπτυξη 
του λεπτού, προς εµφύτευση, οξειδίου πύλης. Η διαδικασία της εµφύτευσης και η ολοκλήρωση της 
κατασκευής των διατάξεων πραγµατοποιήθηκαν σε τετραγωνικά τµήµατα του αρχικού δισκίου, (β). 
 
 
ακολούθησε η εµφύτευση του καναλιού µε ιόντα βορίου. Η εµφύτευση αυτή, η οποία ρυθµίζει την 

τάση κατωφλίου των E-NMOSFETs, πραγµατοποιήθηκε διαµέσου λεπτού προστατευτικού 

στρώµατος ξηρού οξειδίου (πάχους ~ 25 nm), υπό συνθήκες ενέργειας/ δόσης 40 keV/4×1012 cm-2. 

Για την κατασκευή των D-NMOSFETs, το κανάλι των διατάξεων αυτών εµφυτεύτηκε επιπλέον µε 

ιόντα αρσενικού σε συνθήκες 130 keV/5×1012 cm-2, ενώ το κανάλι των E-NMOSFETs 

προστατεύτηκε από την εµφύτευση As+ µέσω λιθογραφίας (3η µάσκα). Μετά την αποµάκρυνση του 

λεπτού προστατευτικού στρώµατος οξειδίου ακολούθησε η ανάπτυξη, µέσω ξηρής οξείδωσης, 

λεπτού οξειδίου πύλης (πάχους ~ 8 nm) και εν συνεχεία η διαδικασία της σύνθεσης νανο-

κρυστάλλων Si µέσα στο στρώµα αυτό, διαµέσου ιοντικής δέσµης πολύ-χαµηλής ενέργειας. 

 Για το σκοπό αυτόν, το λεπτό οξείδιο πύλης εµφυτεύτηκε σε θερµοκρασία δωµατίου µε 
28Si+ ενέργειας 1 keV σε διάφορες δόσεις (5×1015, 1×1016, 2×1016 και 5×1016 cm-2). Λεπτοµέρειες 

σχετικά µε τη διαδικασία της εµφύτευσης αναφέρονται στο κεφ. 4. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 

εξαιτίας της περιορισµένης ικανότητας της πειραµατικής µονάδας εµφύτευσης που 

χρησιµοποιήθηκε, οι προαναφερόµενες εµφυτεύσεις δεν πραγµατοποιήθηκαν σε ολόκληρο το 

δισκίο (σχ. 5.4 (α)), αλλά σε τµήµατα αυτού. Η όψη των εµφυτευµένων δειγµάτων που 
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χρησιµοποιήθηκαν και η πιθανή περιοχή οµοιόµορφης δόσης απεικονίζονται στο σχ. 5.4 (β). 

 Μετά την εµφύτευση, ακολούθησε η ολοκλήρωση της κατασκευής των εµφυτευµένων 

διατάξεων. Αρχικά, για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή ρεύµατος προς την πύλη, ένα παχύ στρώµα 

οξειδίου ελέγχου (~ 30 nm) αναπτύχθηκε πάνω από το λεπτό εµφυτευµένο στρώµα µέσω 

εναπόθεσης (οξείδιο CVD, TEOS). Στη συνεχεία πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία της θερµικής 

ανόπτησης στους 950 °C για 30 min, σε περιβάλλον αερίου αζώτου, µε σκοπό την ιζηµατοποίηση 

του εµφυτευµένου υλικού και το σχηµατισµό των νανο-κρυστάλλων Si. Έπειτα, κατασκευάσθηκε 

το ηλεκτρόδιο της πύλης, µέσω ανάπτυξης πολύ-κρυσταλλικού στρώµατος LPCVD πάχους 400 nm 

και, εν συνεχεία, εµφύτευσης (60 keV/ 1×1016 P+.cm-2) και επιλεκτικής αποµάκρυνσης του 

στρώµατος αυτού, µέσω λιθογραφίας (4η µάσκα) και εγχάραξης πλάσµατος (Reactive Ion Etching, 

RIE). Ο σχηµατισµός των περιοχών της πηγής και της εκροής επιτεύχθηκε µέσω εµφύτευσης (130 

keV/ 3×1015 P+.cm-2) και θερµικής ανόπτησης στους 900 °C για 20 min σε N2. Η διαδικασία 

κατασκευής ολοκληρώθηκε µε την προστασία των διατάξεων µέσω επικάλυψής τους µε παχύ 

οξείδιο CVD (passivation oxide, πάχους ~ 30 nm), τον ορισµό των επαφών (S, D, G) µέσω 

λιθογραφίας (5η µάσκα) και υγρής εγχάραξης, την εναπόθεση µετάλλου (Al) συνοδευόµενη από 

επιλεκτική αποµάκρυνσή του στρώµατος Al µέσω λιθογραφίας (6η µάσκα) και υγρής εγχάραξης. 

Για το σχηµατισµό της επαφής του υποστρώµατος, αποµακρύνθηκαν µε εγχάραξη τα πίσω 

στρώµατα του πολύ-κρυσταλλικού Si και του οξειδίου και στη συνέχεια το υπόστρωµα καλύφθηκε 

µε στρώµα Al. Τοµές των εξεταζόµενων εµφυτευµένων διατάξεων MOS απεικονίζονται στο σχ. 

5.5. Τέλος, για τη διερεύνηση των παγίδων φορτίου, οι οποίες εισάγονται µέσω της διαδικασίας του 

σχηµατισµού των νανο-κρυστάλλων στη διεπιφάνεια και στην εµφυτευµένη µήτρα του οξειδίου, η 

συνηθισµένη διαδικασία της θερµικής ανόπτησης του µετάλλου PMA (post-metallization 

annealing) πραγµατοποιήθηκε επιλεκτικά, τόσο σε περιβάλλον N2, όσο και σε H2 (forming gas). 

 
 
 nMOS Τρανζίστορ Πυκνωτής MOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5.5: Απεικόνιση κάθετης τοµής των πειραµατικών εµφυτευµένων διατάξεων MOS. Η 
µικροφωτογραφία TEM αναφέρεται για την περίπτωση της υψηλής δόσης εµφύτευσης (κεφ. 4). 
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5.3.2 Ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των πειραµατικών διατάξεων 

 
 Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των πειραµατικών διατάξεων MOS του σχ. 5.5 

µετρήθηκαν το ρεύµα πύλης ΙG, το ρεύµα καναλιού IDS, η χωρητικότητα ασθενούς σήµατος (C) και 

η ισοδύναµη παράλληλη αγωγιµότητα (G=dI/dVG) σε διάφορες συχνότητες (High-frequency HF 

και Quasi-Static QS) σαν συνάρτηση της τάσης πύλης VG. 

Για όλα τα δείγµατα, οι συνιστώσες C και G της admittance, Y=G+jωC (όπου Υ= 1/Ζ µε Ζ 

τη σύνθετη αντίσταση, impedance) µετρήθηκαν ταυτόχρονα µέσω του οργάνου HP 4292A 

impedance analyzer (σε parallel mode) σε θερµοκρασία δωµατίου σαν συνάρτηση της τάσης πύλης 

VG (καµπύλες C-VG και G- VG), ή της συχνότητας f (υπό VG = σταθ., καµπύλες C(G)–f) του 

ασθενούς ηµιτονοειδούς σήµατος ανίχνευσης. Για το a.c. σήµα χρησιµοποιήθηκαν συχνότητες στην 

περιοχή των 100 Hz έως1 MHz και σταθερό πλάτος 25 mVp-p. Η καταγραφή των καµπυλών QS C-

VG έγινε µε το όργανο HP 4140B picoammeter/DC voltage source, σαρώνοντας την εφαρµοζόµενη 

τάση στο ηλεκτρόδιο της πύλης µε σταθερό ρυθµό dVG/dt (ramp mode) και ανιχνεύοντας το ρεύµα 

µετατόπισης, ID= C(dVG/dt), διαµέσου του πυκνωτή MOS. Οι στατικές χαρακτηριστικές I-V 

(σηµείο µε σηµείο µετρήσεις ΙG, IDS-VG) ελήφθησαν µε το όργανο HP 4140B σε λειτουργία 

staircase mode, αυξάνοντας την εφαρµοζόµενη τάση στην πύλη µε σταθερό βήµα και µετρώντας εν 

συνεχεία το ρεύµα έπειτα από καθορισµένη χρονική καθυστέρηση (delay time), ώστε να 

εξασφαλιστεί η εξασθένηση του µεταβατικού χωρητικού ρεύµατος που προκαλεί το βήµα της 

τάσης. Η καταγραφή του ρεύµατος µε το χρόνο πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες εφαρµογής 

σταθερής τάσης στην πύλη (δυναµικές χαρακτηριστικές IG, IDS-t), χρησιµοποιώντας το όργανο HP 

4140B ως απλό αµπερόµετρο (I-mode) και το τροφοδοτικό Β του οργάνου αυτού ως σταθερή πηγή 

τάσης. Για την περίπτωση των χαρακτηριστικών IDS-t, το τροφοδοτικό Keithley 230 voltage source 

χρησιµοποιήθηκε επιπλέον ως δεύτερη σταθερή πηγή τάσης, για την πόλωση της εκροής.  

Για την αυτόµατη συλλογή των πειραµατικών δεδοµένων (υπό µορφή ASCI files), καθώς 

και για τον έλεγχο των µετρητικών οργάνων χρησιµοποιήθηκε υπολογιστής γραφείου (PC). Ο εξ 

αποστάσεως έλεγχος της λειτουργίας των οργάνων από τον υπολογιστή επιτεύχθηκε µέσω 

διασύνδεσης GPIB µε χρήση κατάλληλων προγραµµάτων γραµµένων στον κώδικα LabVIEW. Ως 

παράδειγµα, το σχ. 5.6 (α) απεικονίζει την πειραµατική διαδικασία για την ανίχνευση του 

φαινοµένου της παγίδευσης φορτίου στο οξείδιο πύλης, µέσω καταγραφής της χαρακτηριστικής HF 

C-VG της εµφυτευµένης δοµής MOS. Υπό συνθήκες κυκλικής σάρωσης της τάσης πύλης (π.χ. από 

+VG → -VG → +VG) η καµπύλη C-VG επιδεικνύει υστέρηση (µεταβολή της τάσης κατωφλίου VFB), 

φαινόµενο το οποίο υποδηλώνει παγίδευση φορτίου µέσα στο οξείδιο πύλης (κεφ. 2). Λεπτοµέρειες  
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χήµα 5.6: Σχηµατική περιγραφή της πειραµατικής διαδικασίας για τον προσδιορισµό των 
αρακτηριστικών: (α) χωρητικότητας-τάσης και (β) εγγραφής/ διαγραφής, επαναπρογραµµατισµού 
αι συγκράτησης δεδοµένων των εµφυτευµένων διατάξεων MOS. 

χετικά µε τις συνθήκες µέτρησης αναφέρονται στις επόµενες ενότητες, όπου παρουσιάζονται και 

υζητιώνται αυτά τα φαινόµενα. 

Για την αξιολόγηση των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης MOSFETs πραγµατοποιήθηκε η 

ειραµατική διάταξη του σχ. 5.6 (β), η οποία επιτρέπει την αυτόµατη εκτίµηση των υψηλής-

χύτητας λειτουργιών εγγραφής/ διαγραφής, και διάρκειας επαναπρογραµµατισµού του 

ανζίστορ µνήµης από υπολογιστή µέσω των προγραµµατισµένων (µε τον κώδικα visual basic) 

ργάνων HP 8110A pulse generator, HP 3488A switch control unit/ HP 4084B switching matrix 

ontroller και HP 4142B modular DC source/monitor. Κατά τη λειτουργία του προγραµµατισµού 

γγραφή), ο διακόπτης τοποθετείται στη θέση 1. Αρχικά, ένας κατάλληλος αρνητικός παλµός 

ιαγραφής VE εφαρµόζεται στην πύλη µέσω της γεννήτριας παλµών, ώστε να τεθεί η διάταξη στην 

ατάσταση διαγραφής (κατάσταση χαµηλής τάσης κατωφλίου VTH). Εν συνεχεία, ο επιλεγµένος 

αλµός προγραµµατισµού (δεδοµένου πλάτους και χρονικού εύρους) εφαρµόζεται στην πύλη 

ροκαλώντας µετατόπιση της τάσης VTH προς τη θετική κατεύθυνση. Τέλος, ακολουθεί η 

ιαδικασία της ανάγνωσης, κατά την οποία προσδιορίζεται η κατάσταση προγραµµατισµού VTH(P). 

υτό επιτυγχάνεται µε την επιστροφή του διακόπτη στη θέση 2 και την ταχεία ανίχνευση του 

εύµατος στο κανάλι (χαρακτηριστικές IDS-VG), σαρώνοντας γρήγορα και σε περιορισµένη περιοχή 

σεων την τάση στην πύλη VG, ώστε να µη διαταραχτεί αισθητά η κατάσταση προγραµµατισµού. 

ια την ελαχιστοποίηση της διαταραχής ανάγνωσης, αντί της σχετικά χρονοβόρας διαδικασίας 

άρωσης της τάσης πύλης, χρησιµοποιήθηκε το σχήµα ανάγνωσης µε εφαρµογή στην πύλη 

ύντοµων παλµών τάσης. Για την αξιολόγηση της ικανότητας προγραµµατισµού της διάταξης η 
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παραπάνω σειρά µετρήσεων επαναλαµβάνεται σε ένα ευρύ φάσµα πλάτους και χρονικού εύρους 

παλµών εγγραφής Με ανάλογο τρόπο καταγράφονται και οι χαρακτηριστικές διαγραφής. Για την 

εκτίµηση της δυνατότητας επαναπρογραµµατισµού (endurance) του κυττάρου, ένας ορισµένος 

αριθµός παλµών εγγραφής/ διαγραφής (κύκλοι P/E) εφαρµόζονται στην πύλη (µε το διακόπτη στη 

θέση 1) και στη συνέχεια ανιχνεύεται το ρεύµα της αντίστοιχης κατάστασης (εγγραφής/ διαγραφής, 

διακόπτης στη θέση 2). Η γραφική αναπαράσταση της τάσης κατωφλίου (VTH(P) και VTH(Ε)) σαν 

συνάρτηση του αριθµού των κύκλων P/E εµφανίζει την ικανότητα επαναπρογραµµατισµού της 

διάταξης. Επιπροσθέτως των µετρήσεων εγγραφής/ διαγραφής και επαναπρογραµµατισµού, η 

παραπάνω πειραµατική διάταξη χρησιµοποιήθηκε επίσης και για την εκτίµηση της διάρκειας 

συγκράτησης των δεδοµένων (χρόνος παραµονής του παγιδευµένου φορτίου µέσα στο οξείδιο 

πύλης, retention time). Για την περίπτωση αυτή, η ολίσθηση µε το χρόνο της κατάστασης 

εγγραφής/ διαγραφής, µετά την εφαρµογή του αντίστοιχου παλµού τάσης VP/VE (χαρακτηριστικές 

VTH(P/E)-t), εκτιµήθηκε µέσω περιοδικής ανίχνευσης του ρεύµατος (π.χ ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα σε λογαριθµική κλίµακα). Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ των µετρήσεων, η 

διάταξη ήταν αποµακρυσµένη από όλες τις πηγές τροφοδοσίας. 

 
 

 
 
Σχήµα 5.7: Πειραµατική διάταξη για την καταγραφή των δυναµικών χαρακτηριστικών εγγραφής/ 
διαγραφής των εµφυτευµένων διατάξεων. 
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Οι µεταβατικές χαρακτηριστικές υστέρησης IDS-VG των εµφυτευµένων τρανζίστορς 

εξετάστηκαν επίσης κάτω από διαφορετικούς ρυθµούς συνεχόµενης κυκλικής σάρωσης της τάσης 

πύλης. Αυτές οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µέσω της πειραµατικής διάταξης του σχ. 5.7. Για 

την επίτευξη επαναλαµβανόµενων λειτουργιών εγγραφής/ διαγραφής εφαρµόζεται στην πύλη 

ηµιτονοειδής (ή τριγωνική) κυµατοµορφή τάσης. Ένα φορτίο RL συνδέεται µεταξύ της επαφής της 

πηγής και της γείωσης, ώστε να γίνεται δυνατή η δυναµική ανίχνευση του ρεύµατος IDS στο κανάλι 

της διάταξης µέσω µετρήσεων της τάσης VS στο ηλεκτρόδιο της πηγής (IDS= VS/ RL). Για την 

περίπτωση των εµφυτευµένων διατάξεων, ταυτόχρονη παρακολούθηση στην οθόνη του 

παλµογράφου του ηµιτονοειδούς σήµατος πύλης και του σήµατος VS εµφανίζει τα δύο αυτά 

σήµατα εκτός φάσης, ενώ αντίθετα καµία διαφορά φάσης δεν παρατηρείται για την περίπτωση των 

µη εµφυτευµένων δειγµάτων αναφοράς. Η καταγραφή των πειραµατικών δεδοµένων των 

χαρακτηριστικών αυτών (VG-t και VS-t) µέσω υπολογιστή, και εν συνεχεία, η γραφική 

αναπαράσταση των τιµών VS ως προς VG εµφανίζει την επιθυµητή χαρακτηριστική υστέρησης, η 

οποία επιτρέπει τη µέτρηση της µεταβολής της τάσης κατωφλίου ∆VTH (παράθυρο µνήµης). 

Τέτοιες µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων (π.χ. από 0,1 Hz έως 1 

MHz) χρησιµοποιώντας ηµιτονοειδή (ή τριγωνική) κυµατοµορφή πύλης µε πλάτος (peak to peak) 

από 10 έως 30 V.  

Σε όλες τις προαναφερόµενες πειραµατικές διαδικασίες, η ηλεκτρική διασύνδεση των 

δειγµάτων µε τα µετρητικά όργανα έγινε µέσω οµοαξονικών καλωδίων. Οι επαφές πάνω στις στις 

  
  
  

(δ) 

(β) 

  

(α) 

  

  

  

  

  

  

  

  
(γ)   

  
Σχήµα 5.8: Φωτογραφίες των διατάξεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διασύνδεση των 
πειραµατικών δειγµάτων µε τα µετρητικά όργανα.  
Σχήµα 5.8: Φωτογραφίες των διατάξεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διασύνδεση των 
πειραµατικών δειγµάτων µε τα µετρητικά όργανα.  
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διατάξεις ελήφθησαν, είτε µέσω µεταλλικών ακίδων (βολφραµίου) µε τη βοήθεια του 

ενσωµατωµένου οπτικού µικροσκοπίου της διάταξης του σχ. 5.8 (α) (metal probe station), είτε µε 

συγκόλληση (µε αγώγιµη κόλλα) του υποστρώµατος ξεχωριστών τσιπς πάνω σε ειδική κεραµική 

βάση 28 ακροδεκτών (σχ. 5.8 (β)) και εν συνεχεία σύνδεση των ακροδεκτών της βάσης µε τις 

επαφές των εµφυτευµένων διατάξεων µέσω πολύ λεπτού µεταλλικού σύρµατος (κράµα Al-In). Η 

διαδικασία της συρµάτινης διασύνδεσης πραγµατοποιήθηκε µε τη διάταξη wiring bonding του 

Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής. Για την ηλεκτρική σύνδεση της κεραµικής βάσης (και του 

ενσωµατωµένου πάνω σε αυτήν εµφυτευµένου τσιπ) µε τα µετρητικά όργανα χρησιµοποιήθηκε το 

θωρακισµένο κουτί HP 16067A του σχ. 5.8 (γ).  

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι εξαιτίας της απουσίας κατάλληλης κρυοστατικής 

συσκευής, η παρούσα µελέτη διαπραγµατεύεται ηλεκτρικές µετρήσεις σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Εντούτοις, κάποια µεµονωµένα πειράµατα σε θερµοκρασία υγρού αζώτου (77 K), 

πραγµατοποιήθηκαν µέσω της ιδιότυπης κρυοστατικής διάταξης του σχ. 5.8 (δ). Η συσκευή αυτή, η 

οποία επινοήθηκε στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, αποτελείται από ένα ειδικά σχεδιασµένο 

κύκλωµα PCB στερεωµένο στο ένα άκρο λεπτού σωλήνα αλουµινίου και από ένα συνηθισµένο 

δοχείο µεταφοράς υγρού αζώτου. Το διασυνδεόµενο στην κεραµική βάση εµφυτευµένο τσιπ 

προσαρµόζεται πάνω στο κύκλωµα PCB και εν συνεχεία ολόκληρο το κύκλωµα βυθίζεται στο υγρό 

άζωτο που περιέχει το δοχείο. Τα οµοαξονικά καλώδια στο άλλο άκρο της ράβδου επιτρέπουν τη 

σύνδεση του δείγµατος µε τα µετρητικά όργανα. Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει 

τη µεταβολή της θερµοκρασίας του δείγµατος. 

 

 

5.4 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µη εµφυτευµένων διατάξεων 
 

 Για την καλύτερη εκτίµηση της ηλεκτρικής συµπεριφοράς των υπό µελέτη εµφυτευµένων 

δειγµάτων, εξετάστηκαν αρχικά τα βασικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των µη εµφυτευµένων 

πειραµατικών διατάξεων αναφοράς (MOS και NMOSFET). Στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάζονται και συζητιώνται συνοπτικά οι χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης υψηλής 

(χαµηλής) συχνότητας, HF (QS) C-VG, ρεύµατος-τάσης (IDS-VG), καθώς και οι παράµετροι οι 

οποίες συνοδεύουν τις καµπύλες αυτές, (π.χ. dOX, Neff, VFB, VTH, Dit, S, gm, µFE). 
 

Ι) Πυκνωτές MOS: Τυπικές χαρακτηριστικές HF C-VG για την περίπτωση των µη 

εµφυτευµένων διατάξεων αναφοράς MOS δείχνονται στο σχήµα 5.9 (α). Οι καµπύλες C-VG
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Σχήµα 5.9: (α) Τυπικές καµπύλες C-VG υψηλής συχνότητας (1 MHz) µη εµφυτευµένων διατάξεων 
Ε-MOS και D-MOS. Η φαινόµενη συγκέντρωση των φορέων στην επιφάνεια του υποστρώµατος 
(Νeff) και η τάση επίπεδης ζώνης (VFB) των διατάξεων εκτιµήθηκαν µέσω των πειραµατικών 
καµπύλών (β) 1/C2-VG και (γ) (COX/C)2-VG, αντίστοιχα. Τα σύµβολα COX και Α δηλώνουν τη 
χωρητικότητα του οξειδίου και το εµβαδόν του ηλεκτροδίου πύλης. 

, 

, 

 
 
ελήφθησαν σε συχνότητα 1 MHz σαρώνοντας µε σταθερό βήµα 0,1 V την τάση στο ηλεκτρόδιο της 

πύλης VG, µε κατεύθυνση από τις θετικές προς τις αρνητικές τιµές (από την περιοχή αναστροφής 

προς την περιοχή συσσώρευσης). Επειδή το υπόστρωµα των διατάξεων είναι τύπου-p, η κατάσταση 

συσσώρευσης λαµβάνει χώρα σε αρνητικές τάσεις πύλης. Οι ενδείξεις Ε-MOS και D-MOS 

αναφέρονται στη διαδικασία κατασκευής των πυκνωτών, αντίστοιχη αυτής των τρανζίστορς 

προσαύξησης και κένωσης (Ε- και D-MOSFETs). Στην περιοχή συσσώρευσης, οι καµπύλες C-VG 

των πυκνωτών Ε-MOS και D-MOS ταυτίζονται, γεγονός το οποίο υποδηλώνει διατάξεις µε ίδιο 

πάχος οξειδείου πύλης. Στο πεδίο των υψηλών αρνητικών τιµών της τάσης πύλης η χωρητικότητα 

της διάταξης ισούται µε αυτήν του οξειδίου πύλης και εκφράζεται ως: COX=εΟΧA/dOX, όπου εΟΧ και 

dOX είναι η διηλεκτρική σταθερά και το πάχος του οξειδίου πύλης, αντίστοιχα, και Α είναι η 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου πύλης. Θέτοντας στην παραπάνω σχέση την παρατηρούµενη σταθερή 

χωρητικότητα συσσώρευσης (~ 60 pF), το πάχος του οξειδίου πύλης των διατάξεων MOS 

εκτιµάται ότι είναι περίπου 37 nm. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί, λαµβάνοντας υπόψη το πάχος του 

λεπτού προς εµφύτευση οξειδίου πύλης (~ 7-8 nm), σε περίπου 30 nm πάχος οξειδίου CVD (το 
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οποίο είναι περίπου ίσο µε το πάχος του οξειδίου ελέγχου, για την περίπτωση των εµφυτευµένων 

διατάξεων). Οι έντονες διαφορές που επιδεικνύουν οι καµπύλες C-VG των διατάξεων Ε-MOS και 

D-MOS στην περιοχή απογύµνωσης (και αναστροφής) αποδίδονται στη διαφορετική νόθευση της 

επιφάνειας του υποστρώµατος p-Si των δειγµάτων αυτών. Όπως προαναφέρθηκε, το υπόστρωµα 

των διατάξεων αυτών εµφυτεύτηκε αρχικά µε ιόντα βορίου (νόθευση τύπου-p) και εν συνεχεία µία 

επιπλέον διαδικασία εµφύτευσης ιόντων αρσενικού (νόθευση τύπου-n) πραγµατοποιήθηκε µόνο 

στο υπόστρωµα των διατάξεων D-MOS, αντισταθµίζοντας την αρχική εµφυτευµένη συγκέντρωση 

των ιόντων αποδεκτών της επιφάνειας σε καθορισµένο βάθος εµφύτευσης. Η εµφανιζόµενη 

µετατόπιση της καµπύλης C-VG της διάταξης D-MOS προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα 

της τάσης VG (προς τα αριστερά της καµπύλης C-VG του πυκνωτή Ε-MOS) υποδεικνύει την 

επιπλέον εµφύτευση τύπου-n στη διάταξη D-MOS. Για την περίπτωση αυτή, τα ιόντα των δοτών 

έχουν την τάση να διατηρούν τη διάταξη στην αναστροφή για κάθε τάση πύλης µεγαλύτερη από 0 

V. Εξαιτίας της υψηλής δόσης εµφύτευσης As+, η διάταξη D-MOS δεν µπορεί να ξεφύγει από την 

κατάσταση αναστροφής ακόµα και σε αρνητικές τάσεις πύλης VG ≥ –2 V. Επιπροσθέτως, σε 

σύγκριση µε τη διάταξη Ε-MOS, η χωρητικότητα της διάταξης D-MOS µεταβαίνει γρηγορότερα 

προς την κατάσταση συσσώρευσης, καθώς η τάση πύλης ελαττώνεται πέραν των –2 V. Αυτή η 

ξαφνική συστολή στο βάθος του στρώµατος απογύµνωσης (αναφέρεται ως depletion layer ή space-

charge region) είναι αναµενόµενη όταν το άκρο της περιοχής φορτίου χώρου κινείται απότοµα από 

το υπόστρωµα τύπου-p, διαµέσου της ενσωµατωµένης στην επιφάνεια επαφής n-p, µέσα στην 

επιφανειακή περιοχή τύπου-n (περίπτωση της διάταξης D-MOS). 

Η ενεργός πυκνότητα των φορέων Neff στην επιφάνεια του υποστρώµατος p-Si, καθώς και η 

τάση επίπεδης ζώνης VFB των διατάξεων Ε-MOS και D-MOS εκτιµήθηκε πειραµατικά µέσω των 

καµπυλών 1/C2-VG και (COX/C)2-VG, αντίστοιχα [5.27, 5.28]. Η διαδικασία εξαγωγής της τάσης 

κατωφλίου απεικονίζεται στο σχ. 5.9 (γ). Για την περίπτωση αυτή, η τάση VFB αντιστοιχεί στην 

τιµή της τάσης πύλης για την οποία η καµπύλη (COX/C)2-VG παρουσιάζει το κατώτερο γόνατο. Οι 

πειραµατικά εξαγόµενες τιµές VFB που επιδεικνύουν οι µη εµφυτευµένες διατάξεις Ε-MOS και D-

MOS βρέθηκαν –1.06 V και –2.55 V αντίστοιχα. Για την εξαγωγή της ποσότητας Neff 

χρησιµοποιήθηκαν οι πειραµατικές καµπύλες του σχ. 5.9 (β) και η αναγραφόµενη σε αυτό εξίσωση 

(όπου, q και εS είναι το ηλεκτρονικό φορτίο και η διηλεκτρική σταθερά του Si αντίστοιχα). Η 

γραµµική περιοχή κάθε καµπύλης 1/C2-VG αναφέρεται στην περιοχή απογύµνωσης. Η εξίσωση της 

ευθείας η οποία προσαρµόζει τα πειραµατικά δεδοµένα βρέθηκε µέσω υπολογιστή µε τη µέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι εξαιτίας της θερµικής αναδιάταξης των 

ατόµων νόθευσης κατά την διάρκεια της οξείδωσης του υποστρώµατος ή της εσκεµµένης 
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µεταβολής των προσµίξεων µέσω εµφύτευσης, το προφίλ των ατόµων νόθευσης αναµένεται 

ανοµοιόµορφο, η συγκέντρωση των προσµίξεων στο υπόστρωµα µεταβάλλεται µε την απόσταση 

από τη διεπιφάνεια Si/SiO2. Κατά συνέπεια οι εξαγόµενες τιµές των 1,2×1016 cm-3 (D-MOS) και 

2,1×1017 cm-3 (Ε-MOS) δεν αντιστοιχούν στη συγκέντρωση των προσµίξεων, αλλά στη φαινόµενη 

συγκέντρωση Neff των φορέων πλειονότητας (οπές) στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Εν 

συγκρίσει µε τη διάταξη D-MOS, ο πυκνωτής Ε-MOS επιδεικνύει υψηλότερη χωρητικότητα στην 

περιοχή αναστροφής (περιοχή θετικών τάσεων πύλης στο σχ. 5.9 (α)) λόγω της υψηλότερης τιµής 

Neff της διάταξης αυτής. Για την περίπτωση του πυκνωτή D-MOS, η παρατηρούµενη απόκλιση της 

χωρητικότητας υψηλής συχνότητας από τη συνήθη µονότονη συµπεριφορά (π.χ., το απότοµο 

βύθισµα της καµπύλης C-VG στο ξεκίνηµα της περιοχής αναστροφής) οφείλεται στην αναστροφή 

του υποστρώµατος εξαιτίας της παρουσίας θετικών φορτίων στο οξείδιο πύλης (π.χ. σε ακίνητα 

θετικά φορτία ή/ και σε µικροποσότητες ιόντων νατρίου στη διεπιφάνεια SiO2/Si, προερχόµενες 

από τη διαδικασία κατασκευής). Επειδή, για τις σύγχρονες διαδικασίες µικροηλεκτρονικής, ο 

ενεργός αριθµός θετικών φορτίων ανά µονάδα επιφάνειας είναι χαµηλός, π.χ. γύρω στα 1011 cm-2, 

το φαινόµενο της αναστροφής του υποστρώµατος παρατηρείται, συνήθως, σε υποστρώµατα τύπου-

p χαµηλής νόθευσης (περίπτωση της διάταξης D-MOS).  

Το επίπεδο της πυκνότητας των ηλεκτρονικών διεπιφανειακών καταστάσεων στο µέσο του 

ενεργειακού χάσµατος Si (midgap interface-state density Dit) για τις διατάξεις αναφοράς 

εκτιµήθηκε διαµέσου των καµπυλών HF- QS C-VG. Ένα παράδειγµα δίνεται στο σχ. 5.10, για την 

περίπτωση της διάταξης Ε-MOS. Η καταγραφή της καµπύλης QS C-VG έγινε µέσω της ανίχνευσης 

του ρεύµατος µετατόπισης (ID) για διάφορες τάσεις πύλης (VG), σαρώνοντας την τάση VG µε ρυθµό 

dVG/dt ίσο µε 100 mV/s, (η χωρητικότητα C της διάταξης υπολογίσθηκε µέσω της σχέσης, 

C=ID/(dVG/dt). Για τη συσχέτιση του δυναµικού επιφάνειας φS µε την τάση πύλης VG (δεξιό 

ένθετο) πραγµατοποιήθηκε αριθµητική ολοκλήρωση, χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη (από τον 

Berglund) σχέση [5.29]: G

V

V
OX

QS
S dV

C
CG

FB

⋅







−= ∫ 1ϕ , όπου CQS είναι η χωρητικότητα χαµηλής 

συχνότητας (Quasi-Static) και COX είναι η χωρητικότητα του οξειδίου. Το δυναµικό του 

υποστρώµατος (δυναµικό Fermi φF) καθορίζεται από το επίπεδο νόθευσης Neff µέσω της σχέσης: 

φF[V]=0,026ln(Neff[cm-3]/1,4×1010). Η ποσότητα midgap Dit υπολογίσθηκε γραφικά, 

αντιστοιχίζοντας τη διαφορά µεταξύ της χωρητικότητας χαµηλής (QS) και υψηλής (HF) 

συχνότητας ∆C/COX=CQS/ COX- CHF/ COX, για δυναµικό επιφάνειας φS=φF (αριστερό ένθετο), στην 

κατάλληλη καµπύλη Dit-∆C/COX [5.30], λαµβάνοντας υπόψη το πάχος του οξειδίου πύλης (δηλαδή 
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Σχήµα 5.10: Καµπύλες C-VG χαµηλής (QS) και υψηλής (HF) συχνότητας, για την περίπτωση µη 
εµφυτευµένου πυκνωτή τύπου E-MOS. ∆εξιό ένθετο: ∆υναµικό επιφάνειας φS σαν συνάρτηση της 
τάσης πύλης VG. Αριστερό ένθετο: Μεταβολή της χωρητικότητας ∆C/COX εξαιτίας των 
διεπιφανειακών παγίδων στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος του Si. 
 
 
πολλαπλασιάζοντας τη γραφικά εξαγόµενη τιµή Dit µε 10/37). Για το συγκεκριµένο παράδειγµα, η 

διαφορά των 0,03 αντιστοιχεί σε πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων midgap Dit περίπου ίση 

µε 1,8×1011 eV-1 cm-2. Παρόµοια επίπεδα Dit βρέθηκαν και για την περίπτωση των µη 

εµφυτευµένων πυκνωτών D-MOS. 
 

ΙΙ) Τρανζίστορς nMOS: Οι βασικές παράµετροι (όπως π.χ., VTH, S, gm) των πειραµατικών 

µη εµφυτευµένων διατάξεων Ε- και D-MOSFET απεικονίζονται στο σχ. 5.11, µέσω των καµπυλών 

του ρεύµατος εκροής-πηγής (IDS) και της διαγωγιµότητας (gm) σαν συνάρτηση της τάσης πύλης 

(VG), λαµβανόµενες υπό χαµηλή τάση εκροής-πηγής, VDS=0,1 V. Για την περίπτωση (α), η 

λογαριθµική αναπαράσταση του ρεύµατος στο κανάλι, στην περιοχή των τάσεων κάτω από την 

τάση κατωφλίου VTH, εµφανίζει σχεδόν γραµµική συµπεριφορά. Η εκτίµηση των χαρακτηριστικών 

(α) log(IDS)-VG, γνωστές ως subthreshold characteristics, γίνεται συνήθως µέσω της παραµέτρου 

subthreshold swing S, η οποία ορίζεται ως την τάση πύλης που απαιτείται για να µεταβληθεί το 

ρεύµα (subthreshold current) κατά µία δεκάδα (ουσιαστικά ισούται µε το αντίστροφο της κλήσης 

της ευθείας log(IDS)-VG, ένθετο του σχ. (α)). Η παράµετρος S των διατάξεων αναφοράς Ε-

MOSFET και D-MOSFET επιδεικνύει τιµή περίπου 170 και 130 mV/decade, αντίστοιχα. Η 

µικρότερη τιµή S για την περίπτωση των τρανζίστορς κένωσης αποδίδεται στο χαµηλότερο επίπεδο 

Νeff των διατάξεων αυτών. Για δεδοµένη πυκνότητα ηλεκτρονικών καταστάσεων Dit στη 
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Σχήµα 5.11: Τυπικές χαρακτηριστικές ρεύµατος εκροής-πηγής (IDS) και διαγωγιµότητας (gm) σαν 
συνάρτηση της τάσης πύλης (VG) σε χαµηλή τάση εκροής-πηγής (VDS=0,1 V), για τις µη 
εµφυτευµένες πειραµατικές διατάξεις Ε- και D-MOSFET. Οι παράµετροι S και VTH των διατάξεων 
αυτών απεικονίζονται µέσω των καµπυλών, (α) log(IDS)-VG και (β) lDS, gm-VG, αντίστοιχα. 
 
 
διεπιφάνεια Si/SiO2, η τιµή της παραµέτρου S αυξάνεται µε το πάχος του οξειδίου πύλης και µε την 

χωρητικότητα CD της περιοχής φορτίου-χώρου [5.31], (όπου CD=εS/W, µε W~(Neff)-1/2 το πάχος της 

περιοχής φορτίου-χώρου). Η αύξηση της τιµής της συγκέντρωσης Neff (περίπτωση των τρανζίστορς 

προσαύξησης, Ε-MOSFET) προκαλεί αύξηση της χωρητικότητας CD (µέσω της µείωσης του 

πλάτους W της περιοχής φορτίου-χώρου), εποµένως αύξηση της παραµέτρου S. Θέτοντας τις 

εξαγόµενες τιµές S στην προσεγγιστική σχέση [5.32]: ])13,2/)[(/1( DOXit CCkTqSqD −−=  (όπου, 

για θερµοκρασία δωµατίου, kT/q~26 mV), παρόµοια επίπεδα πυκνότητας διεπιφανειακών 

καταστάσεων Dit, στην περιοχή των 3×1011 cm-2 eV-1, υπολογίζονται και για τους δύο τύπους των 

τρανζίστορς αναφοράς. Η τιµή αυτή βρίσκεται σε λογική συµφωνία µε αυτήν η οποία 

υπολογίσθηκε προηγουµένως, µέσω της ακριβέστερης µεθόδου χαµηλής-υψηλής χωρητικότητας. 

 Για την εξαγωγή της τάσης κατωφλίου VTH των τρανζίστορς αναφοράς χρησιµοποιήθηκαν 

οι καµπύλες IDS-VG και gm-VG, (linear extrapolation method). Όπως απεικονίζεται στο σχ. (β), το 

σηµείο τοµής του άξονα IDS=0 και της ευθείας που προσαρµόζει τα πειραµατικά δεδοµένα του 

ρεύµατος (σε γραµµική κλίµακα) γύρω από το µέγιστο της διαγωγιµότητας 

( , καθορίζει την τάση VconstVGDSm DS
VIg =∂∂≡ )/( ) GSi, µέσω της οποίας υπολογίζεται η τάση 

κατωφλίου (VTH= VGsi-VDS/2). Οι εξαγώµενες, µε τη µέθοδο αυτή, τιµές VTH για τις µη 

εµφυτευµένες διατάξεις Ε-MOSFET και D-MOSFET είναι 2,23 V και –0,91 V αντίστοιχα. Η τάση 

VTH µπορεί επίσης να εκτιµηθεί πιο απλά υπολογίζοντας το ρεύµα κατωφλίου εκροής-πηγής, ITH,
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(threshold drain current tecnhique). Για να είναι το ρεύµα κατωφλίου ανεξάρτητο από τη γεωµετρία 

του τρανζίστορ, το ρεύµα ITH ορίζεται ως: ITH=I0 (W/L), µε W και L το πλάτος και το µήκος του 

καναλιού, αντίστοιχα, και I0 µία σταθερά µε τιµή συνήθως µεταξύ 10-50 nA. Για τις διατάξεις του 

σχ. 5.11 (α), το επίπεδο του ρεύµατος ITH=2,5 µΑ (π.χ. I0=50 nA) δίνει τιµές VTH= 2,05 V (Ε-

MOSFET) και –1,13 V (D-MOSFET), λίγο µικρότερες από αυτές που εξάγει η γραµµική µέθοδος. 

Τέλος, θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι οι καµπύλες gm-VG περιγράφουν επίσης την ευκινησία 

επίδρασης πεδίου (field-effect mobility, µFE) των φορέων ρεύµατος στο κανάλι της διάταξης, µέσω 

της σχέσης: µFE=Lgm/WCOXVDS. Στο σχήµα (β), η καµπύλη gm-VG (εποµένως και οι αντίστοιχη 

µFE-VG) του τρανζίστορ προσαύξησης, επιδεικνύει υψηλότερο µέγιστο σε σχέση µε αυτήν της 

διάταξης κένωσης. Η συµπεριφορά αυτή µπορεί να αποδοθεί στη µικρότερη ολική συγκέντρωση 

προσµίξεων του υποστρώµατος της διάταξης Ε-MOSFET. Για την περίπτωση των διατάξεων D-

MOSFET, η επιπλέον εµφύτευση ιόντων As αυξάνει σηµαντικά τη συνολική συγκέντρωση των 

ιονισµένων προσµίξεων (ιονισµένα άτοµα δοτών + αποδεκτών) της περιοχής φορτίου-χώρου κάτω 

από το κανάλι. Σαν αποτέλεσµα, η διαδικασία σκέδασης Coulomb, την οποία υφίστανται τα 

ηλεκτρόνια του καναλιού εξαιτίας των ιονισµένων προσµίξεων της περιοχής απογύµνωσης, γίνεται 

εντονότερη για την περίπτωση των διατάξεων D-MOSFET. Να σηµειωθεί ότι για χαµηλές τάσεις 

πύλης, ιδιαίτερα γύρω από το µέγιστο της gm, η ευκινησία των φορέων καθορίζεται κυρίως από 

αυτόν το µηχανισµό σκέδασης. Καθώς η τάση πύλης αυξάνεται και η διάταξη εισέρχεται στην 

κατάσταση ισχυρής αναστροφής ο µηχανισµός σκέδασης Coulomb ελαττώνεται, λόγω της 

θωράκισης (screening effect) που προκαλεί το φορτίο αναστροφής. 

 

 

5.5 Ηλεκτρική συµπεριφορά εµφυτευµένων πυκνωτών MOS 

 
5.5.1 Εξέταση φαινοµένων παγίδευσης φορτίου µέσω µετρήσεων 

χωρητικότητας 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και συζητιώνται πειραµατικά αποτελέσµατα, τα 

οποία αποκαλύπτουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα σε λεπτά στρώµατα 

οξειδίου, εµφυτευµένα µε 1 keV Si+. Τα φαινόµενα της παγίδευσης του φορτίου µέσα στα 

εµφυτευµένα υµένια, και η εξάρτησή τους από τη δόση και το περιβάλλον της θερµικής διεργασίας 

PMA, εξετάστηκαν καταγράφοντας τη χωρητικότητα (HF C-VG) των εµφυτευµένων πυκνωτών. 
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Σχήµα 5.12: Χαρακτηριστικές C-VG υψηλής συχνότητας (1 MHz) του δείγµατος αναφοράς και των 
εµφυτευµένων, σε τρεις διαφορετικές δόσεις, πυκνωτών D-MOS. Το ένθετο δείχνει και την 
περίπτωση της εµφυτευµένης (σε 1×1016 Si+ cm-2) διάταξης Ε-MOS. 
 
 

I) Επίδραση της εµφυτευµένης δόσης: Το σχήµα 5.12 δείχνει καµπύλες HF C-VG για την 

περίπτωση της µη εµφυτευµένης και των εµφυτευµένων µε Si+ (σε 1 keV) διατάξεων D-MOS, 

λαµβανόµενες στο σκοτάδι σε θερµοκρασία δωµατίου σαρώνοντας κυκλικά την τάση πύλης (+10V 

→ -10V → +10V) µε ρυθµό 0,4 V/s, ξεκινώντας από την περιοχή αναστροφής. 

Για την περίπτωση των δόσεων 5×1015 και 1×1016 Si+ cm-2 οι καµπύλες C-VG επιδεικνύουν 

εµφανή υστέρηση, η οποία αντιστοιχεί σε µεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) γύρω στα 

4,6 και 10,0 V αντίστοιχα. Για τις παραπάνω δόσεις εµφύτευσης, παρόµοια χαρακτηριστικά 

υστέρησης εµφανίζουν και οι καµπύλες C-VG των διατάξεων Ε-MOS. Για σύγκριση, το ένθετο στο 

σχ. 5.12 απεικονίζει µαζί τις λαµβανόµενες υπό ίδιες συνθήκες µέτρησης χαρακτηριστικές C-VG 

των διατάξεων Ε-MOS και D-MOS, για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ cm-2. Η υστέρηση 

αποδίδεται στην παγίδευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο κατά τη διάρκεια 

της κυκλικής σάρωσης της τάσης πύλης. Επειδή οι καµπύλες C-VG των διατάξεων αναφοράς (µη 

εµφυτευµένες) δεν επιδεικνύουν κανένα φαινόµενο υστέρησης, η ιδιότητα της παγίδευσης φορτίου 

στα εµφυτευµένα στρώµατα συνδέεται άµεσα µε την εισαγωγή των ατόµων Si στη µήτρα SiO2. 

Επιπλέον, η εµφάνιση των χαρακτηριστικών υστέρησης εκατέρωθεν της καµπύλης αναφοράς 

υποδεικνύει ότι η διαδικασία παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο οξείδιο πύλης 
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περιλαµβάνει αµφότερα ηλεκτρόνια και οπές. Η παρατηρούµενη προς τα δεξιά µετατόπιση των 

καµπυλών C-VG, για την περίπτωση σάρωσης της τάσης VG από +10 V σε –10 V, προκαλείται 

λόγω της παγίδευσης ηλεκτρονίων, τα οποία εγχέονται στο οξείδιο από το στρώµα αναστροφής του 

υποστρώµατος (περιοχή θετικών τάσεων πύλης). Καθώς η διάταξη εισέρχεται στην περιοχή 

συσσώρευσης (αρνητικές τιµές VG), τα παγιδευµένα ηλεκτρόνια µετακινούνται πίσω προς το 

υπόστρωµα, ενώ οπές από το στρώµα συσσώρευσης του Si εισέρχονται µέσα στο οξείδιο καθώς η 

αρνητική τάση συνεχίζει να αυξάνεται, προκαλώντας την προς τα αριστερά µετατόπιση της 

καµπύλης C-VG κατά την αντίστροφη φορά σάρωσης της τάσης VG, δηλαδή από -10 V σε +10 V. 

Η εµφανιζόµενη µεγάλη µεταβολή ∆VFB σε χαµηλό ηλεκτρικό πεδίο (π.χ. < 2,5 MV/cm) 

υποδηλώνει ότι η µετακίνηση των ηλεκτρονίων/ οπών από το υπόστρωµα Si στο εµφυτευµένο 

οξείδιο γίνεται µέσω του µηχανισµού άµεσης σήραγγας (DT). 

Από τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις συµπεραίνεται ότι οι εµφυτευµένες διατάξεις σε 

δόση ίση µε 1×1016 Si+ cm-2 ή µικρότερη επιδεικνύουν ξεκάθαρη λειτουργία µνήµης. Η µία 

κατάσταση της µνήµης (π.χ. ψηφίο ‘0’) αντιστοιχεί στην παρουσία επιπλέον ηλεκτρονίων στο 

οξείδιο πύλης, ενώ η άλλη (π.χ. ψηφίο ‘1’) στο πλεόνασµα οπών. Σε αντίθεση, οι εµφυτευµένοι 

πυκνωτές σε δόση ίση µε 2×1016 Si+ cm-2 ή µεγαλύτερη δεν επιδεικνύουν κανένα φαινόµενο 

µνήµης. Για αυτήν την περίπτωση οι καµπύλες C-VG εµφανίζονται σηµαντικά διαταραγµένες, π.χ. 

αυτές είναι έντονα απλωµένες κατά τη διεύθυνση του άξονα των τάσεων, και η χωρητικότητα στην 

περιοχή συσσώρευσης αυξάνεται µε την τάση της πύλης. Η ηλεκτρική συµπεριφορά των 

εµφυτευµένων σε υψηλή δόση διατάξεων MOS εξετάζεται λεπτοµερώς στην επόµενη ενότητα. 

Για την περίπτωση της χαµηλής (5×1015 Si+ cm-2) και της µεσαίας (1×1016 Si+ cm-2) δόσης, 

η εξάρτηση των καµπυλών υστέρησης C/COX -VG από την περιοχή της κυκλικής σάρωσης της 

τάσης πύλης VG δείχνεται στο σχ. 5.13, (ο λόγος C/COX αναφέρεται στην κανονικοποιηµένη 

χωρητικότητα C των πυκνωτών). Το εύρος της υστέρησης (‘παράθυρο’ µνήµης), εποµένως και ο 

αριθµός των αποθηκευµένων ηλεκτρονίων/ οπών στο οξείδιο πύλης, αυξάνει καθώς µεγαλώνει η 

περιοχή σάρωσης της τάσης πύλης (δηλαδή καθώς µεγαλώνει το ηλεκτρικό πεδίο στη διεπιφάνεια 

έγχυσης SiO2/Si). Εντούτοις, και για τις δύο δόσεις η συµµετρική αύξηση της περιοχής σάρωσης 

της τάσης VG δε συνοδεύεται από συµµετρική αύξηση του θετικού και του αρνητικού 

παγιδευµένου φορτίου στο οξείδιο. Για παράδειγµα, η παρατηρούµενη προς τα δεξιά µετατόπιση 

(εξαιτίας της επιπλέον παγίδευσης ηλεκτρόνιων) των καµπυλών C-VG, για αύξηση της περιοχής 

σάρωσης VG από ±5 V σε ±10 V, είναι 1,2 V (α) και 2,6 V (β), ενώ η προς τα αριστερά µετατόπιση 

αυτών (λόγω της επιπλέον παγίδευσης οπών) είναι 2,5 V και 4,3 V αντίστοιχα. Οι παραπάνω 

µετατοπίσεις της τάσης επίπεδης ζώνης ∆VFB αντιστοιχούν (µέσω της εξ. 2.2 κεφ. 2, υποθέτοντας 
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Σχήµα 5.13: Καµπύλες HF C-VG εµφυτευµένων διατάξεων λαµβανόµενες υπό τρεις διαφορετικές 
συνθήκες κυκλικής σάρωσης της τάσης πύλης για την περίπτωση των δόσεων: (α) 5×1015 Si+ cm-2, 
(β) 1×1016 Si+ cm-2. Ρυθµός σάρωσης τάσης 0,4 V/s. 
 
 
προσεγγιστικά ένα πάχος οξειδίου ελέγχου ~ 30 nm) σε επιπλέον παγίδευση ηλεκτρονίων (οπών) 

στο εµφυτευµένο οξείδιο πύλης, περίπου, ίση µε 8,6×1011 cm-2 (1,7×1012 cm-2) και 1,8×1012 cm-2 

(3,1×1012 cm-2), για την περίπτωση της χαµηλής και της µεσαίας δόσης, αντίστοιχα. Έτσι, εν 

συγκρίσει µε το αρνητικό φορτίο (π.χ. παγίδευση ηλεκτρονίων), η αύξηση του θετικού φορτίου 

(π.χ. παγίδευση οπών) στο οξείδιο φαίνεται να γίνεται εντονότερη υπό συνθήκες συµµετρικής 

αύξησης της εφαρµοζόµενης τάσης πύλης. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, για την περίπτωση της 

µεσαίας δόσης, η αύξηση της τάσης πύλης στην περιοχή αναστροφής πέραν των +10 V δεν 

προκαλεί περαιτέρω προς τα δεξιά µετατόπιση της καµπύλης C-VG (η ποσότητα των παγιδευµένων 

ηλεκτρονίων στο εµφυτευµένο οξείδιο έρχεται σε κόρο), ενώ η συµµετρική αύξηση της τάσης στην 

περιοχή συσσώρευσης (π.χ. για τάσεις VG <-10 V) εµφανίζει καµπύλες C-VG ελαφρώς 

µετατοπισµένες προς τα αριστερά (παγίδευση επιπλέον οπών), αλλά µε µορφή η οποία είναι έντονα 

διαταραγµένη. Αντίθετα, οι καµπύλες C-VG των εµφυτευµένων σε χαµηλή δόση πυκνωτών MOS 

επιδεικνύουν µονότονη παράλληλη µετατόπιση (προς δεξιά και αριστερά), µε την αύξηση της 

κυκλικής περιοχής σάρωσης της τάσης πύλης, δείχνοντας ότι η κατάσταση κορεσµού του 

παγιδευµένου φορτίου (full charging) στο εµφυτευµένο οξείδιο λαµβάνει χώρα σε υψηλότερες 

τάσεις για την περίπτωση της χαµηλής δόσης εµφύτευσης. 

 Το σχ. 5.14 δείχνει την εξάρτηση της µεταβολής της τάσης επίπεδης ζώνης, ∆VFB, που 

επιδεικνύουν οι καµπύλες C-VG στην περιοχή των ± 15 V από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης 

dVG/dt. Για τις εµφυτευµένες σε 5×1015 Si+ cm-2 διατάξεις MOS (α), το παράθυρο µνήµης αυξάνει 

µονότονα, καθώς ο ρυθµός σάρωσης της τάσης µειώνεται (π.χ. από 0,4 σε 0,1 V/s). Αντίθετα, για 

την περίπτωση των εµφυτευµένων σε 1×1016 Si+ cm-2 διατάξεων (β), το εύρος της µεταβολής ∆VFB 
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Σχήµα 5.14: Καµπύλες HF C-VG λαµβανόµενες υπό δύο διαφορετικούς ρυθµούς σάρωσης της 
τάσης πύλης dVG/dt, για την περίπτωση των δόσεων: (α) 5×1015 Si+ cm-2, (β) 1×1016 Si+ cm-2. Τα 
βέλη δείχνουν τις περιοχές σάρωσης της τάσης πύλης, (+15 V, -3 V) και (-15 V, +3 V), αντίστοιχα. 
 
 
ελαττώνεται σηµαντικά µε τη µείωση του ρυθµού σάρωσης, προσεγγίζοντας τιµές κόρου (γύρω στα 

8,7 V), για dVG/dt < 0,1 V/s, οι οποίες είναι µικρότερες από αυτές των εµφυτευµένων σε χαµηλή 

δόση διατάξεων. (π.χ. γύρω στα 11,0 V, για αντίστοιχες συνθήκες σάρωσης). Η διαφορετική 

µεταβολή των χαρακτηριστικών υστέρησης που επιδεικνύουν οι καµπύλες C-VG µε την περιοχή και 

το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης, για την περίπτωση της χαµηλής και της µεσαίας δόσης, 

σχετίζονται µε τις διαφορές τις οποίες εµφανίζει η δοµή των εµφυτευµένων υµενίων µε τη δόση 

εµφύτευσης, µετά τη θερµική ανόπτηση. 

Όπως προαναφέρθηκε (π.χ. σχ. 5.2), τα κέντρα παγίδευσης ηλεκτρονίων/ οπών σε 

εµφυτευµένα οξείδια πύλης συνδέονται άµεσα µε τη δοµή του εµφυτευµένου υλικού µετά την 

ανόπτηση. Λαµβάνοντας υπόψη τα πειραµατικά αποτελέσµατα (µελέτη ΤΕΜ) του κεφ. 4, η 

παρατηρούµενη ιδιότητα της παγίδευσης φορτίου (π.χ. η υστέρηση των καµπυλών HF C-VG) που 

επιδεικνύουν οι εµφυτευµένες διατάξεις σε δόση 5×1015 Si+ cm-2 αποδίδεται, κυρίως, σε κέντρα 

παγίδευσης φορτίου, τα οποία σχετίζονται µε την παρουσία επιπλέον ατόµων Si µέσα στη λεπτή 

εµφυτευµένη µήτρα SiO2 (π.χ. σε µη-ιζηµατοποιηµένα άτοµα Si). Να υπενθυµισθεί ότι η 

πιθανότητα σήραγγας είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την απόσταση του κέντρου από τη 

διεπιφάνεια SiO2/Si. Έτσι, για την περίπτωση χωρικά κατανεµηµένων κέντρων παγίδευσης φορτίου 

(περίπτωση χαµηλής δόσης) και για συγκεκριµένη τάση πύλης, η διαδικασία φόρτισης των κέντρων 

αναµένεται να προχωράει µε το χρόνο εφαρµογής της τάσης πύλης (αντιστρόφως ανάλογος του 

ρυθµού σάρωσης) από κέντρα κοντύτερα στη διεπιφάνεια SiO2 σε κέντρα περισσότερο 

αποµακρυσµένα από αυτήν. Ανάλογο αποτέλεσµα προκαλεί και η αύξηση της τάσης πύλης (π.χ. η 

αύξηση της περιοχής σάρωσης). Άρα, η παρατηρούµενη µονότονη διαστολή του παραθύρου 

µνήµης, που εµφανίζουν οι καµπύλες C-VG των εµφυτευµένων σε χαµηλή δόση διατάξεων MOS, 
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αποδίδεται στη συνεχόµενη διαδικασία έγχυσης φορτίου στο εµφυτευµένο οξειδίου πύλης µε την 

ελάττωση (αύξηση) του ρυθµού (της περιοχής) σάρωσης της τάσης VG (εξαιτίας των 

κατανεµηµένων κέντρων παγίδευσης του οξειδίου). 

Για την περίπτωση της µεσαίας δόσης, έντονα φαινόµενα ιζηµατοποίησης του 

εµφυτευµένου υλικού κατά τη διάρκεια της ανόπτησης, έχουν σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό 

σχεδόν-δισδιάστατης συστοιχίας σφαιρόµορφων νανο-κρυστάλλων (διαµέτρου ~ 3 nm) πολύ κοντά 

(περίπου 3 nm) από τη διεπιφάνεια SiO2/Si. Έτσι για τη δόση 1×1016 Si+ cm-2, οι εµφανιζόµενες 

χαρακτηριστικές υστέρησης C-VG σχετίζονται, κυρίως, µε την παγίδευση φορτίου (ηλεκτρονίων/ 

οπών) στους σχηµατιζόµενους νανο-κρυστάλλους, π.χ. µέσα σε αυτούς, ή πάνω στην επιφάνειά 

τους. Η παρατήρηση ατελώς κρυσταλλωµένων νανο-ιζηµάτων Si (για τη δόση αυτή) υποδεικνύει 

αυξηµένη πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων µέσα στο ενεργειακό χάσµα του κυρίως όγκου και 

της εξωτερικής επιφάνειας των σχηµατιζόµενων νανο-ιζηµάτων Si. Βέβαια και για αυτήν την 

περίπτωση, η πιθανή παγίδευση φορτίου σε κατανεµηµένα κέντρα (σχετιζόµενα µε την εµφύτευση) 

µέσα στο οξείδιο σήραγγας δεν αποκλείεται. Εντούτοις, επειδή εν συγκρίσει µε µία ατέλεια ο νανο-

κρύσταλλος επιδεικνύει µεγαλύτερη διατοµή παγίδευσης (capture cross section), η παγίδευση του 

φορτίου στην περιοχή του νανο-κρυστάλλου αναµένεται να επικρατεί. Έτσι, η εµφανιζόµενη 

κατάσταση πλήρους φόρτισης σε χαµηλότερες τάσεις πύλης, για τη µεσαία δόση εµφύτευσης, 

αποδίδεται στη χωρικά εντοπισµένη παγίδευση του φορτίου εντός του εµφυτευµένου οξειδίου (σε 

αντίθεση µε την περίπτωση της χαµηλής δόσης), καθώς και στην έντονη ηλεκτροστατική 

αλληλεπίδραση που υφίστανται τα παγιδευµένα ηλεκτρόνια/ οπές στους νανο-κρυστάλλους. Η 

παραµόρφωση της καµπύλης C-VG στο σχ. 2.13 (β), κατά την αρνητική περιοχή σάρωση της τάσης 

πύλης (π.χ. από –15 V σε + 15 V), υποδεικνύει δυναµικά φαινόµενα απώλειας του παγιδευµένου 

φορτίου (οπών για την περίπτωση αυτή) στο οξείδιο προς το υπόστρωµα Si κατά τη διάρκεια της 

µέτρησης. Τέτοια διαδικασία δυναµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των εισαγόµενων στο οξείδιο 

ηλεκτρονίων/ οπών και της περιοχής αναστροφής/ συσσώρευσης του Si, η οποία γίνεται 

εντονότερη µε την ποσότητα του παγιδευµένου φορτίου στους νανο-κρυστάλλους, θεωρείται 

επίσης υπεύθυνη για την εµφανιζόµενη ελάττωση της µεταβολής της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) 

µε το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης (σχ. 5.14 (β)). Λόγω του φραγµού Coulomb, ο νανο-

κρύσταλλος στην κατάσταση δυναµικής ισορροπίας µπορεί να παγιδεύσει ορισµένο αριθµό 

ηλεκτρονίων/ οπών για συγκεκριµένη τάση πύλης. Οι επιπλέον εισαγόµενοι σε αυτόν φορείς έχουν 

πεπερασµένη πιθανότητα να επιστρέψουν πίσω στο υπόστρωµα. Η πιθανότητα επιστροφής αυξάνει 

µε το χρόνο εφαρµογής της τάσης (π.χ. µε τη µείωση του ρυθµού σάρωσης της τάσης).  

 Η παρατηρούµενη ασυµµετρία στην ποσότητα του θετικού και του αρνητικού φορτίου, το
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Σχήµα 5.15: Σύγκριση των χαρακτηριστικών υστέρησης C-VG του προηγούµενου σχήµατος 
(ανοιχτά σύµβολα, dVG/dt =0,1 V/s) µε τις αντίστοιχες µη στρεσαρισµένες (fresh) καµπύλες C-VG 
(κλειστά σύµβολα, dVG/dt =0,4 V/s) των εµφυτευµένων οξειδίων πύλης, (α) 5×1015 Si+ cm-2 και (β) 
1×1016 Si+ cm-2, και µε τη χαρακτηριστική C-VG της µη εµφυτευµένης διάταξης αναφοράς (Ref.). 
 
 
οποίο παγιδεύεται υπό συµµετρικό ηλεκτρικό στρες µέσα στα εµφυτευµένα οξείδια πύλης, 

εξετάζεται παρακάτω, µέσω του σχήµατος 5.15. Για το σκοπό αυτόν, οι µη στρεσαρισµένες (Fresh) 

καµπύλες C-VG των εµφυτευµένων διατάξεων (κλειστά σύµβολα), (α) 5×1015 Si+ cm-2 και (β) 

1×1016 Si+ cm-2, συγκρίνονται µε τις χαρακτηριστικές υστέρησης που επιδεικνύουν οι καµπύλες C-

VG των αντίστοιχα εµφυτευµένων διατάξεων του σχ. 5.14 (ανοικτά σύµβολα, dVG/dt =0,1 V/s). Για 

την ελαχιστοποίηση πιθανών φαινοµένων φόρτισης, οι χαρακτηριστικές C-VG Fresh ελήφθησαν 

σαρώνοντας την τάση πύλης σε µια µικρή περιοχή τάσεων (από 0 V σε – 2 V (α), και από +1 V σε 

– 1 V (β)) µε ρυθµό 0,4 V/s. Επίσης, για σύγκριση δείχνεται η καµπύλη C-VG του µη εµφυτευµένου 

δείγµατος αναφοράς (Ref.). Λόγω της διαδικασίας εισαγωγής Si+,οι καµπύλες fresh C-VG των 

εµφυτευµένων διατάξεων δεν είναι παράλληλες µε την καµπύλη Ref. C-VG. Καθώς η δόση 

αυξάνεται, οι ζηµιές που προκαλούν τα εισαγόµενα Si+ στη διεπιφάνεια Si/SiO2 αυξάνονται 

(δηλαδή, τα επίπεδα Dit των εµφυτευµένων πυκνωτών είναι υψηλότερα εν συγκρίσει µε αυτά των 

διατάξεων αναφοράς), γεγονός το οποίο επιβραδύνει τη µετάβαση της χωρητικότητας προς την 

κατάσταση συσσώρευσης µε την ελάττωση της τάσης πύλης. Επιπλέον, εν συγκρίσει µε την 

καµπύλη αναφοράς (Ref.), η τάση επίπεδης ζώνης VFB των καµπυλών fresh C-VG (α) και (β) 

εµφανίζεται µετατοπισµένη προς τα δεξιά κατά 0,86 και 1,63 V αντίστοιχα. Η θετική µεταβολή της 

τάσης VFB δείχνει παγίδευση αρνητικού φορτίου στα εµφυτευµένα οξείδια πύλης. Συνήθως, τα 

εµφυτευµένα µε Si στρώµατα SiO2 θεωρούνται ουδέτερα µετά την κατεργασία τους σε υψηλή 

θερµοκρασία. Κατά συνέπεια, η παρατηρούµενη παγίδευση ηλεκτρονίων θεωρείται να λαµβάνει 

χώρα, κυρίως, κατά τη διάρκεια σάρωσης της µικρής περιοχής της τάσης πύλης. Σύµφωνα µε την 
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αναφορά [5.5], οι ατέλειες που δηµιουργούν τα επιπλέον εισαγόµενα άτοµα πυριτίου πολύ κοντά 

στη διεπιφάνεια Si/SiO2 δρουν ως αργές διεπιφανειακές παγίδες φορτίου σε θερµική ισορροπία µε 

το υπόστρωµα Si. Τα επίπεδα της πυκνότητας των παγίδων αυτών, για την περίπτωση των δόσεων 

5×1015 και 1×1016 Si+ cm-2, εκτιµώνται (µέσω της µεταβολής ∆VFB των 0,86 και 1,63 V), περίπου,

σε 6,1×1011 και 1,1×1012 cm-2 αντίστοιχα. 

 Στο σχ. 5.15, η προς τα δεξιά µετατόπιση των στρεσαρισµένων καµπυλών C-VG (ως προς 

την κατάσταση fresh), υπό συνθήκες δυναµικής ισορροπίας (αργό ρυθµό σάρωσης) σηµειώνεται µε 

∆VFB(+). Για την περίπτωση της µεσαίας δόσης (β), όπου η παγίδευση του φορτίου στο οξείδιο 

θεωρείται ότι σχετίζεται, κυρίως, µε την παρουσία των νανο-κρυστάλλων Si, η εµφανιζόµενη 

µετατόπιση ∆VFB(+) των, περίπου, 2,50 V µπορεί να συνδεθεί µε την πυκνότητα των 

σχηµατιζόµενων νανο-δοµών Si. Για παράδειγµα, υποθέτοντας για την κατάσταση ισορροπίας ένα 

ηλεκτρόνιο ανά νανο-κρύσταλλο, η πυκνότητα των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων για τη δόση 

1×1016 Si+ cm-2 (και συνθήκες θερµικής ανόπτησης, 950 °C/30 min) υπολογίζεται γύρω στα 

1,7×1012 cm-2. Βέβαια, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η παραπάνω εξαγόµενη τιµή της 

συγκέντρωσης θεωρείται ελαφρώς υπέρ-εκτιµηµένη, εξαιτίας της πιθανής συνεισφοράς στη 

διαδικασία παγίδευσης φορτίου των επιπλέον µεµονωµένων ατόµων Si που δεν έχουν 

ιζηµατοποιηθεί µέσα στο οξείδιο σήραγγας. Η µεγαλύτερη µετατόπιση ∆VFB(+), γύρω στα 3,26 V, 

για την περίπτωση της χαµηλής δόσης (α) (5×1015 Si+ cm-2), υποδεικνύει ότι η πυκνότητα των 

ηλεκτρονικών παγίδων µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο ελαττώνεται µε την αύξηση της δόσης 

εµφύτευσης. Για την περίπτωση της µεσαίας δόσης, λαµβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του 

κρυσταλλικού Si, 5×1022 atoms cm-2, ο σχηµατισµός ενός σφαιρόµορφου νανο-κρυστάλλου 

διαµέτρου 3 nm απαιτεί περίπου 700 άτοµα Si. Αν θεωρήσουµε, ότι τόσο ο νανο-κρύσταλλος όσο 

και το ξεχωριστό επιπλέον άτοµο Si (το οποίο δρα ως κέντρο παγίδευσης) µέσα στη µήτρα του 

οξειδίου παγιδεύουν ένα ηλεκτρόνιο, η διαδικασία ιζηµατοποίησης του εµφυτευµένου υλικού 

µειώνει την πυκνότητα των παγίδων µέσα στο υλικό αυτό. Αυτό βέβαια από µόνο του δεν αποτελεί 

πλεονέκτηµα για την αποδοτική λειτουργία της µνήµης, καθώς η πυκνότητα των παγίδων φορτίου 

στο οξείδιο πύλης σχετίζεται άµεσα µε το παράθυρο µνήµης το οποίο επιδεικνύει η διάταξη. Το 

βασικό πλεονέκτηµα που επιτυγχάνεται µέσω της ιζηµατοποίησης του εµφυτευµένου υλικού, 

ιδιαιτέρως για την περίπτωση του σχηµατισµού δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων, 

προέρχεται εν µέρει από την αλλαγή της δοµής των παγίδων (π.χ. η παγίδευση στους νανο-

κρυστάλλους αναµένεται να προσφέρει συντοµότερους χρόνους εγγραφής/ διαγραφής), και εν 

µέρει από την αλλαγή της αρχικής κατανοµής βάθους των εµφυτευµένων ατόµων µέσα στο οξείδιο 

(π.χ. η δισδιάστατη διάταξη των νανο-κρυστάλλων επιτρέπει ακριβή έλεγχο στο πάχος του οξειδίου 
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σήραγγας). Για την περίπτωση της µεσαίας δόσης, η αρχική κατανοµή βάθους των εµφυτευµένων 

ατόµων µέσα στο οξείδιο µετασχηµατίζεται µέσω ιζηµατοποίησης σε δισδιάστατη συστοιχία νανο-

κρυστάλλων τοποθετηµένη σε απόσταση περίπου 3 nm από τη διεπιφάνεια Si/SiO2. 

 Όσον αφορά την πολικότητα της τάσης πύλης, η συµµετρική, ως προς τη διάταξη αναφοράς 

(Ref.), εµφάνιση των στρεσαρισµένων καµπυλών C-VG για την περίπτωση της µεσαίας δόσης (σχ. 

15.5(β)) υποδεικνύει συµµετρικές απόλυτες τιµές παγιδευµένου φορτίου, σε συµφωνία µε την 

υπόθεση της παγίδευσης του φορτίου στους νανο-κρυστάλλους. Για την περίπτωση αυτή, η 

παγίδευση ηλεκτρονίων/ οπών θεωρείται ισοδύναµη. Αντίθετα, για την περίπτωση της χαµηλής 

δόσης 5×1015 Si+ cm-2, η παγίδευση οπών φαίνεται να γίνεται εντονότερη, καθώς η απόλυτη τιµή 

της τάσης πύλης αυξάνεται. Για παράδειγµα, υπό 10 V απόλυτη τιµή στρες VG (σχ. 5.12), οι 

καµπύλες υστέρησης C-VG εµφανίζονται συµµετρικά της καµπύλης αναφοράς (Ref.), ενώ καθώς η 

περιοχή της κυκλικής σάρωσης µεγαλώνει η προς τα αριστερά µετατόπιση των καµπυλών 

υπερισχύει (σχ. 5.15 (β)). Η παρατηρούµενη ασυµµετρία στις απόλυτες τιµές του παγιδευµένου 

φορτίου, για την περίπτωση της χαµηλής δόσης, αποδίδεται στις ιδιότητες των κατανεµηµένων 

κέντρων παγίδευσης, τα οποία δηµιουργεί η διαδικασία της εµφύτευσης (π.χ. κατά πόσον αυτά 

συµπεριφέρονται ως παγίδες ηλεκτρονίων ή οπών). 
 
 II) Εξάρτηση από το περιβάλλον της θερµικής ανόπτησης (PMA): Το σχήµα 5.16 δείχνει 

καµπύλες C-VG εµφυτευµένων διατάξεων οι οποίες έχουν υποστεί διάφορες διαδοχικές θερµικές 

κατεργασίες ανόπτησης µετάλλου (post-metallization annealing, PMA) σε διαφορετικές συνθήκες 

περιβάλλοντος ή/ και θερµοκρασίας. Η ανόπτηση-N2 αναφέρεται σε 100% περιβάλλον αζώτου, ενώ 

η ανόπτηση-H2 αναφέρεται σε περιβάλλον forming gas (αέριο µείγµα N2/H2, 5-10% H2). Οι 

καµπύλες C-VG των εµφυτευµένων διατάξεων που έχουν υποστεί τη διεργασία PMA σε 

περιβάλλον H2 εµφανίζονται λιγότερο διαταραγµένες, π.χ. µεταβαίνουν γρηγορότερα από την 

περιοχή αναστροφής στην περιοχή συσσώρευσης, περισσότερο εµφανής είναι η περίπτωση της 

µεγαλύτερης δόσης (β). Η συµπεριφορά αυτή αποδίδεται στη µείωση της πυκνότητας των 

διεπιφανειακών παγίδων της διάταξης κατά τη διάρκεια της θερµικής κατεργασίας σε περιβάλλον 

H2. Η ικανότητα του υδρογόνου να συµπληρώνει µερικώς ασυµπλήρωτα µοριακά τροχιακά στη 

διεπιφάνεια Si/SiO2, προκαλεί την ηλεκτρική αδρανοποίηση των κέντρων αυτών. Επιπλέον, η 

εµφανής µείωση στο παρατηρούµενο παράθυρο µνήµης έπειτα από θερµική ανόπτηση σε 

περιβάλλον H2 δείχνει ότι η παραπάνω διαδικασία κορεσµού ασυµπλήρωτων µοριακών τροχιακών 

Si λαµβάνει χώρα, όχι µόνο στη διεπιφάνεια Si/SiO2, αλλά και µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο. 

Τέτοιες ατέλειες µέσα στον όγκο του οξειδίου πιθανότατα συνδέονται µε την παρουσία µονήρων 

ηλεκτρονίων (dangling orbitals) πάνω στην επιφάνεια των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών (π.χ.
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Σχήµα 5.16: Καµπύλες C-VG εµφυτευµένων διατάξεων, λαµβανόµενες έπειτα από διαφορετικές 
συνθήκες ανόπτησης µετάλλου (PMA), π.χ. διαφορετικές θερµοκρασίες ή/ και διαφορετικό 
περιβάλλον. Ο χρόνος κάθε θερµικής κατεργασίας PMA, καθώς και ο ρυθµός σάρωσης της τάσης 
VG κάθε καµπύλης C-VG κρατήθηκαν σταθεροί, ίσοι µε 30 min και 0,4 V/s, αντίστοιχα. 
 
 
κέντρα •Si≡Si3 στη διεπιφάνεια Si-Nc/SiO2). Να σηµειωθεί ότι εν συγκρίσει µε τη χαµηλή δόση 

µείωση στο παράθυρο της µνήµης εµφανίζεται µεγαλύτερη για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ 

cm-2, περίπτωση εντονότερης ιζηµατοποίησης του εµφυτευµένου υλικού, γεγονός το οποίο ενισχύει 

την παρουσία τέτοιων κέντρων παγίδευσης φορτίου στην επιφάνεια των σχηµατιζόµενων νανο-

δοµών Si. Καθώς η θερµοκρασία ανόπτησης αυξάνεται, η επίδραση της ανόπτησης-H2 στις 

χαρακτηριστικές C-VG των εµφυτευµένων διατάξεων φαίνεται να γίνεται δραστικότερη. Αντιθέτως, 

για την περίπτωση της ανόπτησης-N2 (ένθετα 5.16 (α) και (β)), η αύξηση της θερµοκρασίας δεν 

επηρεάζει ουσιαστικά τις καµπύλες υστέρησης C-VG των εµφυτευµένων διατάξεων MOS. 

 
194



 
 
Κεφάλαιο 5 ∆ιατάξεις µνήµης  MOS µε οξείδια πύλης εµφυτευµένα µε 1 keV- Si+                                Ε. Καπετανάκης 
 
 

5.5.2 Εξέταση δυναµικών φαινοµένων σήραγγας µέσω µετρήσεων 

χωρητικότητας και αγωγιµότητας 
 
 Για την περίπτωση της υψηλής δόσης εµφύτευσης (≥2×1016 Si+ cm-2), περίπτωση 

σχηµατισµού καλά κρυσταλλωµένων µεγάλων νανο-κρυστάλλων Si (Nc-Si) σε πυκνή διάταξη σε 

µικρή απόσταση από το υπόστρωµα, η καταγραφή της χωρητικότητας C και της αγωγιµότητας G 

σε ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων επέτρεψαν τη µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς του 

µηχανισµού σήραγγας ηλεκτρονίων/ οπών µεταξύ των Nc-Si και του υποστρώµατος p-Si. Οι 

ιδιότητες της δυναµικής µεταφοράς φορτίου (ηλεκτρονίων/ οπών) στις ισχυρά εµφυτευµένες 

διατάξεις MOS παρουσιάζονται και συζητιώνται λεπτοµερώς στις ενότητες που ακολουθούν. 
 

I) Χαρακτηριστικές χωρητικότητας C-VG και C--f: Το σχήµα 5.17 (α) δείχνει την 

εξάρτηση των καµπυλών C-VG από τη συχνότητα f του ασθενούς σήµατος a.c. (25 mVp-p), το οποίο 

χρησιµοποιείται για την ανίχνευση της χωρητικότητας, για την περίπτωση των εµφυτευµένων σε 

5×1016 Si+ cm-2 διατάξεων D-MOS. Οι συγκεκριµένες καµπύλες C-VG ελήφθησαν σαρώνοντας την 

τάση πύλης µε φορά από την περιοχή αναστροφής (θετικές τάσεις) προς την περιοχή συσσώρευσης, 

ωστόσο η µορφή τους βρέθηκε ανεξάρτητη από τη φορά και το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης. 

Για την εξεταζόµενη περιοχή συχνοτήτων f (π.χ. f=1000, 500, 100, 50, και 10 kHz), οι 

χαρακτηριστικές C-VG επιδεικνύουν έντονη διασπορά στην περιοχή απογύµνωσης-συσσώρευσης 

(αρνητικές τάσεις πύλης). Η µέγιστη χωρητικότητα Cmax αυξάνεται καθώς η συχνότητα 

ελαττώνεται από 1 MHz σε 100 kHz και αρχίζει να σταθεροποιείται για συχνότητες f <100 kHz. Η 

απόλυτη τιµή της τάσης πύλης για την οποία η χωρητικότητα προσεγγίζει τη µέγιστη τιµή (~ 75 pF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5.17: Καµπύλες HF C-VG διατάξεων D-MOS (α) και E-MOS (β), εµφυτευµένων σε 5×1016 
Si+ cm-2 (ένθετο (α) 2×1016 Si+ cm-2) µετρηµένες σε διάφορες συχνότητες f ασθενούς (25 mV) a.c. 
σήµατος ανίχνευσης. 
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Σχήµα 5.18: Εξάρτηση της 
χωρητικότητας στην περιοχή 
συσσώρευσης από τη συχνότητα 
του ασθενούς ηµιτονοειδούς 
σήµατος (25 mVp-p), για την 
περίπτωση του µη-εµφυτευµένου 
δείγµατος αναφοράς και τριών 
διαφορετικών δόσεων εµφύτευσης. 
 
 
 
 

 
 

ιώνεται µε τη συχνότητα. Παρόµοια συµπεριφορά επιδεικνύουν και οι καµπύλες C-VG των 

φυτευµένων σε 2×1016 Si+ cm-2 διατάξεων D-MOS (ένθετο (α)), καθώς και των εµφυτευµένων σε 

ηλή δόση διατάξεων Ε-MOS (το σχ. (β) δείχνει την περίπτωση της δόσης 5×1016 Si+ cm-2). 

Πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία εµφανίζουν τη µεταβολή της χωρητικότητας στην 

ριοχή συσσώρευσης (π.χ. για σταθερή τάση πύλης VG= - 9V) σε ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων 

.χ. από 100 Hz έως 1 MHz) δείχνονται στο σχήµα 5.18, για την περίπτωση του µη-εµφυτευµένου 

ίγµατος αναφοράς και τριών διαφορετικών δόσεων εµφύτευσης. Τα δείγµατα τα οποία είναι, είτε 

 εµφυτευµένα (αναφοράς), είτε εµφυτευµένα σε χαµηλή (5×1015 Si+ cm-2) ή µεσαία δόση (1×1016 
+ cm-2), επιδεικνύουν σταθερή χωρητικότητα, γύρω στα 60 pF. Η παρατηρούµενη χωρητικότητα 

τιστοιχεί σε ενεργό πάχος οξειδίου πύλης, περίπου, ίσο µε 37 nm, τιµή η οποία είναι σε καλή 

µφωνία µε το συνολικό πάχος του οξειδίου πύλης, (CVD+εµφυτευµένο οξείδιο ~37±1 nm), 

αγόµενο µέσω ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ). Για την περίπτωση των υψηλών 

σεων, 2 και 5×1016 Si+ cm-2, η χωρητικότητα επιδεικνύει έντονη εξάρτηση από τη συχνότητα. 

α χαµηλές συχνότητες η χωρητικότητα σταθεροποιείται γύρω στα 75 pF, τιµή η οποία αντιστοιχεί 

 ενεργό πάχος οξειδίου ίσο µε 29,5 nm (συγκρίσιµο µε το εµφανιζόµενο διαµέσου παρατήρησης 

Μ πάχος του οξειδίου CVD, περίπου, 30±1 nm). Καθώς η συχνότητα αυξάνεται, η 

ρητικότητα γίνεται µικρότερη και ασυµπτωτικά σταθεροποιείται σε τιµές οι οποίες αντιστοιχούν 

 ενεργό πάχος οξειδίου πολύ κοντά µε αυτό της µη-εµφυτευµένης διάταξης.  

Το σχήµα 5.19 (α) απεικονίζει τη µεταβολή της χωρητικότητας ∆C σαν συνάρτηση της 

χνότητας f για τρεις διαφορετικές τάσεις πύλης στην περιοχή συσσώρευσης, για την περίπτωση 

ν εµφυτευµένων διατάξεων σε δόση 5×1016 Si+ cm-2. Η ποσότητα ∆C αναφέρεται 
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Σχήµα 5.19: Εξάρτηση από τη συχνότητα της µεταβολής της χωρητικότητας των εµφυτευµένων, σε 
υψηλή δόση, διατάξεων MOS για διάφορες τάσεις πόλωσης στην περιοχή συσσώρευσης. 
 
 
στη διαφορά της χωρητικότητας µεταξύ των εµφυτευµένων δειγµάτων (τα οποία περιέχουν Nc-Si) 

και του µη εµφυτευµένου δείγµατος αναφοράς (χωρίς Nc-Si, ίση περίπου, µε 60 pF). Για κάθε τάση 

πόλωσης, η αύξηση της χωρητικότητας ∆C µειώνεται µε την αύξηση της συχνότητας. Ωστόσο, η 

ελάττωση της χωρητικότητας στις χαµηλότερες συχνότητες εµφανίζεται δραστικότερη για την 

περίπτωση της χαµηλότερης σε απόλυτη τιµή τάσης πόλωσης (π.χ. -5 V), σε σχέση µε την 

υψηλότερη τάση (π.χ. -15 V). Παρόµοια εξάρτηση από τη συχνότητα επιδεικνύει και η 

χωρητικότητα των εµφυτευµένων διατάξεων σε δόση 2×1016 Si+ cm-2. Εντούτοις, η σύγκριση των 

καµπυλών ∆C-f για την περίπτωση των δόσεων 2 και 5×1016 Si+ cm-2 (σχ. 5.19 (β)) δείχνει ότι, για 

την ίδια τάση πόλωσης, η µείωση της χωρητικότητας µε την αύξηση της συχνότητας γίνεται 

εντονότερη καθώς ελαττώνεται η δόση εµφύτευσης. 

Επιπροσθέτως, το σχ. 5.18 υποδεικνύει ότι η ασυνήθιστη εξάρτηση της χωρητικότητας από 

τη συχνότητα σχετίζεται άµεσα µε τη δόση των εµφυτευµένων Si+, παράµετρος η οποία επηρεάζει 

έντονα τη δοµή των εµφυτευµένων οξειδίων µετά την ανόπτηση. Όπως αναφέρεται στο κεφ. 4, η 

εµφύτευση σε δόση ίση ή µεγαλύτερη από 2×1016 Si+ cm-2 οδηγεί, έπειτα από κατάλληλη θερµική 

ανόπτηση, στο σχηµατισµό καλά κρυσταλλωµένων µεγάλων νανο-κρυστάλλων Si σε πυκνή 

διάταξη πολύ κοντά στο υπόστρωµα Si.  

Να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε αποτελέσµατα C-VG 

εξαρτώµενα από τη συχνότητα, τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε παρόµοιες διατάξεις νανο-

κρυστάλλων Si MOS υποστρώµατος τύπου–n+ [5.33] και πρόσφατα τύπου–p [5.34], καθώς και σε 

διατάξεις n+-MOS µε ενσωµατωµένους µεταλλικούς νανο-κρυστάλλους Sn µέσα στο οξείδιο πύλης 

[5.35]. 
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         (α)                                                                     
 
Σχήµα 5.20: Απεικόνιση των ενεργειακών διαγραµµάτω
Si, για την περίπτωση εφαρµογής: (α) θετικής και (β) αρ
κρυσταλλικής πύλης. Επίσης, δείχνεται σχηµατικά η απ
του υποστρώµατος στις εναλλαγές του ασθενούς σήµατος
 
 

II) Φυσικοί µηχανισµοί δυναµικής ανταλλαγής 

χωρητικότητας από τη συχνότητα, για την περίπτωση τ

παρακάτω µέσω των ενεργειακών διαγραµµάτων ζώνης τ

Όπως δείχνει το σχ. 5.20 (α), υπό συνθήκες εφαρ

πολύ-κρυσταλλικής πύλης (n+ poly-Si), η επιφάνεια του

τους φορείς πλειονότητας (οπές), ενώ φορείς µειονότητα

Σε αντίθεση µε το κυρίως σώµα, η επιφάνεια του 

αναστροφής (δηλαδή, η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων ε

οπών). Σε αυτήν την κατάσταση, οι οπές µπορούν να 

σήµατος a.c. µόνο κοντά στη διεπιφάνεια της περιοχής α

άλλη µεριά, τα ηλεκτρόνια (φορείς µειονότητας) του 

Si/SiO2 µπορούν να ακολουθούν την εφαρµοζόµενη ενα

περίοδος του σήµατος a.c. υπερβαίνει το χαρακτηρ

µειονότητας, δηλαδή το χρόνο που απαιτείται για να 

αναστροφής. Στις διατάξεις πυκνωτών η µοναδική πηγή

και ο ρυθµός παραγωγής τους καθορίζεται, κυρίως, 

ηλεκτρονίων-οπών στην περιοχή φορτίου χώρου. Για 

φορέων µειονότητας στη θερµοκρασία δωµατίου κυµαίνε

θέτει τη συχνότητα αποκοπής του στρώµατος αναστρο

εξεταζόµενη περιοχή συχνοτήτων (σχ. 5.17), η συνεισφο
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        (β) 

ν της δοµής n+-polySi/SiO2/Si-Nc/SiO2/p-
νητικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πολύ-
όκριση των φορέων πλειονότητας (οπές) 
 a.c ανίχνευσης της χωρητικότητας. 

φορτίου: Η παρατηρούµενη εξάρτηση της 

ης υψηλής δόσης εµφύτευσης, συζητιέται 

ης δοµής n+-polySi/SiO2/Si-Nc/SiO2/p-Si. 

µογής θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της 

 υποστρώµατος p-Si απογυµνώνεται από 

ς (ηλεκτρόνια) συσσωρεύονται σε αυτήν. 

υποστρώµατος βρίσκεται σε κατάσταση 

ίναι µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των 

ακολουθούν τις εναλλαγές του ασθενούς 

πογύµνωσης του υποστρώµατος. Από την 

στρώµατος αναστροφής στη διεπιφάνεια 

λλασσόµενη τάση πύλης µόνον εφόσον η 

ιστικό χρόνο απόκρισης των φορέων 

τροφοδοτηθεί µε ηλεκτρόνια το στρώµα 

 φορέων µειονότητας είναι το υπόστρωµα 

από το ρυθµό γένεσης-επανασύνδεσης 

το Si, ο τυπικός χρόνος απόκρισης των 

ται µεταξύ 0,01 και 1 s, γεγονός το οποίο 

φής κάτω από τα 100 Hz. Έτσι, για την 

ρά των νανο-κρυστάλλων Si (Nc-Si) στη 
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µετρούµενη χωρητικότητα της διάταξης στην περιοχή αναστροφής (θετική τάση πύλης) είναι 

αµελητέα, καθώς κανένα γεγονός σήραγγας ηλεκτρονίου δεν µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια 

ενός κύκλου του σήµατος a.c. Η εξάρτηση της χωρητικότητας αναστροφής στην περιοχή των πολύ 

χαµηλών συχνοτήτων, π.χ. < 1 kHz, εξετάζεται σε ξεχωριστή ενότητα παρακάτω. Για την 

περίπτωση του σχ. 5.17 (π.χ. υψηλές συχνότητες), η µετρούµενη χωρητικότητα αναστροφής 

περιλαµβάνει τρεις εν σειρά χωρητικότητες COX, Ctun και CD. Όπου, COX και Ctun είναι οι 

γεωµετρικά υπολογισµένες χωρητικότητες µεταξύ της πύλης n+ poly-Si και του στρώµατος των Nc-

Si (περίπου ίση µε τη χωρητικότητα του οξειδίου εναπόθεσης), και µεταξύ του στρώµατος των Nc-

Si και της επιφάνειας του υποστρώµατος p-Si (χωρητικότητα του οξειδίου σήραγγας), αντίστοιχα, 

ενώ η CD αναφέρεται στη χωρητικότητα της απογυµνωµένης περιοχής του υποστρώµατος 

(depletion capacitance). Η εµφανιζόµενη διαφορά των περίπου 10 pF ανάµεσα στη χωρητικότητα 

αναστροφής CINV των διατάξεων D- και Ε-MOS (π.χ. στα σχ. 5.17 (α) και (β), CINV ~30 και ~40 pF 

για τις διατάξεις D-MOS και Ε-MOS αντίστοιχα) αποδίδεται στη διαφορετική χωρητικότητα CD 

των διατάξεων αυτών, εξαιτίας των διαφορετικών επιπέδων νόθευσης του υποστρώµατος. 

Αντίθετα, υπό συνθήκες εφαρµογής αρνητικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης, σχ. 5. 20 

(β), οι οπές συσσωρεύονται στην πάνω επιφάνεια του υποστρώµατος Si όπου µπορούν να 

µετακινηθούν µε το µηχανισµό άµεσης σήραγγας προς τη ζώνη σθένους των νανο-κρυστάλλων Si, 

διαµέσου του λεπτού οξειδίου. Για την περίπτωση όπου η συχνότητα είναι αρκετά υψηλή, ώστε 

κανένα γεγονός σήραγγας να µην µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου του σήµατος 

a.c., η επίδραση των Nc-Si στη χωρητικότητα είναι αµελητέα και η µετρούµενη χωρητικότητας της 

διάταξης προσεγγίζει τη χωρητικότητα του δείγµατος χωρίς ενσωµατωµένους Nc-Si στο οξείδιο 

πύλης. ∆ηλαδή, αυτή προσεγγίζει τη συνολική τιµή των εν σειρά χωρητικοτήτων COX και Ctun, 

περίπου, ίση µε τη χωρητικότητα συσσώρευσης των 60 pF του µη εµφυτευµένου δείγµατος 

αναφοράς. Καθώς η συχνότητα ελαττώνεται, η διαδικασία σήραγγας των οπών µεταξύ του 

υποστρώµατος και της νανο-κρυσταλλικής ζώνης αρχίζει να ακολουθεί τις εναλλαγές του a.c. 

σήµατος ανίχνευσης. Η συµφασική, µε το ασθενές a.c. σήµα, ανταλλαγή οπών ανάµεσα στους Nc-

Si και το υπόστρωµα προκαλεί αύξηση της χωρητικότητας της διάταξης. 

Ο βαθµός αύξησης της χωρητικότητας εξαρτάται από τον αριθµό των νανο-κρυστάλλων Si 

που συµµετέχει στη δυναµική ανταλλαγή φορτίου. Σε χαµηλή τάση η αύξηση της χωρητικότητας 

συσσώρευσης προέρχεται, κυρίως, από τη συνεισφορά των µεγαλύτερων Nc-Si, οι οποίοι έχουν τη 

χαµηλότερη κβαντικά εντοπισµένη ενεργειακή κατάσταση. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι εξαιτίας 

της εκτεταµένης διασποράς µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si (παρατηρήσεις 

ΤΕΜ, κεφ.4) η βασική στάθµη των Nc-Si αναµένεται να παρουσιάζει ευρεία κατανοµή ενεργειών. 
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Καθώς η σταθερή αρνητική τάση πόλωσης αυξάνει, η στάθµη Fermi του υποστρώµατος κινείται 

προς υψηλότερες ενεργειακές καταστάσεις οπών, οπότε µπορεί να ευθυγραµµίζεται µε τις 

υψηλότερες ενεργειακές καταστάσεις των Nc-Si, π.χ. τις βασικές στάθµες των µικρότερων Nc-Si 

και τις διεγερµένες των µεγαλύτερων Nc-Si. Κατά συνέπεια ο αριθµός των Nc-Si που συµµετέχει 

στη δυναµική ανταλλαγή φορτίου µεγαλώνει µε την αύξηση της αρνητικής τάσης πόλωσης, 

γεγονός το οποίο προκαλεί αύξηση στη µετρούµενη χωρητικότητα της διάταξης.  

Η παρατηρούµενη δραστική ελάττωση της χωρητικότητας στις χαµηλότερες συχνότητες για 

την περίπτωση της χαµηλής τάσης πόλωσης (π.χ. σχ. 5.19) αποδίδεται στον υψηλότερο ενεργειακό 

φραγµό των µεγαλύτερων Nc-Si (εξαιτίας της χαµηλότερης βασικής ενεργειακής τους στάθµης). Ο 

υψηλός ενεργειακός φραγµός αυξάνει την αντίσταση σήραγγας, οπότε οι οπές στους µεγάλους Nc-

Si δεν µπορούν να συγχρονιστούν µε το σήµα a.c. γεγονός το οποίο προκαλεί δραστική µείωση της 

χωρητικότητας στις χαµηλές τάσεις πόλωσης. 

Όταν η τάση πύλης γίνει αρκετά υψηλή ώστε η δυναµική ανταλλαγή του φορτίου να µπορεί 

να λάβει χώρα µεταξύ του συνόλου των Nc-Si και του υποστρώµατος, η χωρητικότητα προσεγγίζει 

τη µέγιστη τιµή COX του οξειδίου ελέγχου (περίπου 75 pF). Επιπλέον αύξηση της τάσης πύλης δεν 

προκαλεί περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας. Να σηµειωθεί ότι οι παρατηρούµενες τιµές της 

µέγιστης και της ελάχιστης χωρητικότητας συσσώρευσης (σχ.5.17-19) συµφωνούν ποσοτικά µε την 

παραπάνω ερµηνεία. 
 

III) Υπολογισµός χαρακτηριστικών χρόνων σήραγγας: Οι πειραµατικές καµπύλες C-f των 

εµφυτευµένων σε υψηλή δόση διατάξεων υπό συνθήκες συσσώρευσης (εφαρµογής σταθερής 

αρνητικής τάσης (-VG) στο ηλεκτρόδιο της πύλης) µπορούν να αναλυθούν µε τη βοήθεια των 

ισοδύναµων κυκλωµάτων του σχ. 5.21. Η τάση Va.c. αναφέρεται στο εφαρµοζόµενο ασθενές 

ηµιτονοειδές σήµα (π.χ. 25 mVp-p), αναγκαίο για την ανίχνευση της χωρητικότητας. Στο κύκλωµα 

του σχ. 5.21 (α), η αντίσταση Ri
t µοντελοποιεί την ικανότητα ηλεκτρικής σύζευξης των Nc-Si µε το 

υπόστρωµα Si και οι χωρητικότητες Ci
t και Ci

OX την ικανότητα χωρητικής σύζευξης των Nc-Si µε 

το υπόστρωµα και την πύλη αντίστοιχα. Η αντίσταση Ri
t εξαρτάται από την τάση πόλωσης (-VG), 

την ηλεκτρική ποιότητα και το πάχος του οξειδίου έγχυσης, καθώς και από το µέγεθος των νανο-

κρυστάλλων. Η αντίσταση του παχέος (πάνω) στρώµατος οξειδίου ελέγχου (π.χ. οξείδιο 

εναπόθεσης) θεωρείται άπειρη. Η χωρητικότητα Ci
b αναφέρεται στη χωρητικότητα του οξειδίου 

πύλης, το οποίο είναι µεταξύ των ενσωµατωµένων Nc-Si. Για την περίπτωση όπου η διάταξη των 

σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων είναι πολύ πυκνή, η συνεισφορά της Ci
b στην ολική 

χωρητικότητα της διάταξης µπορεί να αγνοηθεί, οπότε το ισοδύναµο κύκλωµα της διάταξης µπορεί 

να απλοποιηθεί σε αυτό του σχ. 5.21 (β). Η αντίσταση Rtun δηλώνει την αντίσταση σήραγγας του 
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Σχήµα 5.21: (α) Ισοδύναµο κύκλωµα της διάταξης MOS µε ενσωµατωµένους και ηλεκτρικά 
αποµονωµένους νανο κρυστάλλους Si πολύ κοντά στο υπόστρωµα, υπό συνθήκες µέτρησης της 
χωρητικότητας συσσώρευσης (VG<0 V). (β) Απλοποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα για την περίπτωση 
σχεδόν συνεχόµενης ενσωµατωµένης νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας. 
 
 

λεπτού (κάτω) στρώµατος οξειδίου, , όπου Ν είναι ο αριθµός των Nc-Si, ενώ οι 

χωρητικότητες και 
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ttun CC µπορούν να προσεγγιστούν µε τις γεωµετρικές 

χωρητικότητες των οξειδίων ελέγχου και σήραγγας, αντίστοιχα.  

Εξετάζοντας το ισοδύναµο κύκλωµα (β), η εξάρτηση από τη συχνότητα ω (=2πf) της 

µετρούµενης χωρητικότητας και της κανονικοποιηµένης αγωγιµότητας G(ω)/ω των εµφυτευµένων 

διατάξεων µπορούν να εκφραστούν αναλυτικά µε τις παρακάτω εξισώσεις [5.35, 5.36, παρ. Α]: 
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Όπου, C0 είναι ο εν σειρά συνδυασµός των χωρητικοτήτων COX και Ctun, ενώ η σταθερά χρόνου 

RC, η οποία χαρακτηρίζει τη δυναµική διαδικασία σήραγγας µπορεί να εκφραστεί ως:  

 
( )OXtuntun CCR +=τ                                                              [5.3] 

 
Με τη βοήθεια των εξ. [5.1 ή 5.2], η χαρακτηριστική σταθερά χρόνου της παρατηρούµενης 

δυναµικής ανταλλαγής οπών µεταξύ του υποστρώµατος p-Si και των νανο-κρυστάλλων Si µπορεί 

να εκτιµηθεί µέσω προσαρµογής των πειραµατικών δεδοµένων C-f (G). 
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,
,

Σχήµα 5.22: Αποτελέσµατα προσαρµογής για την περίπτωση των εµφυτευµένων σε υψηλή δόση 
διατάξεων MOS, για διάφορες σταθερές αρνητικές τάσεις πύλης. Τα σύµβολα αντιστοιχούν στα 
πειραµατικά δεδοµένα C-f και οι γραµµές στις θεωρητικές καµπύλες προσαρµογής. 
 
 

Αποτελέσµατα της διαδικασίας προσαρµογής των πειραµατικών δεδοµένων εξάρτησης της 

χωρητικότητας συσσώρευσης από τη συχνότητα, για διάφορες τάσεις πύλης, δείχνονται στο σχ. 

5.22 (α), για την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+ cm-2. Οι θεωρητικές καµπύλες υπολογίστηκαν µε 

χρήση της εξ. 5.1, θεωρώντας την ποσότητα τ ως τη µοναδική παράµετρο προσαρµογής. Για τη 

χωρητικότητα C0 χρησιµοποιήθηκε η µετρούµενη τιµή (στην αντίστοιχη τάση πύλης) της 

χωρητικότητας του δείγµατος αναφοράς, το οποίο δεν περιέχει Nc-Si, ενώ για τη COX 

χρησιµοποιήθηκε η τιµή των 75,5 pF. Για την περίπτωση των 2 και 5×1016 Si+ cm-2 εµφυτευµένων 

διατάξεων και για τάση πύλης ίση µε –9 V, η παραπάνω διαδικασία προσαρµογής εµφανίζει 

χαρακτηριστικούς χρόνους 5,7 και 2,7 µs, σχ. 5.22 (β). Περισσότερο αρνητική τάση πύλης οδηγεί 

σε µικρότερους χαρακτηριστικούς χρόνους, ενώ µεγαλύτεροι χρόνοι παρατηρούνται για 

χαµηλότερες αρνητικές τάσεις πύλης, σχ. 5.23 (α).  

Καθώς η απόλυτη τιµή της σταθερής τάσης VG µεγαλώνει, το επίπεδο Fermi της επιφάνειας 

Si ευθυγραµµίζεται µε υψηλότερα ενεργειακά κβαντικά επίπεδα του νανο-κρυστάλλου, γεγονός το 

οποίο κάνει εντονότερη την ηλεκτρική σύζευξη (και ελαττώνει το χαρακτηριστικό χρόνο 

ανταλλαγής φορτίου) ανάµεσα στους Nc-Si και το στρώµα συσσώρευσης του υποστρώµατος. 

Επίσης, εξαιτίας του µεγαλύτερου χωρικού απεντοπισµού της κυµατοσυνάρτησης των υψηλότερων 

ενεργειακών καταστάσεων, η πιθανότητα πλευρικής σύνδεσης µεταξύ των ‘σχεδόν-ατοµικών’ 

καταστάσεων των γειτονικών Nc-Si αυξάνεται µε την τάση πύλης [5.37]. Τέτοια πλευρική 

ηλεκτρική σύζευξη των Nc-Si σε υψηλή τάση πύλης επιτρέπει τη µεταφορά φορτίου µεταξύ 

όµορων Nc-Si. Κατά συνέπεια για την περίπτωση της υψηλής δόσης (≥2×1016 Si+ cm-2), όπου οι 
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σχηµατιζόµενοι Nc-Si εµφανίζονται πολύ κοντά µεταξύ τους (π.χ. η νανο-κρυσταλλική στοιβάδα 

είναι σχεδόν συνεχής), ενδεχόµενη µεταφορά φορτίου µέσω ενός µόνον αρκετά αγώγιµου 

µονοπατιού στο υποβαθµισµένο οξείδιο σήραγγας µπορεί να προκαλέσει έντονη µετακίνηση 

φορτίου στο σύνολο των νανο-κρυστάλλων, αυξάνοντας έτσι την ηλεκτρική σύζευξη µε το 

υπόστρωµα ολόκληρης της νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας. Επειδή, τόσο οι ατέλειες οι οποίες 

εισάγονται στο οξείδιο εξαιτίας της εµφύτευσης, όσο και ο βαθµός της πλευρικής ηλεκτρικής 

σύζευξης των Nc-Si αναµένονται και τα δύο να εξαρτώνται από την εµφυτευµένη δόση, η 

χαµηλότερη δόση οδηγεί σε µεγαλύτερους χαρακτηριστικούς χρόνους, σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα προσαρµογής των πειραµατικών καµπυλών C-f των δόσεων 2 και 5×1016 Si+ cm-2. 

Οι αρκετά µεγάλοι χαρακτηριστικοί χρόνοι, οι οποίοι παρατηρούνται για την περίπτωση 

των χαµηλότερων δόσεων (<2×1016 Si+ cm-2) αποδίδονται στο παχύτερο στρώµα και τη βελτιωµένη 

ποιότητα του οξειδίου σήραγγας, τα οποία προκαλούν σηµαντική αύξηση της αντίστασης σήραγγας 

Rtun, καθώς και στη δοµή του εµφυτευµένου υλικού µετά την ανόπτηση. Η δράση των επιπλέον, 

χωρικά κατανεµηµένων, ατόµων Si ως παγίδες φορτίου, συµπεριφορά η οποία αναµένεται για την 

περίπτωση της χαµηλής δόσης 5×1015 Si+ cm-2, ή/ και ο σχηµατισµός ατελώς κρυσταλλωµένων και 

ηλεκτρικά αποµονωµένων πλευρικά νανο-κρυστάλλων (περίπτωση της µεσαίας δόσης 1×1016 Si+ 

cm-2), οδηγεί στην αύξηση του χαρακτηριστικού χρόνου φόρτισης/ εκφόρτισης του οξειδίου πύλης. 

Για την περίπτωση της µεσαίας και χαµηλής δόσης, οι εµφανιζόµενες µεγάλες µετατοπίσεις της 

τάσης επίπεδης ζώνης των καµπυλών C-VG του σχ. 5.12 (φαινόµενο µνήµης) αποδίδονται στους 

µεγαλύτερους χρόνους συγκράτησης του φορτίου µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο πύλης. 

Η σταθερά χρόνου RC ενδέχεται να εκτιµηθεί θεωρητικά χρησιµοποιώντας την εξ. [5.3]. Η 

αντίσταση σήραγγας, Rtun, είναι δυνατόν να θεωρηθεί σε πρώτη προσέγγιση ως η αντίσταση του 

λεπτού στρώµατος οξειδίου σήραγγας και να εκφραστεί ως: , όπου, J1)/( −∂∂= tuntuntun VJR tun και 

Vtun είναι η πυκνότητα του ρεύµατος και η εφαρµοζόµενη τάση διαµέσου του οξειδίου, αντίστοιχα. 

Για τη διάταξη MOS µε υπέρλεπτο οξείδιο πύλης, το ρεύµα άµεσης σήραγγας διαµέσου του 

οξειδίου υπό συνθήκες έντονης συσσώρευσης του υποστρώµατος µπορεί να εκφραστεί µέσω της 

παρακάτω απλοποιηµένης σχέσης [5.38]: 

 
( )[ ]










 Φ−−−
=

tun

Btun
tuntun E

qVB
AEJ

5.1
2 /11

exp                                          [5.4] 

 
όπου: Etun=Vtun /dtun είναι το εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο διαµέσου του λεπτού οξειδίου πύλης 

πάχους dtun, και ΦΒ είναι ο ενεργειακός φραγµός των φορέων ρεύµατος. Οι σταθερές Α και Β έχουν 

ορισθεί στο κεφ. 2 (εξ. 2.4). 
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Σχήµα 5.23: (α): Σταθερά χρόνου του µηχανισµού µεταφοράς οπών µεταξύ της νανο-κρυσταλλικής 
ζώνης Si και του υποστρώµατος p-Si. Τα σύµβολα αντιστοιχούν στη σταθερά χρόνου που 
προκύπτει από τη διαδικασία προσαρµογής των πειραµατικών δεδοµένων των εµφυτευµένων σε 
υψηλή δόση δειγµάτων (δείχνεται στο σχ. 5.22). Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιστοιχούν στους 
χρόνους RC που υπολογίζονται θεωρητικά (εξ. [5.3]), για διάφορα πάχη οξειδίου σήραγγας. (β): 
Θεωρητικές καµπύλες Jtun-Vtun (εξ. [5.4]) και Rtun(=∂Vtun/∂ Jtun)- Vtun για διάφορα πολύ-λεπτά 
στρώµατα SiO2 (dtun=2, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2 και 1 nm). 
 
 
 Θεωρητικές χαρακτηριστικές Jtun-Vtun σαν συνάρτηση του πάχους του οξειδίου πύλης 

δείχνονται στο σχ. 5.23 (β). Για τον υπολογισµό, η ενεργός µάζα των οπών και ο ενεργειακός 

φραγµός της ζώνης σθένους θεωρήθηκαν ότι είναι 0,28 m0 (µε m0 τη µάζα του ελεύθερου 

ηλεκτρονίου) [5.39] και 4,7 eV, αντίστοιχα. Η εµφανιζόµενη στο σχήµα οικογένεια των καµπυλών 

Rtun-Vtun προκύπτει µέσω αριθµητικής παραγώγισης των αντίστοιχων καµπυλών Jtun-Vtun. 

 Το σχ. 5.23 (α) δείχνει τις σταθερές χρόνου, οι οποίες εξάγονται από τα πειραµατικά 

δεδοµένα των εµφυτευµένων σε υψηλή δόση διατάξεων MOS, καθώς και αυτές οι οποίες 

υπολογίζονται θεωρητικά για διάφορα πολύ-λεπτά στρώµατα οξειδίου σήραγγας. Υποθέτοντας 

µηδενικό ολικό φορτίο στη δοµή MOS και αγνοώντας την κάµψη των ενεργειακών ζωνών του 

υποστρώµατος στην περιοχή συσσώρευσης η συσχέτιση της εφαρµοζόµενης τάσης πύλης, VG, µε 

τη διαφορά δυναµικού Vtun µεταξύ της νανο-κρυσταλλικής ζώνης Si και του υποστρώµατος p-Si 

µπορεί να εξαχθεί µέσω της παρακάτω απλής σχέσης: 
 

( FBG
tot

tun
tun VV

d
d

V −= )                                                              [5.5] 

 
όπου, dtun και dtot είναι τo πάχος του στρώµατος σήραγγας και το συνολικό πάχος του οξειδίου 

πύλης των πειραµατικών διατάξεων MOS, αντίστοιχα, και VFB είναι η τάση επίπεδης ζώνης. Για 
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τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές: dtun (dtot) = 2 (37) nm, (βλέπε παρατηρήσεις ΤΕΜ, κεφ. 

4), ενώ για την τάση VFB των πυκνωτών DMOS θεωρήθηκε η τιµή των –2,5 V (παρ.5.4 Α). 

Για τις µεγαλύτερες τάσεις πόλωσης οι εξαγόµενες πειραµατικά τιµές RC για την 

περίπτωση της υψηλότερης δόσης (5×1016 Si+ cm-2) είναι σε καλή συµφωνία µε εκείνες οι οποίες 

υπολογίζονται θεωρητικά (π.χ. αυτές ακολουθούν τη µεταβολή της θεωρητικής καµπύλης των 1,3 

nm). Η προέλευση της ασυµφωνίας στις χαµηλές συνθήκες πόλωσης µεταξύ των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων και του θεωρητικού υπολογισµού αποδίδεται, κυρίως, στη χρήση της εξ. [5.4], η 

οποία υποθέτει αγώγιµη συνεχόµενη πύλη στη θέση της νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας, αγνοώντας 

ενδεχόµενα φαινόµενα φόρτισης, κβαντικού εντοπισµού και ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb 

στους ξεχωριστούς νανο-κρυστάλλους Si. Η καλύτερη συµφωνία µεταξύ των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων και του θεωρητικού υπολογισµού για την περίπτωση της υψηλότερης δόσης 

αποδίδεται στην εντονότερη πλευρική ηλεκτρική σύζευξη των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων 

στην περιοχή των υψηλότερων τάσεων. Να σηµειωθεί ότι η σύγκριση µεταξύ των πειραµατικά 

εξαγόµενων σταθερών χρόνου και των θεωρητικών καµπυλών του σχ. 5.23 (α) δείχνει ενεργό 

πάχος οξειδίου σήραγγας στην περιοχή των 1,2-1,5 nm, µικρότερο από το φυσικό πάχος που 

εµφανίζουν οι παρατηρήσεις ΤΕΜ (2-2,5 nm, βλ. κεφ. 4). Εξαιτίας των ζηµιών που εισάγει η 

διαδικασία της εµφύτευσης µέσα στο στρώµα του οξειδίου, το ενεργό ηλεκτρικό πάχος του 

στρώµατος αυτού αναµένεται µικρότερο από το φυσικό του πάχος.  
 

IV) Χαρακτηριστικές αγωγιµότητας G-VG, G-f και πιθανή επίδραση των ενεργειακών 

καταστάσεων στη διεπιφάνεια Si-Nc/SiO2: Τυπικές καµπύλες αγωγιµότητας (a.c.)-τάσης, G-VG, 

των εµφυτευµένων διατάξεων MOS δείχνονται στο σχ. 5.24 (α). Για δόση µεγαλύτερη ή ίση µε 

2×1016 Si+ cm-2, οι χαρακτηριστικές G-VG επιδεικνύουν δοµές διπλής κορυφής. Το πρώτο µέγιστο 

(σηµειώνεται ως Α) εµφανίζεται στην περιοχή απογύµνωσης, ενώ το δεύτερο (π.χ. Β) στην περιοχή 

συσσώρευσης. Αντίθετα, οι καµπύλες G-VG των δειγµάτων αναφοράς ή των εµφυτευµένων σε 

δόση ίση µε ή µικρότερη από 1×1016 Si+ cm-2 δεν επιδεικνύουν καµία ανιχνεύσιµη δοµή σε χαµηλές 

συχνότητες (π.χ. ≤10 kHz), ενώ σε υψηλότερες συχνότητες αυτές εµφανίζουν µόνο την κορυφή Α, 

κατά τη µετάβαση από την περιοχή αναστροφής στην περιοχή συσσώρευσης, αλλά καµία κορυφή 

Β στην περιοχή συσσώρευσης. Επιπλέον, εν συγκρίσει µε την περίπτωση των υψηλότερων δόσεων, 

το µέγιστο της κορυφής Α είναι πολύ ασθενές, µικρότερο κατά µία τάξη µεγέθους, για την 

περίπτωση των χαµηλότερων δόσεων (≤1×1016 Si+ cm-2). 

 Γενικά, το πραγµατικό µέρος G της µετρούµενης ποσότητας Y (admittance) σχετίζεται µε 

τις ενεργειακές απώλειες a.c. λόγω της δυναµικής µετακίνησης των ευκίνητων φορέων κατά τη 

διάρκεια της εφαρµογής της θετικής και της αρνητικής ηµιπεριόδου του ασθενούς εναλλασσόµενου 
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Σχήµα 5.24: (α): Καµπύλες αγωγιµότητας-τάσης (G-
VG) των διατάξεων D-MOS, µετρηµένες σε 
συχνότητα f =10 kHz. (β): ∆ιορθωµένες, από 
σειριακή αντίσταση, κανονικοποιηµένες καµπύλες 
G/ω-f για διάφορες τάσεις πύλης στην περιοχή 
συσσώρευσης. (γ): Σύγκριση µεταξύ µετρούµενης 
(κλειστά σύµβολα) και διορθωµένης (ανοικτά 
σύµβολα) καµπύλης G/ω-f., για την περίπτωση της 
δόσης 5×1016 Si+ cm-2. Η γραµµή αναφέρεται στη 
θεωρητική καµπύλη G/ω-f η οποία προκύπτει µε 
χρήση της εξ. [5.2], θέτοντας (COX – C0) =9,5 pF 
και τ=1,2 µs.. 

, 

 
 
σήµατος. Συνήθως, για την περίπτωση της συµβατικής διάταξης MOS, η καµπύλη G-VG εµφανίζει 

µία απλή κορυφή στην περιοχή απογύµνωσης, η οποία αποδίδεται, κυρίως, σε ενεργειακές 

απώλειες εξαιτίας της δυναµικής ανταλλαγής ηλεκτρονίων (οπών) µεταξύ των ζωνών 

αγωγιµότητας (σθένους) και των ενεργειακών καταστάσεων της διεπιφάνειας Si/SiO2 [5.40]. Για 

την περίπτωση της διάταξης MOS µε ενσωµατωµένους νανο-κρυστάλλους στο οξείδιο πύλης, η 

ενδεχόµενη δυναµική µετακίνηση φορέων µεταξύ του υποστρώµατος και των νανο-κρυστάλλων θα 

πρέπει επίσης να εξεταστεί, ως επιπλέον µηχανισµός απώλειας ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, για 

δεδοµένη συχνότητα σήµατος a.c., οι ενεργειακές απώλειες εξαρτώνται, τόσο από την ταχύτητα 

απόκρισης των πιθανών ενεργειακών καταστάσεων παγίδευσης φορτίου, η οποία καθορίζεται από 

την πιθανότητα κατάληψης της αντίστοιχης κατάστασης, όσο και από την πυκνότητα αυτών των 

ενεργειακών καταστάσεων κοντά στο επίπεδο Fermi της επιφάνειας Si.  

α) Προέλευση της κορυφής Β: Για τις καµπύλες G-VG των εµφυτευµένων σε υψηλή δόση 

δειγµάτων, η εµφανιζόµενη στην περιοχή συσσώρευσης ασυνήθιστη δεύτερη κορυφή Β αποδίδεται 

στις ενεργειακές απώλειες λόγω της δυναµικής ανταλλαγής οπών µεταξύ της ζώνης σθένους του 

υποστρώµατος p-Si και των εντοπισµένων κβαντικά ενεργειακών καταστάσεων του νανο-

κρυστάλλου Si (σχ. 5.20 (β)). Η προέλευση της κορυφής Β εξετάζεται ως εξής: Για δεδοµένη 
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συχνότητα εναλλασσόµενου σήµατος f (π.χ. f=10 kHz), οι ενεργειακές απώλειες γίνονται µέγιστες 

για την τάση πύλης όπου ο ρυθµός παγίδευσης (εκποµπής) οπών στους (από τους) νανο-

κρυστάλλους γίνεται συγκρίσιµος µε τη συχνότητα f. Για την περίπτωση της µεγαλύτερης δόσης, η 

κορυφή Β εµφανίζει µικρότερο µέγιστο και σε µικρότερη απόλυτη τιµή τάσης (π.χ. το µέγιστο Β 

παρατηρείται γύρω στα –6,8 και –7,8 V για τη δόση 5 και 2×1016 Si+ cm-2, αντίστοιχα), γεγονός το 

οποίο αποδίδεται στην ισχυρότερη ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ του υποστρώµατος και των νανο-

κρυστάλλων Si, για τη δόση 5×1016 Si+ cm-2. Καθώς η τάση πύλης αυξάνεται αρνητικά (π.χ. προς 

τα αριστερά της κορυφής Β), ο ρυθµός παγίδευσης/ εκποµπής γίνεται αρκετά γρήγορος εν 

συγκρίσει µε τη συχνότητα a.c., η διαδικασία της δυναµικής ανταλλαγής φορτίου αποκρίνεται 

αµέσως στις αλλαγές της τάσης a.c, οι ενεργειακές απώλειες ελαττώνονται και η αγωγιµότητα 

µειώνεται. Παροµοίως, καθώς η αρνητική τάση ελαττώνεται (π.χ. για τάσεις προς τα δεξιά της 

κορυφής Β), ο ρυθµός σήραγγας των φορέων µεταξύ υποστρώµατος- νανο-κρυστάλλων γίνεται 

αρκετά αργός, ο αριθµός των οπών που συµµετέχουν στη δυναµική διαδικασία ανταλλαγής φορτίου 

ελαττώνεται σηµαντικά, γεγονός το οποίο ελαττώνει τις ενεργειακές απώλειες και κατά συνέπεια τη 

µετρούµενη αγωγιµότητα a.c. 

Πειραµατικά δεδοµένα της κανονικοποιηµένης αγωγιµότητας (G/ω, µε ω=2πf) σαν 

συνάρτηση της συχνότητας f του ασθενούς σήµατος a.c. σε διάφορες αρνητικές τάσεις πύλης, τα 

οποία έχουν διορθωθεί από την επίδραση της σειριακής αντίστασης, δείχνονται στο σχ. 5.24 (β) για 

την περίπτωση της υψηλής δόσης εµφύτευσης. Η συνεισφορά της σειριακής αντίστασης, RS, 

εξαιτίας του υποστρώµατος και της πίσω επαφής στη µετρούµενη αγωγιµότητα (κυρίως, στις 

υψηλότερες συχνότητες) αφαιρέθηκε µε τη βοήθεια των γνωστών αναλυτικών εκφράσεων 

διόρθωσης [5.40]. Για τον υπολογισµό της διόρθωσης χρησιµοποιήθηκε η πειραµατικά εξαγόµενη 

τιµή RS (~ 220-250 Ω), η οποία µετρήθηκε στην περιοχή ισχυρής συσσώρευσης µε το µετρητικό 

όργανο LCR σε σειριακή λειτουργία R-C. Σαν παράδειγµα, το σχ. 5.24 (γ) απεικονίζει µαζί την 

πειραµατική και τη διορθωµένη καµπύλη G/ω-f, για την περίπτωση της δόσης 5×1016 Si+ cm-2. 

Σε αναλογία µε την περίπτωση της κορυφής Β (σχ. 5.24 (α)), για δεδοµένη τάση πύλης VG 

στην περιοχή συσσώρευσης, οι καµπύλες (G/ω-f) εµφανίζουν µέγιστο στη συχνότητα όπου οι 

ενεργειακές απώλειες γίνονται µέγιστες, όπου ο ρυθµός δυναµικής ανταλλαγής οπών ανάµεσα στο 

υπόστρωµα και τους νανο-κρυστάλλους γίνεται συγκρίσιµος µε τη συχνότητα f του ασθενούς 

ηµιτονοειδούς σήµατος. Καθώς η εφαρµοζόµενη τάση VG αυξάνει κατά απόλυτη τιµή, ο ρυθµός 

παγίδευσης (εκποµπής) οπών στους (από τους) νανο-κρυστάλλους µειώνεται, οπότε η κορυφή των 

καµπυλών (G/ω-f) µετατοπίζεται προς µεγαλύτερες συχνότητες. Να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε 

την εξίσωση 5.2, η καµπύλη G/ω-f παρουσιάζει µέγιστο όταν ωτ=1. Οι χαρακτηριστικές σταθερές 
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χρόνων που επιδεικνύουν οι καµπύλες G/ω-f στην περιοχή του µεγίστου (τ=1/2πfmax), για τις 

διάφορες αρνητικές τάσεις πύλης είναι σε καλή συµφωνία µε αυτές οι οποίες εξάγονται µέσω της 

προσαρµογής των πειραµατικών δεδοµένων των καµπυλών C-f (σχ. 5.23 (α)). Επίσης, για την 

περίπτωση των υψηλότερων αρνητικών τάσεων, η εξ. [5.2] βρέθηκε να προσαρµόζει ικανοποιητικά 

τις αντίστοιχες πειραµατικές διορθωµένες καµπύλες G/ω-f, σχ. 5.24 (γ). 

 β) Προέλευση της κορυφής Α: Η σύγκριση των καµπυλών της αγωγιµότητας (σχ. 5.24 (α)) 

µε τις αντίστοιχες καµπύλες της χωρητικότητας (σχ. 5.17 (α)) εµφανίζει την κορυφή Α των 

χαρακτηριστικών G-VG στην περιοχή απογύµνωσης. Για τη συχνότητα των 10 kHz και τη δόση 

των 2 και 5×1016 Si+ cm-2, η κορυφή Α εµφανίζεται γύρω στα –1,8 V και –1,7 V αντίστοιχα, 

δεξιότερα αλλά πολύ κοντά στην τάση επίπεδης ζώνης VFB, η τιµή της οποίας υπολογίζεται 

πειραµατικά, ~2,2 V. Για µικρές αρνητικές τάσεις πύλης (VFB <VG< 0 V), η απλή µονοδιάστατη 

ενεργειακή εξέταση της δοµής n+-polySi/SiO2/Si-Nc/SiO2/p-Si υποδεικνύει ότι η ενέργεια Fermi 

της επιφάνειας του p-Si βρίσκεται εντός του ενεργειακού χάσµατος του νανο-κρυστάλλου. 

Καθόσον η πιθανότητα σήραγγας µεταξύ δύο µη-ευθυγραµµισµένων ενεργειακών καταστάσεων 

είναι αρκετά µικρή, η προέλευση της έντονης κορυφής Α στις καµπύλες αγωγιµότητας δεν µπορεί 

να αποδοθεί σε ενεργειακές απώλειες λόγω της δυναµικής ανταλλαγής οπών µεταξύ της ζώνης 

σθένους του υποστρώµατος p-Si και των εντοπισµένων κβαντικά ενεργειακών καταστάσεων των 

νανο-κρυστάλλων Si. Ως πιθανή προέλευση της εµφανιζόµενης κορυφής Α εξετάζεται η απώλεια 

ενέργειας a.c. εξαιτίας της δυναµικής παγίδευσης (εκποµπής) φορέων στις (από τις) ενεργειακές 

καταστάσεις των διεπιφανειών υποστρώµατος/ οξειδίου (Si/SiO2) και νανο-κρυστάλλου/ οξειδίου 

(Nc-Si/SiO2). Επισηµαίνεται ότι εξαιτίας της µεγάλης δόσης εµφύτευσης, η πυκνότητα των 

καταστάσεων της διεπιφάνειας Si/SiO2 αναµένονται υψηλή. Επιπλέον, η πιθανότητα ύπαρξης 

δοµικών ατελειών στον κυρίως όγκο και στην εξωτερική επιφάνεια των σχηµατιζόµενων Nc-Si, µε 

ενεργειακά επίπεδα εντός του ενεργειακού χάσµατος του Nc-Si, δεν µπορεί να αποκλεισθεί επειδή 

κάθε διεπιφάνεια Si/SiO2 επιδεικνύει τέτοιου είδους ενεργειακές καταστάσεις. 

Η ηλεκτρική επικοινωνία του υποστρώµατος Si µε τις ενεργειακές καταστάσεις της 

διεπιφάνειας Si/SiO2 και του οξειδίου πύλης απεικονίζεται στο ενεργειακό διάγραµµα ζώνης του 

σχ. 2.25. Για την περίπτωση υποστρώµατος τύπου-p και για πόλωση στην περιοχή απογύµνωσης 

(π.χ. εφαρµογή µικρής αρνητικής τάσης πύλης –VG), µία διεπιφανειακή κατάσταση στο 

υπόστρωµα, ενέργειας Εit, επικοινωνεί µε το υπόστρωµα Si µέσω, κυρίως, των φορέων 

πλειονότητας (π.χ. µέσω παγίδευσης και εκποµπής οπής από τη ζώνη σθένους του Si), και µε τις 

ατέλειες του οξειδίου µέσω του µηχανισµού σήραγγας (π.χ. µε τη µεταφορά ηλεκτρονίων/ οπών 

στις ατέλειες της διεπιφάνειας Si-Nc/SiO2 διαµέσου του λεπτού στρώµατος οξειδίου). Η 

 
208



 
 
Κεφάλαιο 5 ∆ιατάξεις µνήµης  MOS µε οξείδια πύλης εµφυτευµένα µε 1 keV- Si+                                Ε. Καπετανάκης 
 
 

 
 
Σχήµα 5.25: Ενδεχόµενος µηχανισµός προέλευσης της κορυφής Α της καµπύλης G-VG των 
εµφυτευµένων σε υψηλή δόση διατάξεων MOS του σχ. 5.24 (α). 
 
 

πιθανότητα κατάληψης της κατάστασης Εit µεταβάλλεται καθώς το επίπεδο Fermi, EF, 

διασταυρώνεται µε τη συγκεκριµένη διεπιφανειακή κατάσταση. Κατά την εφαρµογή της ασθενούς 

τάσης a.c. στην πύλη του πυκνωτή MOS, οι άκρες των ενεργειακών ζωνών του υποστρώµατος 

πλησιάζουν προς και αποµακρύνονται περιοδικά από το επίπεδο Fermi. Σαν αποτέλεσµα, οπές 

παγιδεύονται και εκπέµπονται, αλλάζοντας την κατάληψη των καταστάσεων των διεπιφανειών 

Si/SiO2 και Si-Nc/SiO2, σε µια µικρή ενεργειακή περιοχή µερικών kT/e εκατέρωθεν της ενέργειας 

EF. Η απώλεια ενέργειας η οποία συνοδεύει την παραπάνω δυναµική διαδικασία παγίδευσης/ 

εκποµπής φορέων πλειονότητας ανιχνεύονται µέσω των µετρήσεων αγωγιµότητας-τάσης. 

Για δεδοµένη συχνότητα, ο ρυθµός παγίδευσης (εκποµπής) των οπών στη (από τη) 

διεπιφάνεια εξαρτάται από την πυκνότητα των καταστάσεων της διεπιφάνειας (στην ενέργεια Εit) 

και από την πυκνότητα των οπών στο υπόστρωµα. Για την περιοχή απογύµνωσης γύρω από την 

τάση επίπεδης ζώνης, η πυκνότητα των φορέων πλειονότητας (οπών) στη διεπιφάνεια SiO2/Si είναι 

κατά πολύ µειωµένη εν συγκρίσει µε την περιοχή συσσώρευσης, όχι όµως ασήµαντη εν συγκρίσει 

µε την περιοχή απογύµνωσης κοντά στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος (midgap). Έτσι, για τις 

περιοχές συσσώρευσης, και midgap η απώλεια ενέργειας είναι ασήµαντη, αφού για την πρώτη 

περίπτωση η δυναµική ανταλλαγή φορτίου γίνεται ταχύτατα, ενώ για τη δεύτερη είναι αµελητέα. Η 

απώλεια ενέργειας (άρα και η a.c. αγωγιµότητα) σαν συνάρτηση της τάσης πύλης αυξάνεται στην 

περιοχή απογύµνωσης γύρω από την τάση επίπεδης ζώνης, όπου η µεταβολή κατάληψης της 

κατάστασης Εit δεν µπορεί να κρατηθεί σε φάση µε το ασθενές α.c. σήµα. Καθώς η συχνότητα 

ελαττώνεται, η διαδικασία της δυναµικής ανταλλαγής φορτίου ακολουθεί τις εναλλαγές του 
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εναλλασσόµενου σήµατος, η απώλεια ενέργειας µειώνεται, εποµένως, το ίδιο και το µέγιστο της 

κορυφής Α. 

Με βάση τα παραπάνω, η εµφάνιση της κορυφής Α των πειραµατικών καµπυλών G-VG (σχ. 

5.24 (α)) γύρω από την τάση επίπεδης ζώνης πιθανότατα συνδέεται µε ενεργειακές απώλειες 

εξαιτίας της παγίδευσης και εκποµπής οπών στις διεπιφάνειες Si/SiO2 και Si-Nc/SiO2. Το γεγονός 

ότι η καµπύλη G-VG της υψηλότερης δόσης (5×1016 Si+ cm-2) επιδεικνύει υψηλότερο µέγιστο Α 

αποδίδεται στην αναµενόµενη υψηλότερη πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων των δειγµάτων 

αυτών. Επιπλέον, η έλλειψη δοµής στις λαµβανόµενες υπό χαµηλή συχνότητα (≤10 kHz) καµπύλες 

G-VG των εµφυτευµένων διατάξεων σε δόση µικρότερη από 2×1016 Si+ cm-2, σχ. 5.24 (α)), 

υποδεικνύει αµελητέες απώλειες ενέργειας στην παραπάνω περιοχή συχνοτήτων. Οι µειωµένες 

ζηµιές της διεπιφάνειας SiO2/Si και η καλύτερη ηλεκτρική ποιότητα του οξειδίου σήραγγας, για την 

περίπτωση των χαµηλότερων δόσεων (< 2×1016 Si+ cm-2) ελαττώνει σηµαντικά το ρυθµό 

παγίδευσης (εκποµπής) οπών στις διεπιφάνειες Si/SiO2 και Si-Nc/SiO2, αντίστοιχα.  

Να σηµειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία ανταλλαγής φορτίου στην περιοχή απογύµνωσης 

έχει σαν αποτέλεσµα την εξάρτηση της χωρητικότητας της διάταξης από τη συχνότητα του 

ασθενούς σήµατος διαµόρφωσης. Κατά συνέπεια, το µοντέλο του σχ. 5.25 µπορεί να εξηγήσει την 

παρατηρούµενη έντονη διασπορά µε τη συχνότητα των χαρακτηριστικών χωρητικότητας-τάσης 

των εµφυτευµένων σε υψηλή δόση διατάξεων MOS στην περιοχή των χαµηλών αρνητικών τάσεων, 

(π.χ. από - 5 V έως 0 V, σχ. 5.17 (α)). Καθώς η πυκνότητα των ατελειών που εισάγονται, τόσο στο 

οξείδιο σήραγγας, όσο και στη διεπιφάνεια οξειδίου/ υποστρώµατος εξαρτώνται από την 

εµφυτευµένη δόση, οι καµπύλες C-VG της υψηλότερης δόσης (5×1016 Si+ cm-2) αναµένεται να 

εµφανίζουν µεγαλύτερη διασπορά µε τη συχνότητα στην περιοχή απογύµνωσης, εν συγκρίσει µε 

την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+ cm-2, σε συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. 
 

V) ∆υναµική ανταλλαγή φορτίου στην περιοχή αναστροφής: Η εξάρτηση από τη 

συχνότητα της µετρούµενης χωρητικότητας και αγωγιµότητας των εµφυτευµένων σε υψηλή δόση 

δειγµάτων στην περιοχή αναστροφής βρέθηκε να επιδεικνύει παρόµοια συµπεριφορά µε εκείνην 

της περιοχής συσσώρευσης. Σαν παράδειγµα, το σχ. 5.26 δείχνει τις πειραµατικές καµπύλες C-f και 

G/ω-f για την περίπτωση της δόσης 5×1016 Si+ cm-2, µετρηµένες σε διάφορες συνθήκες πόλωσης 

στην περιοχή αναστροφής (π.χ. µε εφαρµογή διάφορων σταθερών θετικών τάσεων στο ηλεκτρόδιο 

της πύλης). Παρόµοια µε την περιοχή συσσώρευσης, η χωρητικότητα αναστροφής αυξάνεται µε τη 

µείωση της συχνότητας και σταθεροποιείται στη µέγιστη τιµή των περίπου 75 pF, η οποία 

αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του οξειδίου ελέγχου, για πολύ χαµηλές συχνότητες (π.χ. f 
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Σχ. 5.26: Πειραµατικές καµπύλες, (α) C-f και (β) G/ω-f, για την περίπτωση της υψηλής δόσης 
εµφύτευσης (5×1016 Si+ cm-2), λαµβανόµενες για διάφορες θετικές τάσεις πύλης στην περιοχή 
ισχυρής αναστροφής. 
 
 
< 1 kHz) και για υψηλή θετική τάση πύλης (π.χ. VG > 10 V). Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι 

δυναµικά φαινόµενα ανταλλαγής φορτίου µεταξύ του υποστρώµατος και της ενσωµατωµένης µέσα 

στο οξείδιο νανο-κρυσταλλικής ζώνης Si λαµβάνουν χώρα και στην περιοχή ισχυρής αναστροφής. 

Εντούτοις, οι καµπύλες C-f και G/ω-f στην περιοχή συσσώρευσης (σχ. 5.18, 5.24 (α)) εµφανίζουν 

δραστικότερη εξάρτηση από τη συχνότητα εν συγκρίσει µε τις αντίστοιχες καµπύλες της περιοχής 

αναστροφής (σχ. 5.25). Για συµµετρική τάση πύλης, η µέγιστη χωρητικότητα, καθώς και η µέγιστη 

αγωγιµότητα εµφανίζονται σε πολύ µικρότερες συχνότητες υπό συνθήκες αναστροφής, γεγονός το 

οποίο φαινοµενικά δείχνει µικρότερους χαρακτηριστικούς χρόνους σήραγγας για τις οπές του 

στρώµατος συσσώρευσης, παρά για τα ηλεκτρόνια του στρώµατος αναστροφής. Κάτι τέτοιο 

έρχεται σε αντίθεση µε το µικρότερο ενεργειακό φραγµό και τη µικρότερη ενεργό µάζα που 

επιδεικνύουν τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας, εν συγκρίσει µε τις αντίστοιχες ποσότητες 

των οπών της ζώνης σθένους του Si. Πρόσφατα πειραµατικά αποτελέσµατα σε διατάξεις 

NMOSFETs και PMOSFETs [5.41], δείχνουν ότι το ρεύµα σήραγγας των οπών µεγαλώνει και 

γίνεται συγκρίσιµο µε αυτό των ηλεκτρονίων (όχι όµως µεγαλύτερο από αυτό), καθώς το πάχος του 

στρώµατος SiO2 ελαττώνεται κάτω από 2 nm. Η φαινοµενική ασυµφωνία των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων µεταξύ συµµετρικών τάσεων πύλης εξετάζεται παρακάτω. 

Όταν το στρώµα αναστροφής κάτω από το ηλεκτρόδιο της πύλης µπορεί να τροφοδοτηθεί από 

εξωτερικές πηγές ηλεκτρονίων, όπως π.χ. µέσω των δύο πλευρικών δεξαµενών ηλεκτρονίων (πηγή 

και εκροή) της διάταξης ΝMOSFET, το ισοδύναµο κύκλωµα της διάταξης δύναται να περιγραφεί 

µε αυτό του σχ. 5.21 (β). Για την περίπτωση αυτή, οι χαρακτηριστικοί χρόνοι σήραγγας των 

ηλεκτρονίων και των οπών, στις περιοχές αναστροφής και συσσώρευσης, αντίστοιχα, 

καθορίζονται, κυρίως, από την αντίσταση σήραγγας του στρώµατος SiO2 και κατά συνέπεια αυτοί 
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Σχ. 5.27: (α) Τροποποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα για την περίπτωση πόλωσης στην περιοχή 
ισχυρής αναστροφής, (β) Γραφική αναπαράσταση της θεωρητικής καµπύλης C-f (γραµµή) µαζί µε 
την αντίστοιχη πειραµατική καµπύλη (σύµβολα). Η θεωρητική καµπύλη υπολογίσθηκε µέσω του 
ισοδύναµου κυκλώµατος (α) για σταθερά χρόνου RC, τ = 140 µs, ενώ η πειραµατική καµπύλη 
µετρήθηκε για σταθερή τάση πύλης στην περιοχή αναστροφής, VG = 12 V. 
 
 
αναµένονται συγκρίσιµοι, για υπέρλεπτο στρώµα οξειδίου. 

 Στις διατάξεις πυκνωτών, π.χ. υποστρώµατος τύπου-p, το υπόστρωµα είναι η µοναδική πηγή 

ηλεκτρονίων, και τα αναγκαία ηλεκτρόνια για τη δυναµική διαδικασία φόρτισης/ εκφόρτισης των 

Nc-Si, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου του σήµατος a.c., µπορούν να δοθούν/ απορροφηθούν από το 

στρώµα αναστροφής µόνο διαµέσου της διαδικασίας γένεσης-επανασύνδεσης (electron-hole 

generation-recombination) στην απογυµνωµένη, από ευκίνητους φορείς, περιοχή του 

υποστρώµατος (depletion region). Κατά συνέπεια, για την περίπτωση όπου ο ρυθµός γένεσης-

επανασύνδεσης ηλεκτρονίων-οπών στο υπόστρωµα είναι µικρότερος από το ρυθµό διέλευσης των 

ηλεκτρονίων διαµέσου του στρώµατος του οξειδίου σήραγγας (περίπτωση πολύ λεπτού στρώµατος 

οξειδίου), η δυναµική διαδικασία σήραγγας στην περιοχή των θετικών τάσεων πύλης καθορίζεται, 

κυρίως, από το χαρακτηριστικό χρόνο απόκρισης των φορέων µειονότητας, από το χρόνο που 

απαιτείται για να τροφοδοτηθεί µε ηλεκτρόνια το στρώµα αναστροφής. 

 Με βάση τα παραπάνω, υπό συνθήκες εφαρµογής υψηλής θετικής τάσης στο 

ηλεκτρόδιο της πύλης (+VG), το ισοδύναµο κύκλωµα των εµφυτευµένων σε υψηλή δόση διατάξεων 

MOS µπορεί να περιγραφεί µε αυτό του σχ. 5.27 (α). Εν συγκρίσει µε το αντίστοιχο απλοποιηµένο 

κύκλωµα της περιοχής συσσώρευσης (σχ. 5.21 (β)), το κύκλωµα του σχ. 5.27 (α) έχει τροποποιηθεί, 

ώστε να λάβει υπόψη τον πεπερασµένο χρόνο απόκρισης των ηλεκτρονίων του στρώµατος 

αναστροφής. Η αντίσταση Reff είναι η συνολική ενεργός αντίσταση, η οποία συνδέεται µε τη 

διαδικασία γένεσης-επανασύνδεσης στην περιοχή απογύµνωσης του υποστρώµατος, καθώς και µε 
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τη µεταφορά των ηλεκτρονίων, αρχικά από το υπόστρωµα στην πάνω επιφάνεια του υποστρώµατος 

(διεπιφάνεια SiO2/Si) και εν συνεχεία στην ενσωµατωµένη νανο-κρυσταλλική ζώνη Si, διαµέσου 

του λεπτού οξειδίου σήραγγας. Η χωρητικότητα CD είναι η χωρητικότητα της περιοχής φορτίου 

χώρου.  

Από την εξέταση του παραπάνω κυκλώµατος, είναι προφανές ότι η εξάρτηση της 

µετρούµενης χωρητικότητας και αγωγιµότητας από τη συχνότητα στην περιοχή ισχυρής 

αναστροφής µπορεί επίσης να εκφραστεί µέσω των εξ. [5.1, 5.2]. Για την περίπτωση αυτή, η 

χωρητικότητα C0 αναφέρεται στον εν σειρά συνδυασµό των χωρητικοτήτων COX, Ctun, και CD και 

ισούται µε τη συνολική χωρητικότητα υψηλής συχνότητας της διάταξης (~ 30 pF, για τις διατάξεις 

DMOS), ενώ η σταθερά χρόνου RC εκφράζεται ως: ( )DOXtuneff CCCR ++=τ . 

 Να σηµειωθεί ότι το παραπάνω µοντέλο βρέθηκε να περιγράφει ικανοποιητικά τη 

συµπεριφορά των πειραµατικών καµπυλών C-f (και G/ω-f) στην περιοχή ισχυρής αναστροφής. Ένα 

παράδειγµα προσαρµογής των πειραµατικών δεδοµένων εξάρτησης της χωρητικότητας από τη 

συχνότητα, υπό θετική σταθερή τάση πύλης (VG = 12 V), δείχνονται στο σχ. 5.27 (β). Εξαιτίας της 

µεγάλης αντίστασης Reff, οι χαρακτηριστικοί χρόνοι σήραγγας εµφανίζονται, περίπου, δύο τάξεις 

µεγέθους µεγαλύτεροι στην περιοχή αναστροφής, εν συγκρίσει µε τους αντίστοιχους της περιοχής 

συσσώρευσης για συµµετρική πόλωση πύλης. 
 

VI) Εξάρτηση από το περιβάλλον θερµικής ανόπτησης (PMA): Οι χαρακτηριστικές C-VG 

της εµφυτευµένης διάταξης DMOS (5×1016 Si+ cm-2) έπειτα από δύο διαφορετικές θερµικές 

κατεργασίες PMA, µετρηµένες µε σάρωση της τάσης πύλης σε µία ευρεία περιοχή τάσεων (18V, -

15V) για τρεις διαφορετικές συχνότητες δείχνονται στο σχ. 5.28. Να υπενθυµισθεί ότι η ανόπτηση-

N2 (σχ. 5.28 (α)) αναφέρεται σε περιβάλλον αζώτου100%, ενώ η ανόπτηση-H2 (σχ. 5.28 (β)) σε 

περιβάλλον forming gas (αέριο µείγµα N2/H2, µε 5-10% H2). Και για τις δύο συνθήκες ανόπτησης, 

η διασπορά µε τη συχνότητα των καµπυλών C-VG εµφανίζει παρόµοια συµπεριφορά στην περιοχή 

συσσώρευσης (π.χ. για τάσεις πύλης VG < -5V). Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι η 

προαναφερόµενη δυναµική διαδικασία σήραγγας οπών δεν εξαρτάται ουσιαστικά από το 

περιβάλλον της θερµικής ανόπτησης. Αντίθετα, για τις περιοχές απογύµνωσης και αναστροφής 

(π.χ. για τάσεις πύλης VG > -5V), η διασπορά µε τη συχνότητα της χωρητικότητας εµφανίζει έντονη 

εξάρτηση από το περιβάλλον της θερµικής ανόπτησης. 

Για τάσεις µεταξύ –5 V και 1 V, οι καµπύλες C-VG για την περίπτωση της ανόπτησης-H2 

επιδεικνύουν µικρότερη διασπορά µε τη συχνότητα. Η µειωµένη εξάρτηση από τη συχνότητα της 

χωρητικότητας στην περιοχή απογύµνωσης, µετά τη θερµική ανόπτηση σε περιβάλλον H2, 

αποδίδεται στην ελάττωση της πυκνότητας των διεπιφανειακών παγίδων (π.χ της διεπιφάνειας
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Σχήµα 5.28: Εξάρτηση από τη συχνότητα µέτρησης των καµπυλών C-VG του εµφυτευµένου 
πυκνωτή DMOS (5×1016 Si+ cm-2), για την περίπτωση δύο διαφορετικών διεργασιών θερµικής 
ανόπτησης: (α) PMA σε περιβάλλον αζώτου, (β) PMA σε περιβάλλον υδρογόνου. Για την 
περίπτωση (α) δείχνεται επίσης για σύγκριση και η καµπύλη C-VG του δείγµατος αναφοράς. 
 
 
οξειδίου/ υποστρώµατος και οξειδίου /νανο-κρυστάλλου-Si), λόγω της ικανότητας του υδρογόνου 

να συµπληρώνει µερικώς ασυµπλήρωτα µοριακά τροχιακά, προκαλώντας την ηλεκτρική 

αδρανοποίησή τους. 

 Σύγκριση των αντίστοιχων καµπυλών C-VG των σχ. 5.28 (α) και (β) στην περιοχή ισχυρής 

αναστροφής, π.χ. για τάσεις πύλης VG > 5V, εµφανίζει τη χωρητικότητα αναστροφής να έχει 

ασθενέστερη εξάρτηση από τη συχνότητα για την περίπτωση της ανόπτησης-Ν2. Με βάση την 

προηγούµενη συζήτηση (ενότητα 5.5.2V), η παρατήρηση αυτή θα µπορούσε να εξηγηθεί 

υποθέτοντας µεγαλύτερο χαρακτηριστικό χρόνο απόκρισης των φορέων µειονότητας έπειτα από 

θερµική ανόπτηση σε περιβάλλον H2. Είναι γνωστό ότι [5.42], µεταξύ των διάφορων ατελειών του 

υποστρώµατος (παγίδες χώρου, bulk traps), τα πιο δραστικά κέντρα γένεσης-επανασύνδεσης 

ηλεκτρονίων-οπών στο υπόστρωµα είναι αυτά που εµφανίζουν ενεργειακά επίπεδα κοντά στο µέσο 

του ενεργειακού χάσµατος (midgap traps). Ενδεχόµενη ηλεκτρική αδρανοποίηση τέτοιων κέντρων 

από το υδρογόνο προκαλεί µείωση της πυκνότητας των κέντρων γένεσης-επανασύνδεσης, άρα 

αύξηση του χαρακτηριστικού χρόνου απόκρισης των φορέων µειονότητας. 

 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η χωρητικότητα αναστροφής των µη εµφυτευµένων 

δειγµάτων αναφοράς (σχ. 5.28 (α), καµπύλη Ref) δεν παρουσιάζει ουσιαστική εξάρτηση από τη 

συχνότητα µέτρησης, σε συµφωνία µε τον αναµενόµενο πολύ µεγάλο χρόνο απόκρισης των φορέων 

µειονότητας του πυριτίου. Οι παρατηρούµενοι µικρότεροι χρόνοι, για την περίπτωση των έντονα 

εµφυτευµένων δειγµάτων αποδίδονται στις ζηµιές που εισάγει η διαδικασία της εµφύτευσης στο 

υπόστρωµα Si. Αν και η ποσότητα των ατόµων Si που εισάγονται µέσα στο υπόστρωµα (άρα και η 

ζηµιά που προκαλούν) είναι περιορισµένη εξαιτίας της χρήσης χαµηλής ενέργειας εµφύτευσης, 
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εντούτοις αυτή δεν µπορεί να αγνοηθεί, ιδιαίτερα στις πολύ υψηλές δόσεις εξαιτίας του πολύ-

λεπτού στρώµατος SiO2, πάχους ~ 8 nm, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως στόχος εµφύτευσης. 

 
 

5.5.3 Εξέταση δυναµικών φαινοµένων εισαγωγής/ εξαγωγής φορτίου 

µέσω µετρήσεων ρεύµατος πύλης 
 
 Η κατευθείαν ανίχνευση του ρεύµατος πύλης, IG, των εµφυτευµένων πυκνωτών MOS 

επέτρεψε την άµεση παρατήρηση των χαρακτηριστικών φόρτισης/ εκφόρτισης των εµφυτευµένων 

οξειδίων πύλης. Η καταγραφή του ρεύµατος, σαν συνάρτηση της εφαρµοζόµενης τάσης ή/ και του 

χρόνου εφαρµογής σταθερής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης, πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 

µετρητικού οργάνου HP 4140 B picoammeter/DC voltage source. Η ρύθµιση του οργάνου σε 

κατάσταση λειτουργίας ramp mode, staircase mode και I-mode έκανε δυνατή την παρακολούθηση 

του χωρητικού (καµπύλες Quasi-Static C-VG), του δυναµικού (δυναµικές καµπύλες DC IG-VG) και 

του µεταβατικού ρεύµατος (καµπύλες IG-t) πύλης, αντίστοιχα. Τυπικά πειραµατικά αποτελέσµατα, 

σαν συνάρτηση της δόσης εµφύτευσης, παρουσιάζονται και συζητιώνται στις υποενότητες που 

ακολουθούν. 
 

Ι) Χαρακτηριστικές χωρητικού ρεύµατος πύλης (Quasi-Static C-VG): Το χωρητικό ρεύµα 

πύλης IG (ρεύµα µετατόπισης, displacement current) το οποίο ρέει διαµέσου της µη-εµφυτευµένης 

διάταξης και των εµφυτευµένων πυκνωτών MOS, κατά τη διάρκεια εφαρµογής στο ηλεκτρόδιο της 

πύλης γραµµικά µεταβαλλόµενης τάσης VG (σταθερού ρυθµού σάρωσης dVG/dt=0,1 V/s), 

δείχνεται στο σχήµα 5.29. Υπό αυτές τις συνθήκες µέτρησης, το ανιχνεύσιµο ρεύµα πύλης 

σχετίζεται µε τη διαφορική χωρητικότητα της διάταξης (C=dQ/dVG), µέσω της σχέσης: 

 

dt
dV

C
dt

dV
dV
dQI

dt
dQ GG

G
G =















==                                                   [5.6] 

 
όπου η χωρητικότητα C αντιστοιχεί στη χωρητικότητα Quasi-Static (ή χαµηλής συχνότητας) της 

διάταξης MOS. 

Για την περίπτωση της χαµηλής και µεσαίας δόσης εµφύτευσης (<2×1016 Si+ cm-2, σχ. 5.29 

(α)), οι χαρακτηριστικές IG-VG επιδεικνύουν εµφανή φαινόµενα υστέρησης υποδεικνύοντας 

παγίδευση φορτίου µέσα στα εµφυτευµένα υµένια κατά τη διάρκεια της κυκλικής γραµµικής 

σάρωσης της τάσης πύλης. Η µεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης, ∆VFB, αυξάνει µε τη δόση 

εµφύτευσης, ενώ για την περίπτωση της µη-εµφυτευµένης διάταξης, η σάρωση της τάσης πύλης
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Σχήµα 5.29: Χαρακτηριστικές χωρητικού ρεύµατος πύλης-τάσης πύλης (IG-VG), για την περίπτωση 
των δόσεων: (α) 0 (µη-εµφυτευµένο δείγµα αναφοράς), 0,5 και 1×1016 Si+ cm-2, (β) 2×1016 Si+ cm-2 
και (γ) 5×1016 Si+ cm-2. Όλες οι καµπύλες ελήφθησαν µε εφαρµογή στο ηλεκτρόδιο της πύλης 
τριγωνικής σάρωσης τάσης, σταθερού ρυθµού σάρωσης 0,1 V/s. 
 
 
από δεξιά προς αριστερά, dVG/dt <0, (από + 10 V σε –10 V, σάρωση προς τα πίσω) εµφανίζει τη 

χαρακτηριστική IG-VG ως το αντεστραµµένο είδωλο της καµπύλης χαµηλής συχνότητας C-VG, 

δείχνοντας ότι η υστέρηση σχετίζεται µε την εµφύτευση Si+. Εξαιτίας των ζηµιών που εισάγει η 

διαδικασία της εµφύτευσης στη διεπιφάνεια SiO2/Si, το ελάχιστο (µέγιστο) των καµπυλών IG-VG, 

για σάρωση της τάσης πύλης προς τα εµπρός (προς τα πίσω), αυξάνεται (µειώνεται) καθώς 

µεγαλώνει η δόση της εµφύτευσης. Η σταθεροποίηση του ρεύµατος µετατόπισης στη µέγιστη 

απόλυτη τιµή των, περίπου, 6 pA, υποδεικνύει ότι η χωρητικότητα συσσώρευσης, τόσο των 

εξεταζόµενων εµφυτευµένων δειγµάτων, όσο και του δείγµατος αναφοράς είναι περίπου ίση µε 60 

pF, ίση περίπου µε τη χωρητικότητα του συνολικού πάχους οξειδίου πύλης (~37 nm). 

Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι σε συµφωνία µε τα προαναφερόµενα (ενότητα 

5.5.1) πειραµατικά αποτελέσµατα της χωρητικότητας υψηλής συχνότητας (HF C-VG) των 

δειγµάτων αυτών. 
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 Εν συγκρίσει µε τις χαµηλότερες δόσεις εµφύτευσης και το δείγµα αναφοράς, οι έντονα 

εµφυτευµένοι πυκνωτές (≥2×1016 Si+ cm-2, σχ. 5.29, (β) και (γ)) εµφανίζουν σηµαντικά 

παραµορφωµένες χαρακτηριστικές IG-VG. Το ρεύµα µετατόπισης σταθεροποιείται σε υψηλότερες 

απόλυτες τιµές, ενώ η καµπύλη IG-VG εµφανίζει ευρύτερο και υψηλότερο ελάχιστο (ή χαµηλότερο 

µέγιστο, αντίστοιχα, για σάρωση της τάσης πύλης προς τα πίσω). Η έντονα διαταραγµένη µορφή 

των καµπυλών στην περιοχή των τάσεων γύρω από το ελάχιστο (µέγιστο) αποδίδεται στις 

σηµαντικές βλάβες που δηµιουργεί στη διεπιφάνεια υποστρώµατος/ οξειδίου η διαδικασία της 

εµφύτευσης Si+ σε υψηλή δόση. Η αύξηση της τιµής του κορεσµένου ρεύµατος µετατόπισης 

υποδεικνύει αύξηση της χωρητικότητας συσσώρευσης, σε συµφωνία µε την παρατηρούµενη 

(ενότητα 5.5.2), διαµέσου των καµπυλών HF C-VG, µείωση του ενεργού πάχους του οξειδίου πύλης 

των δειγµάτων αυτών στις χαµηλές συχνότητες. Για την περιοχή των υψηλών θετικών/ αρνητικών 

τάσεων πύλης, η εµφανιζόµενη σταθεροποίηση του ρεύµατος µετατόπισης κοντά στην τιµή των 7,5 

pA αποδίδεται στην έντονη ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ των ηλεκτρονίων/ οπών του στρώµατος 

αναστροφής/ συσσώρευσης του υποστρώµατος p-Si και των νανο-κρυστάλλων Si, οι οποίοι είναι 

ενσωµατωµένοι µέσα στο λεπτό εµφυτευµένο υµένιο του οξειδίου πύλης. 

 Επιπροσθέτως, για την περίπτωση των υψηλών δόσεων 2 και 5×1016 Si+ cm-2, οι καµπύλες 

IG-VG επιδεικνύουν, σε αµφότερες τις διευθύνσεις σάρωσης της τάσης πύλης VG, έντονες κορυφές 

σε χαµηλές απόλυτες τιµές τάσης, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το αναµενόµενο µέγιστο 

χωρητικό ρεύµα των διατάξεων αυτών (~7,5 pA). Επειδή τέτοιες κορυφές ρεύµατος δεν 

παρατηρούνται στη δοµή των καµπυλών IG-VG των ασθενέστερα εµφυτευµένων διατάξεων, ή 

εκείνων που δεν έχουν εµφυτευτεί, η προέλευση των εµφανιζόµενων κορυφών ρεύµατος για την 

περίπτωση των υψηλών δόσεων συνδέεται µε την έντονη εισαγωγή/ εξαγωγή φορτίου στους/ από 

τους νανο-κρυστάλλους Si. Η κορυφή του ρεύµατος, για σάρωση της τάσης VG προς τα εµπρός 

(π.χ. από –10 V σε +10 V), παρατηρείται στην περιοχή αναστροφής (θετική τάση) και σχετίζεται µε 

τη διαδικασία φόρτισης των Nc-Si, δηλαδή µε την εισαγωγή ηλεκτρονίων σε αυτούς από το 

υπόστρωµα Si. Για την περίπτωση της σάρωσης προς τα πίσω η κορυφή εµφανίζεται κοντά στην 

περιοχή επίπεδης ζώνης (VFB ~ -2,2 V) και σχετίζεται µε τη διαδικασία εκφόρτισης των Nc-Si, 

δηλαδή µε την εξαγωγή ηλεκτρονίων από αυτούς προς το υπόστρωµα Si (ή, ισοδύναµα, µε την 

εισαγωγή οπών από το υπόστρωµα). Η συσχέτιση των θέσεων των κορυφών µε την κατάσταση της 

επιφάνειας του υποστρώµατος Si (π.χ. µε την τάση VFB, και τη χαρακτηριστική τάση αναστροφής 

της επιφάνειας Si, VTH) µπορεί να επιβεβαιωθεί µε ταυτόχρονη εξέταση των πειραµατικών 

καµπυλών του ρεύµατος µετατόπισης και της χωρητικότητας υψηλής συχνότητας, καθώς και µε 

µετρήσεις του ρεύµατος µετατόπισης υπό διαφορετικούς ρυθµούς τριγωνικής σάρωσης της τάσης. 
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Σχήµα 5.30: Καµπύλες 
χωρητικότητας υψηλής 
συχνότητας (HF C-VG, f= 1 
MHz, 1 kHz και 100 Hz), 
απεικονιζόµενες µαζί µε την 
καµπύλη του ρεύµατος 
µετατόπισης (QS C-VG, 
dV/dt= 0,1 V/s). Τα βέλη 
δείχνουν τη διεύθυνση 
σάρωσης της τάσης πύλης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 α) Σύγκριση των καµπυλών HF και QS C-VG: Για την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+ cm-2, 

το σχήµα 5.30 απεικονίζει τις καµπύλες HF C-VG µαζί µε την καµπύλη του ρεύµατος µετατόπισης 

IG, µετρηµένες µε κυκλική σάρωση της τάσης πύλης VG, από –10 V έως +10 V για το ρεύµα πύλης 

και από –15 V έως +15 V για την περίπτωση της χωρητικότητας υψηλής συχνότητας. Τα βέλη 

δείχνουν τη φορά της σάρωσης. Οι χαρακτηριστικές HF C-VG ελήφθησαν µε κλικακωτή µεταβολή 

της τάσης πύλης VG µε βήµα 0,1 V σε συχνότητες f= 0,1, 1 και 1000 kHz, ενώ το ρεύµα 

µετατόπισης µετρήθηκε µε τριγωνική σάρωση της τάσης µε ρυθµό dVG/dt = 0,1 V/s. Για λόγους 

σαφήνειας δείχνεται η κανονικοποιηµένη τιµή του ρεύµατος µετατόπισης, ως προς τον απόλυτο 

ρυθµό σάρωσης της τάσης, η οποία αντιστοιχεί στην τιµή της χωρητικότητας Quasi-Static της 

διάταξης [εξ. 5.6]. Η χωρητικότητα CFB αναφέρεται στην τιµή της χωρητικότητας επίπεδης ζώνης 

των πειραµατικών διατάξεων αναφοράς MOS (βλ. ενότητα 5.4 Ι). 

 Η σύγκριση της καµπύλης QS C-VG µε την καµπύλη HF (1ΜHz) C-VG δείχνει εµφανώς ότι 

η θέση της κορυφής του ρεύµατος για σάρωση προς τα πίσω (σάρωση από τα δεξιά προς τα 

αριστερά, ανοιχτά σύµβολα) βρίσκεται κοντά στην τάσης επίπεδης ζώνης VFB της διάταξης. 

Αντίστοιχα, η θέση της εµφανιζόµενης κορυφής, για την προς τα εµπρός διεύθυνση σάρωσης 

(σάρωση από τα αριστερά προς τα δεξιά, κλειστά σύµβολα), αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική τάση 

κατωφλίου VTH, όπου η χωρητικότητα υψηλής συχνότητας (1 MHz) αρχίζει να σταθεροποιείται 
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στην ελάχιστη τιµή της, εξαιτίας της αναστροφής της συγκέντρωσης των φορέων της επιφάνειας p-

Si.  

 Η ταυτόχρονη παρατήρηση όλων µαζί των καµπυλών του σχ. 5.30 δείχνει ότι η απότοµη 

ανύψωση του ρεύµατος µετατόπισης συνδέεται άµεσα µε την ανύψωση των καµπυλών HF C-VG 

στις χαµηλές συχνότητες. Η ασυνήθιστη µορφή των πειραµατικών καµπυλών συζητείται συνοπτικά 

παρακάτω, αρχίζοντας από την αριστερή πλευρά. Για σάρωση της τάσης προς τα εµπρός (από 

αρνητικές προς θετικές τιµές), η αρχική εφαρµογή υψηλής αρνητικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της 

πύλης (π.χ. - 10 V) προκαλεί ισχυρή έγχυση οπών στους Nc-Si από το υπόστρωµα. Η µεγάλη 

συγκέντρωση οπών του υποστρώµατος στην κατάσταση συσσώρευσης, η πυκνή διάταξη και το 

µεγάλο µέγεθος των Nc-Si, καθώς επίσης και το υπέρλεπτο στρώµα του οξειδίου σήραγγας 

προκαλούν έντονη ηλεκτρική σύζευξη ανάµεσα στο υπόστρωµα και τη νανο-κρυσταλλική 

στοιβάδα Si στις υψηλές τάσεις. Σαν αποτέλεσµα, το µετρούµενο ρεύµα µετατόπισης αντιστοιχεί 

στη γεωµετρική χωρητικότητα των, περίπου, 75 pF του οξειδίου ελέγχου. Παροµοίως, η 

χωρητικότητα συσσώρευσης των καµπυλών HF C-VG ανυψώνεται και σταθεροποιείται στην τιµή 

των 75 pF στις χαµηλές συχνότητες. Για τις υψηλές συχνότητες (π.χ. 1 Mz), η δυναµική διαδικασία 

εισαγωγής (εξαγωγής) οπών στους (από τους) Nc-Si δεν µπορεί να κρατηθεί σε φάση µε το ασθενές 

σήµα a.c. των 25 mV, γεγονός το οποίο σταθεροποιεί τη χωρητικότητα συσσώρευσης στην 

αναµενόµενη τιµή της γεωµετρικής χωρητικότητας του συνολικού ενεργού πάχους του οξειδίου 

πύλης, περίπου 60 pF. Καθώς η σάρωση διασχίζει την τάση VFB, το υπόστρωµα αρχίζει να 

απογυµνώνεται από τους φορείς πλειονότητας (οπές), η ηλεκτρική σύζευξη των Nc-Si µε το 

υπόστρωµα εξασθενεί και η µετρούµενη χωρητικότητα της διάταξης πέφτει. Επί πλέον µετατόπιση 

της τάσης προς τις θετικές τιµές, προκαλεί τη σταδιακή συσσώρευση φορέων µειονότητας 

(ηλεκτρονίων) στην επιφάνεια του υποστρώµατος Si. Το υπόστρωµα εισέρχεται στην περιοχή 

ασθενούς αναστροφής, ηλεκτρόνια από το στρώµα αυτό εισέρχονται ξαφνικά στους Nc-Si 

προκαλώντας απότοµη αύξηση του ρεύµατος πύλης. Καθώς η τάση πύλης συνεχίζει να αυξάνει 

πέραν της τάσης VTH, το υπόστρωµα µεταβαίνει στην κατάσταση ισχυρής αναστροφής και η 

ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ υποστρώµατος Si/ Nc-Si γίνεται αρκετά ισχυρή. Επισηµαίνεται ότι η 

εµφάνιση της κορυφής του ρεύµατος κοντά στην τάση VTH δεν οφείλεται στην εξασθένιση της 

διαδικασίας εισαγωγής ηλεκτρονίων στους Nc-Si (π.χ. λόγω πλήρους φόρτισης όλων των 

σχηµατιζόµενων Nc-Si), αλλά στο γεγονός ότι η διαδικασία έγχυσης ηλεκτρονίων λαµβάνει χώρα 

τόσο γρήγορα ,ώστε αυτή να µην µπορεί να ανιχνευθεί. Σε χαµηλή τάση, η αύξηση του ρεύµατος 

προέρχεται, κυρίως, από τη φόρτιση των µεγαλύτερων Nc-Si, οι οποίοι έχουν τη χαµηλότερη 

κβαντικά εντοπισµένη ενεργειακή κατάσταση. Εξαιτίας της εκτεταµένης διασποράς µεγέθους των 
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σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si (παρατηρήσεις ΤΕΜ, κεφ.4) η βασική ενεργειακή στάθµη 

των Nc-Si αναµένεται να παρουσιάζει ευρεία κατανοµή ενεργειών. Καθώς η θετική τάση σάρωσης 

αυξάνει, η στάθµη Fermi του υποστρώµατος κινείται προς υψηλότερες ενεργειακές καταστάσεις, 

οπότε µπορεί να ευθυγραµµίζεται µε τις υψηλότερες ενεργειακές καταστάσεις των Nc-Si, π.χ. τις 

βασικές στάθµες των µικρότερων Nc-Si και τις διεγερµένες των µεγαλύτερων Nc-Si. Κατά 

συνέπεια ο αριθµός των Nc-Si που συµµετέχει στη διαδικασία της δυναµικής φόρτισης, άρα και το 

ολικό εισαγόµενο φορτίο σε αυτούς, αναµένεται να µεγαλώνουν µε την αύξηση της τάσης πύλης. 

Εξαιτίας του πεπερασµένου χρόνου απόκρισης, το µετρητικό όργανο δεν µπορεί να 

παρακολουθήσει τον αστραπιαίο ρυθµό εισαγωγής ηλεκτρονίων στους Nc-Si, οπότε το ρεύµα 

πέφτει απότοµα για τάσεις VG > VTH, εµφανίζοντας κορυφή. Η αύξηση και η σταθεροποίηση (γύρω 

στα 75 pF), για την περίπτωση των χαµηλών συχνοτήτων (π.χ. < 1 kHz), των καµπυλών HF C-VG 

στην περιοχή των υψηλών θετικών τάσεων, καθώς επίσης και η σταθεροποίηση του χωρητικού 

ρεύµατος πύλης στην ίδια τιµή της χωρητικότητας του οξειδίου ελέγχου, αµέσως µετά την απότοµη 

πτώση του, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις της συνεχιζόµενης δυναµικής διαδικασίας σώρευσης 

ηλεκτρονικού φορτίου µέσα στη νανο-κρυσταλλική στοιβάδα. Η αύξηση της διαφάνειας των 

φραγµών σήραγγας µε την τάση πύλης, µεταξύ των γειτονικών Nc-Si, αλλά και µεταξύ Nc-Si-

υποστρώµατος εµποδίζει σηµαντικά το χωρικό εντοπισµό των εισερχόµενων ηλεκτρονίων µέσα 

στα φυσικά όρια των Nc-Si, σε κάθε χρονική στιγµή. Με άλλα λόγια, η κβαντοµηχανική 

αβεβαιότητα εντοπισµού του ηλεκτρονίου διαστέλλει το πάχος του στρώµατος αναστροφής της 

διάταξης προς την περιοχή της νανο-κρυσταλλικής ζώνης. Έτσι, για υψηλές τάσεις πύλης, η 

καµπύλη QS C-VG της διάταξης επιδεικνύει χαρακτηριστικά τυπικής διάταξης MOS µε πάχος 

οξειδίου πύλης ίσο µε το πάχος του οξειδίου ελέγχου. 

Κατά την αντίστροφη σάρωση της τάσης από δεξιά προς τα αριστερά (από τις θετικές προς 

τις αρνητικές τιµές), το ρεύµα µετατόπισης (ή η χωρητικότητα QS) αρχίζει να πέφτει καθώς, η 

σάρωση διασχίζει την τάση VΤΗ και η επιφάνεια του υποστρώµατος Si µεταβαίνει από την 

κατάσταση ισχυρής στην κατάσταση ασθενούς αναστροφής. Επί πλέον ελάττωση της τάσης οδηγεί 

τη διάταξη στην κατάσταση απογύµνωσης. Η θέση του ελαχίστου της καµπύλης QS C-VG (προς τα 

αριστερά των 0 V) δείχνει περίπου το όριο µεταξύ των περιοχών αναστροφής και φορτίου χώρου. 

Καθώς η σάρωση προσεγγίζει την τάση VFB, η συγκέντρωση των οπών στην επιφάνεια του 

υποστρώµατος Si αυξάνει ξανά, οπότε οπές από το στρώµα αυτό εισέρχονται ξαφνικά στους Nc-Si 

προκαλώντας απότοµη αύξηση του ρεύµατος πύλης. Συνεχιζόµενη ελάττωση της τάσης πύλης 

(προς τα αριστερά της τάσης VFB) οδηγεί τη διάταξη στην κατάσταση συσσώρευσης και δυναµώνει 

επί πλέον τη διαδικασία έγχυσης οπών στους Nc-Si, αυξάνοντας την κβαντοµηχανική αβεβαιότητα  
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Σχήµα 5.31: Χαρακτηριστικές Quasi-Static C-VG, για την εµφυτευµένη διάταξη MOS 2×1016 Si+ 
cm-2, µετρηµένες σε διάφορους ρυθµούς σάρωσης τριγωνικής τάσης πύλης, dVG/dt. ∆ιεύθυνση 
σάρωσης VG: (α) προς τα εµπρός (από -10 V έως +10V), (β) προς τα πίσω (από +10 V, έως -10V).  
 
 

εντοπισµού τους µέσα στους Nc-Si. Το µετρητικό όργανο αδυνατεί να παρακολουθήσει το γρήγορο 

ρυθµό εισαγωγής οπών, οπότε το ρεύµα πέφτει ξαφνικά και σταθεροποιείται ξανά στην τιµή της 

γεωµετρικής χωρητικότητας του οξειδίου ελέγχου. 
 

β) Εξάρτηση των καµπυλών QS C-VG από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης: Το σχήµα 

5.31 δείχνει την εξάρτηση της θέσης των κορυφών του ρεύµατος από το ρυθµό σάρωσης της 

εφαρµοζόµενης τριγωνικής τάσης πύλης, VG. Οι µετρούµενες τιµές ρεύµατος έχουν διαιρεθεί µε 

τον αντίστοιχο απόλυτο ρυθµό σάρωσης της τάσης VG,dVG/dt, ώστε να αναπαριστούν, για 

λόγους σαφήνειας, τη χωρητικότητα Quasi-Static της διάταξης. Η διακεκοµµένη οριζόντια γραµµή 

αναφέρεται στην τιµή της γεωµετρικής χωρητικότητας του οξειδίου ελέγχου, COX (~ 75 pF). Και 

για τις δύο διευθύνσεις σάρωσης, η θέση των κορυφών µετατοπίζεται προς υψηλότερες απόλυτες 

τιµές τάσης, καθώς ο ρυθµός σάρωσης της τάσης πύλης µεγαλώνει. Γενικά, τέτοια συµπεριφορά 

είναι αναµενόµενη αφού ο χρόνος που απαιτείται για τη µεταφορά ενός φορέα ρεύµατος 

(ηλεκτρονίου ή οπής) από το υπόστρωµα Si προς τον Nc-Si εξαρτάται από την τιµή του 

εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ του Nc-Si/ και του υποστρώµατος Si. Όταν ο χρόνος 

εφαρµογής της τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης ελαττωθεί σηµαντικά (δηλαδή αυξηθεί αρκετά ο 

ρυθµός σάρωσης), η διαδικασία εισαγωγής φορέων στους Nc-Si επιβραδύνεται στην περιοχή των 

χαµηλών τάσεων, και οι χαρακτηριστικές του ρεύµατος φόρτισης/ εκφόρτισης µετατοπίζονται προς 

υψηλότερες απόλυτες τιµές τάσης. Εντούτοις, για σάρωση προς τα εµπρός (από –10 V έως + 10 V, 

σχ. 5.30 (α)), η καµπύλη του ρεύµατος φόρτισης (π.χ. η διαδικασία εισαγωγής ηλεκτρονίων στους 
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Nc-Si) επιδεικνύει εντονότερη µετατόπιση µε την αύξηση του ρυθµού σάρωσης της τάσης πύλης, 

σε σχέση µε την καµπύλη εκφόρτισης (π.χ. µε τη διαδικασία εισαγωγής οπών στους Nc-Si) κατά 

την αντίστροφη διεύθυνση σάρωσης της τάσης (από +10 V έως - 10 V, σχ. 5.30 (β),). Για 

παράδειγµα, υπό συνθήκες πολύ γρήγορης σάρωσης, π.χ. dVG/dt = 0,5 V/s, η µετατόπιση των 

καµπυλών φόρτισης και εκφόρτισης, ως προς τη σάρωση των 50 mV/s, είναι περίπου 0,8 και 0,2 V, 

αντίστοιχα. Η παρατήρηση αυτή είναι σε συµφωνία µε τη συσχέτιση των κορυφών των καµπυλών 

φόρτισης και εκφόρτισης µε τις τάσεις VTH και VFB, αντίστοιχα.  

Για υπόστρωµα τύπου-p, όταν η τάση VG σαρώνεται από την περιοχή συσσώρευσης προς 

την περιοχή αναστροφής πολύ γρήγορα σε σχέση µε το χρόνο απόκρισης των φορέων µειονότητας 

(ηλεκτρόνια), το απαιτούµενο φορτίο αναστροφής δεν µπορεί να δηµιουργηθεί και να 

αντισταθµίσει το θετικό φορτίο της πύλης. Για να διατηρηθεί η ισορροπία µε την τάση πύλης, 

επιπλέον οπές από το άκρο της περιοχής απογύµνωσης αναγκάζονται να µετακινηθούν προς το 

υπόστρωµα, οπότε το εύρος της περιοχής απογύµνωσης αυξάνει και η επιφάνεια του υποστρώµατος 

Si οδηγείται σε κατάσταση βαθιάς απογύµνωσης (deep depletion). Το ευρύτερο και χαµηλότερο 

ελάχιστο της καµπύλης QS C-VG του σχ. 5.31 (α), για την περίπτωση του γρήγορου ρυθµού 

σάρωσης, υποδεικνύει εµφανώς κατάσταση µερικής βαθιάς απογύµνωσης. Εποµένως, η 

παρατηρούµενη µεγαλύτερη µετατόπιση της κορυφής του ρεύµατος φόρτισης σχετίζεται µε την 

µετατόπιση της τάσης VTH που προκαλεί η γρήγορη σάρωση της τάσης πύλης. Καθόσον ο χρόνος 

απόκρισης των διεπιφανειακών καταστάσεων για το σύστηµα Si/SiO2 είναι, συνήθως, µικρότερος 

από το χρόνο απόκρισης των φορέων µειονότητας, η θέση της τάσης VFB δεν εξαρτάται ουσιαστικά 

από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης, σε αντίθεση µε την τάση VTH. 

Όταν η τάση σαρώνεται από +10 V προς –10 V (σχ. 5.31 (β)), το φορτίο αναστροφής 

µετακινείται προς το υπόστρωµα, οπότε οι χαρακτηριστικές QS C-VG δεν επηρεάζονται, 

ουσιαστικά, σε καµία από τις περιοχές (αναστροφής, συσσώρευσης, ή απογύµνωσης) από το ρυθµό 

σάρωσης. 
 

IΙ) ∆υναµικές χαρακτηριστικές ΙG -VG: Το σχήµα 5.32 (α) απεικονίζει το ρεύµα 

µετατόπισης (κλειστά σύµβολα) µαζί µε το DC ρεύµα πύλης (ανοικτά σύµβολα) της εµφυτευµένης 

διάταξης MOS (2×1016 Si+ cm-2), σαν συνάρτηση της τάσης πύλης, VG. Και οι δύο καµπύλες ΙG -VG 

ελήφθησαν µε το ίδιο µετρητικό όργανο HP 4140B. Το χωρητικό ρεύµα πύλης µετρήθηκε µε 

τριγωνική σάρωση της τάσης VG (dVG/dt=0,1 V/s), θέτοντας το όργανο σε κατάσταση λειτουργίας 

ramp mode, ενώ η στατική χαρακτηριστική ΙG -VG µετρήθηκε µε κλιµακωτή σάρωση της τάσης 

(staircase mode), αυξάνοντας την εφαρµοζόµενη τάση VG µε σταθερό βήµα 0,1 V και 

καταγράφοντας εν συνεχεία το ρεύµα έπειτα από καθορισµένη χρονική καθυστέρηση (delay time, 1
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Σχήµα 5.32: (α) Χαρακτηριστικές 
IG-VG, χωρητικού (κλειστά 
σύµβολα) και DC (ανοικτά 
σύµβολα) ρεύµατος πύλης, για τη 
δόση 2×1016 Si+ cm-2. (β) 
Απεικόνιση της στατικής 
καµπύλης σε µικρότερη κλίµακα 
ρεύµατος. Το ένθετο δείχνει την 
περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ 
cm-2.  
 
 
 

), ώστε να εξασφαλιστεί η εξασθένηση του µεταβατικού χωρητικού ρεύµατος που προκαλεί το 

ήµα της τάσης. Η συµφωνία θέσης και µορφής των εµφανιζόµενων κορυφών στις δύο καµπύλες 

είχνει καθαρά την κοινή προέλευσή τους, η οποία σχετίζεται µε τη δυναµική διαδικασία φόρτισης/ 

κφόρτισης των Nc-Si. Επισηµαίνεται ότι η πιθανότητα το ρεύµα το οποίο ανιχνεύεται στις 

ετρήσεις DC να ρέει διαµέσου της διάταξης, π.χ από το υπόστρωµα προς το ηλεκτρόδιο της 

ύλης, δεν εξετάζεται καθόλου, εξαιτίας του µεγάλου πάχους του οξειδίου ελέγχου (~ 37 nm). 

πενθυµίζεται ότι η ειδική αντίσταση, ρ, του SiO2 είναι αρκετά υψηλή, της τάξης µεγέθους των 

015 Ω cm. Εξάλλου, η εξάρτηση των χαρακτηριστικών DC ΙG -VG από το ρυθµό σάρωσης της 

άσης πύλης (π.χ. από τη χρονική καθυστέρηση υπό σταθερό βήµα τάσης, ή από το βήµα της τάσης 

πό σταθερή χρονική καθυστέρηση) δείχνουν καθαρά το δυναµικό χαρακτήρα του ανιχνεύσιµου 

εύµατος πύλης DC. 

πως φαίνεται στο σχ. 5.32 (β), η καµπύλη του ρεύµατος DC επιδεικνύει δοµή διπλής κορυφής και 

τις δύο διευθύνσεις σάρωσης της τάσης VG. Η µία κορυφή, Α, εµφανίζεται γύρω στην περιοχή της 

άσης VFB, ενώ η δεύτερη κορυφή, Β, βρίσκεται στην περιοχή της τάσης VTH. Κατά τη σάρωση της 

άσης από αριστερά προς δεξιά (π.χ. από – 5 V έως + 5 V), η κορυφή Α σχετίζεται µε τη δυναµική 

ιαδικασία εξαγωγής οπών από τους Nc-Si προς το υπόστρωµα Si, και η κορυφή Β µε την 

ισαγωγή ηλεκτρονίων στους Nc-Si από το στρώµα αναστροφής του υποστρώµατος. Για σάρωση 

ης τάσης από δεξιά προς αριστερά (π.χ. από + 5 V έως – 5 V), οι αντίστοιχες κορυφές, Α και Β, 

υνδέονται µε τη δυναµική διαδικασία εισαγωγής οπών στους Nc-Si και εξαγωγής ηλεκτρονίων 

πό τους Nc-Si, στις περιοχές των τάσεων VFB και VTH, αντίστοιχα. Να σηµειωθεί ότι τέτοιες δοµές 

ιπλής κορυφής ρεύµατος δεν παρατηρήθηκαν στα χαµηλότερα εµφυτευµένα δείγµατα (δόση < 

×1016 Si+ cm-2), γεγονός που συνδέει άµεσα την προέλευσή τους µε τη δοµή των ισχυρά
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Σχήµα 5.33: Χαρακτηριστικές DC 
ρεύµατος πύλης, σαν συνάρτηση 
τριών διαφορετικών κυκλικών 
σαρώσεων της τάσης πύλης. Τα βέλη 
δείχνουν τη φορά σάρωσης της τάσης. 
 
 
 
 
 
 
 

µφυτευµένων υµενίων SiO2 µετά την ανόπτηση, δηλαδή µε το σχηµατισµό καλά κρυσταλλωµένων 

εγάλων Nc-Si πολύ κοντά στη διεπιφάνεια Si/SiO2. Για σύγκριση, το ένθετο του σχ. 5.32 (β) 

πεικονίζει την καµπύλη του στατικού ρεύµατος πύλης για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ 

m-2. 

Η παρατηρούµενη δοµή της διπλής κορυφής ρεύµατος, εξετάστηκε επίσης υπό διαφορετικές 

υνθήκες κυκλικής σάρωσης της τάσης πύλης VG. Το σχ. 5.33 δείχνει τις χαρακτηριστικές IG-VG, 

ια τρεις διαδοχικές κυκλικές σαρώσεις της τάσης VG (υπό σταθερό βήµα τάσης 0,1 V και σταθερή 

ρονική καθυστέρηση 1 s). Η πλήρης γραµµή αντιστοιχεί στην πρώτη µέτρηση, π.χ. κυκλική 

άρωση στην περιοχή (+5 V, –5 V), ξεκινώντας από την κατάσταση φόρτισης, +5 V. Με τον όρο 

ατάσταση φόρτισης εννοείται η κατάσταση όπου ηλεκτρόνια έχουν µετακινηθεί από το 

πόστρωµα Si µέσα στους Nc-Si, ενώ η κατάσταση εκφόρτισης αναφέρεται στην αντίστροφη 

ατάσταση, όπου οπές έχουν µετακινηθεί στους Nc-Si (δηλαδή έχει συµβεί εξαγωγή, τόσο των 

ισερχόµενων, όσο και επί πλέον ηλεκτρόνιων από τους Nc-Si). Για την περίπτωση συµµετρικής 

υκλικής σάρωσης, π.χ. στην περιοχή (+5 V, –5 V), όπου και η δύο καταστάσεις φόρτισης/ 

κφόρτισης λαµβάνουν χώρα, η µορφή της χαρακτηριστικής IG-VG δεν επηρεάζεται από την αρχική 

ιεύθυνση της σάρωσης. Για αµφότερες διευθύνσεις, +5 V→ –5 V→ +5 V, και -5 V→ +5 V→ -5 

, οι καµπύλες IG-VG ταυτίζονται. Αντιθέτως, για την περίπτωση µη συµµετρικής κυκλικής 

άρωσης της τάσης VG, όπου µία κατάσταση φόρτισης ή εκφόρτισης λαµβάνει χώρα, η κορυφή του 

εύµατος φόρτισης, Β (ή εκφόρτισης, Α) επιδεικνύει χαµηλότερη τιµή. Έτσι, για την κυκλική 

άρωση των +5 V→ 0 V→ +5 V (-5 V→ 0 V→ -5 V), η χαρακτηριστική καµπύλη φόρτισης 

εκφόρτισης) κατά τη σάρωση 0 V→ +5 V (0 V→ -5 V) εµφανίζει πολύ χαµηλότερη κορυφή Β 
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(Α), σε σχέση µε την αντίστοιχη κορυφή για συµµετρική σάρωση -5 V→ +5 V (+5 V→ -5 V). 

Αυτό συµβαίνει επειδή ένα µέρος των ηλεκτρονίων (οπών) που εισάγονται στους Nc-Si, κατά την 

αρχική εφαρµογή της τάσης των +5 V (-5 V), παραµείνει σε αυτούς κατά τη διάρκεια της σάρωσης, 

+5 V→ 0 V (-5 V→ 0 V). Η ασυµµετρία που επιδεικνύουν οι κορυφές Β (ή οι κορυφές Α) στις δύο 

διευθύνσεις σάρωσης υποδεικνύουν µερική συγκράτηση του εισαγόµενου φορτίου ηλεκτρονίων (ή 

οπών, αντίστοιχα). Επειδή ο ρυθµός εξαγωγής του φορτίου από τους Nc-Si εξαρτάται από το ύψος 

του ενεργειακού φραγµού της διεπιφάνειας Nc-Si/SiO2, µεγαλύτερη πιθανότητα συγκράτησης 

φορτίου έχουν οι χαµηλότερες ενεργειακά καταστάσεις του Nc-Si, δηλαδή οι βασικές καταστάσεις 

των µεγαλύτερων Nc-Si. Επίσης, είναι πιθανό το εισερχόµενο φορτίο να σταθεροποιείται, µετά την 

εισαγωγή του στους Nc-Si, µέσα σε βαθύτερες ενεργειακά καταστάσεις της επιφάνειας του Nc-Si 

που συνορεύει µε το στρώµα του οξειδίου. Τέτοιες παγίδες φορτίου αναµένεται να παρατείνουν το 

χρόνο συγκράτησης του εισαγόµενου φορτίου [5.43]. Να σηµειωθεί ότι η ασθενής συγκράτηση του 

φορτίου επιβεβαιώνεται και διαµέσου της πολύ µικρής υστέρησης που επιδεικνύουν οι 

χαρακτηριστικές HF C-VG των ισχυρά εµφυτευµένων διατάξεων MOS. Το σχήµα 5.34 (α) δείχνει 

µία από τις πιο έντονες χαρακτηριστικές υστέρησης που παρατηρήθηκε σε αυτά τα δείγµατα. Η 

µορφή της υστέρησης υποδεικνύει µερική συγκράτηση ηλεκτρονίων/ οπών στις περιοχές 

αναστροφής και συσσώρευσης. Η συγκράτηση του φορτίου φαίνεται να γίνεται εντονότερη σε 

χαµηλή θερµοκρασία. ∆είγµατα εµφυτευµένα σε δόση 2×1016 Si+ cm-2, τα οποία µετρήθηκαν σε 

περιβάλλον υγρού αζώτου, 77 °K, εµφάνισαν καµπύλες HF C-VG µε παραµορφωµένα 

χαρακτηριστικά υστέρησης. Ένα παράδειγµα δείχνεται στο σχ. 5.34 (β). Για την περίπτωση αυτή, η 

υστέρηση εµφανίζεται στην περιοχή απογύµνωσης. Σε χαµηλή θερµοκρασία ο χαρακτηριστικός

 
 

                       
 
Σχήµα 5.34: (α) Ασθενές φαινόµενο υστέρησης σε θερµοκρασία δωµατίου στις περιοχές 
συσσώρευσης και αναστροφής. (β) Χαρακτηριστικές καµπύλες υστέρησης στην περιοχή 
απογύµνωσης σε χαµηλή θερµοκρασία. 
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χρόνος για την εκποµπή ενός φορέα (ηλεκτρόνιο, ή οπή) από µία εντοπισµένη κατάσταση της 

διεπιφάνειας Si/SiO2 γίνεται αρκετά µεγάλος, γεγονός το οποίο αυξάνει το χρόνο συγκράτησης του 

παγιδευµένου φορτίου µέσα στις βαθιές ενεργειακές καταστάσεις του Nc-Si. 
 

IΙ) Χαρακτηριστικές µεταβατικού ρεύµατος πύλης: Για την καλύτερη κατανόηση των 

µηχανισµών έγχυσης φορτίου στις έντονα εµφυτευµένες διατάξεις, εξετάστηκε η µεταβατική 

συµπεριφορά (χρονική εξάρτηση) του ρεύµατος πύλης υπό διάφορες τάσεις πύλης. Η καταγραφή 

του ρεύµατος µε το χρόνο πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες εφαρµογής σταθερής τάσης πύλης VG 

(µεταβατικές χαρακτηριστικές, IG-t), χρησιµοποιώντας το όργανο HP 4140B ως απλό αµπερόµετρο 

(I-mode) και το τροφοδοτικό Β του οργάνου αυτού ως πηγή τάσης. Πριν την εφαρµογή κάθε 

θετικού παλµού τάσης οι διατάξεις στρεσαρίστηκαν σε τάση VG = -5 V, για εκτεταµένο χρονικό 

διάστηµα, περίπου 10 s, όλες οι µεταβατικές χαρακτηριστικές φόρτισης να είναι µετρηµένες από 

την ίδια αρχική κατάσταση εκφόρτισης. 

 Τυπικές µεταβατικές χαρακτηριστικές σαν συνάρτηση της τάσης πύλης, για την υψηλή (π.χ. 

5×1016 Si+ cm-2) και τη µεσαία (π.χ. 1×1016 Si+ cm-2) δόση εµφύτευσης δείχνονται στα σχήµατα 

5.35 (α) και (β). Επίσης, για σύγκριση, η καµπύλη IG-VG του δείγµατος 5×1016 Si+ cm-2 δείχνεται 

ως ένθετο. Για την περίπτωση της υψηλής δόσης, η χρονική εξάρτηση του ρεύµατος υπό χαµηλή 

τάση, VG = 1, 1,5 και 2 V, εµφανίζει απότοµη πτώση από το υψηλότερο επίπεδο ρεύµατος προς το 

χαµηλότερο. Τέτοια συµπεριφορά στο ρεύµα φόρτισης µπορεί να αποδοθεί στη διαδικασία 

εισαγωγής ηλεκτρονίων µέσα στους Nc-Si και στο συνεπακόλουθο φαινόµενο θωράκισης του 

εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου. Όπως προαναφέρθηκε, σε χαµηλή θετική τάση, το µεταβατικό 

ρεύµα φόρτισης προέρχεται, κυρίως, λόγω της µετακίνησης ηλεκτρονίων από το στρώµα 

αναστροφής στους µεγαλύτερους Nc-Si, οι οποίοι έχουν τη χαµηλότερη κβαντικά εντοπισµένη 

ενεργειακή κατάσταση. Η παγίδευση ηλεκτρονίων στους Nc-Si ανυψώνει το ηλεκτρικό δυναµικό 

του Nc-Si και ταυτόχρονα µειώνει το αναπτυσσόµενο ηλεκτρικό πεδίο της περιοχής µεταξύ του 

Nc-Si και του υποστρώµατος Si. Έτσι, όταν το φορτίο των Nc-Si που συµµετέχουν στη διαδικασία 

φόρτισης γίνει αρκετό, ώστε να θωρακίσει σηµαντικά το εξωτερικά εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό 

πεδίο, η διαδικασία σήραγγας διακόπτεται απότοµα προκαλώντας δραµατική πτώση του ρεύµατος 

φόρτισης. Το φαινόµενο αυτό σχετίζεται άµεσα µε την κορυφή Β του ρεύµατος, η οποία 

εµφανίζεται στην καµπύλη IG-VG, κατά τη σάρωση της τάσης πύλης από αριστερά προς τα δεξιά 

(κορυφή Β, ένθετο (α)). Για τάσεις πύλης µεγαλύτερες των 3 V, οι µεταβατικές χαρακτηριστικές 

δεν επιδεικνύουν καµία ανιχνεύσιµη δοµή εξαιτίας του πολύ γρήγορου χρόνου φόρτισης. 

Επισηµαίνεται ότι, για την περίπτωση των τάσεων VG = 1, 1,5 και 2 V, το συνολικό εισαγόµενο 

φορτίο, εξαγόµενο µέσω άµεσης ολοκλήρωσης του µεταβατικού ρεύµατος, βρέθηκε να είναι
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Σχήµα 5.35: Μεταβατική συµπεριφορά του ρεύµατος πύλης για διάφορες τάσεις πύλης VG, 
εφαρµοζόµενες αµέσως µετά την εκφόρτιση των εµφυτευµένων διατάξεων MOS σε τάση VG=-5 V. 
∆όση εµφύτευσης: α) 5×1016, και β) 1×1016 Si+ cm-2. Το ένθετο (α) απεικονίζει την καµπύλη IG-VG 
του αντίστοιχου δείγµατος. 
 
 
σταθερό, π.χ. ∫ ΙG dt ~ 27 pCb. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι συγκεκριµένος 

αριθµός Nc-Si συµµετέχει στη διαδικασία φόρτισης υπό χαµηλή τάση. Υποθέτοντας ένα 

ηλεκτρόνιο ανά Nc-Si, η πυκνότητα αυτών των Nc-Si εκτιµάται σε, περίπου, 2,6×1011 cm-2.  

 Για την περίπτωση των χαµηλότερων δόσεων (π.χ. 1×1016 Si+ cm-2, σχ. 5.35 (β)), το 

µεταβατικό ρεύµα φόρτισης εξασθενεί βαθµιαία µε το χρόνο προς το όριο µέτρησης του πίκο-

αµπεροµέτρου (~ 0,05 pA). Επιπλέον, η εµφανιζόµενη γραµµική ελάττωση σε λογαριθµική 

κλίµακα, για τάσεις µεγαλύτερες από 1 V, υποδεικνύει ότι η ελάττωση του ρεύµατος είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου εφαρµογής της τάσης, π.χ. ρεύµα = σταθ. / χρόνος. Η 

παρατήρηση αυτή δείχνει ότι η διαδικασία φόρτισης δε λαµβάνει χώρα σε καθορισµένες θέσεις, 

αλλά σε κατανεµηµένα χωρικά κέντρα παγίδευσης, µέσα στο οξείδιο πύλης [5.16]. Τα κέντρα αυτά 

πιθανότατα σχετίζονται µε τη χωρική κατανοµή των επιπλέον ατόµων Si, τα οποία έχουν εισαχθεί 

µέσα στο οξείδιο σήραγγας κατά τη διάρκεια της εµφύτευσης και δεν έχουν ιζηµατοποιηθεί κατά τη 

θερµική διεργασία της ανόπτησης. Καθώς η πιθανότητα σήραγγας είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

απόστασης των παγίδων φορτίου από τη διεπιφάνεια SiO2/Si, η διαδικασία παγίδευσης υπό 

σταθερή τάση προχωρεί συνεχώς µε το χρόνο από παγίδες πλησίον της διεπιφάνειας SiO2/Si προς
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παγίδες περισσότερο αποµακρυσµένες από αυτήν, προκαλώντας συνεχόµενη ελάττωση του 

ρεύµατος φόρτισης, ανάλογη του t-1 [5.44].  
 

IΙΙ) Εκτίµηση του φορτίου φόρτισης/ εκφόρτισης: Η πυκνότητα του φορτίου φόρτισης 

(αριθµός εισερχόµενων ηλεκτρονίων ανά cm2, Νinj) και εκφόρτισης (αριθµός εξερχόµενων 

ηλεκτρονίων, ή εισερχόµενων οπών, ανά cm2, Νext) για τις χαµηλές τάσεις µπορεί να εκτιµηθεί 

µέσω των πειραµατικών καµπυλών QS C-VG και IG-t. Η διαδικασία υπολογισµού απεικονίζεται στο 

σχ. 5.36. Για την πρώτη περίπτωση, η µέθοδος οµοιάζει κάπως µε αυτήν που εφαρµόζεται για τον 

υπολογισµό του φορτίου των ευκίνητων ιόντων του στρώµατος SiO2 (µέθοδος TVS, triangular 

voltage sweep, [3.45]). Όπως δείχνουν τα σχήµατα (α) και (β), οι πυκνότητες Νinj και Νext 

προσδιορίζονται από το εµβαδόν των επιφανειών µεταξύ των καµπυλών QS C-VG, για τις δύο 

διευθύνσεις σάρωσης. Για την περίπτωση των καµπυλών IG-t (γ), το εµβαδόν της επιφάνειας κάτω 

από κάθε καµπύλη καθορίζει την πυκνότητα του εισαγόµενου ηλεκτρονικού φορτίου. Οι διατάξεις 

επιδεικνύουν συγκρίσιµα επίπεδα Νinj και Νext, γεγονός που δείχνει ότι ίδιος, περίπου, αριθµός 

ηλεκτρονίων/ οπών εµπλέκεται στις διαδικασίες φόρτισης/ εκφόρτισης των Nc-Si. Η συµφωνία των 

αποτελεσµάτων ανάµεσα στις δύο µεθόδους υπολογισµού ενισχύει την αξιοπιστία της µεθόδου QS 

C-VG. Τα εµφανιζόµενα υψηλότερα επίπεδα της πυκνότητας φορτίου, για τη µεγαλύτερη δόση 

5×1016 Si+ cm-2, µπορούν να αποδοθούν στο µεγαλύτερο ρυθµό εισαγωγής/ εξαγωγής φορτίου,

 
 

 

, 

,
,

, 

, 

, 

, 
,

 
Σχήµα 5.36: (α), (β) Καµπύλες QS C-VG, για τις δόσεις 2 και 5×1016 Si+ cm-2, αντίστοιχα. Τα βέλη 
δείχνουν τη διεύθυνση σάρωσης της τάσης VG. (γ) Καµπύλες IG-t, για τη δόση 5×1016 Si+ cm-2 
λαµβανόµενες υπό δύο τάσεις VG. Η πυκνότητα των εισερχόµενων ηλεκτρονίων (Νinj) / οπών 
(Νext), προσδιορίζεται από το εµβαδόν της επιφάνειας µεταξύ των καµπυλών QS C-VG στις δύο 
διευθύνσεις σάρωσης. Το εµβαδόν της επιφάνειας κάτω από κάθε καµπύλη IG-t καθορίζει την 
πυκνότητα του εισαγόµενου ηλεκτρονικού φορτίου. 
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εξαιτίας του µικρότερου πάχους και της εντονότερης ηλεκτρικής υποβάθµισης του οξειδίου 

σήραγγας. Επισηµαίνεται ότι η αξιοπιστία και των δύο πειραµατικών µεθόδων κρίνεται 

ικανοποιητική µόνο για τις χαµηλές τάσεις πύλης. Για υψηλότερες τάσεις η αξιοπιστία τους 

περιορίζεται σηµαντικά από τον πεπερασµένο χρόνο απόκρισης του µετρητικού οργάνου. 
 

IV) Θερµική ανόπτηση (PMA): Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εµφανιζόµενα, µέσω της 

καταγραφής του ρεύµατος πύλης, φαινόµενα φόρτισης/ εκφόρτισης δε βρέθηκαν να είναι 

ουσιαστικά εξαρτηµένα από το περιβάλλον της θερµικής ανόπτησης PMA. Αυτός είναι ο λόγος που 

δεν έγινε αναφορά στις προαναφερθείσες ενότητες για το περιβάλλον της θερµικής ανόπτησης 

PMA των εξεταζόµενων δειγµάτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των µετρούµενων καµπυλών IG-

VG, π.χ. οι κορυφές του ρεύµατος καθώς και οι θέσεις των κορυφών αυτών, τόσο των δειγµάτων τα 

οποία είχαν υποστεί τη διεργασία PMA σε περιβάλλον H2 (forming gas), όσο και εκείνων που είχαν 

υποστεί θερµική κατεργασία σε περιβάλλον Ν2, δεν εµφάνισαν ουσιώδεις διαφορές. Η ασθενής 

επίδραση του περιβάλλοντος της θερµικής ανόπτησης PMA µπορεί να συσχετιστεί µε την 

παρατήρηση των φαινοµένων έντονης φόρτισης/ εκφόρτισης γύρω από τις χαρακτηριστικές τάσεις 

VTH/ VFB. Για αυτές τις περιοχές τάσεων, η µεταφορά του φορτίου στους Nc-Si γίνεται διαµέσου 

του υπέρλεπτου στρώµατος SiO2 µε το µηχανισµό σήραγγας ηλεκτρονίων/ οπών από τις ζώνες 

αγωγιµότητας/ σθένους του υποστρώµατος Si στις εντοπισµένες κβαντικά ίδιο-καταστάσεις 

ηλεκτρονίων/ οπών του Nc-Si.  
 

V) Εξέταση διακριτών φαινοµένων φόρτισης/ εκφόρτισης µέσω µετρήσεων IG-VG : Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι µεταξύ των δειγµάτων που εξετάστηκαν, κάποια από αυτά εµφάνισαν καµπύλες 

IG-VG µε δοµή διπλής κορυφής ρεύµατος στις περιοχές των τάσεων VTH και VFB, κατά τη σάρωση 

της τάσης από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά, αντίστοιχα. Το σχ. 5.37 

απεικονίζει τυπικές καµπύλες IG-VG, λαµβανόµενες µε κυκλική κλικακωτή σάρωση της τάσης 

πύλης VG (-10 V→ +10 V→ -10 V, µε βήµα 0,1 V και χρονική καθυστέρηση 1 s), οι οποίες 

αντιστοιχούν σε δείγµατα εµφυτευµένα µε την ίδια ονοµαστική δόση 5×1016 Si+ cm-2 και 

πανοµοιότυπα κατεργασµένα. Η περίπτωση (α), π.χ. εµφάνιση µονής κορυφής ρεύµατος φόρτισης/ 

εκφόρτισης στις περιοχή VTH/VFB, αντίστοιχα, κρίνεται ως η πιο αντιπροσωπευτική, καθώς τέτοια 

συµπεριφορά επέδειξε η πλειονότητα των εξεταζόµενων διατάξεων. Εντούτοις, η παρατήρηση 

διπλών κορυφών ρεύµατος στις χαρακτηριστικές IG-VG κάποιων διατάξεων σε θερµοκρασία 

δωµατίου, περιπτώσεις (β) και (γ), είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αφού αυτή αποτελεί άµεση ένδειξη 

της, θεωρητικά αναµενόµενης, διακριτής διαδικασίας µεταφοράς φορτίου σε συστήµατα µε 
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Σχήµα: 5.37: Αντιπροσωπευτικές καµπύλες IG-
VG, εµφυτευµένων διατάξεων MOS σε δόση, 
5×1016 Si+ cm-2, λαµβανόµενες µε κυκλική 
σκαλωτή σάρωση της τάσης πύλης VG, -10 
V→ +10 V→ -10 V (βήµα τάσης = 0.1 V, 
χρονική καθυστέρηση = 1 s). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

περιορισµένες χωρικές διαστάσεις, όπως π.χ. οι νανο-κρύσταλλοι. Είναι κατανοητό ότι οι ενέργειες 

των εντοπισµένων κβαντικών ιδιοκαταστάσεων, αλλά και η ηλεκτροστατική ενέργεια φόρτισης 

Coulomb, εξαρτώνται έντονα από το µέγεθος του νανο-κρυστάλλου. Προφανώς, για την 

παρατήρηση φαινοµένων που σχετίζονται µε το διακριτό ενεργειακό φάσµα του νανο-κρυστάλλου, 

η οµοιοµορφία του µεγέθους είναι ο βασικότερος παράγοντας, για την περίπτωση συστηµάτων τα 

οποία αποτελούνται από µεγάλο αριθµό νανο-κρυστάλλων. Κατά συνέπεια, ως πιθανότερη 

προέλευση των εµφανιζόµενων διπλών κορυφών ρεύµατος, για τις περιπτώσεις (β) και (γ), 

εξετάζεται η καλύτερη οµοιοµορφία µεγέθους των σχηµατιζόµενων Nc-Si σε αυτά τα δείγµατα. 

Εξαιτίας των περιορισµένων δυνατοτήτων της πειραµατικής διάταξης εµφύτευσης που 

χρησιµοποιήθηκε, η δόση δεν ήταν οµοιόµορφη σε όλη την έκταση της επιφάνειας του 

εµφυτευµένου τσιπ. Κατά συνέπεια, είναι πολύ πιθανό οι σχηµατιζόµενοι Nc-Si σε κάποιες 

περιοχές του τσιπ να επιδεικνύουν καλύτερη οµοιοµορφία µεγέθους σε σχέση µε άλλες περιοχές. 

Το σχ. 5.38 δείχνει τις πειραµατικές χαρακτηριστικές IG-VG για τη διάταξη (γ) του σχ. 5.37, 

σαν συνάρτηση του ρυθµού σάρωσης της τάσης πύλης VG. Η περίπτωση (α) αναφέρεται για 

σάρωση VG από αριστερά προς τα δεξιά ,-10 V→ +10 V, ενώ η (β) για σάρωση από δεξιά προς τα 

αριστερά, +10 V→ -10 V (για την περίπτωση (β) απεικονίζονται οι απόλυτες τιµές του ρεύµατος 

πύλης). Η µεταβολή του ρυθµού σάρωσης, dVG/dt, έγινε µε αλλαγή του βήµατος της κλιµακωτής 

σάρωσης (π.χ. ∆VG = 100, 50, 10 mV), κρατώντας σταθερή τη χρονική καθυστέρηση της µέτρησης 

(∆t = 1 s). Για κάθε ρυθµό σάρωσης της τάσης VG, οι καµπύλες IG-VG επιδεικνύουν παρόµοια 

µορφή διπλής κορυφής ρεύµατος και στις δύο διευθύνσεις σάρωσης. Θα πρέπει να 
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Σχήµα 5.38: ∆υναµικές χαρακτηριστικές IG-VG για την περίπτωση (γ) του σχ. 5.37, µετρηµένες υπό 
τρεις διαφορετικούς ρυθµούς κλιµακωτής κυκλικής σάρωσης της τάσης πύλης, dVG/dt = 100, 50 
και 10 mV/s. (α) σάρωση από αριστερά προς τα δεξιά, -10 V→ +10 V, (β), σάρωση από δεξιά προς 
τα αριστερά, +10 V→ -10 V. 
 
 
σηµειωθεί ότι το ύψος των κορυφών του ρεύµατος ελαττώνεται και οι θέσεις των κορυφών στον 

άξονα της τάσης µετατοπίζονται προς µικρότερες απόλυτες τιµές µε τη µείωση του ρυθµού 

σάρωσης, αλλά οι θέσεις των τάσεων πύλης για την πρώτη (διακεκοµµένη κατακόρυφη γραµµή) 

και τη δεύτερη (διακεκοµµένη γραµµική προέκταση) ανύψωση του ρεύµατος παραµένουν 

αµετάβλητες σε κάθε διεύθυνση σάρωσης. Επιπλέον, η διαφορά µεταξύ των δύο τάσεων, για τις 

οποίες το ρεύµα αρχίζει να ανεβαίνει, παραµένει σταθερή, π.χ. αυτή είναι, περίπου, ∆Ve ~ 2,3 V για 

σάρωση της τάσης από αριστερά προς τα δεξιά ενώ για την αντίθετη διεύθυνση σάρωσης, η 

αντίστοιχη διαφορά βρέθηκε ∆Vh ~1,4 V. Οι δείκτες e και h δηλώνουν το είδος των φορέων 

ρεύµατος (ηλεκτρόνια και οπές, αντίστοιχα) που συµµετέχουν στη διαδικασία φόρτισης των Nc-Si 

στις δύο διευθύνσεις σάρωσης, π.χ. µετακίνηση ηλεκτρονίων στους Nc-Si, περίπτωση (α), και 

εισαγωγή οπών στους Nc-Si, περίπτωση (β). Η σταθερή απόσταση µεταξύ των δύο τάσεων ανόδου 

του ρεύµατος πύλης υποδεικνύει ότι µία καθορισµένη κατανοµή νανο-κρυστάλλων µε οµοιόµορφο 

µέγεθος λαµβάνει χώρα στη διαδικασία φόρτισης/ εκφόρτισης σε χαµηλή τάση. Επίσης, δεν 

αποκλείεται το ενδεχόµενο οι δύο κορυφές ρεύµατος να προέρχονται από τη φόρτιση/ εκφόρτιση 

δύο διαφορετικών κατανοµών µεγέθους Nc-Si. Για την περίπτωση της υψηλότερης δόσης, η 

δισδιάστατη διάταξη των σχηµατιζόµενων Nc-Si είναι αρκετά πυκνή, αυτοί εµφανίζονται σχεδόν 

σε επαφή µεταξύ τους. Η ενδεχόµενη πλευρική ηλεκτρική σύζευξη των Nc-Si αναµένεται να είναι 

εντονότερη µεταξύ Nc-Si παρόµοιου µεγέθους, λόγω των µικρών ενεργειακών διαφορών που 
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επιδεικνύουν οι κβαντικές καταστάσεις αυτών των Nc-Si. Τέτοια διαδικασία, ενδεχοµένως, να 

ευνοεί το σχηµατισµό οµάδων νανο-κρυστάλλων, οµοιόµορφα φορτισµένων [5.46]. 

 Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του υπό µελέτη συστήµατος, καθώς και της ελλιπούς γνώσης 

διάφορων παραµέτρων (π.χ. ακριβές µέγεθος, σχήµα, θέση, κρυσταλλογραφικός προσανατολισµός, 

εντοπισµένες ενεργειακές καταστάσεις στην επιφάνεια των σχηµατιζόµενων Nc-Si), κάθε 

προσπάθεια αναλυτικής εξέτασης των φυσικών µηχανισµών που προκαλούν την εµφανιζόµενη 

δοµή των καµπυλών IG-VG του σχ. 5.38 καθίσταται αρκετά δύσκολη. 

Για την περίπτωση όπου το ανιχνεύσιµο ρεύµα πύλης προέρχεται από τη φόρτιση µίας 

κατανοµής Nc-Si οµοιόµορφου µεγέθους, είναι πιθανόν οι δύο διαδοχικές ανυψώσεις του ρεύµατος 

φόρτισης να οφείλονται στο διακριτό ηλεκτρονικό ενεργειακό φάσµα του νανο-κρυστάλλου. Όταν 

το µέγεθος του νανο-κρυστάλλου γίνεται συγκρίσιµο µε το µήκος κύµατος de Broglie των 

ηλεκτρονίων µέσα στο νανο-κρύσταλλο, η κβαντικοποίηση της κινητικής ενέργειας των 

ηλεκτρονίων γίνεται ουσιώδης [5.47]. Επιπλέον, η ολική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου µέσα στον Nc-

Si περιλαµβάνει, εκτός από την κινητική ηλεκτρονική ενέργεια (ιδιοενέργεια, Εn) και την 

ηλεκτροστατική ενέργεια, η οποία γενικά αποτελείται από την ενέργεια αλληλεπίδρασης µε τα 

εξωτερικά ηλεκτρόδια, την ενέργεια αλληλεπίδρασης µε τα άλλα ηλεκτρόνια και την ενέργεια (self-

energy) µέσα στο διηλεκτρικό µέσο. Κάθε παράγοντας της ηλεκτροστατικής ενέργειας εξαρτάται 

από τις λεπτοµέρειες του ενεργειακού επιπέδου Εn. Εντούτοις, σύµφωνα προς την απλή 

προσέγγιση, η οποία είναι βασισµένη στη χωρητικότητα, η διαφορά αγνοείται και η ενεργός 

ενεργειακή κατάσταση n ενός-ηλεκτρονίου µέσα στο νανο-κρύσταλλο µπορεί να τροποποιηθεί σε 

πρώτη προσέγγιση ως: 

Cnn nEEE +=*                                                            [5.7] 

 
όπου, Εn είναι η κβαντική κατάσταση n όταν όλα τα ενεργειακά επίπεδα είναι άδεια, ενώ  είναι 

η ενέργεια της n κβαντικής κατάστασης του Nc-Si όταν όλες οι πρώτες n καταστάσεις ενός-

ηλεκτρονίου είναι κατειληµµένες από n ηλεκτρόνια. Η ενέργεια Ε

*
nE

C αναφέρεται στην ενέργεια 

φόρτισης Coulomb και ισούται µε ΕC=q2/CΣ, όπου q είναι το ηλεκτρονικό φορτίο και CΣ είναι η 

ολική χωρητικότητα του Nc-Si, για την περίπτωσή µας CΣ είναι η ολική χωρητικότητα των δύο 

στρωµάτων οξειδίου σήραγγας και ελέγχου σε σειρά µε τη χωρητικότητα του Nc-Si (self-

capacitance). Να σηµειωθεί ότι, για την περίπτωση επίπεδου πυκνωτή χωρητικότητας C, η 

στοιχειώδης ενέργεια φόρτισης είναι φυσικά q2/2C = ΕC/2, αντί ΕC. Εντούτοις, όπως σχολιάζεται 

στην αναφορά [5.48], για την πιο συνηθισµένη περίπτωση όπου ένας ξεχωριστός, ιδιαίτερα µικρός, 

αγωγός φορτίζεται µε ηλεκτρόνια από κάποιο εξωτερικό ηλεκτρόδιο (π.χ. από το υπόστρωµα), το 
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οποίο διατηρείται σε ηλεκτροχηµικό δυναµικό µ (επίπεδο quasi-Fermi), η ηλεκτροστατική 

συνεισφορά στην αλλαγή του µ, αναγκαία για τη µεταφορά ενός επιπλέον ηλεκτρονίου στον αγωγό, 

είναι ΕC, αφού: q∆µ ≡ (κινητική ενέργεια)+ q∆V, όπου ∆V= q/CΣ είναι η µεταβολή του δυναµικού 

του αγωγού λόγω της παρουσίας του επιπλέον ηλεκτρονίου. Ένα ηλεκτρόνιο µετακινείται, π.χ. από 

το στρώµα αναστροφής του υποστρώµατος, διαµέσου σήραγγας µέσα στο Nc-Si όταν η 

εφαρµοζόµενη τάση πύλης ευθυγραµµίσει το επίπεδο quasi-Fermi του υποστρώµατος µε µία κενή 

ενεργειακή κατάσταση ενός-ηλεκτρονίου  του Nc-Si. Για τη µεταφορά του επιπλέον 

ηλεκτρονίου απαιτείται ενέργεια ίση µε την ενεργειακή διαφορά µεταξύ των n και n+1 κβαντικών 

ενεργειακών καταστάσεων: 

*
nE

nE *

1 −+

 
Cnnn EEEEE +−=−=∆ ++ )( 1

*
1                                                [5.8] 

 
Γενικά, για την παρατήρηση της παραπάνω διακριτής διαδικασίας µεταφοράς φορτίου σε 

θερµοκρασία T °K είναι αναγκαίο ∆Ε>>kBT, kB είναι η σταθερά του Boltzmann. Επιπλέον αν 

, η διαδικασία φόρτισης του Nc-Si (π.χ. µε τη µεταβολή της τάσης πύλης) 

κυβερνάται από τον ηλεκτροστατικό φραγµό Coulomb, ο οποίος εµποδίζει τη συνεχόµενη 

µετακίνηση ηλεκτρονίων µέσα στο Nc-Si. Με άλλα λόγια, η διαδικασία εισαγωγής φορτίου µέσα 

στο Nc-Si πραγµατοποιείται σε επίπεδο ενός-ηλεκτρονίου σε ίσα διαστήµατα τάσης πύλης. Όταν 

, η διαδικασία έγχυσης φορτίου στο Nc-Si επιδεικνύει συµπεριφορά συµβατικής 

σήραγγας συντονισµού (resonant-tunneling). Η ταυτόχρονη εισαγωγή ηλεκτρονίων, υπό σταθερή 

τάση, επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή αρκεί να υπάρχουν διαθέσιµες, ενεργειακά εκφυλισµένες, 

καταστάσεις. Για την περίπτωση όπου 

Cnn EEE <<−+ )( 1

Cnn EEE >>−+ )( 1

Cnn EEE ~)(  η διαδικασία έγχυσης γίνεται σε επίπεδο 

ενός ηλεκτρονίου, όχι όµως σε ίσα διαστήµατα τάσης πύλης. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η εξέταση πιθανών διακριτών φαινοµένων φόρτισης 

στις πειραµατικές διατάξεις απαιτεί γνώση της ηλεκτρονικής δοµής του Nc-Si. Το ενδεχόµενο αυτό 

διερευνάται παρακάτω µέσω υπολογισµού των ιδιοενεργειών Εn και των χωρητικοτήτων 

(αναγκαίων για τον υπολογισµό της ενέργειας Coulomb) που συνδέονται µε το πειραµατικό 

σύστηµα. Επίσης, συζητιέται η εξάρτηση των παραπάνω ποσοτήτων από το µέγεθος και από το 

σχήµα του Nc-Si. 
 
 Ενεργειακά επίπεδα ηλεκτρονίου εντοπισµένου µέσα στο Nc-Si: Για λόγους απλότητας ο 

νανο-κρύσταλλος προσοµοιώνεται µε ένα κουτί Si, ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο Si 

ενσωµατωµένο µέσα σε στρώµα SiO2, όπου Lx, Ly και Lz είναι η διάσταση στη διεύθυνση του 
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Σχήµα 5. 39: Απεικόνιση των τριών πρώτων ενεργειακών σταθµών ενός-ηλεκτρονίου εντοπισµένο 
µέσα σε ορθογώνιο κουτί σταθερού πάχους 4 nm. Ο αριθµός στην παρένθεση δίπλα από κάθε 
στάθµη δηλώνει το βαθµό εκφυλισµού της αντίστοιχης στάθµης. Το ένθετο δείχνει τον 
προσανατολισµό στο χώρο της ορµής (kx, ky, kz) των έξι ενεργειακά ισοδύναµων ελαχίστων της 
ζώνης αγωγιµότητας του Si, τα οποία εξετάστηκαν για τον υπολογισµό των ενεργειακών επιπέδων. 
 
 
αντίστοιχου άξονα συντεταγµένων. Το ενεργειακό επίπεδο n ενός ηλεκτρονίου, περιορισµένο µέσα 

στο κουτί, µπορεί να εκφραστεί ως [5.37, 5.49]: 
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Η στάθµη Εn είναι µετρηµένη από τον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας, EC, του κρυσταλλικού Si. 

Εδώ, είναι η σταθερά του Planck διεραιµένη µε 2π, mh x, my και mz είναι οι ενεργές ηλεκτρονικές 

µάζες κατά τη διεύθυνση κάθε άξονα συντεταγµένων, και nx, ny και nz είναι οι κβαντικοί αριθµοί, 

αντίστοιχα. Για παράδειγµα, το χαµηλότερο επίπεδο δίνεται από τη διάταξη nx = ny = nz = 1. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη αγωγιµότητας του Si έχει έξι ισοδύναµα ενεργειακά ελάχιστα 

(valleys) στο χώρο της ορµής (βλέπε ένθετο στο σχ. 5.39), όπου κάθε ελάχιστο είναι διπλά 

εκφυλισµένο εξαιτίας του σπιν, καθώς και το γεγονός ότι κάθε ελάχιστο έχει περιστροφική 

συµµετρία στις διευθύνσεις <100> µε ενεργές µάζες κατά µήκος και κάθετα κάθε άξονα, διαµήκης 

(longitudinal) και εγκάρσια (transverse) ενεργός µάζα, ml=0,916me και mt=0,19me [5.37], 

αντίστοιχα, είναι φανερό ότι η χαµηλότερη σε ενέργεια διάταξη των επιπέδων παρέχει τρεις 

διαφορετικές στάθµες, κάθε µία τετραπλά εκφυλισµένη όταν Lx, Ly και Lz είναι όλα διαφορετικά. 

Για την περίπτωση όπου Lx = Ly = Lz το ορθογώνιο παρ/πεδο ανάγεται σε κύβο, και η χαµηλότερη 
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ενεργειακά διάταξη των επιπέδων σε µονές στάθµες, κάθε µία δωδεκαπλά εκφυλισµένη. Όταν η 

βάση του παραλληλεπιπέδου είναι τετραγωνική (π.χ. Lx = Ly ≠Lz) η βασική κατάσταση είναι 

τετραπλά εκφυλισµένη, ενώ οι δύο πρώτες διεγερµένες στάθµες είναι οκταπλά εκφυλισµένες. Για 

απλότητα έχει αγνοηθεί η άρση του εκφυλισµού, εξαιτίας της παρουσίας του ηλεκτρικού πεδίου 

(φαινόµενο Stark) και της σύζευξης σπιν - τροχιάς, [5.50].  

 Το σχήµα 5.39 απεικονίζει τις τρεις πρώτες (βασική και δύο διεγερµένες) ενεργειακές 

στάθµες (µετρηµένες από τη στάθµη EC του Si) ενός-ηλεκτρονίου, εντοπισµένο µέσα σε ορθογώνιο 

κουτί Si, σαν συνάρτηση των διαστάσεων του κουτιού. Επισηµαίνεται ότι η προσέγγιση του 

ενεργειακού φραγµού της διεπιφάνειας Si/SiO2, µε φραγµό άπειρου ύψους [εξ. 5.9] είναι αρκετά 

επαρκής για τον υπολογισµό των χαµηλότερων σταθµών, εξαιτίας του µεγάλου ύψους, περίπου, 3,2 

eV που επιδεικνύει ο φραγµός Si/SiO2. Φυσικά αυτή η προσέγγιση δεν ισχύει για την περίπτωση 

άλλων συστηµάτων, π.χ. νανο-κρυστάλλων GaAs/AlxGa1-xAs. Η διάσταση Lz κρατήθηκε σταθερή, 

ίση µε 4 nm, ώστε να συµφωνεί µε το εµφανιζόµενο (διαµέσου των παρατηρήσεων ΤΕΜ) πάχος 

των σχηµατιζόµενων Nc-Si. Υπενθυµίζεται ότι, για τις υψηλές δόσεις, οι σχηµατιζόµενοι Nc-Si 

εµφανίζονται ως επιµήκεις πλακόµορφες οντότητες σταθερού πάχους 4 nm, αλλά µε εκτεταµένες 

διαστάσεις µήκους και πλάτους στην περιοχή των 5-25 nm. Η περίπτωση 2DEG (two-dimensional 

electron gas) εξετάζει το ενδεχόµενο όπου τα εµφυτευµένα άτοµα Si σχηµατίζουν ένα ενιαίο 

υπέρλεπτο στρώµα (πάχους 4 nm) κρυσταλλικού Si, και αποτελεί µία πολύ πρόχειρη προσέγγιση 

της πειραµατικής δοµής, όταν η πλευρική ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ των Nc-Si γίνεται έντονη.  

Όπως είναι αναµενόµενο, η ενέργεια της βασικής στάθµης µειώνεται, καθώς ελαττώνεται ο 

βαθµός εντοπισµού του ηλεκτρονίου σε κάποια διεύθυνση, π.χ. αυξάνεται µία διάσταση του 

κουτιού. Για τις εξεταζόµενες περιπτώσεις, οι υπολογισµένες ενεργειακές διαφορές ∆Ε µεταξύ της 

βασικής και της πρώτης διεγερµένης στάθµης βρέθηκαν: 0,0772 eV κύβος (4, 4, 4), 0,0595 eV 

παρ/πεδο (10, 10, 4), 0,0265 eV παρ/πεδο (15, 10, 4) και 0,0772 eV 2DEG. Αγνοώντας, εντελώς, 

τον ηλεκτροστατικό φραγµό Coulomb και τη συνοδευόµενη µεταβολή που προκαλεί στο 

ηλεκτροστατικό δυναµικό του Nc-Si η σώρευση φορτίου, οι παραπάνω ενεργειακές διαφορές 

µπορούν να αναχθούν σε διαφορές τάσης πύλης, χρησιµοποιώντας την προσεγγιστική σχέση: 
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E

d
dd

V
tun

cntltun
G

∆







 +
=∆                                                                [5.10] 

 
όπου, ∆VG είναι η τάση πύλης η οποία απαιτείται για να ανυψώσει την ενέργεια quasi-Fermi του 

υποστρώµατος από τη βασική κατάσταση και να την ευθυγραµµίσει µε την πρώτη διεγερµένη, ενώ 

dtun και dcntr είναι τα πάχη του οξειδίου σήραγγας και ελέγχου, αντίστοιχα, και q είναι το 
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ηλεκτρονικό φορτίο. Παίρνοντας τα ενεργά πάχη dtun και dcntr ίσα µε 1,5 και 33 nm, οι άνω 

υπολογισµένες ενεργειακές διαφορές αντιστοιχούν σε τάσεις ∆VG, περίπου, ίσες µε: 1,8 V κύβος (4, 

4, 4), 1,4 V παρ/πεδο (10, 10, 4), 0,6 V παρ/πεδο (15, 10, 4) και 1,8 V 2DEG. Η σύγκριση των 

θεωρητικά εξαγόµενων τιµών ∆VG µε την εµφανιζόµενη πειρατικά τιµή ∆Ve των, περίπου, 2,3 V 

δείχνει ότι µόνο οι ακραίες περιπτώσεις προσεγγίζουν, κάπως, τα πειραµατικά δεδοµένα. Ωστόσο, 

η περίπτωση του κύβου (4, 4, 4) απορρίπτεται, καθώς ο ηλεκτροστατικός φραγµός δεν µπορεί να 

αγνοηθεί σε τόσο µικρές διαστάσεις. Επιπλέον, είναι πολύ απίθανο, έως αδύνατο, η πλειονότητα 

των σχηµατιζόµενων Nc-Si να έχει τόσο µικρές διαστάσεις στην υψηλή δόση εµφύτευσης. 

Αντιθέτως, το ενδεχόµενο 2DEG πρέπει να ληφθεί υπόψη, αφού για την περίπτωση αυτή ο 

φραγµός Coulomb δεν υφίσταται, αλλά και η πλευρική ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ των Nc-Si δεν 

µπορεί να αγνοηθεί. 

 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µία καλύτερη προσέγγιση υπολογισµού των ιδιοενεργειών θα 

ήταν, ίσως, η προσοµοίωση του Nc-Si µε κυκλικό ή ελλειψοειδές δισκίο, πάχους 4 nm. Ωστόσο, η 

περίπτωση αυτή δεν συζητείται εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η πολυπλοκότητα του 

υπολογισµού, που απαιτεί τη χρήση της µεθόδου των µεταβολών [5.51], εξαιτίας της παρουσίας της 

διαµήκους και της εγκάρσιας ενεργού µάζας. Ο δεύτερος, είναι ότι οι αναµενόµενες µικροδιαφορές 

ανάµεσα στο ενεργειακό φάσµα του κουτιού και του δίσκου (ή του ελλειψοειδούς) δεν αφορούν 

την περίπτωση 2DEG, ενώ για τις µικρότερες διαστάσεις αυτές γίνονται ασήµαντες λόγω των 

µεγάλων ενεργειακών µετατοπίσεων που προκαλεί η συσσώρευση του φορτίο στο νανο-

κρύσταλλο, εξαιτίας του φραγµού Coulomb. 
 

Ενέργεια φόρτισης του Nc-Si: Το σχήµα 5.40 (α) δείχνει την ηλεκτροστατική ενέργεια 

Coulomb ΕC (=q2/CΣ), η οποία απαιτείται για τη φόρτιση του Nc-Si µε ένα ηλεκτρόνιο, σαν 

συνάρτηση του µεγέθους και του σχήµατος του Nc-Si. Τα σχήµατα τα οποία εξετάστηκαν ήταν 

κουτί τετραγωνικής βάσης ακµής D και δίσκος διαµέτρου D. Αγνοώντας τη χωρητική σύζευξη 

µεταξύ των Nc-Si, το ισοδύναµο κύκλωµα, το οποίο περιγράφει τη φόρτιση ενός Nc-Si είναι όµοιο 

µε αυτό του κουτιού ενός-ηλεκτρονίου (ένθετο (α), κεφ. 3). Για την περίπτωση αυτή, η ολική 

χωρητικότητα του Nc-Si, CΣ, αναγκαία για τον υπολογισµό της ενέργειας ΕC, είναι ίση µε Cself+ 

Cgd+ Csd. Η Cself είναι η χωρητικότητα του Nc-Si (self-capacitance), ενώ οι Cgd και Csd δηλώνουν 

τη χωρητική σύζευξη του Nc-Si (dot) µε τα εξωτερικά ηλεκτρόδια της πύλης (gate) και του 

υποστρώµατος (Sub), αντίστοιχα. Για τον υπολογισµό των Cgd και Csd χρησιµοποιήθηκε η απλή 

έκφραση της χωρητικότητας του επίπεδου πυκνωτή, Cgd (Csd)=εΟΧA/dg(s)d, όπου εOX είναι η 

διηλεκτρική σταθερά του οξειδίου που περιβάλει τον Nc-Si, Α είναι η επιφάνεια του Nc-Si (π.χ. 

πD2/4 για δίσκο και D2 για κουτί) και dg(s)d είναι το πάχος του στρώµατος οξειδίου µεταξύ του 

 
236



 
 
Κεφάλαιο 5 ∆ιατάξεις µνήµης  MOS µε οξείδια πύλης εµφυτευµένα µε 1 keV- Si+                                Ε. Καπετανάκης 
 
 

         
 
Σχήµα 5.40: Ενέργεια (α) και απαιτούµενη τάση πύλης (β) για τη φόρτιση του Nc-Si µε ένα 
ηλεκτρόνιο, σαν συνάρτηση του µεγέθους και του σχήµατος του νανο-κρυστάλλου. Το ένθετο (α) 
δείχνει το ισοδύναµο κύκλωµα του κουτιού ενός-ηλεκτρονίου (circuit of the single-electron box). 

 
 

ηλεκτροδίου πύλης (του υποστρώµατος) και του Nc-Si. Για την περίπτωση νανο-κρυστάλλου 

ενσωµατωµένου µέσα στον κενό χώρο σχήµατος δίσκου διαµέτρου D, απλή ηλεκτροστατική 

ανάλυση δείχνει ότι η χωρητικότητα Cself µπορεί να εκφραστεί, ικανοποιητικά, ως [5.52]: Cself = 

απε0D, µε α~1,23 και ε0 τη διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου (= 8,854×10-14 F/cm). 

Θεωρητικοί υπολογισµοί δείχνουν ότι, όταν o νανο-κρυσταλλικός δίσκος περιβάλλεται από πολύ 

λεπτό διηλεκτρικό µέσο σταθεράς ε, η απλή αντικατάσταση ε0 → ε/2 είναι επαρκής για την 

εκτίµηση της Cself. Για την περίπτωσή µας το περιβάλλον µέσο είναι SiO2 (σχετική διηλεκτρική 

σταθερά, περίπου, 3,9), οπότε η τιµή της διηλεκτρικής σταθεράς που χρησιµοποιήθηκε στον 

υπολογισµό της Cself τέθηκε ίση µε 1,9ε0. Η χωρητικότητα Cself του κουτιού και του δίσκου 

θεωρήθηκε ίδια. Επειδή, για δοσµένο µέγεθος, η ολική χωρητικότητα του κουτιού είναι 

µεγαλύτερη, π.χ. η επιφάνεια των επίπεδων πυκνωτών Cgd και Csd είναι µεγαλύτερη για το κουτί 

(D2>πD2/4), η περίπτωση του δίσκου επιδεικνύει υψηλότερες ενέργειες φόρτισης. 

Όπως προαναφέρθηκε, για την παρατήρηση διακριτών φαινοµένων φόρτισης, σε επίπεδο 

ενός ηλεκτρονίου, η ενέργεια φόρτισης θα πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερη από τη θερµική 

ενέργεια του περιβάλλοντος, kBT. Συνήθως, η περιοχή η οποία συναντάται στη βιβλιογραφία 

κυµαίνεται από ΕC>3kBT έως ΕC>100kBT [5.53]. Για την περίπτωση νανο-κρυσταλλικού δίσκου Si, 

πάχους 4 nm, η παρατήρηση του σχ. 5.40 (α) δείχνει ότι η συνθήκη ΕC>3kBT ικανοποιείται σε 

θερµοκρασία δωµατίου όταν η διάµετρος του Nc-Si είναι µικρότερη ή ίση από 10 nm. 

Απλή εξέταση του ισοδύναµου κυκλώµατος (ένθετο (α)) δείχνει ότι η αναγκαία αύξηση της 

τάσης πύλης ∆VG για την εισαγωγή ενός ηλεκτρονίου µέσα στο Nc-Si µπορεί να εκφραστεί ως: 
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G C

qV =∆                                                                 [5.11] 

 
Η αναµενόµενη τιµή της τάσης φόρτισης ∆VG σαν συνάρτηση του µεγέθους, για τα δύο σχήµατα 

Nc-Si, δείχνεται στο σχ. 5.40 (β). Η τιµή των, περίπου, 2 V εξάγεται για την περίπτωση του δίσκου, 

διαµέτρου 10 nm. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο οι δύο διακριτές ανυψώσεις του 

ρεύµατος πύλης στην περιοχή της αναστροφής, που απέχουν σε τάση ∆Ve ~ 2,3 V, να οφείλονται 

στην οµοιόµορφη φόρτιση µιας κατανοµής Nc-Si παρόµοιου µεγέθους, γύρω στα 10 nm. 

 Βέβαια, για την περίπτωση όπου το φαινόµενο του ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb 

κυριαρχεί στη διαδικασία φόρτισης των Nc-Si, η ίδια διαφορά τάσης θα πρέπει, θεωρητικά, να 

συνοδεύει και την εξαγωγή ενός ηλεκτρονίου από το Nc-Si, ή την εισαγωγή µίας οπής στο Nc-Si. 

Εντούτοις, σε σχέση µε τη µεταβολή της τάσης ∆Ve, η απόσταση της τάσης για τις δύο ανυψώσεις 

του ρεύµατος εκφόρτισης στην περιοχή των αρνητικών τάσεων (σχ. 5.38 (β)), εµφανίζεται 

µικρότερη (∆Vh ~1,4 V). Κατά συνέπεια, ως πιθανότερη προέλευση των παρατηρούµενων 

διακριτών κορυφών φόρτισης και εκφόρτισης εξετάζεται η δηµιουργία εντοπισµένων κβαντικών 

καταστάσεων, λόγω του υπέρλεπτου πάχους της νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας (~ 4 nm). Για την 

περίπτωση αυτή, η µικρότερη απόσταση µεταξύ των κορυφών του ρεύµατος εκφόρτισης µπορεί να 

αποδοθεί στον µικρότερο ενεργειακό διαχωρισµό των εντοπισµένων καταστάσεων της ζώνης 

σθένους, εξαιτίας της χαµηλότερης ευκινησίας των οπών.  

 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του συστήµατος, η παραπάνω 

ανάλυση έχει σκοπό να διαφωτίσει, χωρίς υπερβολική θυσία της ακρίβειας, τη βασική φυσική του 

προβλήµατος φόρτισης των Nc-Si, µέσω απλών υπολογισµών. Η εµπεριστατωµένη εξέταση των 

µηχανισµών φόρτισης απαιτεί λεπτοµερή γνώση των µορφολογικών χαρακτηριστικών της 

κατανοµής των σχηµατιζόµενων Nc-Si. Επίσης, η διαδικασία εξαγωγής ηλεκτρονικού φορτίου από 

τον Nc-Si αναµένεται πιο περίπλοκη, επειδή αυτή περιλαµβάνει, όχι µόνο τη µεταφορά οπών από 

τη ζώνη σθένους του υποστρώµατος στις διακριτές καταστάσεις σθένους του Nc-Si, αλλά και την 

πιθανή εξαγωγή ηλεκτρονίων τα οποία είχαν προηγουµένως µετακινηθεί σε αυτόν και εν συνεχεία 

είχαν συγκρατηθεί σε βαθύτερες καταστάσεις της διεπιφάνειας Nc-Si/SiO2. Η ενδεχόµενη 

συµµετοχή στη διαδικασία φόρτισης των εντοπισµένων ενεργειακών καταστάσεων της επιφάνειας 

του Nc-Si µπορεί να αγνοηθεί για την περιοχή της αναστροφής, όχι όµως και για την περιοχή των 

χαµηλών αρνητικών τάσεων (π.χ. περιοχή απογύµνωσης). 
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5.6 Ηλεκτρική συµπεριφορά εµφυτευµένων τρανζίστορς MOS 

 
5.6.1 Στατικές χαρακτηριστικές µεταφοράς 
 

Η παρούσα παράγραφος εξετάζει τις στατικές χαρακτηριστικές µεταφοράς IDS-VG και IDS-

VDS των πειραµατικών εµφυτευµένων διατάξεων MOSFETs (transistor transfer characteristics). Οι 

καµπύλες IDS-VG ελήφθησαν υπό συνθήκες εφαρµογής χαµηλής τάσης στο ηλεκτρόδιο της εκροής 

(π.χ. τάση εκροής-πηγής, VDS=100 mV), µεταβάλλοντας µε σταθερό βήµα την εφαρµοζόµενη τάση 

στο ηλεκτρόδιο της πύλης (κλιµακωτή σάρωση τάσης) και καταγράφοντας το στατικό ρεύµα 

εκροής-πηγής (ρεύµα καναλιού, IDS) έπειτα από καθορισµένη χρονική καθυστέρηση (σηµείο µε 

σηµείο µετρήσεις IDS-VG). Παροµοίως, η καταγραφή των καµπυλών IDS-VDS έγινε µε σάρωση της 

τάσης εκροής (π.χ. µεταβολή της τάσης VDS από 0 έως 5 V), υπό συνθήκες εφαρµογής σταθερής 

τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης (στην περιοχή των 0 έως 6 V). Σε αναλογία µε την περίπτωση των 

εµφυτευµένων πυκνωτών MOS (καµπύλες HF C-VG, ενότητα 5.5.1), καθαρά φαινόµενα µνήµης 

(δηλαδή φαινόµενα παγίδευσης και συγκράτησης ηλεκτρικού φορτίου) παρατηρήθηκαν µόνο για 

την περίπτωση των τρανζίστορς, τα οποία ήταν εµφυτευµένα σε χαµηλή (5×1015 Si+ cm-2) ή µεσαία 

δόση (1×1016 Si+ cm-2). 
 

 I) Ενδεικτικές χαρακτηριστικές υστέρησης: Τυπικές καµπύλες µεταφοράς IDS-VG, για την 

περίπτωση της µη εµφυτευµένης (ref) και των εµφυτευµένων (δόση 5×1015 και 1×1016 Si+ cm-2) 

διατάξεων D- και Ε-MOSFET, δείχνονται στα σχήµατα 5.41 (α) και (β), αντίστοιχα. Η καταγραφή 

των καµπυλών έγινε µε κυκλική σάρωση της τάσης πύλης VG στην περιοχή των -10V → +10V → -

10V (βήµα µεταβολής VG ίσο µε 0,1 V, χρονική καθυστέρηση µέτρησης 1 s). Τα σύµβολα W και L 

δηλώνουν το πλάτος και το µήκος του ηλεκτροδίου πύλης, αντίστοιχα, (π.χ. το φυσικό πλάτος και 

µήκος του καναλιού της διάταξης). Η εµφανής υστέρηση που επιδεικνύουν οι καµπύλες IDS-VG 

πιστοποιεί την ικανότητα των παραπάνω διατάξεων να παγιδεύουν και να συγκρατούν ηλεκτρικό 

φορτίο µέσα στο στρώµα του οξειδίου πύλης. Επειδή, κανένα φαινόµενο υστέρησης δεν 

παρατηρήθηκε στις καµπύλες IDS-VG των µη-εµφυτευµένων τρανζίστορς, τα παρατηρούµενα 

κέντρα παγίδευσης φορτίου σχετίζονται άµεσα µε τις δοµικές αλλαγές τις οποίες υφίσταται το 

εµφυτευµένο οξείδιο πύλης, λόγω της εισαγωγής των Si+ και της συνοδευόµενης ανόπτησης, 

δηλαδή µε την παρουσία περίσσιας ατόµων πυριτίου (περίπτωση χαµηλής δόσης) ή/ και το 

σχηµατισµό νανο-δοµών πυριτίου (περίπτωση µεσαίας δόσης) µέσα στο λεπτό εµφυτευµένο 

στρώµα SiO2. 

 
239



 
 
Κεφάλαιο 5 ∆ιατάξεις µνήµης  MOS µε οξείδια πύλης εµφυτευµένα µε 1 keV- Si+                                Ε. Καπετανάκης 
 
 

         

,

, 

, 

 
Σχήµα 5.41: (α) και (β) Τυπικές καµπύλες υστέρησης IDS-VG των διατάξεων D- και E-MOSFETs 
αντίστοιχα, για την περίπτωση της χαµηλής και της µεσαίας δόσης εµφύτευσης, µετρηµένες µε 
κλιµακωτή κυκλική σάρωση της τάσης πύλης στην περιοχή των ± 10 V (ρυθµός σάρωσης 0,1 V/s). 
(γ) και (δ) µεταβολή της τάσης κατωφλίου VTH των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης D- και E-
MOSFETs, αντίστοιχα, σαν συνάρτηση της κυκλικής περιοχής σάρωσης της τάσης πύλης. 
 
 

Επισηµαίνεται ότι οι καµπύλες IDS-VG των εµφυτευµένων διατάξεων επιδεικνύουν 

χαµηλότερα επίπεδα ρεύµατος κόρου, σε σχέση µε τα τρανζίστορς αναφοράς. Επιπλέον, η 

ελάττωση του ρεύµατος κόρου γίνεται εντονότερη µε την αύξηση της δόσης εµφύτευσης. Το 

φαινόµενο αυτό φαίνεται να σχετίζεται µε τις ατέλειες οι οποίες εισάγονται, κατά τη διαδικασία της 

εµφύτευσης Si+, κοντά στη διεπιφάνεια Si/SiO2. 

Τα σχ. (γ) και (δ) δείχνουν την µετατόπιση της τάσης κατωφλίου VTH των καµπυλών 

υστέρησης IDS-VG των εµφυτευµένων διατάξεων D- και Ε-MOSFET, αντίστοιχα, για διάφορες 

περιοχές κυκλικής σάρωσης της τάσης πύλης, - VG → + VG → - VG. Οι διακεκοµµένες οριζόντιες 

γραµµές δείχνουν την τάση VTH των µη-εµφυτευµένων διατάξεων αναφοράς (ref.). Για λόγους 

απλότητας, σαν τάση κατωφλίου VTH ορίσθηκε η τάση πύλης για την οποία το µετρούµενο ρεύµα 

καναλιού IDS είναι ίσο µε ITH=50 nA(W/L). Τα κλειστά και ανοικτά σύµβολα αναφέρονται στη 

χαµηλή και τη µεσαία δόση εµφύτευσης, αντίστοιχα. Οι τιµές VTH (+)/ VTH (-) αντιστοιχούν στην 

τάση κατωφλίου των λαµβανόµενων καµπυλών IDS-VG, κατά τη διάρκεια σάρωσης της τάσης πύλης 

από δεξιά/ αριστερά προς τα αριστερά/ δεξιά (+ VG → - VG/ - VG → + VG). Η διαφορά [VTH (+) - 
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VTH (-)] δίνει το στατικό παράθυρο µνήµης, ∆VTH. Για την περίπτωση της χαµηλής δόσης, το 

παράθυρο µνήµης των διατάξεων MOSFETs (κύτταρα µνήµης) επιδεικνύει µονότονη διαστολή µε 

την περιοχή σάρωσης της τάσης πύλης. Αντιθέτως, για την περίπτωση της µεσαίας δόσης, η 

αύξηση της συµµετρικής περιοχής σάρωσης της τάσης VG (π.χ. πέραν των ±10 V) δεν προκαλεί 

περαιτέρω µετατόπιση των τάσεων κατωφλίου VTH (+) και VTH (-) (το στατικό παράθυρο µνήµης 

των διατάξεων εµφανίζει φαινόµενα κόρου). Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι σε συµφωνία µε τις 

χαρακτηριστικές υστέρησης που εµφανίζουν οι αντίστοιχα εµφυτευµένοι πυκνωτές MOS (π.χ. µε 

τη µεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης ∆VFB των καµπυλών HF C-VG). Η διαφορετική µεταβολή 

του παράθυρου µνήµης των καµπυλών IDS-VG µε την περιοχή σάρωσης της τάσης πύλης, για τη 

χαµηλή και τη µεσαία δόση, αποδίδεται στις διαφορές που εµφανίζει η δοµή των εµφυτευµένων 

υµενίων SiO2, µετά τη διεργασία της θερµικής ανόπτησης [ενότητα 5.5.1]. 
 
 ΙΙ) Βασικά χαρακτηριστικά των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης: Το σχ. 5.42 εξετάζει 

τα βασικά χαρακτηριστικά των στατικών καµπυλών µεταφοράς IDS-VG των πειραµατικών 

κυττάρων µνήµης (VTH, S, Dit), καθώς και την εξάρτησή τους από τη δόση και το περιβάλλον της 

θερµικής ανόπτησης PMA. Η εκτίµηση των παραµέτρων έγινε µέσω εξέτασης των πειραµατικών 

καµπυλών IDS-VG παρθένων εµφυτευµένων διατάξεων. Η καταγραφή των καµπυλών έγινε µε 

σάρωση της τάσης πύλης σε µία µικρή περιοχή (για την περίπτωση των εµφυτευµένων δειγµάτων, 

από –2 V έως 5V), ώστε να εξασφαλιστεί η αδιατάρακτη µορφή των καµπυλών και να 

ελαχιστοποιηθούν ενδεχόµενα φαινόµενα φόρτισης, κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Το σχ. (α) 

δείχνει τυπικές αδιατάρακτες καµπύλες IDS-VG, σαν συνάρτηση της δόσης και του περιβάλλοντος 

της θερµικής διεργασίας PMA. Οι αντίστοιχες τάσεις κατωφλίου VTH των διατάξεων δείχνονται 

στο σχ. (β). Οι εµφανιζόµενες τιµές VTH µετατοπίζονται προς τα δεξιά του άξονα της τάσης πύλης, 

καθώς αυξάνεται η δόση εµφύτευσης. Εντούτοις, και για τις δύο δόσεις, η τάση κατωφλίου των 

καµπυλών IDS-VG ελαττώνεται σηµαντικά, έπειτα από θερµική ανόπτηση των διατάξεων σε 

περιβάλλον υδρογόνου (forming gas). Για τις διατάξεις αναφοράς, η µείωση της τάσης VTH είναι 

κατά πολύ µικρότερη, εξαιτίας της χαµηλότερης πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων 

(Dit) που παρουσιάζουν τα µη εµφυτευµένα δείγµατα. Υπενθυµίζεται ότι η βασική δράση του 

υδρογόνου είναι ο κορεσµός των ασυµπλήρωτων τροχιακών της διεπιφάνειας Si/SiO2. Η µερική 

αδρανοποίηση των διεπιφανειακών καταστάσεων βελτιώνει σηµαντικά τη µορφή των καµπυλών 

IDS-VG, π.χ. κάνει πιο απότοµη τη γραµµική αύξηση του ρεύµατος στην περιοχή των τάσεων κάτω 

από την τάση VTH, δηλαδή ελαττώνει την παράµετρο S (subthreshold swing), σχ. (γ)), και αυξάνει 

σηµαντικά το επίπεδο του ρεύµατος των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης (για VG>VTH, ON-

current, ION). Η µεταβολή της πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων ∆Dit µπορεί να
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Σχήµα 5.42: Καµπύλες µεταφοράς IDS-VG (α), και οι συνοδευτικές βασικές παράµετροί τους VTH, 
S, και Dit (β),(γ) και (δ), αντίστοιχα, σαν συνάρτηση της δόσης και του περιβάλλοντος της θερµικής 
ανόπτησης µετάλλου PMA. 
 
 
συνδεθεί µε τη µεταβολή ∆S της παραµέτρου S, µέσω της προσεγγιστικής σχέσης: 

)10ln(t

OX
it q

SC
D

φ
∆

=∆ , όπου φt είναι το θερµικό δυναµικό (~ 26mV, σε θερµοκρασία δωµατίου) και COX 

είναι η χωρητικότητα/cm2 του οξειδίου πύλης. Η εξέταση των µη εµφυτευµένων δειγµάτων δείχνει 

ότι η τιµή S= 130 mV/decade αντιστοιχεί σε επίπεδα Dit, γύρω, στα 3×1011 cm-2eV-1 (ενότητα 5.4). 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η ποιότητα της διεπιφάνειας των εµφυτευµένων 

διατάξεων αποκαθίσταται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της θερµικής ανόπτησης PΜΑ σε 

περιβάλλον υδρογόνου, σχ. (δ). 

Όπως και στην περίπτωση των εµφυτευµένων πυκνωτών, η ανόπτηση-Η2 µειώνει το 

παράθυρο µνήµης των τρανζίστορς (σχ. 4.43). Το φαινόµενο αυτό υποδεικνύει επιπλέον 

αδρανοποίηση κάποιων κέντρων παγίδευσης φορτίου µέσα στο οξείδιο πύλης. Τέτοιες παγίδες 
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Σχήµα 5.43: Καµπύλες υστέρησης IDS-VG, 
µετρηµένες µε κυκλική σάρωση της τάσης 
πύλης στην περιοχή -2V → +5V → -2V, σαν 
συνάρτηση του περιβάλλοντος της θερµικής 
ανόπτησης για την περίπτωση της µεσαίας 
δόσης εµφύτευσης. 
 
 
 
 
 

 
 
πιθανότατα συνδέονται µε την παρουσία µονήρων ηλεκτρονίων (dangling orbitals) πάνω στην 

επιφάνεια των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών (π.χ. κέντρα •Si≡Si3 στη διεπιφάνεια Si-Nc/SiO2). 

 Το σχ. 5.44 δείχνει ενδεικτικές καµπύλες IDS-VDS εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης, 

λαµβανόµενες για διάφορες θετικές τάσεις πύλης VG. Για την περίπτωση της χαµηλής δόσης 5×1015 

Si+ cm-2, οι καµπύλες IDS-VDS των διατάξεων που έχουν υποστεί τη θερµική ανόπτηση PMA σε 

περιβάλλον Ν2 επιδεικνύουν την αναµενόµενη γενική συµπεριφορά του συµβατικού τρανζίστορ 

MOS (π.χ. της µη-εµφυτευµένης διάταξης). Για χαµηλή τάση εκροής (π.χ. VD<VDsat, όπου 

VDsat=VG-VTH), το κανάλι της διάταξης συµπεριφέρεται ως ωµική αντίσταση και το ρεύµα IDS 

αυξάνεται γραµµικά µε την τάση εκροής (linear region), ενώ για υψηλότερες τάσεις VD>VDsat το 

ρεύµα στο κανάλι παραµένει, ουσιαστικά, σταθερό (περιοχή κόρου, saturation region). Αντιθέτως,  
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χήµα 5.44: Χαρακτηριστικές καµπύλες 
εταφοράς IDS-VDS, των εµφυτευµένων 
υττάρων µνήµης (περίπτωση χαµηλής και 
εσαίας δόσης), σαν συνάρτηση της 
φαρµοζόµενης τάσης πύλης και του 
εριβάλλοντος της θερµικής διεργασίας PMA.  
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για την περίπτωση της ανόπτησης- Ν2, οι καµπύλες IDS- VDS των εµφυτευµένων διατάξεων σε δόση 

1×1016 Si+ cm-2 παρουσιάζουν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. Εν συγκρίσει µε τη χαµηλή δόση, η 

περιοχή της γραµµικής αύξησης του ρεύµατος είναι πολύ περιορισµένη για τη µεσαία δόση, ενώ 

µετά τη γραµµική περιοχή το ρεύµα στο κανάλι εµφανίζει φθίνουσα συµπεριφορά µε την τάση 

εκροής (π.χ. οι καµπύλες IDS-VDS δεν προσεγγίζουν µονότονα την περιοχή κόρου, αλλά αλλάζουν 

µονοτονία επιδεικνύοντας µέγιστο). Η µείωση του ρεύµατος αποδίδεται στη δυναµική µεταβολή 

της τάσης κατωφλίου της διάταξης, εξαιτίας της µεταφοράς αρνητικού φορτίου κατά τη διάρκεια 

της µέτρησης από το στρώµα αναστροφής µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο πύλης. Όπως έχει 

αναφερθεί, υπό σταθερή τάση πύλης, ο ρυθµός µεταφοράς ηλεκτρονίων µέσα στις ηλεκτρονικές 

καταστάσεις του οξειδίου, σχετιζόµενες µε την παρουσία επιπλέον ατόµων Si (περίπτωση χαµηλής 

δόσης), ή/ και µε το σχηµατισµό νανο-δοµών Si (περίπτωση µεσαίας δόσης), εξαρτάται, έντονα, 

από την απόσταση των κέντρων παγίδευσης από το στρώµα αναστροφής, καθώς και από την 

ποιότητα του οξειδίου σήραγγας και της διεπιφάνειας SiO2/Si. Για τις υπό εξέταση συνθήκες 

πόλωσης (χαµηλή τάση πύλης), η µεσαία δόση αναµένεται να επιδεικνύει εντονότερα φαινόµενα 

φόρτισης, σε σχέση µε τη χαµηλή δόση. Επισηµαίνεται ότι, η θερµική επεξεργασία των 

εµφυτευµένων δειγµάτων 1×1016 Si+ cm-2 σε περιβάλλον-Η2 επαναφέρει τη συνηθισµένη 

συµπεριφορά των καµπυλών IDS- VDS. Η µικρή αύξηση του ρεύµατος στην περιοχή κόρου 

υποδεικνύει µείωση της αντίστασης εξόδου των εµφυτευµένων τρανζίστορς, σε σχέση µε τις 

διατάξεις αναφοράς (ref). Σε αναλογία µε την περίπτωση του συµβατικού κυττάρου της µνήµης FG 

(κεφ. 2, σελ. 51), το φαινόµενο αυτό, το οποίο είναι εντονότερο για τη µεσαία δόση, µπορεί να 

αποδοθεί στη χωρητική σύζευξη µεταξύ της σχηµατιζόµενης νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας και του 

ηλεκτροδίου της πηγής.  
 
 ΙΙΙ) Φαινόµενα αρνητικής διαφορικής αντίστασης: Όπως δείχνεται στο σχ. 5.45 (α), οι 

χαρακτηριστικές µεταφοράς των έντονα εµφυτευµένων τρανζίστορς είναι αρκετά διαφορετικές από 

αυτές των δόσεων 5×1015 και 1×1016 Si+ cm-2 (σχ. 5.41 (α)). Για την περίπτωση της δόσης 2×1016 

Si+ cm-2, η κυκλική σάρωση της τάσης πύλης εµφανίζει καµπύλες IDS-VG µε σηµαντικά 

διαταραγµένα χαρακτηριστικά υστέρησης. Επιπλέον, το ρεύµα καναλιού επιδεικνύει, εµφανώς, µία 

περιοχή αρνητικής διαφορικής αντίστασης (negative differential resistance), για την περίπτωση 

σάρωσης της τάσης VG από τις αρνητικές προς τις θετικές τιµές. Η γραµµική κλίµακα του ρεύµατος 

στο σχ. 5.45 (β) δείχνει, ξεκάθαρα, την περιοχή της αρνητικής διαφορικής αντίστασης. Η έναρξη 

της αρνητικής διαφορικής αντίστασης αντιστοιχεί στο σηµείο, όπου ξεκινά η διαδικασία εισαγωγής 

των ηλεκτρονίων µέσα στους νανο-κρυστάλλους. Όπως αναφέρθηκε, για δεδοµένη τάση πύλης µία 

σταθερή ποσότητα φορτίου εισέρχεται στιγµιαία µέσα στη νανο-κρυσταλλική στοιβάδα, διαµέσου 
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Σχήµα 5.45: (α) Τυπικές καµπύλες µεταφοράς IDS-VG των εµφυτευµένων διατάξεων MOSFETs, για 
την περίπτωση των υψηλών δόσεων εµφύτευσης 2×1016 Si+ cm-2 και 5×1016 Si+ cm-2 (ένθετο). (β) 
Απεικόνιση του ρεύµατος καναλιού της διάταξης 2×1016 Si+ cm-2 σε γραµµική κλίµακα. 
 
 
του, σχεδόν, ηλεκτρικά διαφανούς στρώµατος του οξειδίου σήραγγας. Το εισερχόµενο (αρνιτικό) 

φορτίο στους Si-Nc µπλοκάρει διµέσου ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης την κίνηση των φορέων 

στο κανάλι του τρανζίστορ, δηµιουργώντας µία περιοχή αρνητικής διαφορικής αντίστασης. 

 Η στατική χαρακτηριστική µεταφοράς IDS-VG της υψηλότερης δόσης 5×1016 Si+ cm-2, 

ένθετο σχ. 5.45 (α), δεν εµφανίζει φαινόµενα αρνητικής δυναµικής αντίστασης, ούτε φαινόµενα 

υστέρησης. Για την περίπτωση αυτή, η τάση κατωφλίου της διάταξης, π.χ. όπου IDS=1µΑ, είναι 

πολύ µεγαλύτερη από το ξεκίνηµα της διαδικασίας έγχυσης του φορτίου στη νανο-κρυσταλλική 

ζώνη, γεγονός το οποίο εµποδίζει την παρατήρηση της περιοχής αρνητικής διαφορικής αντίστασης, 

υπό στατικές συνθήκες µέτρησης. Εντούτοις, οι δυναµικές καµπύλες µεταφοράς των διατάξεων 

αυτών επιδεικνύουν ξεκάθαρα φαινόµενα αρνητικής διαφορικής αντίστασης. Η εξάρτηση των 

καµπυλών IDS-VG από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης συζητιέται στην επόµενη ενότητα. 

Να σηµειωθεί, ότι οι ισχυρά εµφυτευµένες διατάξεις επιδεικνύουν υψηλό ρεύµα διαρροής 

(OFF-current, IOFF). Το επίπεδο του ρεύµατος IOFF είναι της τάξης των 10-10 Α. Η αύξηση του 

ρεύµατος IOFF, πιθανότατα να συνδέεται µε την έντονη πλευρική ηλεκτρική σύζευξη των νανο-

κρυστάλλων στις υψηλές δόσεις, φαινόµενο το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει ένα επιπλέον 

αγώγιµο µονοπάτι µεταξύ των ηλεκτροδίων πηγής-εκροής. Το γεγονός ότι διατάξεις µε πολύ 

µεγαλύτερο µήκος καναλιού (π.χ 40 µm) εµφανίζουν συνηθισµένα επίπεδα ρεύµατος διαρροής 

(IOFF ~ 10-12 Α) ενισχύει την παραπάνω υπόθεση. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η απεικόνιση του ρεύµατος σε γραµµική κλίµακα εµφανίζει 

επίσης µία περιοχή αρνητικής διαφορικής αντίστασης και για την περίπτωση των δόσεων 0,5 και 
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Σχήµα 5.45: Γραφική αναπαράσταση σε 
γραµµική κλίµακα των καµπυλών IDS-VG, για 
την περίπτωση της χαµηλής και της µεσαίας 
δόσης εµφύτευσης. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1×1016 Si+ cm-2 (σχ. 5.46). Η τάση πύλης για την οποία αρχίζει να παρατηρείται το φαινόµενο αυτό 

εξαρτάται από τη δόση της εµφύτευσης (π.χ. VG= 0,8, 4,2 και 10,4 V, για τη χαµηλή, µεσαία και 

υψηλή δόση, αντίστοιχα). Επίσης, η πτώση του ρεύµατος (peak-to-valley ratio) αυξάνει σηµαντικά 

µε τη δόση της εµφύτευσης. Σε αντίθεση µε τις υψηλότερες δόσεις, το φαινόµενο της αρνητικής 

διαφορικής αντίστασης, για την περίπτωση των χαµηλότερων δόσεων, είναι ασθενές και σχεδόν 

αµελητέο έπειτα από θερµική ανόπτηση των διατάξεων σε περιβάλλον Η2. Το φαινόµενο της 

µνήµης επικρατεί για τις χαµηλότερες δόσεις (≤ 1×1016 Si+ cm-2), ενώ η συµπεριφορά της 

αρνητικής διαφορικής αντίστασης συνοδεύει, κυρίως, τις έντονα εµφυτευµένες διατάξεις. Έτσι, η 

αναγκαία συνθήκη για την παρατήρηση έντονων φαινοµένων αρνητικής διαφορικής αντίστασης 

είναι η ισχυρή ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ της αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής πύλης και του 

καναλιού της διάταξης. Το συµπέρασµα αυτό είναι σε συµφωνία µε πειραµατικά αποτελέσµατα 

IDS-VG, τα οποία έχουν, πρόσφατα, παρατηρηθεί σε παρόµοιες δοµές [5.54]. 

 
 
5.6.2 ∆υναµικές χαρακτηριστικές µεταφοράς 

 
Η παρούσα παράγραφος εξετάζει την εξάρτηση των χαρακτηριστικών µεταφοράς IDS-VG 

των εµφυτευµένων διατάξεων από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης και τη θερµοκρασία. Οι 

µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µέσω της πειραµατικής διάταξης του σχ. 5,7 (ενότητα 5.3.2), 

παρόµοια µε αυτήν της αναφοράς [5.11]. Μία αντίσταση RL=100 Ω συνδέθηκε µεταξύ της επαφής 

της πηγής και της γείωσης, ώστε να γίνει δυνατή η δυναµική ανίχνευση του ρεύµατος IDS στο 

κανάλι της διάταξης µέσω µετρήσεων της τάσης VS στο ηλεκτρόδιο της πηγής (VS= IDS RL). Η 

εφαρµοζόµενη τάση στο ηλεκτρόδιο της εκροής VD κρατήθηκε σταθερή, ίση µε 0,1 V. Οι 

µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 300 και 77 °Κ. Για την περίπτωση της χαµηλής 
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θερµοκρασίας χρησιµοποιήθηκε η πρωτότυπη κρυοστατική διάταξη του σχ. 5.8 (δ). Για τη 

µεταβολή του ρυθµού σάρωσης της τάσης πύλης VG χρησιµοποιήθηκε ένα ευρύ φάσµα 

συχνοτήτων τριγωνικού σήµατος (π.χ. από 0,1 Hz έως 1 MHz), πλάτους (peak to peak) από 10 έως 

30 V (σάρωση της τάσης πύλης στην περιοχή των +/- 5 V έως +/- 15 V). Η παρατήρηση της 

χρονικής µεταβολής των σηµάτων VG και VS επιτεύχθηκε µέσω παλµογράφου. Η γραφική 

απεικόνιση, σε γραµµική κλίµακα, του σήµατος VS σαν συνάρτηση του σήµατος VG επέτρεψε τον 

υπολογισµό της δυναµικής µετατόπισης της τάσης κατωφλίου ∆VTH των εµφυτευµένων διατάξεων. 
 
 Ι) Χαµηλή και µεσαία δόση εµφύτευσης: Οι χαρακτηριστικές µεταφοράς IDS-VG των 

εµφυτευµένων τρανζίστορς D-MOSFET, δόση 0,5 και 1×1016 Si+ cm-2 (ανόπτηση-Ν2), µετρηµένες 

υπό διάφορους ρυθµούς σάρωσης της τάσης πύλης δείχνονται στα σχ. 5.46 (α) και(β), αντίστοιχα. 

Το ρεύµα εκροής-πηγής, IDS, εµφανίζει σηµαντική µείωση, καθώς ελαττώνεται η συχνότητα του 

σήµατος πύλης VG. Ο βαθµός πτώσης του ρεύµατος IDS βρέθηκε να εξαρτάται από τη δόση της 

εµφύτευσης. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να συσχετιστεί µε τις διεπιφανειακές παγίδες φορτίου, τις 

οποίες δηµιουργεί η διαδικασία της εµφύτευσης. Έχει αναφερθεί ότι τα επιπλέον άτοµα Si πάνω 

στη διεπιφάνεια Si/SiO2, ή πολύ κοντά σ’ αυτήν, ενεργούν ως αργές διεπιφανειακές παγίδες 

φορτίου. Η κατάληψη των κέντρων αυτών, τα οποία βρίσκονται σε θερµική ισορροπία µε τοτο
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Σχήµα 5.46: Ρεύµα εκροής-πηγής σαν συνάρτηση της τάσης πύλης (τριγωνικό σήµα) για τη χαµηλή 
(α) και τη µεσαία (β) δόση εµφύτευσης, λαµβανόµενο για τρεις διαφορετικούς ρυθµούς σάρωσης 
(συχνότητες). (γ), (δ) Μετατόπιση της τάσης κατωφλίου των διατάξεων (∆VTH), σαν συνάρτηση 
της συχνότητας των τριγωνικών σηµάτων (+/- 5, 10 και 15 V). Για την περίπτωση (δ), η καµπύλη 
Η2 (+/- 10 V) δείχνει την επίδραση της ανόπτησης Η2 στο παράθυρο µνήµης της διάταξης. 
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υπόστρωµα Si, από ηλεκτρόνια στην περιοχή της αναστροφής προκαλεί τη συσσώρευση αρνητικού 

φορτίου κοντά στη διεπιφάνεια Si/SiO2. Τέτοια συσσώρευση φορτίου µειώνει τη συγκέντρωση των 

ευκίνητων φορέων στο κανάλι του τρανζίστορ. 

Τα σχ. 5.46 (γ) και(δ) δείχνουν την εξάρτηση της µεταβολής της τάσης κατωφλίου (∆VTH), 

των αντίστοιχων διατάξεων (α) και (β), από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης. Για τη χαµηλή 

δόση 5×1015 Si+ cm-2, το παράθυρο της µνήµης ∆VTH διευρύνεται µονότονα, καθώς µειώνεται η 

συχνότητα, µε τάση κορεσµού στις πολύ χαµηλές συχνότητες της περιοχής σάρωσης των +/- 15 V. 

Για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ cm-2 και για την περιοχή της σάρωσης VG των +/- 15 V, το 

∆VTH αυξάνει συνεχώς έως τη συχνότητα των 10 Hz και έπειτα ελαττώνεται σηµαντικά, 

προσεγγίζοντας τιµές κόρου χαµηλότερες από εκείνες της περίπτωσης 5×1015 Si+ cm-2. Για σήµα 

VG ίσο µε +/- 10 V, το ∆VTH αυξάνει έως το1 Hz και µετά µειώνεται ελαφρώς, πλησιάζοντας τιµές 

κόρου παρόµοιες µε αυτές που επιδεικνύει η περιοχή σάρωσης VG των +/- 15 V. Για την περίπτωση 

της ανόπτησης-Η2, το παράθυρο της µνήµης ∆VTH των εµφυτευµένων διατάξεων βρέθηκε να 

επιδεικνύει παρόµοια συµπεριφορά. Σαν παράδειγµα, η καµπύλη Η2 του σχ. (δ) δείχνει τη 

µεταβολή του ∆VTH µε τη συχνότητα, για σήµα VG ίσο µα +/- 10 V. Επισηµαίνεται ότι για τις 

υψηλές συχνότητες η µετατόπιση της τάσης κατωφλίου δεν εξαρτάται από το περιβάλλον της 

θερµικής διεργασίας PMA. Η ενδεχόµενη πτώση και παγίδευση (µετά την εισαγωγή στο νανο-

κρύσταλλο) ενός φορέα µέσα στις βαθύτερες ενεργειακές καταστάσεις του νανο-κρυστάλλου 

φαίνεται να είναι ασήµαντη στις υψηλές συχνότητες, κυρίως, εξαιτίας του πεπερασµένου χρόνου 

της παραπάνω διαδικασίας (π.χ. του χρόνου απόκρισης των διεπιφανειακών καταστάσεων Nc-

Si/SiO2). Η παρατηρούµενη µείωση της µεταβολής της τάσης κατωφλίου στις χαµηλές συχνότητες, 

για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ cm-2, αποδίδεται στη δυναµική διαδικασία ανταλλαγής 

φορτίου µεταξύ των νανο-κρυστάλλων και του καναλιού του τρανζίστορ κατά τη διάρκεια της 

µέτρησης. Σε αναλογία µε την περίπτωση των εµφυτευµένων πυκνωτών MOS, η αστραπιαία 

µετακίνηση (διαµέσου σήραγγας) των ηλεκτρονίων µέσα και έξω από το νανο-κρύσταλλο στις 

υψηλές τάσεις εµποδίζει τη συνεχόµενη συσσώρευση του φορτίου µέσα στο οξείδιο πύλης. 

 Το σχ. 5.47 συγκρίνει την εξάρτηση από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης των καµπυλών 

IDS-VG των διατάξεων µνήµης (χαµηλή (α) και µεσαία (β) δόση, ανόπτηση-Ν2), για δύο 

θερµοκρασίες µέτρησης, δωµατίου (300 Κ) και υγρού αζώτου (77 Κ). Παρόµοια µε την περίπτωση 

του συµβατικού τρανζίστορ MOS, η λειτουργία των εµφυτευµένων διατάξεων σε θερµοκρασία 

υγρού αζώτου βελτιώνει σηµαντικά τα χαρακτηριστικά των καµπυλών IDS-VG, π.χ. ελαττώνει την 

παράµετρο S και αυξάνει την ευκινησία των φορέων στο κανάλι. Η καλυτέρευση αυτή, η οποία 

σχετίζεται µε την ηλεκτρική αδρανοποίηση των ηλεκτρονικών καταστάσεων της διεπιφάνειας 
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Σχήµα 5.47: Χαρακτηριστικές µεταφοράς IDS-VG λαµβανόµενες για δύο διαφορετικές συχνότητες 
και δύο διαφορετικές θερµοκρασίες µέτρησης, 300 και 77 °Κ, για τη χαµηλή (α) και τη µεσαία (β) 
δόση εµφύτευσης. (γ), (δ) Μετατόπιση της τάσης κατωφλίου των διατάξεων (∆VTH), για σάρωση 
VG +/- 10 και +/-15 V, αντίστοιχα, σαν συνάρτηση της συχνότητας και της θερµοκρασίας. 
 
 
Si/SiO2, γίνεται µεγαλύτερη στις υψηλότερες συχνότητες. 

 Όπως δείχνουν τα σχ. 5.47 (γ) και (δ), για τη µικρότερη δόση 5×1015 Si+ cm-2, η λειτουργία 

σε χαµηλή θερµοκρασία ελαττώνει το παράθυρο µνήµης της διάταξης , υποδεικνύοντας ότι η 

διαδικασία της µεταφοράς και της παγίδευσης του φορτίου µέσα στα χωρικά κατανεµηµένα κέντρα 

του εµφυτευµένου οξειδίου πύλης είναι θερµικά υποβοηθούµενη (βλ. ενότητα 5.2.2). Για την 

περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ cm-2, η µεταβολή της τάσης κατωφλίου στους 77 Κ εµφανίζει 

µονότονη αύξηση µε τη µείωση της συχνότητας, σε αντίθεση µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα της 

υψηλής θερµοκρασίας (300 Κ). Η δυναµική ανταλλαγή φορτίου µεταξύ υποστρώµατος και νανο-

κρυστάλλων, υπό χαµηλή συχνότητα και υψηλή τάση πύλης, φαίνεται να εξασθενεί καθώς 

ελαττώνεται η θερµοκρασία. Επειδή ο νανο-κρύσταλλος έχει µεγαλύτερη διατοµή σύλληψης 

(capture cross section), σε σχέση µε τα ξεχωριστά κέντρα παγίδευσης φορτίου (σχετιζόµενα µε την 

εµφύτευση, περίπτωση δόσης 5×1015 Si+ cm-2), ή µε εκείνα τα οποία βρίσκονται στη διεπιφάνεια 

νανο-κρυστάλλου/ οξειδίου (περίπτωση δόσης 1×1016 Si+ cm-2), η παρατηρούµενη δυναµική 

ανταλλαγή φορτίου λαµβάνει χώρα, κυρίως, µέσω των ηλεκτρονικών καταστάσεων του νανο-

κρυστάλλου και του στρώµατος αναστροφής. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η διαδικασία 

ανταλλαγής φορτίου ενισχύεται από τη θερµοκρασία, αφού η πιθανότητα εντοπισµού ενός 

ηλεκτρονίου (εισερχόµενο στο νανο-κρύσταλλο) στα βαθύτερα ενεργειακά κέντρα παγίδευσης της 
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επιφάνειας του Nc-Si δεν µπορεί να αγνοηθεί για τις χαµηλές συχνότητες. Τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα σε χαµηλή θερµοκρασία επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόµενο. Επιπροσθέτως, για την 

περιοχή των υψηλότερων συχνοτήτων (π.χ. f > 10 Hz), οι παρατηρούµενες µεγαλύτερες τιµές ∆VTH 

για την περίπτωση της υψηλής θερµοκρασίας, δείχνουν ότι και η µεταφορά φορτίου µέσα στους 

νανο-κρυστάλλους από το υπόστρωµα ενισχύεται µε τη θερµοκρασία. 
 
 ΙΙ) Υψηλή δόση εµφύτευσης: Έντονη εξάρτηση από το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης 

παρατηρήθηκε και για τις καµπύλες IDS-VG των εµφυτευµένων διατάξεων σε υψηλή δόση 

εµφύτευσης (≥2×1016 Si+ cm-2). Για την περίπτωση αυτή και για θερµοκρασία δωµατίου, οι 

χαρακτηριστικές IDS-VG επιδεικνύουν, σε όλες τις υπό εξέταση συχνότητες, έντονα φαινόµενα 

αρνητικής διαφορικής αντίστασης, σχ. 5.48. Το ξεκίνηµα µείωσης της αγωγιµότητας του καναλιού 

µετατοπίζεται προς τα δεξιά, καθώς αυξάνεται ο ρυθµός σάρωσης της τάσης VG. Η αύξηση της 

συχνότητας µετατοπίζει τα φαινόµενα έντονης φόρτισης των νανο-κρυστάλλων προς υψηλότερες 

τάσεις πύλης VG, αυξάνοντας το επίπεδο του ρεύµατος στην περιοχή των χαµηλών τάσεων πύλης. 

Έτσι, η πτώση του ρεύµατος, δηλαδή ο λόγος peak-to-valley των καµπυλών IDS-VG µεγαλώνει 

σηµαντικά µε το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης (µε την αύξηση της συχνότητας).  

 Η λειτουργία της εµφυτευµένης διάταξης 2×1016 Si+ cm-2 σε περιβάλλον υγρού αζώτου 

δείχνεται στο σχ. 5.49 (α) και (β). Υπό πολύ υψηλές συχνότητες, f ≥ 0,1 MHz, οι δυναµικές 

καµπύλες IDS-VG εµφανίζουν χαρακτηριστικά υστέρησης (µνήµης), ενώ η συµπεριφορά της 

αρνητικής διαφορικής αντίστασης επικρατεί για συχνότητες µικρότερες ή ίσες µε 10 kHz. Η 

ελάττωση µε τη µείωση της θερµοκρασίας της ηλεκτρικής σύζευξης, µεταξύ της αποµονωµένης 

νανο-κρυσταλλικής πύλης και του καναλιού της διάταξης, κάνει δυνατή την αποθήκευση 

σηµαντικής ποσότητας φορτίου µέσα στους νανο-κρυστάλλους στις πολύ υψηλές συχνότητες. Η συχνότητες. Η

  
  

 

Σχήµα 5.48: ∆υναµικές καµπύλες
µεταφοράς IDS-VG (T= 300 Κ), για
την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+

cm-2, σαν συνάρτηση του ρυθµού
της κυκλικής σάρωσης της τάσης
πύλης (περιοχή σάρωσης +/-15 V). 
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Σχήµα 5.49: (α) Χαρακτηριστικές µεταφοράς IDS-VG των διατάξεων 2×1016 Si+ cm-2, µετρηµένες 
υπό δύο διαφορετικές θερµοκρασίες µέτρησης, 300 και 77 °Κ. (β), (δ) Καµπύλες υστέρησης IDS-VG 
και (γ) αντίστοιχο παράθυρο µνήµης των διατάξεων 2×1016 Si+ cm-2 σε χαµηλή θερµοκρασία, για 
την περίπτωση των υψηλών συχνοτήτων (f≥ 0,1 MHz).  
 
 
ποσότητα του παγιδευµένου φορτίου, ανάλογη µε το εύρος της υστέρησης των καµπυλών IDS-VG, 

εξαρτάται από την περιοχή και το ρυθµό σάρωσης της τάσης πύλης, σχ. 5.49 (γ) και (δ). 

 Επισηµαίνεται ότι για την περίπτωση της µεγαλύτερης δόσης, η συµπεριφορά της αρνητικής 

διαφορικής αντίστασης φαίνεται να επικρατεί, ακόµα και σε χαµηλή θερµοκρασία (σχ. 5.50). Για 

την περίπτωση της δόσης 5×1016 Si+ cm-2, έντονα παρασιτικά φαινόµενα έκαναν αδύνατη την 

καταγραφή των καµπυλών σε συχνότητες µεγαλύτερες από 10 kHz. Εξαιτίας του πολύ χαµηλού 

ρεύµατος της διάταξης, για την ανίχνευση του ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε φορτίο RL= 2 kΩ, αντί 

100 Ω, γεγονός που διαταράζει την απόκριση της διάταξης στις υψηλές συχνότητες. 

 
 

 
 
Σχήµα 5.50: ∆υναµικές καµπύλες 
µεταφοράς IDS-VG, για την περίπτωση 
της υψηλότερης δόσης 5×1016 Si+ cm-

2, λαµβανόµενες σε χαµηλή 
θερµοκρασία, T= 77 Κ. (D-
MOSFETs, W/L=100/2). 
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5.6.3 Εξέταση παρασιτικού ρεύµατος καναλιού 

 
 Για τη χαµηλή και τη µεσαία δόση εµφύτευσης (≤ 1×1016 Si+ cm-2), οι χαρακτηριστικές 

µεταφοράς των διατάξεων βρέθηκε να επιδεικνύουν φαινόµενα παρασιτικού ρεύµατος, µετά την 

εφαρµογή θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης (κατάσταση εγγραφής). Για την περίπτωση 

αυτή, η γραφική αναπαράσταση του ρεύµατος των εγγραφόµενων κυττάρων σε λογαριθµική 

κλίµακα, καµπύλη log(IDS)-VG, εµφανίζει µία έντονη περιοχή κύρτωσης (current hump). Η έκταση 

της περιοχής κύρτωσης του ρεύµατος log(IDS) στον άξονα της τάσης εξαρτάται από τις συνθήκες 

εγγραφής/ διαγραφής του κυττάρου (π.χ. από τη διάρκεια και το µέτρο της εφαρµοζόµενης τάσης 

εγγραφής, καθώς και από την προηγούµενη κατάσταση διαγραφής). Η παρατηρούµενη, ιδιαίτερη, 

συµπεριφορά των εγγραφόµενων κυττάρων µπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά µέσω του µοντέλου 

παρασιτικού ρεύµατος, το οποίο έχει προταθεί για την περίπτωση παρόµοιων διατάξεων MOSFETs 

εµφυτευµένων µε Si+ [5.12]. Μία σύνοψη της προέλευσης της περιοχής κύρτωσης των καµπυλών 

εγγραφής log(IDS)-VG, καθώς και ορισµένα τυπικά πειραµατικά αποτελέσµατα τα οποία 

επιβεβαιώνουν το µοντέλο του παρασιτικού ρεύµατος των εµφυτευµένων διατάξεων MOSFETs 

δίνεται στις υποενότητες που ακολουθούν. 
 
 Ι) Προέλευση παρασιτικού ρεύµατος στις εµφυτευµένες µε Si+ διατάξεις MOSFET: Η 

όψη ενός τρανζίστορ FET, µε πλάτος και µήκος καναλιού W και L, αντίστοιχα, όταν αυτό 

παρατηρείται από επάνω, δείχνεται στο σχ. 5.51 (α). Είναι γνωστό ότι, για την περίπτωση όπου η 

διαδικασία αποµόνωσης της διάταξης επιτυγχάνεται µέσω της τεχνικής LOCOS, οι περιοχές οι 

οποίες βρίσκονται κοντά στα άκρα του καναλιού (σηµειώνονται µε διακεκοµµένες γραµµές) 

επιδεικνύουν παχύτερο οξείδιο πύλης, σε σχέση µε την κεντρική περιοχή του καναλιού, εξαιτίας 

της γεωµετρίας της περιοχής αυτής (bird’s beak region). Επιπλέον, εν συγκρίσει µε το κυρίως 

κανάλι, οι πλευρικές περιοχές εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα νόθευσης, λόγω της πλευρικής 

διάχυσης των ατόµων που εµφυτεύονται στις περιοχές µεταξύ των ξεχωριστών τρανζίστορς 

(channel-stopper atoms, π.χ. Β για κανάλι τύπου-n), ώστε να αποφευχθεί η µεταξύ τους ηλεκτρική 

επικοινωνία. Επισηµαίνεται ότι η µη αυτό-ευθυγραµµισµένη τεχνική ανάπτυξης παχέος στρώµατος 

οξειδίου αποµόνωσης (field oxide), η οποία χρησιµοποιήθηκε για την ηλεκτρική αποµόνωση των 

υπό εξέταση πειραµατικών διατάξεων [ενότητα 5.3.1], οδηγεί επίσης στο σχηµατισµό, πλευρικά 

του καναλιού, περιοχών µε παχύτερο στρώµα οξειδίου πύλης και υψηλότερα επίπεδα νόθευσης σε 

σχέση µε το κυρίως κανάλι της διάταξης. Σαν αποτέλεσµα, οι περιοχές στα άκρα του καναλιού 
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Σχήµα 5.51: (α) Φυσικές περιοχές ροής του ενδογενούς (intrinsic FET, FETI) και του παρασιτικού 
ρεύµατος (διακεκοµµένες γραµµές, parasitic FET, FETp). (β) Ισοδύναµο κύκλωµα και (γ) εξήγηση 
της παρασιτικής χαρακτηριστικής του εγγραφόµενου εµφυτευµένου κυττάρου µνήµης.  
 
 
εµφανίζουν ελαφρώς µεγαλύτερη τάση κατωφλίου (δρουν ως παρασιτικά τρανζίστορς, parasitic 

FETs, FETP) σε σχέση µε την τάση κατωφλίου της κεντρικής περιοχής (ενδογενές τρανζίστορ, 

intrinsic FET, FETI). Έτσι, το ισοδύναµο κύκλωµα της διάταξης περιλαµβάνει τον παράλληλο 

συνδυασµό ενός FETI και δύο FETP, σχ. 5.51 (β). 

 Παρακάτω, εξετάζεται ποιοτικά η επίδραση των παρασιτικών τρανζίστορς στο µετρούµενο 

ρεύµα της διάταξης, για την περίπτωση όπου το οξείδιο πύλης της είναι εµφυτευµένο µε Si+, 

δηλαδή η διάταξη έχει αποκτήσει την ιδιότητα της µνήµης [5.12]. Το σχ. 5.51 (γ) απεικονίζει τη 

συµπεριφορά του ρεύµατος των τρανζίστορς FETI και FETP, log(IDS), σαν συνάρτηση της τάσης 

πύλης υπό συνθήκες εφαρµογής θετικής και αρνητικής τάσης πύλης, κατάσταση εγγραφής και 

διαγραφής του κυττάρου, αντίστοιχα. Η διακεκοµµένες καµπύλες, τελείες και παύλες, αναφέρονται 

στις χαρακτηριστικές µεταφοράς των FETI και FETP, αντίστοιχα. Οι µη στρεσαρισµένες καµπύλες 

(fresh) των τρανζίστορς σηµειώνονται ως αρχικό FETI και FETP. Λόγω του µικρότερου εύρους του 

καναλιού, το ρεύµα του παρασιτικού τρανζίστορ εµφανίζει χαµηλότερα επίπεδα κόρου, σε σχέση 

µε το FETI. Τα βέλη δείχνουν την παράλληλη µετατόπιση των αρχικών καµπυλών υπό συνθήκες 

εφαρµογής θετικής (µετατόπιση προς τα δεξιά, εγγραφή) και αρνητικής (µετατόπιση προς τα 
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αριστερά, διαγραφή) τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης. Για την περίπτωση των τρανζίστορς FETP, 

τα σχετιζόµενα µε την εµφύτευση κέντρα παγίδευσης του φορτίου µέσα στο εµφυτευµένο υµένιο 

SiO2 αποµακρύνονται από τη διεπιφάνεια Si/SiO2, εξαιτίας του παχύτερου στρώµατος SiO2 της 

περιοχής αυτής, (η χαρακτηριστική απόσταση RP των εµφυτευµένων ατόµων από την επιφάνεια 

του εµφυτευµένου στόχου παραµένει σταθερή). Έτσι, το χαµηλότερο εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό 

πεδίο, καθώς και η µεγαλύτερη απόσταση σήραγγας δυσκολεύουν σηµαντικά τον προγραµµατισµό 

των παρασιτικών τρανζίστορς. Σε σύγκριση µε το ενδογενές τρανζίστορ FETI, η µεταβολή της 

τάσης κατωφλίου για το FETP είναι πολύ µικρή. 

Οι έντονες καµπύλες του σχ. 5.51 (γ) περιγράφουν το συνολικό ρεύµα της διάταξης, ίσο µε 

το άθροισµα των ρευµάτων FETI και FETP. Για την περίπτωση της διαγραφής, η καµπύλη IDS-VG 

του FETI βρίσκεται αριστερά της καµπύλης διαγραφής FETP. Κατά συνέπεια το παρασιτικό ρεύµα 

δεν επηρεάζει καθόλου τις χαρακτηριστικές διαγραφής της διάταξης. Αντιθέτως, για την 

κατάσταση εγγραφής, η καµπύλη IDS-VG του FETI βρίσκεται δεξιά της καµπύλης εγγραφής FETP. 

Σαν αποτέλεσµα, καθώς ελαττώνεται η τάση πύλης και εξαφανίζεται το ενδογενές ρεύµα, το 

παρασιτικό ρεύµα κυριαρχεί, οπότε το άθροισµα IDS(FETI)+ IDS(FETP), ή η χαρακτηριστική 

εγγραφής της διάταξης επιδεικνύει µία περιοχή κύρτωσης. Είναι προφανές ότι η έκταση στον άξονα 

της τάσης της παρασιτικής περιοχής σχετίζεται µε τη διαφορά των τάσεων κατωφλίου των 

εγγραφόµενων καµπυλών FETI και FETP. 
 

ΙΙ) Παρατηρήσεις παρασιτικού ρεύµατος: Το σχ. 5.52 δείχνει τις χαρακτηριστικές 

µεταφοράς των εµφυτευµένων διατάξεων µνήµης, (α) 5×1015 και (β) 1×1016 Si+ cm-2, µετρηµένες 

υπό συνθήκες στατικής λειτουργίας. Το βέλος σε κάθε καµπύλη δείχνει τη φορά σάρωσης της 

τάσης πύλης (ρυθµός σάρωσης, dVG/dt=0,2 V/s). Οι καµπύλες εγγραφής IDS-VG ελήφθησαν µε 

µεταβολή της τάσης VG, ξεκινώντας από διάφορες θετικές τιµές στην περιοχή των 1 µε 19 V και 

σαρώνοντας έπειτα έως τα –15 V, ώστε όλες οι καµπύλες εγγραφής να αντιστοιχούν στην ίδια 

κατάσταση διαγραφής. Πριν από κάθε σάρωση, η αρχική θετική τάση σάρωσης (τάση εγγραφής) 

κρατήθηκε σταθερή για χρόνο, περίπου, ίσο µε 1 s. Η καµπύλη διαγραφής µετρήθηκε µε σάρωση 

της τάσης VG από αριστερά προς τα δεξιά (από -15 V σε +15 V). 

Για την κατάσταση διαγραφής, η καµπύλη εµφανίζει την αναµενόµενη συµπεριφορά, το 

ρεύµα αυξάνει απότοµα και µονότονα στην περιοχή των αρνητικών τάσεων, καθώς αυξάνει η τάση 

VG. Η εφαρµογή υψηλής αρχικής αρνητικής τάσης σάρωσης (-15 V) προκαλεί, ανάλογα µε τη 

δόση, σηµαντική µετατόπιση της τάσης κατωφλίου της κεντρικής περιοχής FETI προς τα αριστερά. 

Για την περίπτωση αυτή, το παρασιτικό ρεύµα δεν επηρεάζει καθόλου τη χαρακτηριστική 

διαγραφής της διάταξης, αφού η καµπύλη FETP βρίσκεται δεξιά της καµπύλης FETI. 
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Σχήµα 5. 52: Τυπικές χαρακτηριστικές παρασιτικού ρεύµατος των εµφυτευµένων τρανζίστορ D-
MOSFET (W/L=100 µm/4 µm), (α) χαµηλή και (β) µεσαία δόση, σαν συνάρτηση της 
εφαρµοζόµενης τάσης εγγραφής. 
 
 
 Σε αντίθεση, για την περίπτωση εγγραφής της διάταξης, η παρατηρούµενη κύρτωση των 

καµπυλών εγγραφής υποδεικνύει φαινόµενα παρασιτικού ρεύµατος,. Για τη χαµηλή δόση, η 

περιοχή κύρτωσης αρχίζει να εµφανίζεται σε, σχετικά, υψηλές τάσεις εγγραφής (> 9 V), σε 

αντίθεση µε τη µεσαία δόση (β), όπου το φαινόµενο αυτό αρχίζει να παρατηρείται ακόµη και από 

τη χαµηλότερη τάση εγγραφής (1 V). Επιπλέον, για τη δόση 5×1015 Si+ cm-2, οι καµπύλες του 

ρεύµατος, στην περιοχή της τάσης µετά την κύρτωση, ουσιαστικά, ταυτίζονται για όλες τις υπό 

εξέταση τάσεις εγγραφής (π.χ. µία πολύ µικρή µετατόπιση προς τα δεξιά εµφανίζεται µόνο στην 

υψηλότερη τάση εγγραφής των 19 V). Αντίθετα για τη δόση 1×1016 Si+ cm-2, οι καµπύλες των 

παρασιτικών ρευµάτων συνεχώς ολισθαίνουν προς τα δεξιά επιδεικνύοντας φαινόµενα κόρου για 

τις υψηλές τάσεις, > 16 V (σε αναλογία µε τη σταθεροποίηση των καµπυλών του ενδογενούς 

ρεύµατος, για τάσεις > 9 V). Με βάση το προαναφερόµενο µοντέλο παρασιτικού ρεύµατος, οι 

παραπάνω παρατηρήσεις, π.χ. η διαφορετική εξάρτηση της µορφής των καµπυλών από τη δόση και 

από την τάση εγγραφής, µπορούν να κατανοηθούν ως εξής.  

Εν συγκρίσει µε τη µεσαία δόση, ο προγραµµατισµός του παρασιτικού τρανζίστορ FETP 

γίνεται ακόµα δυσκολότερος για την περίπτωση της χαµηλής δόσης, λόγω της καλύτερης 

ηλεκτρικής ποιότητας του οξειδίου σήραγγας. Σαν αποτέλεσµα, για τη δόση 5×1015 Si+ cm-2, η 

τάση κατωφλίου του FETP δεν επηρεάζεται, ουσιαστικά, από τις συνθήκες µέτρησης. Όταν η τάση 

εγγραφής γίνει αρκετή, ώστε να µετατοπίσει την καµπύλη ρεύµατος της ενδογενούς περιοχής FETI 

από την αρχική κατάσταση διαγραφής σε περιοχές δεξιά της καµπύλης FETP (π.χ. για VG > 9 V), το 

παρασιτικό ρεύµα διαταράσσει (κυρτώνει) τη µετρούµενη καµπύλη εγγραφής της διάταξης. Για 
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Σχήµα 5.53: Εξάρτηση του ρεύµατος εκροής-πηγής από: (α) τις συνθήκες προγραµµατισµού/ 
διαγραφής, (β) την τάση του υποστρώµατος VSUB. 
 
 
τη δόση 1×1016 Si+ cm-2, η κύρτωση των καµπυλών εγγραφής αρχίζει σε πολύ χαµηλότερη τάση (1 

V), εξαιτίας της έντονης δυνατότητας προγραµµατισµού σε χαµηλή τάση του FETI. Επιπλέον, και η 

εγγραφή του FETP γίνεται ευκολότερα στη µεσαία δόση, οπότε η καµπύλη FETP µετατοπίζεται και 

αυτή µε την τάση εγγραφής, αλλά σε µικρότερο βαθµό από ότι η καµπύλη του FETI. Υπό τις 

εξεταζόµενες συνθήκες πόλωσης, η κατάσταση πλήρους εγγραφής του FETI, απαιτεί τάση 

εγγραφής, περίπου, 10 V, ενώ για την περίπτωση του FETP, απαιτείται τάση, περίπου 17 V. Στην 

κατάσταση κόρου οι καµπύλες εγγραφής των FETI και FETP, ουσιαστικά, ταυτίζονται, οπότε δεν 

παρατηρείται κύρτωση στην καµπύλη εγγραφής της διάταξης. 

 Όπως φαίνεται στο σχ. 5.53 (α), η εµφάνιση της κύρτωσης, καθώς και ο βαθµός κύρτωσης 

των καµπυλών του ρεύµατος εκροής-πηγής εξαρτώνται από τις συνθήκες εγγραφής/ διαγραφής του 

κυττάρου της µνήµης. Σαν παράδειγµα, οι καµπύλες (1) και (2) δείχνουν την εξάρτηση του 

ρεύµατος εγγραφής από την προηγούµενη κατάσταση διαγραφής της διάταξης, για ίδιες συνθήκες 

εγγραφής, π.χ. για σάρωση της τάσης προς τα αριστερά, αµέσως µετά τη λειτουργία της διαγραφής, 

αρχίζοντας από τα + 7 V (τάση εγγραφής + 7 V). Όταν η διαγραφή του κυττάρου είναι έντονη 

(περίπτωση εκτεταµένης, χρονικά, εφαρµογής της τάσης διαγραφής, καµπύλη (1)), η επίδραση του 

παρασιτικού ρεύµατος ενισχύεται, καθώς η καµπύλη ρεύµατος FETI αποµακρύνεται προς τα δεξιά 

της καµπύλης FETP. Ωστόσο, υπό ίδιες συνθήκες (τάσης/ χρόνου) διαγραφής, και για την ίδια τάση 

εγγραφής (π.χ. + 7 V), καµπύλες (2) και (3), η περιοχή κύρτωσης της καµπύλης εγγραφής µπορεί 

να περιοριστεί σηµαντικά όταν η χρονική διάρκεια της εφαρµοζόµενης τάσης εγγραφής είναι 

εκτεταµένη, ο προγραµµατισµός του FETP είναι σηµαντικός, καµπύλη (3). 
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 Το σχ. 5.53 (β) δείχνει την εξάρτηση του παρασιτικού ρεύµατος από την τάση του 

υποστρώµατος VSUB. Όλες οι καµπύλες µετρήθηκαν µε σάρωση της τάσης πύλης στην περιοχή από 

+19 V έως -19 V. Η αύξηση του ρεύµατος διαρροής µε την τάση VSUB οφείλεται στα ρεύµατα 

punchthrough, εξαιτίας της διαστολής του στρώµατος απογύµνωσης στις περιοχές της εκροής και 

της πηγής. Εν συγκρίσει µε το FETI, το ρεύµα IDS του παρασιτικού τρανζίστορ FETP επιδεικνύει 

µεγαλύτερη µεταβολή στις αλλαγές της τάσης VSUB. Η εξάρτηση αυτή αποδίδεται στο παχύτερο 

στρώµα του οξειδίου πύλης, καθώς και στα υψηλότερα επίπεδα νόθευσης των περιοχών πλευρικά 

του καναλιού της διάταξης. Παρόµοια πειραµατικά αποτελέσµατα συζητιώνται λεπτοµερέστερα 

στην αναφορά [5.12]. 

 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ύπαρξη του παρασιτικού ρεύµατος στο κανάλι των 

εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης ασφαλώς και περιορίζει σηµαντικά τη δυναµική των διατάξεων 

σε πρακτικές εφαρµογές µνήµης. Η υλοποίηση υψηλής πυκνότητας µνήµης (µόνιµης, ή µη-µόνιµης 

αποθήκευσης) απαιτεί κύτταρα απαλλαγµένα από κάθε παρασιτικό φαινόµενο. Ωστόσο, η 

προέλευση του παρασιτικού ρεύµατος των εµφυτευµένων τρανζίστορς δε σχετίζεται άµεσα µε τη 

διαδικασία της εµφύτευσης, αλλά µε τις διαδικασίες κατασκευής του καναλιού της διάταξης. 

Εποµένως, το αρνητικό, για τη σωστή λειτουργία των εµφυτευµένων κυττάρων, φαινόµενο του 

παρασιτικού ρεύµατος δύναται να εξαλειφθεί εντελώς, µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ορισµού 

του καναλιού της διάταξης MOSFET [5.12]. 

 
 
5.6.4 Παρατήρηση φαινοµένων φόρτισης ‘ενός-ηλεκτρονίου’ σε 

θερµοκρασία δωµατίου 
 

Για την περίπτωση των υψηλών δόσεων (2 και 5×1016 Si+ cm-2), οι εµφυτευµένες διατάξεις 

MOSFET βρέθηκαν να επιδεικνύουν, παρόµοια µε την περίπτωση των εµφυτευµένων πυκνωτών 

MOS, φαινόµενα διακριτής έγχυσης φορτίου µέσα στο οξείδιο πύλης. Ιδιαιτέρως, για τη δόση 

2×1016 Si+ cm-2, η καταγραφή του ρεύµατος εκροής-πηγής, υπό συνθήκες αργού ρυθµού σάρωσης 

της τάσης πύλης, εµφανίζει χαρακτηριστικές IDS-VG µε κλιµακωτή περιοδική συµπεριφορά στην 

περιοχή των χαµηλών τάσεων. Επιπλέον, η παρακολούθηση της χρονικής εξάρτησης του ρεύµατος 

υπό διάφορες χαµηλές τάσεις πύλης, αποκαλύπτει καµπύλες IDS-t µε χαρακτηριστικά κλιµακωτής 

ελάττωσης του ρεύµατος. Τα άνω πειραµατικά αποτελέσµατα αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις 

παρατήρησης φαινοµένων φόρτισης ‘ενός-ηλεκτρονίου’ σε θερµοκρασία δωµατίου, γεγονός το 

οποίο ενισχύει την αισιόδοξη προοπτική υλοποίησης τεχνολογικά πρακτικής µνήµης MOS ‘ενός-

ηλεκτρονίου’ µεγάλης-επιφάνειας καναλιού. 
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Ι) Κλιµακωτή µεταβολή του ρεύµατος καναλιού µε την τάση πύλης 

DS G
16 + -2

2

TH

G DS

DS G

G

DS G

: Το σχ. 5.54 δείχνει 

καµπύλες I -V  εµφυτευµένης διάταξης MOSFET (δόση 2×10  Si  cm ), µεγάλης επιφάνειας 

καναλιού (WL=10x40 µm ), λαµβανόµενες υπό τέσσερις διαφορετικούς ρυθµούς σάρωσης της 

τάσης πύλης. Οι παρατηρούµενες δοµές στις καµπύλες του ρεύµατος εκροής-πηγής οφείλονται 

στην εισαγωγή ηλεκτρονίων µέσα στους νανο-κρυστάλλους κατά τη διάρκεια κάθε µέτρησης, 

διαδικασία η οποία προκαλεί δυναµική µετατόπιση της τάσης κατωφλίου V  της διάταξης. Ο 

χρόνος ο οποίος απαιτείται για να µετακινηθεί ένα ηλεκτρόνιο από το υπόστρωµα µέσα στο νανο-

κρύσταλλο εξαρτάται, έντονα, από την εφαρµοζόµενη τάση στο ηλεκτρόδιο της πύλης. Έτσι, υπό 

συνθήκες γρήγορης σάρωσης, η διαδικασία έγχυσης του φορτίου λαµβάνει χώρα σε σχετικά υψηλή 

τάση πύλης V  γεγονός το οποίο προκαλεί σηµαντική πτώση του ρεύµατος I , εξαιτίας του 

µεγάλου αριθµού των εισερχόµενων ηλεκτρονίων. Για την περίπτωση αυτή, το αρχικό µέρος της 

καµπύλης I -V  αντιστοιχεί στην αφόρτιστη κατάσταση των νανο-κρυστάλλων (ο αριθµός των 

ηλεκτρονίων n µέσα στο νανο-κρύσταλλο είναι ίσος µε µηδέν, n=0). Καθώς ο ρυθµός σάρωσης της 

τάσης ελαττώνεται, η απαιτούµενη τάση V  για την εισαγωγή των ηλεκτρονίων µειώνεται µαζί µε 

τον αριθµό των ηλεκτρονίων που συµµετέχουν στη διαδικασία έγχυσης, προκαλώντας την 

εµφάνιση µιας περιοχής κόρου στις καµπύλες I -V . Για ρυθµό σάρωσης πιο αργό από 5 mV/sV/s
  
  

 

,
,
,

,

 
Σχήµα 5.54: Χαρακτηριστικές µεταφοράς µετρηµένες σε θερµοκρασία δωµατίου, υπό διάφορες 
συνθήκες ρυθµού σάρωσης της τάσης πύλης. Οι καµπύλες IDS-VG επιδεικνύουν εµφανώς 
κλιµακωτή δοµή, καθώς ελαττώνεται ο ρυθµός σάρωσης. Τα βέλη δείχνουν τις περιοχές τάσης 
∆VGS µε 1 και 2 αποθηκευµένα ηλεκτρόνια ανά νανο-κρύσταλλο (n=1, 2), ενώ το αρχικό µέρος της 
λαµβανόµενης µε γρήγορη σάρωση καµπύλης IDS-VG αντιστοιχεί σε n=0. Η µετατόπιση της τάσης 
κατωφλίου που προκαλείται από την αποθήκευση ενός ηλεκτρονίου ανά νανο-κρύσταλλο 
σηµειώνεται ως ∆VTH. 
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(βήµα τάσης/ χρονική καθυστέρηση = 10 mV/ 2 s), η µορφή της καµπύλης IDS-VG επιδεικνύει την 

ίδια κλιµακωτή δοµή, π.χ. η έκταση στον άξονα της τάσης και το επίπεδο του ρεύµατος της 

περιοχής κόρου παραµένουν αµετάβλητα, υποδεικνύοντας αυτό-περιοριζόµενη διαδικασία 

φόρτισης. Για την προέλευση της κλιµακωτής δοµής της καµπύλης IDS-VG εξετάζεται το φαινόµενο 

του ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb (Coulomb blockade effect). Η περιοδικότητα της 

κλιµακωτής δοµής µε περίοδο ∆VGS= 3,8 V (σχ. 5.54) ενισχύει την παραπάνω υπόθεση. Η 

ηλεκτροστατική εξέταση του υπό µελέτη συστήµατος υποδεικνύει, ότι για την περίπτωση νανο-

κρυστάλλου σχήµατος δίσκου σχ. 5.40 (β), η εµφανιζόµενη µεταβολή της τάσης ∆VGS, αναγκαία 

για την προσθήκη ενός ηλεκτρονίου µέσα στο νανο-κρύσταλλο (∆VGS= e/Cgd), αντιστοιχεί σε 

µέγεθος νανο-κρυστάλλου γύρω στα 7,2 nm. Το µέγεθος αυτό είναι σε καλή συµφωνία µε την 

παρατηρούµενη θέση της κορυφής της κατανοµής µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-

κρυστάλλων, γύρω στα 7-8 nm, για την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+ cm-2. Η µεταβολή στην 

τάση κατωφλίου της διάταξης ∆VTH που προκαλεί η προσθήκη ενός ηλεκτρονίου ανά νανο-

κρύσταλλο µπορεί να εκφραστεί ως [5.14]: ∆VTH = eANd/Cgd, όπου Nd είναι η επιφανειακή 

πυκνότητα των νανο-κρυστάλλων και Α είναι η ενεργός επιφάνεια της χωρητικότητας Cgd µεταξύ 

του νανο-κρυστάλλου και του ηλεκτροδίου της πύλης. Θέτοντας στην παραπάνω έκφραση την 

πειραµατική τιµή ∆VTH των 2 V, η πυκνότητα των νανο-κρυστάλλων εκτιµάται, γύρω, στα 

1,3×1012 cm-2, τιµή η οποία συµφωνεί µε την εµφανιζόµενη, διαµέσου των παρατηρήσεων ΤΕΜ, 

πυκνή διάταξη των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων (π.χ. για µέγεθος και πυκνότητα νανο-

κρυστάλλων ίσα µε 8 nm και 1×1012 cm-2, αντίστοιχα, η µέση απόσταση µεταξύ των νανο-

κρυστάλλων υπολογίζεται ίση µε 2 nm). Τέτοια πυκνή διάταξη, ενισχύει σηµαντικά την 

ηλεκτροστατική θωράκιση του καναλιού της διάταξης, καθώς η φόρτιση των νανο-κρυστάλλων 

µειώνει δραµατικά τα ενδεχόµενα µονοπάτια υψηλής αγωγιµότητας του καναλιού (percolation 

transport through low-resistive paths), επιτρέποντας έτσι την παρατήρηση φαινοµένων φόρτισης 

‘ενός-ηλεκτρονίου’. Ωστόσο, η πιθανή πλευρική ηλεκτρική σύζευξη των νανο-κρυστάλλων 

περιορίζει την παρατήρηση τέτοιων φαινοµένων στην περιοχή των χαµηλών τάσεων πύλης. 

 Η κβαντική φύση της διαδικασίας εξαγωγής των ηλεκτρονίων από τους νανο-κρυστάλλους 

δείχνεται στο σχ. 5.55. Η καταγραφή των καµπυλών IDS-VG πραγµατοποιήθηκε µε ρυθµό σάρωσης 

0,8 V/s. Η καµπύλη µε τα κλειστά σύµβολα αντιστοιχεί στο αρχικό µέρος της καµπύλης του σχ. 

5.54, λαµβανόµενης µε σάρωση προς τα εµπρός, ενώ η καµπύλη µε τα ανοικτά σύµβολα µετρήθηκε 

µε διεύθυνση σάρωσης προς τα πίσω, έπειτα από εκφόρτιση της διάταξης σε τάση VG= - 5 V. Τα 

εµφανιζόµενα απότοµα βήµατα, κατά τη διάρκεια της σάρωσης προς τα πίσω, υποδεικνύουν 

διακριτή διαδικασία εξαγωγής φορτίου. Επιπροσθέτως, το µέτρο της µετατόπισης της τάσης 
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Σχήµα 5.55: Ρεύµα εκροής-πηγής, µετρηµένο σε θερµοκρασία δωµατίου, µε σάρωση της τάσης 
πύλης (dVG/dt=0,8 V/s) προς τα εµπρός (καµπύλη κλειστών συµβόλων) και προς τα πίσω µετά από 
εκφόρτιση (καµπύλη ανοικτών συµβόλων). Οι διακεκοµµένες γραµµές, οι οποίες δείχνουν 
καµπύλες IDS-VG µε 1 και 2 αποθηκευµένα ηλεκτρόνια ανά νανο-κρύσταλλο (n=1 και n=2), 
προκύπτουν µε παράλληλη µετατόπιση κατά 1,9 και 3,8 V, αντίστοιχα, της λαµβανόµενης µε προς 
τα εµπρός σάρωση καµπύλης IDS-VG (n=0 αποθηκευµένα ηλεκτρόνια ανά νανο-κρύσταλλο). 
 
 
κατωφλίου ∆VTH, είναι συγκρίσιµο µε αυτό που εµφανίζει η περίπτωση της πολύ-αργής προς τα 

εµπρός σάρωσης (5 mV/s) του σχ. 5.54. Κατά συνέπεια, το συµπέρασµα της διαδοχικής εξαγωγής 

ενός ηλεκτρονίου από κάθε νανο-κρύσταλλο τεκµηριώνεται.  
 

Ι) Κλιµακωτή πτώση του ρεύµατος καναλιού µε το χρόνο : Επιπλέον µαρτυρία, η οποία 

αποκαλύπτει φαινόµενα φόρτισης ‘ενός-ηλεκτρονίου’ αποτελεί η κλιµακωτή χρονική εξάρτηση του 

ρεύµατος καναλιού της διάταξης, σχ. 5.56 (α). Η παρακολούθηση του ρεύµατος IDS µε το χρόνο 

έγινε σε διάφορες τάσεις φόρτισης. Κάθε µέτρηση πραγµατοποιήθηκε µε απότοµη ενεργοποίηση 

της τάσης φόρτισης, αµέσως µετά την πλήρη εκφόρτιση της διάταξης µε εφαρµογή στο ηλεκτρόδιο 

της πύλης τάσης VG= -5 V, για εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Οι χαρακτηριστικές IDS-t 

επιδεικνύουν κλιµακωτή ελάττωση του ρεύµατος εκροής-πηγής, άµεση απόδειξη της διακριτής 

διαδικασίας εισαγωγής φορτίου µέσα στους νανο-κρυστάλλους. Καθαρά διακριτά γεγονότα 

έγχυσης παρατηρούνται για τάσεις φόρτισης VG< 4,3 V. Τα γεγονότα αυτά συµβαίνουν υπό 

συνθήκες εφαρµογής χαµηλού ηλεκτρικού πεδίου (υπό, περίπου, 1 MV/cm), σαν αποτέλεσµα της 

υποβαθµισµένης ηλεκτρικής ποιότητας (εξαιτίας των παγίδων φορτίου, σχετιζόµενων µε τη 

διαδικασία της εµφύτευσης) του λεπτού στρώµατος του οξειδίου σήραγγας (πάχους < 2 nm). Για 

τάση VG υψηλότερη από 5,5 V, οι καµπύλες IDS-t δεν εµφανίζουν καµία δοµή, λόγω της 
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Σχήµα 5.56: (α) Καµπύλες IDS-t µετρηµένες σε θερµοκρασία δωµατίου για διάφορες σταθερές 
τάσεις πύλης. (β) Χρόνος ο οποίος απαιτείται για να συµβεί το δεύτερο γεγονός έγχυσης, σαν 
συνάρτηση της τάσης πύλης.  
 
 
αστραπιαίας διαδικασίας έγχυσης φορτίου (π.χ. του πολύ µικρού χαρακτηριστικού χρόνου 

φόρτισης). Καθώς η τάση πύλης ελαττώνεται, η θέση των απότοµων πτώσεων του ρεύµατος IDS 

µετατοπίζεται προς µεγαλύτερους χρόνους. Επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, υπό την ίδια τάση 

φόρτισης, δίνουν ακριβώς ίδια καµπύλη IDS-t (η µορφή των καµπυλών µπορεί να αναπαραχθεί, 

απολύτως). Ως προέλευση της συνεχούς µείωσης του ρεύµατος, πριν την εµφάνιση των απότοµων 

πτώσεων, εξετάζεται το υπόβαθρο φορτίο (background charge) εξαιτίας της παγίδευσης των 

ηλεκτρονίων µέσα σε κέντρα παγίδευσης φορτίου του ατελούς δοµικά οξειδίου σήραγγας και/ ή 

µέσα σε κάποιους µεγάλους νανο-κρυστάλλους µε φραγµό Coulomb χαµηλότερο από τη θερµική 

ενέργεια της θερµοκρασίας δωµατίου (kT~26 meV). Η συνεχής ελάττωση του ρεύµατος στις 

περιοχές µεταξύ των πτώσεων (αντί της σταθεροποίησής του, flat plateau) αποδίδεται στο µεγάλο 

αριθµό των νανο-κρυστάλλων, οι οποίοι συµµετέχουν στη διαδικασία θωράκισης του καναλιού της 

διάταξης. Εντούτοις, τα όµοια ύψη των απότοµων πτώσεων του ρεύµατος υποδεικνύουν ότι οι 

νανο-κρύσταλλοι αυτοί έχουν περιορισµένη διασπορά µεγέθους και είναι τοποθετηµένοι σε, 

περίπου, ίδια απόσταση από το κανάλι. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι υπό σταθερή τάση πύλης, η 

χρονική απόσταση µεταξύ των διαδοχικών γεγονότων έγχυσης φορτίου είναι, σχεδόν, ίδια σε 

λογαριθµική κλίµακα χρόνου. Επιπλέον, υπό διαφορετικές τάσεις φόρτισης VG, ο απαιτούµενος 

χρόνος σε λογαριθµική κλίµακα, για την εµφάνιση κάθε διακριτού γεγονότος έγχυσης φορτίου 

επιδεικνύει γραµµική εξάρτηση µε την τάση VG, σχ. 5.56 (β). Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

επιβεβαιώνουν διαδικασία φόρτισης ‘ενός-ηλεκτρονίου’ [5.55]. 
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5.6.5 Συσχέτιση ηλεκτρικής συµπεριφοράς-δοµής εµφυτευµένων υµενίων 
 

Το σχήµα 5. 57 αναπαριστά µαζί τις καµπύλες IDS-t των εµφυτευµένων διατάξεων σε δόση 

1 (κλειστά σύµβολα) και 2×1016 Si+ cm-2 (ανοικτά σύµβολα). Η χρονική παρακολούθηση του 

ρεύµατος έγινε υπό ίδιες συνθήκες µέτρησης (υπό τάση φόρτισης VG= 4,1 V, αµέσως µετά την 

πλήρη εκφόρτιση των διατάξεων σε τάση - 5 V). Για την περίπτωση της µεσαίας δόσης το ρεύµα 

στο κανάλι του τρανζίστορ IDS επιδεικνύει συνεχή ελάττωση υποδεικνύοντας συνεχή διαδικασία 

συσσώρευσης αρνητικού φορτίου µέσα στο µονωτικό στρώµα της διάταξης µε το χρόνο. Παρόµοια 

συµπεριφορά βρέθηκε να εµφανίζει και η περίπτωση της χαµηλότερης δόσης 5×1015 Si+ cm-2. Η 

παρατήρηση αυτή αποδίδεται εν µέρει στην αραιότερη διάταξη των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών 

Si (λόγω του µικρότερου µεγέθους ή/ και της µικρότερης πυκνότητας, περίπτωση µεσαίας δόσης) 

και εν µέρει στην ικανότητα παγίδευσης φορτίου εντός των επιπλέον ατόµων Si της εµφυτευµένης  

  
  
  

 

,

 
Σχήµα 5.57: Χαρακτηριστικές IDS-t εµφυτευµένων διατάξεων MOSFETs µεγάλης επιφάνειας 
καναλιού (WL=10x40 µm2) λαµβανόµενες σε θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες εφαρµογής 
σταθερών τάσεων VG= 4,1 V και VDS= 0,1 V στα ηλεκτρόδια της πύλης και της εκροής, 
αντίστοιχα. Ανοικτά σύµβολα: δόση 2×1016 Si+ cm-2, κλειστά σύµβολα: δόση 1×1016 Si+ cm-2. Τα 
ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης (ένθετα) είναι βασισµένα σε δοµικές παρατηρήσεις της κατάστασης 
του εµφυτευµένου υλικού µετά την ανόπτηση. Ένθετο κάτω αριστερά: περίπτωση ατόµων Si 
κατανεµηµένων µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο (χαµηλή δόση), ένθετο πάνω δεξιά: περίπτωση 
σχηµατισµού νανο-κρυστάλλων Si (δόση ≥ 2×1016 Si+ cm-2). 
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µήτρας SiO2 (π.χ. σε κέντρα παγίδευσης φορτίου σχετιζόµενα µε άτοµα Si τα οποία δε σχηµατίζουν 

νανο-σωµατίδια Si, περίπτωση χαµηλής δόσης). Εξαιτίας του µικρότερου µεγέθους, η απόσταση 

µεταξύ των σχηµατιζόµενων νανο-δοµών αναµένεται µεγαλύτερη, για την περίπτωση των 

χαµηλότερων δόσεων (ακόµα και για σταθερή επιφανειακή πυκνότητα 1×1012 cm-2, η µείωση του 

µεγέθους στο µισό, π.χ. από 8 σε 4 nm, τριπλασιάζει την απόσταση µεταξύ των νανο-δοµών, από 2 

σε 6 nm). Έτσι, για την περίπτωση αυτή, η ενδεχόµενη µεταφορά των ευκίνητων φορέων του 

καναλιού, διαµέσου των µονοπατιών χαµηλής αντίστασης (percolation transport), αυξάνεται 

γεγονός το οποίο προκαλεί σηµαντική διεύρυνση των διακριτών µεταβολών της τάσης κατωφλίου 

VTH. Επιπροσθέτως, όπως έχει αναφερθεί [ενότητα 5.2.1], τα επιπλέον άτοµα Si µέσα στην 

εµφυτευµένη µήτρα του οξειδίου πύλης δρουν ως κέντρα παγίδευσης φορτίου, επιδεικνύοντας 

ενεργειακά επίπεδα γύρω από τη ζώνη αγωγιµότητας του Si. Υπενθυµίζεται ότι το ενδεχόµενο 

µεταφοράς ενός ηλεκτρονίου από το υπόστρωµα σε κάποιο κέντρο παγίδευσης φορτίου του 

οξειδίου (πιθανότητα σήραγγας), είναι αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης του κέντρου από τη 

διεπιφάνεια Si/SiO2. Κατά συνέπεια, για την περίπτωση χωρικά κατανεµηµένων κέντρων 

παγίδευσης (περίπτωση χαµηλής δόσης) και για σταθερή τάση πύλης VG, η διαδικασία φόρτισης 

προχωρεί διαρκώς στο χρόνο, από κέντρα πλησίον της διεπιφάνειας Si/SiO2 σε κέντρα περισσότερο 

αποµακρυσµένα από αυτήν (σχ. 5.57: ένθετο κάτω αριστερά), προκαλώντας συνεχή µείωση του 

ρεύµατος εκροής-πηγής. 

 Σε αντίθεση, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι έντονα εµφυτευµένες διατάξεις 

επιδεικνύουν κλιµακωτές χαρακτηριστικές IDS-t, υποδεικνύοντας διακριτή διαδικασία φόρτισης. Η 

παρατήρηση αυτή σχετίζεται άµεσα µε τη δοµή των εµφυτευµένων υµενίων µετά τη θερµική 

ανόπτηση, δηλαδή µε το σχηµατισµό καλά κρυσταλλωµένων νανο-δοµών Si σε πυκνή διάταξη. Για 

την περίπτωση αυτή, φαινόµενα κβαντικού εντοπισµού και ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb 

απαγορεύουν τη συνεχή έγχυση ηλεκτρονίων µέσα στους νανο-κρυστάλλους (σχ. 5.57: ένθετο 

πάνω δεξιά), προκαλώντας έτσι διακριτή συσσώρευση φορτίου µέσα στο µονωτικό υλικό της 

διάταξης µε την τάση πύλης. 
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5.7 Ελκυστική εφαρµογή: Υλοποίηση µνήµης τύπου-DRAM  
 

Επιπροσθέτως της επικράτησης σε λειτουργίες µνήµης µόνιµης συγκράτησης, µία άλλη 

τεχνολογικά ενδεχόµενη πρακτική προοπτική της παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο οξείδιο 

πύλης της διάταξης MOSFET είναι η ιδέα της δυναµικής µνήµης MOS (τύπου-DRAM), 

χαµηλότερης κατανάλωσης ισχύος (µεγαλύτερου χρόνου ανανέωσης δεδοµένων), απλούστερης 

λειτουργίας, µικρότερης επιφάνειας κυττάρου, και χαµηλότερου κόστους κατασκευής σε σύγκριση 

µε τις συµβατικές δοµές DRAM [5.56]. Καθώς η πληροφορία, ή το φορτίο, αποθηκεύεται µέσα στο 

οξείδιο πύλης ενός µόνο τρανζίστορ, η πιεστική απαίτηση για επιπλέον πυκνωτή αποθήκευσης 

παρακάµπτεται, ελαχιστοποιώντας έτσι το µέγεθος του κυττάρου της µνήµης (1T cell), γεγονός το 

οποίο επιτρέπει την υλοποίηση της µνήµης σε συσκευασίες υψηλότερης πυκνότητας. Τα 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά τα οποία αξιώνουν οι εφαρµογές µνήµης που στοχεύουν 

λειτουργίες τύπου-DRAM είναι, οι γρήγορες ταχύτητες εγγραφής/ διαγραφής σε χαµηλές τάσεις 

(στην περιοχή του νάνο-δευτερολέπτου έως µερικών µικρό-δευτερολέπτων, ανάλογα µε την 

εφαρµογή), καθώς και η εκτεταµένη δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού, µεγαλύτερη από 1013 

φορές. Επιπροσθέτως, η ανάγκη για µεγαλύτερο χρόνο ανανέωσης, εν συγκρίσει µε το συµβατικό 

κύτταρο της µνήµης 1T-1C DRAM (~ 0,1 s), επιτρέπει βραχεία συγκράτηση των δεδοµένων, εν 

συγκρίσει µε τη µνήµη FLASH, π.χ. στην περιοχή µερικών λεπτών ή ακόµα και µερικών 

δευτερολέπτων. Έτσι, οι λειτουργίες της δυναµικής µνήµης, τύπου-DRAM, αξιώνουν σχεδόν-

µόνιµη συγκράτηση δεδοµένων (quasi-NVM), εν αντιθέσει µε τη µνήµη µόνιµης αποθήκευσης 

NVM (π.χ. τύπου-FLASH), η οποία απαιτεί εκτεταµένη χρονική συγκράτηση της πληροφορίας 

(τουλάχιστον για 10 χρόνια). 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται πειραµατικά αποτελέσµατα, τα οποία 

αποκαλύπτουν τις λειτουργίες µνήµης των εµφυτευµένων τρανζίστορς MOSFETs (δόση ≤1×1016 

Si+ cm-2). Για την αξιολόγηση των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης εξετάστηκαν λεπτοµερώς: η 

ταχύτητα των λειτουργιών εγγραφής/ διαγραφής, η δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού, και ο 

χρόνος συγκράτησης του φορτίου, κάτω από συνθήκες στατικής και δυναµικής λειτουργίας.  

Οι ελκυστικές ιδιότητες όπως, η απλή δοµή του κυττάρου (1T cell), η απλή διαδικασία 

κατασκευής, οι γρήγοροι χρόνοι προγραµµατισµού (~1 µs), η εξαιρετική διάρκεια 

επαναπρογραµµατισµού (> 1010 φορές) και οι ικανοποιητικοί χρόνοι συγκράτησης του ηλεκτρικού 

φορτίου (~1 min), κάνουν τις εµφυτευµένες διατάξεις ενδιαφέρουσες για εφαρµογές µνήµης τύπου-

DRAM, υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης και χαµηλής κατανάλωσης ισχύος (εκτεταµένου χρόνου 

ανανέωσης δεδοµένων). 
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5.7.1 Βασικά χαρακτηριστικά µνήµης των εµφυτευµένων διατάξεων 
 

Οι βασικές λειτουργίες µνήµης των εµφυτευµένων τρανζίστορς (ταχύτητα εγγραφής/ 

διαγραφής, διάρκεια επαναπρογραµµατισµού και συγκράτησης δεδοµένων), οι οποίες συνοδεύουν 

κάθε κύτταρο µνήµης MOS αποµονωµένης πύλης (π.χ. τύπου FLASH, βλ. κεφ. 2), ελήφθησαν 

µέσω της πειραµατικής διάταξης του σχ. 5.6 (β) [ενότητα 5.3.2]. 

Το σχ. 5.58 (α) δείχνει τη µετατόπιση της τάσης κατωφλίου ∆VTH των εµφυτευµένων 

διατάξεων, υπό συνθήκες εφαρµογής στο ηλεκτρόδιο της πύλης διάφορων απλών παλµών τάσης 

εγγραφής (+VP)/ διαγραφής (-VP) σταθερού εύρους (διάρκειας), tP = 100 ns. Η κατάσταση αγωγής 

της διάταξης (π.χ. η χαρακτηριστική IDS-VG), πριν από κάθε λειτουργία εγγραφής/ διαγραφής (ή, 

ισοδύναµα, εγγραφής ‘0’/ εγγραφής ‘1’), αντιστοιχεί στην αρχική κατάσταση του παρθένου 

δείγµατος (αρχική κατάσταση µη-στρεσαρισµένου δείγµατος, fresh). Η επιστροφή της διάταξης 

στην αρχική της κατάσταση, επιτεύχθηκε µέσω κατάλληλης πόλωσης του ηλεκτροδίου πύλης, µετά 

από κάθε λειτουργία εγγραφής‘0’/ ‘1’. Κατά συνέπεια, η εµφανιζόµενες τιµές ∆VTH δηλώνουν τις 

µετατοπίσεις (στον άξονα της τάσης πύλης) της αρχικής καµπύλης µεταφοράς IDS-VG, εξαιτίας του 

εφαρµοζόµενου (θετικού ή αρνητικού) παλµού VP. Οι θετικές τιµές (+∆VTH), δείχνουν µετατόπιση 

της καµπύλης IDS-VG προς τα δεξιά (εξαιτίας της παγίδευσης αρνητικού φορτίου µέσα στο 

εµφυτευµένο οξείδιο πύλης κατά τη διάρκεια του θετικού παλµού +VP), ενώ οι αρνητικές τιµές (-

∆VTH), δηλώνουν µετατόπιση της καµπύλης ρεύµατος προς τα αριστερά (παγίδευση θετικού 

φορτίου, αρνητικός παλµός τάσης -VP). Σαν παράδειγµα, το ένθετο του σχ. 5.58 (α) απεικονίζει 

καµπύλες IDS-VG, για την περίπτωση της εµφυτευµένης διάταξης (E-MOSFET, δόση 1×1016 Si+ 

cm-2), λαµβανόµενες αµέσως µετά (~ 5 s) την εφαρµογή ενός παλµού εγγραφής ‘0’ (+15/ 100 ns) 

και δύο παλµών εγγραφής ‘1’ (-3 και –5 V/ 100 ns). Για να ελαχιστοποιηθεί η διατάραξη της 

αντίστοιχης κατάστασης εγγραφής/ διαγραφής, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, η καταγραφή του 

ρεύµατος IDS δεν έγινε µε σάρωση της τάσης πύλης, αλλά µε εφαρµογή στην πύλη σύντοµων 

παλµών τάσης. 

 Όπως φαίνεται στο σχήµα, για συµµετρικό παλµό εγγραφής/ διαγραφής +VP/-VP, η προς τα 

αριστερά µετατόπιση της αρχικής καµπύλης IDS-VG (λόγω του αρνητικού παλµού, -VP) είναι και 

για τις δύο δόσεις εµφύτευσης εντονότερη, σε σχέση µε την προς τα δεξιά µετατόπιση που 

προκαλεί ο θετικός παλµός, +VP. Για να γίνει ουσιώδης η δράση του θετικού παλµού εύρους 100 

ns, απαιτείται παλµός τάσης VP µεγαλύτερος από 10 και 15 V, για τις δόσεις 1 και 0.5×1016 Si+ cm-

2, αντίστοιχα. Αντιθέτως, η επίδραση του αρνητικού παλµού εµφανίζεται ισχυρή, ακόµα και για την 

περιοχή των πολύ χαµηλών τάσεων, π.χ. για τις δόσεις 0,5 και 1×1016 Si+ cm-2, ο αρνητικός παλµός  
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Σχήµα 5.58: (α) Μεταβολή της τάσης κατωφλίου ∆VTH, ως προς την αρχική κατάσταση παρθένου 
δείγµατος (ένθετο), σαν συνάρτησης της δόσης, για διάφορους παλµούς τάσης (εγγραφής +VP, 
διαγραφής -VP) εύρους tP = 100 ns. (β) Χαρακτηριστικοί χρόνοι εγγραφής/ διαγραφής για τάσεις 
εγγραφής ‘0’/ ‘1’, +15 V/-5 V, για την περίπτωση της δόση 1×1016 Si+ cm-2, ανόπτηση-Ν2. 

 
 

των –5 V/100 ns είναι ικανός να µετατοπίσει (αριστερά) σηµαντικά την αρχική καµπύλη ρεύµατος 

κατά, περίπου, 1 και 1,8 V, αντίστοιχα. Υπό συνθήκες σύντοµης εφαρµογής χαµηλής τάσης 

εγγραφής/ διαγραφής (χαµηλό ηλεκτρικό πεδίο ~ 1 MV/cm), η διαδικασία εξαγωγής ηλεκτρονίων 

από το εµφυτευµένο στρώµα του οξειδίου πύλης (εισαγωγή οπών στο στρώµα SiO2) φαίνεται να 

επικρατεί έναντι της διαδικασίας εισαγωγής ηλεκτρονίων στο στρώµα αυτό. Επίσης, οι ταχύτητες 

εγγραφής/ διαγραφής αυξάνονται µε τη δόση της εµφύτευσης, για δεδοµένη µεταβολή ∆VTH. 

 Τα χαρακτηριστικά εγγραφής/ διαγραφής (π.χ. η τάση κατωφλίου σαν συνάρτηση του 

εύρους tP του παλµού εγγραφής/ διαγραφής), της εµφυτευµένης διάταξης 1×1016 Si+ cm-2 (D-

MOSFET, ανόπτηση-Ν2), για την περίπτωση εφαρµογής µη συµµετρικού παλµού εγγραφής ‘0’/ 

‘1’, +15 V/-5 V, δείχνονται στο σχ. 5.58 (β). Η εµφυτευµένη διάταξη επιδεικνύει ευρύ παράθυρο 

µνήµης (∆VTH ~ 1,5 V) σε χαµηλό ηλεκτρικό πεδίο και γρήγορες ταχύτητες εγγραφής/ διαγραφής, 

οι οποίες πλησιάζουν αυτές των σύγχρονων διατάξεων µνήµης DRAM (~50-100 ns). 

 Οι χαρακτηριστικές επαναπρογραµµατισµού (endurance) και διατήρησης των δεδοµένων 

(retention) του παραπάνω κυττάρου µνήµης δείχνονται στα σχ. 5.59 (α) και (β), αντίστοιχα. Όπως 

φαίνεται, η ικανότητα επαναπρογραµµατισµού της διάταξης, σχ. (α), δεν υποβαθµίζεται ακόµα και 

έπειτα από 1010 λειτουργίες (κύκλους) προγραµµατισµού/ διαγραφής (Π/∆). Επίσης, η 

εµφανιζόµενη µείωση του αρχικού παράθυρου µνήµης σε θερµοκρασία δωµατίου έπειτα από 1 s 

(10 s), σχ. (β), είναι λιγότερη από 5% (20%). 
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Σχήµα 5.59: (α) ∆ιάρκεια επαναπρογραµµατισµού της διάταξης δοκιµασµένη για παλµούς 
εγγραφής (εγγραφή ψηφίου ‘0’)/ διαγραφής (εγγραφή ψηφίου ‘1’), +15 V/-5 V διάρκειας 100 ns. 
(β) Χαρακτηριστικές συγκράτησης δεδοµένων έπειτα από 1010 λειτουργίες εγγραφής/ διαγραφής.  
 
 
 
5.7.2 ∆υναµικά χαρακτηριστικά µνήµης των εµφυτευµένων διατάξεων  
 

Για την καλύτερη εκτίµηση των δυναµικών χαρακτηριστικών µνήµης των εµφυτευµένων 

διατάξεων MOSFET, π.χ. των λειτουργιών µνήµης τύπου-DRAM, χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική 

διάταξη του σχ. 5.7 [ενότητα 5.3.2]. Η εξέταση της δυναµικής λειτουργίας των πειραµατικών 

διατάξεων, υπό συνθήκες εφαρµογής τριγωνικού (ή ηµιτονοειδούς) σήµατος στο ηλεκτρόδιο της 

πύλης εµφάνισε γρήγορες ταχύτητες εγγραφής/ διαγραφής και ευρύ παράθυρο µνήµης σε χαµηλά 

ηλεκτρικά πεδία [ενότητα 5.6.2]. Η παρούσα ενότητα εξετάζει τις δυναµικές ιδιότητες µνήµης των 

εµφυτευµένων διατάξεων, υπό συνθήκες εφαρµογής παλµών τάσης εγγραφής/ διαγραφής 

(εγγραφής ‘0’/ ‘1’). Για το σκοπό αυτό, το ηλεκτρόδιο της πύλης συνδέθηκε µε γεννήτρια παλµών 

(όργανο HP 3310Β function generator). Η εφαρµογή απλών ή πολλαπλών παλµών εγγραφής ‘0’/ 

‘1’ πραγµατοποιήθηκε χειρωνακτικά, µε κατάλληλη ρύθµιση του οργάνου, εξετάζοντας ένα ευρύ 

φάσµα πλάτους και εύρους παλµών. Για τη διερεύνηση της κατάστασης αγωγής του καναλιού κατά 

τη διάρκεια ή/ και αµέσως µετά από κάθε λειτουργία εγγραφής (δυναµικά χαρακτηριστικά µνήµης), 

ένα φορτίο RL=100 Ω συνδέθηκε µεταξύ της επαφής της πηγής και της γείωσης, ενώ σταθερή τάση 

VD=0,1 V εφαρµόστηκε στο ηλεκτρόδιο της εκροής. Η καταγραφή, µε τη βοήθεια παλµογράφου, 

του σήµατος VS στο ηλεκτρόδιο της πηγής επέτρεψε την παρακολούθηση του ρεύµατος καναλιού 

της διάταξης (IDS= VS/ RL) σε πραγµατικό χρόνο στην περιοχή των 10-5 έως 1 s. 
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Σχήµα 5.60: (α) ∆υναµικές χαρακτηριστικές προγραµµατισµού/ διαγραφής υπό συνθήκες 
εφαρµογής διαδοχικών συµµετρικών παλµών εγγραφής ‘0’/ ‘1’, +10 V/ -10 V, µε εύρος στην 
περιοχή από 50 ns έως 1 µs. Η τάση πύλης µεταξύ των διαδοχικών λειτουργιών εγγραφής ‘0’/ ‘1’ 
διατηρείται σταθερή, VG= + 0,5 V (τάση ανάγνωσης). Για όλες τις περιπτώσεις η διάταξη εµφανίζει 
ξεκάθαρα διακριτά επίπεδα εγγραφής ‘0’/ ‘1’, ακόµα και σε εύρος παλµού 50 ns. (1×1016 Si+ cm-2 , 
D-MOSFET, W/L=100/2, VD=0,1 V, RL=100 Ω, ανόπτηση-Ν2). 
 
 
Για χρόνους µεγαλύτερους από 1 s, η παρακολούθηση του ρεύµατος IDS έγινε άµεσα, τοποθετώντας 

ένα αµπερόµετρο στη θέση της αντίστασης RL. 

Το σχ. 5.60 δείχνει τα δυναµικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών προγραµµατισµού/ 

διαγραφής εµφυτευµένης διάταξης D-MOSFET, (δόση 1×1016 Si+ cm-2, W/L=100/2, ανόπτηση-Ν2), 

για την περίπτωση εφαρµογής, στο ηλεκτρόδιο της πύλης, επαναλαµβανόµενων συµµετρικών 

παλµών εγγραφής/ διαγραφής, +10 V/ -10 V, εύρους στην περιοχή των 50 ns µε 1 µs. Για όλες τις 

περιπτώσεις, η τάση πύλης µεταξύ των διαδοχικών παλµών εγγραφής/ διαγραφής, η οποία 

αντιστοιχεί στην τάση ανάγνωσης του κυττάρου µνήµης, κρατήθηκε σταθερή (VREAD= 0.5 V). Ο 

θετικός/ αρνητικός παλµός των +10 V/-10 V αντιστοιχεί στην εγγραφή του ψηφίου ‘0’/ ‘1’. 

Αµέσως µετά την εφαρµογή του παλµού εγγραφής ‘1’, η τάση VS στο ηλεκτρόδιο της πηγής 

ανυψώνεται, υποδεικνύοντας αύξηση της αγωγιµότητας του καναλιού (IDS= VS/ RL). Μετά την 

απότοµη αύξηση του ρεύµατος IDS, η κατάσταση υψηλής αγωγιµότητας ελαττώνεται, ελαφρώς, µε 

το χρόνο. Όταν λάβει χώρα ο παλµός εγγραφής ‘0’, το ρεύµα στο κανάλι µειώνεται απότοµα, και η 

διάταξη παραµένει στην κατάσταση χαµηλής αγωγιµότητας έως ότου συµβεί η επόµενη λειτουργία 

εγγραφής ‘1’. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η διάταξη εµφανίζει ξεκάθαρα διακριτά επίπεδα εγγραφής 

‘0’/ ‘1’, ακόµα και για παλµούς πολύ µικρής διάρκειας, π.χ. εύρους 50 ns. 

 Ο χρόνος διατήρησης της κατάστασης υψηλής αγωγιµότητας, σαν συνάρτηση της
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Σχήµα 5.61: (α) ∆υναµικές χαρακτηριστικές συγκράτησης της κατάστασης εγγραφής ‘1’ για 
διάφορους παλµούς εγγραφής ‘1’, διάρκειας 100 ms, για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ cm-2. 
(β) ∆υναµικές χαρακτηριστικές συγκράτησης σαν συνάρτηση της δόσης για παλµό εγγραφής ‘1’, –
15 V/ 100 ms. (D-MOSFET, W/L=100/2, ανόπτηση-Ν2). 
 
 
αρνητικής τάσης εγγραφής ‘1’, δείχνονται στο σχ. 5.61 (α). Μετά την εφαρµογή κάθε αρνητικού 

παλµού εγγραφής ‘1’, διάρκειας 100 ms, η εξασθένηση του ρεύµατος IDS µετρήθηκε σε τάση πύλης 

VG= 0 V. Η αύξηση του αρνητικού παλµού εγγραφής ‘1’, αυξάνει το αρχικό επίπεδο ρεύµατος της 

κατάστασης ‘1’. Εντούτοις, οι διαφορές της αγωγιµότητας του καναλιού για τις διάφορες τάσεις 

εγγραφής ‘1’, ουσιαστικά, εξαφανίζονται µετά την παρέλευση χρόνου µεγαλύτερου του ενός 

δευτερολέπτου. 

Το σχ. 5.61 (β) απεικονίζει τις χαρακτηριστικές συγκράτησης της κατάστασης ‘1’, για 

παλµό εγγραφής ‘1’: -15 V/ 100 ms, σαν συνάρτηση της δόσης εµφύτευσης. Ο χρόνος 

συγκράτησης του θετικού φορτίου µέσα στο εµφυτευµένο στρώµα του οξειδίου πύλης βελτιώνεται 

καθώς ελαττώνεται η δόση εµφύτευσης. Η παρατήρηση αυτή αποδίδεται στην καλυτέρευση της 

ηλεκτρικής ποιότητας του οξειδίου σήραγγας µε τη µείωση της δόσης, αφού οι ζηµιές που εισάγει η 

διαδικασία της εµφύτευσης στη µήτρα του οξειδίου αναµένονται ανάλογες του αριθµού των 

εισερχόµενων σε αυτήν ατόµων πυριτίου. Βέβαια, η βελτίωση της ακεραιότητας του οξειδίου 

σύραγγας, για τη δόση 5×1015 Si+ cm-2, µειώνει και την ταχύτητα εγγραφής/ διαγραφής της 

διάταξης (σχ. 5.58 (α)). 

Για την περίπτωση της δόσης 1×1016 Si+ cm-2, η θερµική διαδικασία της ανόπτησης (PMA) 

σε περιβάλλον Η2 βελτιώνει σηµαντικά τα επίπεδα ρεύµατος της κατάστασης υψηλής 

αγωγιµότητας (κατάσταση ‘1’). Όπως δείχνεται στο σχ. 5.62, η κατάσταση ‘1’ των διατάξεων που 
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Σχήµα 5.62: Επίδραση των χαρακτηριστικών 
συγκράτησης της κατάστασης εγγραφής ‘1’ 
από το περιβάλλον της θερµικής διεργασίας 
PMA. (δόση: 1×1016 Si+ cm-2, παλµός 
εγγραφής ‘1’: –5 V/ 100 ms). 
 
 
 
 
 
 
 

χουν υποστεί τη διεργασία PMA σε περιβάλλον H2 εµφανίζει, υπό ίδιες συνθήκες εγγραφής ‘1’ 

π.χ., -5 V/ 100 ms), υψηλότερα επίπεδα ρεύµατος IDS. Η ανύψωση της αγωγιµότητας του καναλιού 

ίναι µεγαλύτερη από 200 µΑ. 

Για την περίπτωση της ανόπτησης-Η2, τα πειραµατικά αποτέλεσµα του σχ. 5.63 

πιβεβαιώνουν τη δυναµική των εµφυτευµένων τρανζίστορς σε εφαρµογές µνήµης τύπου-DRAM. 

 µεταβολή, σε πραγµατικό χρόνο, της αγωγιµότητας του καναλιού εξαιτίας 6 διαδοχικών 

ειτουργιών εγγραφής ‘1’ (-19 V/ 1 µs), συνοδευόµενες από 4 λειτουργίες εγγραφής ‘0’ (+ 19 V/ 1 

s), δείχνεται στο σχ. 5.63 (α). Η ανίχνευση του ρεύµατος έγινε υπό τάση πύλης, VG= 0,5 V, (τάση 

νάγνωσης, VREAD). Γενικά, κάθε κύτταρο µνήµης είναι πρακτικό όταν η αποθηκευµένη σε αυτό 

ληροφορία µπορεί να ανιχνευθεί ορθά και σύντοµα. Η πρακτική λειτουργία της ανάγνωσης 

παιτεί επαρκώς διαχωρισµένες καταστάσεις ‘1’ και ‘0’. Για την περίπτωση του κυττάρου της 

νήµης αποµονωµένης πύλης, το ψηφίο ‘1’/ ‘0’ αντιστοιχεί στην κατάσταση υψηλής/ µηδενικής 

γωγιµότητας καναλιού. Συνήθως, για να σιγουρευτεί η σωστή αναγνώριση των ψηφίων ‘1’ και 

0’, η διαφορά του ρεύµατος στην τάση ανάγνωσης µεταξύ των δύο καταστάσεων πρέπει να είναι 

εγαλύτερη από 6 τάξεις µεγέθους (π.χ. οι καταστάσεις ‘1’ και ‘0’ απαιτούν ρεύµατα IDS > 100 µΑ 

αι < 100pA, αντίστοιχα). Ωστόσο, το ακριβές ελάχιστο/ µέγιστο επιτρεπτό όριο ρεύµατος των 

ηφίων ‘1’/ ‘0’ καθορίζεται από την ιδιαίτερη ευαισθησία των κυκλωµάτων ανάγνωσης. 

Η παρατήρηση του σχ. 5.63 (α) υποδεικνύει ότι η σωστή εγγραφή των ψηφίων ‘1’ και ‘0’ 

πορεί να επιτευχθεί µέσω εφαρµογής 3 παλµών εγγραφής ‘1’ και 4 παλµών εγγραφής ‘0’. Σε 

ντίθεση µε την κατάσταση ‘1’, η κατάσταση ‘0’ εµφανίζεται αρκετά πιο σταθερή (επιδεικνύει 

εγαλύτερους χρόνους συγκράτησης δεδοµένων). Η χρονική µεταβολή του ρεύµατος της 

ατάστασης ‘1’, µετά την εφαρµογή του τρίτου παλµού εγγραφής ‘1’, απεικονίζεται σε γραµµική 
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Σχήµα 5.63: (α) Επιβεβαίωση της λειτουργίας µνήµης, τύπου-DRAM, σε χαµηλό ηλεκτρικό πεδίο 
(τάση ±19 V, Ε ~ 5 MV/cm) και σύντοµους χρόνους εγγραφής/ διαγραφής (tP ~ 1µs). (α), Η 
πρακτική ανίχνευση των ψηφίων ‘1’ και ‘0’, η οποία απαιτεί διαφορά ρεύµατος µεγαλύτερη από 6 
τάξεις µεγέθους (µεταξύ των καταστάσεων ‘1’ και ‘0’), επιτυγχάνεται µε εφαρµογή 3 διαδοχικών 
παλµών εγγραφής ‘1’ (-19 V/1µs) και 4 παλµών εγγραφής ‘0’ (+19 V/1µs). (β) Χρόνος διατήρησης 
της κατάστασης ‘1’ έπειτα από την εφαρµογή του τρίτου παλµού εγγραφής ‘1’. Το ένθετο δείχνει 
ότι το ψηφίο ‘1’ παραµένει ανιχνεύσιµο για χρόνο, περίπου, ίσο µε 1 λεπτό,. (D-MOSFET, 
W/L=100/2, ανόπτηση-Η2, VDS=0,1 V, VREAD=0,5 V). 
 
 
κλίµακα χρόνου (IDS-t) στο σχ. 5.63 (β). Το ένθετο αναπαριστά γραφικά την καµπύλη του ρεύµατος 

σε λογαριθµική κλίµακα χρόνου (IDS-log(t)), για χρόνο t> 1 s. Η εµφανιζόµενη εκθετική µείωση 

του ρεύµατος υποδεικνύει ότι µία χαρακτηριστική σταθερά χρόνου συνοδεύει τη διαδικασία 

εκφόρτησης του εµφυτευµένου στρώµατος SiO2, για χρόνους t> 1 s. Από την εξίσωση της ευθείας, 

η οποία προσαρµόζει τα πειραµατικά δεδοµένα, εκτιµάται ότι η επιθυµητή κατάσταση ‘1’ (IDS > 

100 µΑ) µπορεί να διατηρηθεί για χρόνο περίπου ενός λεπτού (~50 s). Ωστόσο, για κατώτερο 

επιτρεπτό επίπεδο ρεύµατος της κατάστασης ‘1’, π.χ. στην περιοχή των 50 µΑ, η διατήρηση της 

αντίστοιχης κατάστασης υπολογίζεται πάνω από 5 λεπτά (> 300 s). 

 Τα άνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν την ικανότητα της δυναµικής λειτουργίας των 

εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης και καθιστούν τις διατάξεις αυτές ενδιαφέρουσες σε εφαρµογές 

δυναµικής µνήµης MOS (τύπου-DRAM) υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης και χαµηλής 

κατανάλωσης ισχύος (εκτεταµένου χρόνου ανανέωσης δεδοµένων). Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι 

παραπέρα βελτιστοποίηση της διαδικασίας κατασκευής (π.χ. ελάττωση του πάχους του στρώµατος 

του οξειδίου ελέγχου, CVD SiO2, και βελτίωση της ηλεκτρικής ποιότητας του εµφυτευµένου 

στρώµατος του οξειδίου πύλης, βλ. επόµενο κεφ. 6) αναµένεται να µειώσει την τάση λειτουργίας 

και να αυξήσει το χαρακτηριστικό χρόνο συγκράτησης των δεδοµένων σε αυτού του είδους τις 

διατάξεις. 
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5.8 Συµπεράσµατα 
 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκε η δυνατότητα χρησιµοποίησης της τεχνικής της ιοντικής 

εµφύτευσης (Si+) σε πολύ χαµηλή ενέργεια, ως µέθοδος για την ενδεχόµενη κατασκευή διατάξεων 

µνήµης MOS αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων Si. Πρωτότυπες διατάξεις MOS (πυκνωτές 

και τρανζίστορς) µε ενσωµατωµένη δισδιάστατη συστοιχία νανο-δοµών Si, αναπτυγµένης εντός 

του οξειδίου πύλης σε αποστάσεις σήραγγας από το υπόστρωµα p-Si, κατασκευάστηκαν επιτυχώς 

προσαρτώντας τη διαδικασία σύνθεσης των νανο-δοµών στις συνήθεις διαδικασίες της τεχνολογίας 

NMOS. Αρχικά, οι νανο-κρύσταλλοι Si σχηµατίστηκαν εντός λεπτού οξειδίου πύλης (πάχους ~8 

nm) µε εµφύτευση (συνοδευόµενη από θερµική ανόπτηση), Si+-1 keV σε διάφορες δόσεις, και στη 

συνέχεια καλύφθηκαν µε παχύ στρώµα οξειδίου εναπόθεσης (οξείδιο ελέγχου, πάχους ~30 nm). 

 Φαινόµενα σήραγγας ηλεκτρονίων/ οπών και παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου εντός του 

λεπτού εµφυτευµένου στρώµατος του οξειδίου πύλης παρατηρήθηκαν στις εµφυτευµένες δοµές. 

Χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές ηλεκτρικού χαρακτηρισµού, τα παραπάνω φαινόµενα 

εξετάστηκαν, λεπτοµερώς, σε θερµοκρασία δωµατίου και υγρού αζώτου, σαν συνάρτηση της δόσης 

εµφύτευσης. 

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εµφυτευµένων διατάξεων συσχετίζονται έντονα µε τη 

χωρική διάταξη και τη δοµική κατάσταση του εµφυτευµένου πυριτίου µετά τη θερµική ανόπτηση, 

καθώς επίσης και µε την παρουσία διάφορων δοµικών ατελειών (οι οποίες δρουν ως κέντρα 

παγίδευσης φορτίου) µέσα στο στρώµα του οξειδίου σήραγγας και στις διεπιφάνειες SiO2/ νανο-

κρυστάλλου Si και SiO2/ υποστρώµατος Si. 

Για τις εµφυτευµένες διατάξεις σε δόση µικρότερη από 2×1016 Si+ cm-2, οι ηλεκτρικές 

παρατηρήσεις φανερώνουν συνεχή διαδικασία εισαγωγής και παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα 

στο οξείδιο πύλης. Η συµπεριφορά αυτή, παρόµοια του µηχανισµού έγχυσης φορτίου σε χωρικά 

κατανεµηµένα κέντρα παγίδευσης (trap-like behavior), συνδέεται µε την εµφανιζόµενη, µέσω 

παρατηρήσεων TEM, ασθενή ιζηµατοποίηση των εµφυτευµένων ατόµων Si (σχηµατισµός ατελώς 

κρυσταλλωµένων νανο-δοµών Si µικρού µεγέθους, δόση ίση ή µικρότερη από 1×1016 Si+ cm-2), 

καθώς και µε την παγίδευση ηλεκτρικού φορτίου σε χωρικά κατανεµηµένα κέντρα παγίδευσης 

σχετιζόµενα µε µεµονοµένα άτοµα Si τα οποία δε σχηµατίζουν νανο-σωµατίδια Si.  

Αντίθετα, για την περίπτωση έντονης ιζηµατοποίησης του εµφυτευµένου υλικού 

(δόση≥2×1016 Si+ cm-2), η συσσώρευση φορτίου µέσα στο µονωτικό υλικό επιδεικνύει διακριτή 

διαδικασία φόρτισης, εξαιτίας του σχηµατισµού πλησίον της διεπιφάνειας SiO2/ υποστρώµατος, 

καλά κρυσταλλωµένων µεγάλων νανο-δοµών Si σε πυκνή διάταξη. Φαινόµενα κβαντικού 
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εντοπισµού και ηλεκτροστατικού φραγµού Coulomb απαγορεύουν τη συνεχή έγχυση ηλεκτρικού 

φορτίου µέσα στους νανο-κρυστάλλους µε τη µεταβολή (ή µε τη διάρκεια εφαρµογής) της τάσης 

πύλης. 

Η καταγραφή για την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+ cm-2, κλιµακωτών περιοδικών 

χαρακτηριστικών µεταφοράς στην περιοχή των χαµηλών τάσεων πύλης αποτελεί σηµαντική 

ένδειξη παρατήρησης φαινοµένων φόρτισης ‘ενός-ηλεκτρονίου’ σε θερµοκρασία δωµατίου. Η 

απόδειξη, για πρώτη φορά, τέτοιων ξεκάθαρων φαινοµένων ‘ενός-ηλεκτρονίου’ σε συστήµατα τα 

οποία περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό νανο-κρυστάλλων ενισχύει την αισιόδοξη προοπτική 

υλοποίησης τεχνολογικά πρακτικών κυκλωµάτων µνήµης και λογικής MOS ‘ενός-ηλεκτρονίου’ 

µεγάλης-επιφάνειας καναλιού. 

Καθαρά φαινόµενα συγκράτησης του εισαγόµενου φορτίου µέσα στο µονωτικό υλικό των 

εµφυτευµένων διατάξεων MOS (φαινόµενα µνήµης) παρατηρήθηκαν για δόσεις µικρότερες από 

2×1016 Si+ cm-2. Για την περίπτωση αυτή, η θερµική κατεργασία σε περιβάλλον H2 βρέθηκε να 

βελτιώνει σηµαντικά τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των εµφυτευµένων τρανζίστορς. Οι καµπύλες 

µεταφοράς log(IDS)-VG των κυττάρων µνήµης εµφανίζουν µία έντονη περιοχή κύρτωσης (current 

hump), µετά την εφαρµογή υψηλής θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης (κατάσταση 

εγγραφής). Αυτή η ιδιαίτερη συµπεριφορά των εγγραφόµενων κυττάρων µπορεί να εξηγηθεί 

ικανοποιητικά µέσω του µοντέλου παρασιτικού ρεύµατος, το οποίο έχει προταθεί για την 

περίπτωση παρόµοιων διατάξεων MOSFETs εµφυτευµένων µε Si+. Εξαιτίας της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε για τον ορισµό του καναλιού των διατάξεων, οι περιοχές στα άκρα του καναλιού 

εµφανίζουν ελαφρώς µεγαλύτερη τάση κατωφλίου (δρουν ως παρασιτικά τρανζίστορς). 

Η αξιολόγηση των λειτουργιών µνήµης των εµφυτευµένων τρανζίστορς MOSFETs (δόση 

≤1×1016 Si+ cm-2) δείχνει ότι οι διατάξεις αυτές είναι ενδιαφέρουσες σε εφαρµογές δυναµικής 

µνήµης MOS. Η απλή δοµή του εµφυτευµένου κυττάρου (1T cell), η απλή διαδικασία κατασκευής, 

οι γρήγοροι χρόνοι προγραµµατισµού (~ ή < 1 µs) σε χαµηλά ηλεκτρικά πεδία (≤ 5 MV/cm), η 

εξαιρετική διάρκεια επαναπρογραµµατισµού (> 1010 φορές) και οι ικανοποιητικοί χρόνοι 

συγκράτησης του ηλεκτρικού φορτίου (≥1 min), κάνουν τις εµφυτευµένες διατάξεις ενδιαφέρουσες 

για εφαρµογές µνήµης τύπου-DRAM, υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης και χαµηλής 

κατανάλωσης ισχύος (εκτεταµένου χρόνου ανανέωσης δεδοµένων). 

Για την υψηλή δόση εµφύτευσης (≥2×1016 Si+ cm-2), η ισχυρή ηλεκτρική σύζευξη µεταξύ 

της αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής πύλης και του καναλιού εµποδίζει τη συγκράτηση του 

παγιδευµένου φορτίου µέσα στο µονωτικό υλικό των εµφυτευµένων διατάξεων MOS, για µεγάλη 

χρονική διάρκεια. Οι ενδεχόµενοι φυσικοί µηχανισµοί και οι συνοδευόµενοι χαρακτηριστικοί 
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χρόνοι σήραγγας ηλεκτρονίων/ οπών µεταξύ των Nc-Si και του υποστρώµατος p-Si εξετάστηκαν, 

λεπτοµερώς, καταγράφοντας τη χωρητικότητα C και την αγωγιµότητα G των εµφυτευµένων 

πυκνωτών σε ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων. Η εµφανιζόµενη ασυνήθιστη µεταβολή µε τη 

συχνότητα της χωρητικότητας στις περιοχές συσσώρευσης και αναστροφής αποδίδεται στην έντονη 

δυναµική ανταλλαγή φορτίου (οπών και ηλεκτρονίων, αντίστοιχα) µεταξύ των Nc-Si και του 

υποστρώµατος p-Si. 

Εξαιτίας της µεγάλης διαφάνειας (transparency) του φραγµού σήραγγας, οι δυναµικές 

καµπύλες µεταφοράς των έντονα εµφυτευµένων διατάξεων (≥2×1016 Si+ cm-2) δεν εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά υστέρησης (φαινόµενα µνήµης), αλλά επιδεικνύουν πρωτότυπη συµπεριφορά 

αρνητικής διαφορικής αντίστασης. Η συµπεριφορά αυτή σε συνδυασµό µε τα διακριτά φαινόµενα 

φόρτισης των διατάξεων αυτών, ενδεχοµένως να φανεί χρήσιµη στην ανάπτυξη νέων διατάξεων 

αρνητικής διαφορικής αντίστασης.  

Για την περίπτωση της δόσης 2×1016 Si+ cm-2, ξεκάθαρα φαινόµενα µνήµης παρατηρήθηκαν 

µόνον υπό συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας (77 Κ) και πολύ γρήγορης κυκλικής σάρωσης της 

τάσης πύλης (συχνότητα σάρωσης, f ≥ 0,1 MHz). 
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Παράρτηµα Α: Εξισώσεις µετρούµενης χωρητικότητας και 

αγωγιµότητας 

 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.5.2 (III), το κύκλωµα (α) του σχ. Α5.1 

περιγράφει το ισοδύναµο κύκλωµα του πυκνωτή MOS µε ενσωµατωµένους νανο κρυστάλλους Si 

πολύ κοντά στο υπόστρωµα, για την περίπτωση πόλωσης στην περιοχή συσσώρευσης (εφαρµογή 

αρνητικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης). Για όλα τα δείγµατα, η χωρητικότητα των 

πειραµατικών διατάξεων MOS µετρήθηκε µε το όργανο HP 4292A impedance analyzer σε parallel 

mode. Για αυτές τις συνθήκες καταγραφής, το µετριτικό όργανο θεωρεί ότι η διάταξη 

αναπαρηστάται από το ισοδύναµο κύκλωµα του σχ. Α5.1 (β), όπου Cm και Gm είναι οι συνιστώσες 

της µετρούµενης admittance Υ= 1/Ζ (µε Ζ τη σύνθετη αντίσταση, impedance), Ym=Gm+jωCm. Η 

ποσότητα ω είναι η κυκλική συχνότητα του ασθενούς ac σήµατος ανίχνευσης (ω=2πf). 

Εξετάζοντας το ισοδύναµο κύκλωµα (α), η admittance εισόδου της διάταξης Yin µπορεί να 

εκφραστεί ως: 

 

tuntunOXin CjRCjYYY ωω +
+=+=

)/1(
11111

21

                                   [Α5.1] 

 
ενώ για την περίπτωση (β) έχουµε ότι: 

 
mmin CjGY ω+=                                                     [Α5.2] 

 
 

                            
 
Σχήµα Α5.1: Ισοδύναµα κυκλώµατα για µετρήσεις χωρητικότητας και αγωγηµόητας, (α) πυκνωτής 
MOS µε ενσωµατωµένους και ηλεκτρικά αποµονωµένους νανο κρυστάλλους Si πολύ κοντά στο 
υπόστρωµα, πολωµένος στην περιοχή συσσώρευσης (VG<0 V), (β) κύκλωµα µέτρησης. 
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Κατά συνέπεια, η µετρούµενη χωρητικότητα Cm και η µετρούµενη αγωγηµότητα Gm της διάταξης 

µπορούν να εκρφαστούν ως: 
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και 
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Θέτωντας ( )OXtunOXtun CCCCC += /0  και ( )OXtuntun CCR +=τ , οι άνω εξισώσεις µπορούν να 

απλοποιηθούν µετά από µερικές αλγεβρικές πράξεις στις παρακάτω εκφράσεις 
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οι οποίες είναι όµοιες µε αυτές των εξ. [5.1] και [5.2]. 
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6.1 Εισαγωγή 

 
Τα ενδιαφέροντα πειραµατικά αποτελέσµατα των προηγούµενων δύο κεφαλαίων, 4 και 5, 

υποδεικνύουν ότι η ενσωµάτωση µέσα σε λεπτά υµένια SiO2 δισδιάστατης συστοιχίας νανο-δοµών 

Si, µε την τεχνική της ιδιαίτερα-χαµηλής ενέργειας εµφύτευσης και της θερµικής ανόπτησης (Ultra-

Low-Energy Ion-Beam-Synthesis, ULE-IBS), ίσως να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων χρήσιµων 

ηλεκτρονικών διατάξεων µνήµης και λογικής. Η αξιολόγηση τέτοιου ενδεχοµένου καθιστά 

επιβεβληµένη την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των τεχνολογικών ζητηµάτων που συνοδεύουν 

την παραπάνω προτεινόµενη τεχνική σύνθεσης ULE-IBS. Σαν παράδειγµα, ένα σοβαρό πρόβληµα 

για την απόδοση των πειραµατικών εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης ήταν οι διάφορες ζηµιές τις 

οποίες εισήγαγε η διαδικασία της εµφύτευσης µέσα στο στρώµα του οξειδίου πύλης, πάνω στη 

διεπιφάνεια SiO2/Si, και µέσα στο κανάλι του τρανζίστορ.  

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης και ελέγχου των 

χαρακτηριστικών µνήµης των πειραµατικών διατάξεων του κεφαλαίου 5. Παρουσιάζεται η ιδέα της 

θερµικής ανόπτησης, µετά την εµφύτευση, σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου και το 

πλεονέκτηµα της διαδικασίας αυτής στην κατασκευή κυττάρων µνήµης µόνιµης συγκράτησης 

δεδοµένων και χαµηλής τάσης λειτουργίας. Επίσης, αναγνωρίζονται και συζητιώνται διάφορα 

τεχνολογικά ζητήµατα τα οποία συνοδεύουν την κατασκευή των διατάξεων αυτών σε σύγχρονες 

βιοµηχανικές συνθήκες (π.χ. νόθευση των προσµίξεων του υποστρώµατος, ουδετεροποίηση του 

φορτίου, νόθευση της ενέργειας του εµφυτευµένου υλικού, διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας 

SiO2, διαδικασία καθαρισµού του εµφυτευµένου στρώµατος SiO2 πριν τη θερµική ανόπτηση).  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλά από τα επιµέρους ερευνητικά θέµατα στο κεφάλαιο 

αυτό περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες γραµµές του Ευρωπαϊκού προγράµµατος NEON 

(Nanoparticles for electronic applications). Η συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό έδωσε την 

δυνατότητα συνεργασίας µε τη βιοµηχανία και την πραγµατοποίηση νέων πειραµάτων 

χρησιµοποιώντας σύγχρονες βιοµηχανικές συνθήκες (όπως π.χ. τις διαδικασίες κατασκευής µνήµης 

NVM της εταιρίας ST Microelectronics, και το βιοµηχανικό σύστηµα χαµηλής-ενέργειας 

εµφύτευσης, Axcelis GSD-implanter), τα οποία έριξαν περισσότερο φως στις τεχνολογικές 

δυνατότητες της µεθόδου σύνθεσης ULE-IBS. Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι πολλά από τα 

εξεταζόµενα ζητήµατα στο παρόν κεφάλαιο δε σχετίζονται αποκλειστικά µε τη διαδικασία της 

εµφύτευσης ιόντων πυριτίου σε πολύ-χαµηλή ενέργεια, αλλά αφορούν κάθε εµφυτευµένο και 

θερµικά επεξεργασµένο οξείδιο πύλης.  
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6.2 Ζητήµατα που σχετίζονται µε τις συνθήκες εµφύτευσης 
 
6.2.1 Νέα σειρά πειραµάτων 

 
Αρχικά, λεπτά στρώµατα άµορφου διοξειδίου του πυριτίου (διαφόρων παχών) 

αναπτύχθηκαν θερµικά πάνω σε µονό-κρυσταλλικά υποστρώµατα πυριτίου (8 ίντσες (100) δισκία 

Si, p-τύπου), στην εταιρία ST Microelectronics (Ιταλία). Εν συνεχεία τα υµένια αυτά εµφυτεύτηκαν 

σε θερµοκρασία δωµατίου µε ιόντα 28Si+, σε διάφορες ενέργειες και δόσεις. Οι εµφυτεύσεις 

πραγµατοποιήθηκαν, κυρίως, στις εταιρίες Axcelis Technologies (Ηνωµ. Πολιτ. Αµερικής) και ST 

Microelectronics, χρησιµοποιώντας το βιοµηχανικό σύστηµα ιοντικής εµφύτευσης, χαµηλής 

ενέργειας και υψηλού ρεύµατος (Axcelis GSD-implanter). Για σύγκριση, κάποιες εµφυτεύσεις σε 

αντίστοιχες συνθήκες εµφύτευσης εκτελέστηκαν, επίσης, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο 

CNRS/CEMES (Γαλλία), µε χρήση χαµηλής ενέργειας πειραµατικού συστήµατος ιοντικής 

εµφύτευσης. Η περαιτέρω θερµική επεξεργασία, καθώς και ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός όλων των 

εµφυτευµένων δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ΕΚΕΦΕ 

∆ηµόκριτος). Η διεργασία της θερµικής ανόπτησης πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον αζώτου 

στους 950 °C για 30 λεπτά. Η συνηθισµένη χηµική διαδικασία καθαρισµού των εµφυτευµένων 

δειγµάτων, µε εµβύθιση σε διάλυµα piranha (διάλυµα H2SO4:H2O2, µε αναλογία όγκων 1:1) για 15 

λεπτά, προηγήθηκε κάθε θερµικής επεξεργασίας. Η δοµή των εµφυτευµένων υµενίων µετά τη 

θερµική ανόπτηση εξετάστηκε διαµέσου ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (Transmission 

Electron Microscopy, TEM) στο Ινστιτούτο CNRS/CEMES. 

Για τη διερεύνηση της ηλεκτρικής συµπεριφοράς των εµφυτευµένων δειγµάτων 

κατασκευάστηκαν πυκνωτές MOS. Για να σιγουρευτεί η ηλεκτρική αποµόνωση µεταξύ του 

ηλεκτροδίου της πύλης και του εµφυτευµένου στρώµατος SiO2, ένα παχύ στρώµα οξειδίου, πάχους 

περίπου 15 nm, αναπτύχθηκε µέσω χηµικής εναπόθεσης (CVD) πάνω από κάθε εµφυτευµένο 

υµένιο. Όλα τα δείγµατα υπέστησαν θερµική επεξεργασία στους 950 °C για 30 λεπτά σε 

περιβάλλον Ν2, και εν συνεχεία ακολουθώντας τις συµβατικές διαδικασίες της φωτολιθογραφίας 

και της θερµικής εναπόθεσης αλουµινίου, ορίσθηκαν στην πάνω επιφάνεια κάθε δείγµατος 

αποµονωµένα µεταξύ τους τετραγωνικά ηλεκτρόδια πύλης Al (ακµής 100 µm, επιφάνεια 1×10-4 

cm2), ενώ σε ολόκληρη την κάτω επιφάνεια του υποστρώµατος Si κατασκευάστηκε κοινή επαφή Al 

(µετά την αποµάκρυνση του πίσω στρώµατος οξειδίου). 

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των εµφυτευµένων υµενίων επιτεύχθηκε, κυρίως, µέσω 

µετρήσεων χωρητικότητας-τάσης υψηλής συχνότητας (High-Frequency C-V). 
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6.2.2 Τοποθέτηση σε ελέγξιµη θέση δισδιάστατης συστοιχίας Nc-Si εντός 

λεπτών υµενίων SiO2 
 

Για εφαρµογές µνήµης χαµηλής τάσης λειτουργίας απαιτείται ο σχηµατισµός στενής νανο-

κρυσταλλικής ζώνης µέσα σε λεπτά υµένια SiO2. Επιπροσθέτως, ο ακριβής έλεγχος της θέσης της 

νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας από τη διεπιφάνεια SiO2/υποστρώµατος Si είναι αναγκαίος, για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης της µνήµης. Όπως παρουσιάσθηκε, µια ελκυστική µέθοδος για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η εφαρµογή της τεχνικής της ιοντική εµφύτευσης σε λεπτά υµένια 

SiO2, χρησιµοποιώντας ιόντα πυριτίου πολύ-χαµηλής ενέργειας (η τεχνική αυτή αναφέρεται ως 

Ultra-Low-Energy Ion-Beam-Synthesis και εν συντοµία ως ULE-IBS). Επιπρόσθετα πειράµατα, τα 

οποία ακολούθησαν αυτά του κεφ. 4, χρησιµοποιώντας διάφορα συστήµατα ιοντικής εµφύτευσης 

και διάφορους συνδυασµούς πάχους (SiO2)/ ενέργειας/ δόσης, επιβεβαίωσαν τη δυναµική της 

παραπάνω προσέγγισης σύνθεσης ULE-IBS στην κατασκευή αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής 

πύλης, µε αρκετά ελέγξιµη κατανοµή νανο-κρυστάλλων (βάθους και µεγέθους), και ταυτόχρονη 

δυνατότητα ακριβούς ρύθµισης του πάχους του οξειδίου σήραγγας. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των µικρό-δοµών που προέκυψαν δίδονται στις αναφορές [6.1-6.3]. Η παραπάνω 

µελέτη έδειξε ότι η εκτέλεση της εµφύτευσης σε ενέργειες από 0,65 έως 2 keV επιτρέπει την 

ακριβή ρύθµιση της θέσης της σχηµατιζόµενης δισδιάστατης συστοιχίας των νανο-κρυστάλλων, 

στην περιοχή των 3 nm. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι το εύρος και η µέση απόσταση από την 

επιφάνεια της νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας αυξάνει και παραµένει σταθερή, αντίστοιχα, µε την 

δόση της εµφύτευσης.  

Η επίδραση της ενέργειας εµφύτευσης στα χαρακτηριστικά έγχυσης και παγίδευσης 

φορτίου των άνω εµφυτευµένων υµενίων SiO2 εξετάστηκε διαµέσου µετρήσεων χωρητικότητας-

τάσης (C-VG) υψηλής συχνότητας [6.6]. Για το σκοπό αυτόν κατασκευάστηκαν πυκνωτές MOS 

πύλης Al µε οξείδια πύλης τα εµφυτευµένα στρώµατα οξειδίων. Για να αποφευχθεί ενδεχόµενη 

διαρροή του παγιδευµένου φορτίου προς το ηλεκτρόδιο της πύλης, τα εµφυτευµένα υµένια 

καλύφτηκαν µε παχύ στρώµα οξειδίου εναπόθεσης (οξείδιο ελέγχου, πάχους ~15 nm), πριν τη 

διαδικασία της θερµικής ανόπτησης η οποία πραγµατοποιήθηκε σε αδρανές περιβάλλον Ν2 στους 

950 °C για 30 λεπτά. Μία απεικόνιση σε κάθετη τοµή των υπό εξέταση διατάξεων MOS 

απεικονίζεται στο ένθετο του σχ. 6.1. Η καταγραφή των καµπυλών C-VG έγινε µε κυκλική 

συµµετρική σάρωση της τάσης VG, εφαρµόζοντας κλιµακωτή µεταβολή τάσης σταθερού βήµατος 

0.5 V/s, ξεκινώντας από την περιοχή της αναστροφής (π.χ., +VG→ -VG→ +VG). Για να σιγουρευτεί 

η κατάσταση αναστροφής του υποστρώµατος όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν υπό συνθήκες 
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φωτισµού της διάταξης, χρησιµοποιώντας κοινή λάµπα λευκού φωτός. Εξαιτίας του παχέος 

στρώµατος του οξειδίου ελέγχου (CVD SiO2), η παγίδευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο 

εµφυτευµένο υµένιο µπορεί να γίνει µόνο µε εισαγωγή ηλεκτρονίων/ οπών από το υπόστρωµα. Η 

σάρωση της τάσης από τις θετικές προς τις αρνητικές τιµές (+VG→ -VG) προκαλεί έγχυση και 

παγίδευση ηλεκτρονίων µέσα στο µονωτή της δοµής MOS, ενώ κατά την αντίστροφη διεύθυνση 

σάρωσης (-VG→ +VG), οπές από το υπόστρωµα εισέρχονται και παγιδεύονται µέσα στο 

εµφυτευµένο στρώµα του οξειδίου πύλης. Σαν αποτέλεσµα, η χαρακτηριστική καµπύλη C-VG που 

αντιστοιχεί στο παρθένο δείγµα (ηλεκτρικά µη-στρεσαρισµένο) εµφανίζεται µετατοπισµένη προς 

τα δεξιά (θετική µεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης κατά VFB
+) και προς τα αριστερά (αρνητική 

µεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης κατά VFB
-), κατά τη διάρκεια των διευθύνσεων σάρωσης της 

τάσης (+VG→ -VG) και (-VG→ +VG), αντίστοιχα. Το σχ. 6.1 δείχνει το εύρος της εµφανιζόµενης 

υστέρησης των καµπυλών C-VG (∆VFB=VFB
+-VFB

-), για κυκλική σάρωση της τάσης πύλης (+VG→ 

-VG→ +VG), σαν συνάρτηση του αρχικού εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου (Ε= VG/d, όπου d 

είναι ίσο µε το συνολικό πάχος του οξειδίου πύλης). Όπως φαίνεται, η τιµή του ηλεκτρικού πεδίου 

που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας έγχυσης και παγίδευσης του φορτίου ελαττώνεται 

έντονα καθώς αυξάνεται η ενέργεια των εµφυτευµένων ιόντων. Ως παράδειγµα, για την περίπτωση 

των ενεργειών εµφύτευσης 2 και 0,65 keV, το αναγκαίο ηλεκτρικό πεδίο για ουσιαστική φόρτιση 

των εµφυτευµένων στρωµάτων SiO2 (π.χ. για στατικό παράθυρο µνήµης ∆VFB ~ 6 V) είναι 2 και 

3,5 MV/cm. Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν καθαρά την έντονη εξάρτηση των 

χαρακτηριστικών έγχυσης και παγίδευσης φορτίου των εµφυτευµένων διατάξεων από το φυσικό 

πάχος, καθώς και τη δοµική ακεραιότητα του οξειδίου σήραγγας. 

 
 

Σχήµα 6.1: Μεταβολή της τάσης 

επίπεδης ζώνης (∆VFB) σαν 
συνάρτηση του εφαρµοζόµενου 
ηλεκτρικού πεδίου, για λεπτά 
στρώµατα SiO2 πάχους 10 nm, 
εµφυτευµένα µε ιόντα Si σε 
διάφορες ενέργειες στην περιοχή 
0,65-2 keV και δόση 1×1016 cm-2. 
Όλα τα εµφυτευµένα στρώµατα 
καλύφθηκαν από παχύ στρώµα 
οξειδίου εναπόθεσης (πάχους 15 
nm, ένθετο) και εν συνεχεία 
υπέστησαν θερµική κατεργασία 
στους 950 °C για 30 λεπτά σε 
περιβάλλον Ν2. 

,
,
,
,
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Επίσης, εξετάστηκε το σηµαντικό, τεχνολογικά, ενδεχόµενο της χρήσης διαφορετικών 

παχών στρωµάτων οξειδίου. Το σχ. 6.2 δείχνει µικροφωτογραφίες ΤΕΜ από τρία λεπτά υµένια 

SiO2, ονοµαστικού πάχους 10, 7 και 5 nm, εµφυτευµένα µε ιόντα Si σε συνθήκες 1 keV /1×1016 cm-

2, λαµβανόµενες µετά από θερµική ανόπτηση στους 950 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον Ν2. Τέτοιες 

συνθήκες οδηγούν στο σχηµατισµό νανο-κρυσταλλικής ζώνης πάχους 2,5 nm, η οποία είναι 

τοποθετηµένη σε απόσταση, περίπου, 7,5 και 2 nm από τη διεπιφάνεια SiO2/υποστρώµατος Si, για 

την περίπτωση των εµφυτευµένων οξειδίων πάχους 10 και 5 nm, αντίστοιχα. Το πάχος του οξειδίου 

ελέγχου (απόσταση µεταξύ της πάνω επιφάνειας της νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας και της πάνω 

διεπιφάνειας SiO2/πολύ-κρυσταλλικού Si) παραµένει, ουσιαστικά, σταθερό και για τα τρία 

εµφυτευµένα στρώµατα SiO2. Καθώς, ο χρόνος συγκράτησης του παγιδευµένου φορτίου µέσα στο 

οξείδιο καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την απόσταση της νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας από τη 

διεπιφάνεια SiO2/υποστρώµατος Si, είναι φανερό ότι η τεχνική σύνθεσης ULE-IBS επιτρέπει την 

κατασκευή κυττάρων µνήµης µε χαρακτηριστικά λειτουργίας, τα οποία µπορούν εύκολα να 

προσαρµοστούν ώστε να πληρούν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών µνήµης, π.χ. από τύπου µόνιµης 

συγκράτησης δεδοµένων (τύπου-FLASH) έως τύπου-DRAM.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα προαναφερόµενα ελκυστικά δοµικά χαρακτηριστικά είναι 

µεν αναγκαία, αλλά όχι από µόνα τους ικανά να αξιολογήσουν επαρκώς την καταλληλότητα των 

κατασκευασµένων δοµών σε εφαρµογές µνήµης. Μολονότι από την άποψη της κατασκευής των 

διατάξεων, η µέθοδος ULE-IBS φαίνεται να είναι πιο απλή από την περίπλοκη και πολλαπλών 

βηµάτων διαδικασία της εναπόθεσης, υπάρχουν αρκετά τεχνολογικά ζητήµατα τα οποία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 6.2: Μικροφωτογραφίες κάθετης τοµής ΤΕΜ (defocused bright field X-TEM) από υµένια 
SiO2 πάχους 10, 7 και 5 nm, εµφυτευµένα µε 1 keV ιόντα Si σε δόση 1×1016 cm-2 και εν συνεχεία 
κατεργασµένα θερµικά στους 950 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον Ν2. 
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πρέπει να διαλευκανθούν πριν την εγκαθίδρυση µίας διαδικασίας κατασκευής που να οδηγεί σε 

δοµές µνήµης οι οποίες να µπορούν εύκολα να αναπαραχθούν. Ο παράλληλος ηλεκτρικός 

χαρακτηρισµός των εµφυτευµένων υµενίων έδειξε ότι διάφορα ζητήµατα, τα οποία συνδέονται µε 

τη µέθοδο ULE-IBS, επηρεάζουν σηµαντικά τις ηλεκτρικές ιδιότητες µνήµης των διατάξεων 

(εποµένως και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους) [6.4, 6.5]. Τα θέµατα αυτά, όπως π.χ. η 

ουδετεροποίηση του φορτίου των εµφυτευµένων ιόντων, η νόθευση της ενέργειας του 

εµφυτευµένου υλικού, η νόθευση του υποστρώµατος Si κατά τη διάρκεια της εµφύτευσης και της 

συνοδευόµενης θερµικής ανόπτησης και η διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας SiO2 

παρουσιάζονται και συζητιώνται, συνοπτικά, στις κάτωθι υποενότητες. 

 
 
6.2.3 Ουδετεροποίηση του φορτίου των εµφυτευµένων ιόντων 
 

Είναι γνωστό ότι για την εµφύτευση κάποιου υλικού σε καθορισµένο βάθος εντός δοσµένου 

στόχου απαιτείται, αρχικά, ο ιονισµός του υλικού ώστε να επιτευχθεί, µέσω ηλεκτροστατικής 

επιτάχυνσης, η αναγκαία ενέργεια για τη διείσδυση του υλικού στο επιθυµητό βάθος. Για την

περίπτωση όπου η εµφύτευση των φορτισµένων σωµατιδίων πραγµατοποιείται σε µονωτικούς 

στόχους (π.χ. SiO2), η ενδεχόµενη συσσώρευση θετικού φορτίου είναι δυνατόν να προκαλέσει την 

ανάπτυξη ηλεκτρικού πεδίου µέσα στη µονωτική µήτρα (π.χ. την εµφάνιση διαφοράς δυναµικού 

µεταξύ του υποστρώµατος και της πάνω επιφάνειας του στόχου). Η δηµιουργία επαρκούς διαφοράς 

δυναµικού, µπορεί να προκαλέσει ισχυρή ηλεκτρική σύζευξη του συσσωρευµένου φορτίου, ικανή 

να επιφέρει ακόµα και την ηλεκτρική κατάρρευση του οξειδίου (dielectric breakdown) [6.7]. 

Ωστόσο, και δίχως την εδραίωση τέτοιων ακραίων καταστροφικών συνθηκών, η συσσώρευση 

θετικού φορτίου οπωσδήποτε δηµιουργεί κάποια ροή ρεύµατος διαµέσου του οξειδίου. Τέτοιο 

ρεύµα, κατά τη διάρκεια της εµφύτευσης, µπορεί να προκαλέσει σηµαντική ηλεκτρική καταπόνηση 

στο στρώµα του οξειδίου, υποβαθµίζοντας την ηλεκτρική ακεραιότητα της µονωτικής µήτρας. 

Επιπλέον, είναι πιθανόν να επηρεάζεται και η κατανοµή του εµφυτευµένου υλικού µέσα στη µήτρα 

SiO2. 

 Για την αποφυγή της συσσώρευσης του φορτίου στην επιφάνεια του εµφυτευµένου δισκίου, 

και της ζηµιάς που προκαλούν τα συνοδευόµενα φαινόµενα φόρτισης στο στρώµα του οξειδίου, τα 

σύγχρονα συστήµατα ιοντικής εµφύτευσης παρέχουν τη δυνατότητα ουδετεροποίησης του φορτίου, 

µέσω ειδικού συστήµατος το οποίο τροφοδοτεί την επιφάνεια του στόχου µε ηλεκτρόνια χαµηλής 

ενέργειας. Για να διερευνηθεί η επίδραση της ουδετεροποίησης του φορτίου στις ηλεκτρικές 

ιδιότητες των εµφυτευµένων υµενίων, λεπτά υµένια SiO2 πάχους 9 και 10 nm αναπτυγµένα πάνω 
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Σχήµα 6.3: Μεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) σαν συνάρτηση του εφαρµοζόµενου 
ηλεκτρικού πεδίου, για λεπτά στρώµατα SiO2,πάχους 9 και 10 nm, εµφυτευµένα µε τη χρήση 
(κλειστά σύµβολα) και χωρίς τη χρήση (ανοικτά σύµβολα) του συστήµατος ουδετεροποίησης του 
φορτίου, µε ιόντα Si ενέργειας 1 keV σε δόση 1×1016 cm-2. Όλα τα εµφυτευµένα στρώµατα 
καλύφθηκαν από παχύ στρώµα οξειδίου εναπόθεσης (πάχους 15 nm) και εν συνεχεία υπέστησαν 
θερµική κατεργασία στους 950 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον Ν2. 
 
 
σε 8 ίντσες δισκία Si τύπου-p εµφυτεύτηκαν µε ιόντα Si ενέργειας 1 keV σε δόση 1×1016 cm-2, 

µέσω του συστήµατος Axcelis GSD-implanter, µε ενεργή και ανενεργή τη λειτουργία της παροχής 

πλάσµατος ηλεκτρονίων στην επιφάνεια των προς εµφύτευση δισκίων. Όλα τα εµφυτευµένα 

στρώµατα υπέστησαν θερµική κατεργασία στους 950 °C για 30 λεπτά, ενώ για την εξέταση 

φαινοµένων παγίδευσης φορτίου, η διαδικασία της θερµικής ανόπτησης πραγµατοποιήθηκε έπειτα 

από την κάλυψη των εµφυτευµένων οξειδίων µε παχύ στρώµα οξειδίου εναπόθεσης (οξείδιο 

ελέγχου, πάχους ~15 nm). Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό κατασκευάστηκαν πυκνωτές MOS 

πύλης Al, µε οξείδια πύλης αποτελούµενα, είτε µόνο από τα εµφυτευµένα υµένια (µετρήσεις 

ρεύµατος-τάσης), είτε από τα σύνθετα στρώµατα SiO2 (εµφυτευµένο+CVD, µετρήσεις 

χωρητικότητας-τάσης). Η καταγραφή των καµπυλών C-VG υψηλής συχνότητας έγινε µε κυκλική 

συµµετρική σάρωση της τάσης πύληςVG. Λεπτοµέρειες γα τις συνθήκες µέτρησης αναφέρονται 

στην προηγούµενη ενότητα. Το σχ. 6.3 δείχνει το παράθυρο µνήµης των εµφυτευµένων διατάξεων 

(εύρος της εµφανιζόµενης υστέρησης των καµπυλών C-VG, ∆VFB), σαν συνάρτηση του 

εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου. Όπως υποδεικνύει η περίπτωση των λεπτών υµενίων πάχους 10 

nm, όταν η διαδικασία της εµφύτευσης πραγµατοποιείται χωρίς τη χρήση του συστήµατος 

ουδετεροποίησης του φορτίου (ανοικτά τετραγωνικά σύµβολα), η έναρξη της διαδικασίας έγχυσης 

φορτίου µέσα στο εµφυτευµένο υµένιο λαµβάνει χώρα σε χαµηλό ηλεκτρικό πεδίο, π.χ. 
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χαµηλότερο από 4 MV/cm. Αντιθέτως, πολύ υψηλότερο πεδίο, περίπου 7 MV/cm, απαιτείται για το 

ξεκίνηµα της διαδικασίας έγχυσης φορτίου, όταν το σύστηµα ουδετεροποίησης του φορτίου 

χρησιµοποιείται (κλειστά τετραγωνικά σύµβολα). Επίσης, εν συγκρίσει µε την πρώτη περίπτωση 

εµφύτευσης, η περίπτωση του λεπτότερου στρώµατος οξειδίου, πάχους 9 nm, το οποίο είναι 

εµφυτευµένο µε ενεργή τη λειτουργία παροχής πλάσµατος ηλεκτρονίων στην επιφάνειά του 

(κλειστά κυκλικά σύµβολα), επιδεικνύει υψηλότερο ηλεκτρικό πεδίο για ουσιαστική φόρτιση και 

µικρότερο παράθυρο µνήµης στην περιοχή κορεσµού της διαδικασίας φόρτισης. Επιπλέον, οι 

µετρήσεις ρεύµατος-τάσης σε διατάξεις MOS µε οξείδια πύλης αποτελούµενα µόνο από τα λεπτά 

εµφυτευµένα υµένια SiO2 (π.χ. χωρίς το παχύ στρώµα του οξειδίου CVD) εµφανίζουν υψηλότερα 

επίπεδα ρεύµατος διαρροής και µικρότερες τάσεις διηλεκτρικής κατάρρευσης, για την περίπτωση 

των οξειδίων που είχαν εµφυτευτεί µε ανενεργό το σύστηµα ουδετεροποίησης του φορτίου. 

 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι παρατηρήσεις ΤΕΜ, για την περίπτωση των εµφυτευµένων 

οξειδίων πάχους 10 nm, εµφάνισαν ίδιο πάχος οξειδίου σήραγγας, περίπου 7,5 nm (απόσταση 

µεταξύ της σχηµατιζόµενης νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας Si και του υποστρώµατος). 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το φυσικό πάχος του οξειδίου σήραγγας, τα παραπάνω ηλεκτρικά 

αποτελέσµατα υποδεικνύουν καθαρά ότι η ηλεκτρική ποιότητα του οξειδίου σήραγγας είναι 

περισσότερο υποβαθµισµένη για την περίπτωση των οξειδίων που έχουν εµφυτευτεί µε ιόντα 

πυριτίου χωρίς ουδετεροποίηση του φορτίου. 

 
 
6.2.4 Νόθευση της ενέργειας εµφύτευσης 
 

Άλλο σηµαντικό ζήτηµα που συνοδεύει τη διαδικασία της εµφύτευσης σε πολύ χαµηλή 

ενέργεια αφορά τη διασπορά της ενέργειας των εµφυτευµένων ιόντων. Η κυριότερη πηγή 

ενεργειακής νόθευσης στους σύγχρονους εµφυτευτές χαµηλής ενέργειας προέρχεται από 

συγκρούσεις των ιόντων µε υπολειµµατικά µόρια αερίων, τα οποία βρίσκονται µέσα στο χώρο του 

συστήµατος επιβράδυνσης [6.8, 6.9]. Επί του παρόντος, η εµφύτευση στην περιοχή της ιδιαίτερα 

χαµηλής ενέργειας (≤ 1 keV) επιτυγχάνεται διαµέσου ηλεκτροστατικής επιβράδυνσης της ιοντική 

δέσµης. Το σύστηµα επιβράδυνσης αναφέρεται ως στήλη επιβράδυνσης, (deceleration column) και 

είναι τοποθετηµένο πολύ κοντά από την προς εµφύτευση επιφάνεια του δισκίου. Οι ενδεχόµενες 

συγκρούσεις µέσα στη στήλη επιβράδυνσης είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν ουδέτερα άτοµα, τα 

οποία εν συνεχεία φτάνουν στην επιφάνεια του δισκίου µε ενέργειες που κυµαίνονται µεταξύ της 

επιθυµητής ενέργειας και της ενέργειας πριν την επιβράδυνση της ιοντικής δέσµης. Τέτοιο 

φαινόµενο ενεργειακής νόθευσης µπορεί να διαταράξει σηµαντικά τη µορφή της κατανοµής του 
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Σχήµα 6.4: Μεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) σαν συνάρτηση του εφαρµοζόµενου 
ηλεκτρικού πεδίου, για λεπτά στρώµατα SiO2,πάχους 10 nm, εµφυτευµένα σε θερµοκρασία 
δωµατίου µε ιόντα Si ενέργειας 1 keV σε δόση 1×1016 cm-2 χρησιµοποιώντας ως περιοχή 
επιβράδυνσης 8:1 keV (S1) ή 5:1 keV (S2, S3). Για την περίπτωση S3 ενεργοποιήθηκε το σύστηµα 
ουδετεροποίησης του φορτίου. Οι εµφυτεύσεις S2, S3 πραγµατοποιήθηκαν µε τον ίδιο εµφυτευτή. 
Όλα τα εµφυτευµένα στρώµατα καλύφθηκαν από παχύ στρώµα οξειδίου εναπόθεσης (πάχους 15 
nm) και εν συνεχεία υπέστησαν θερµική κατεργασία στους 950 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον Ν2. 
Ένθετο: Τυπική κανονικοποιηµένη καµπύλη υστέρησης C/COX-VG για το δείγµα S1 λαµβανόµενη 
υπό υψηλή συχνότητα (1 MHz) µε κυκλική σάρωση της τάσης πύλης (+8→ -8→ +8 V) 
 
 
εµφυτευµένου υλικού µέσα στη µήτρα, π.χ. να αυξήσει το µέγιστο βάθος διείσδυσης των ατόµων Si 

από την επιφάνεια του στόχου SiO2 (distribution tail), και να επηρεάσει σοβαρά τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες των διατάξεων που προκύπτουν. Το δεύτερο από τα αναφερόµενα ζητήµατα εξετάζεται 

στο σχ. 6.4, για την περίπτωση στόχων οξειδίου πάχους 10 nm, εµφυτευµένων µε 1 keV ιόντα Si 

χρησιµοποιώντας προ- επιβραδυνόµενη ενέργεια ιοντικής δέσµης ίση µε 5 ή 8 keV, περιπτώσεις οι 

οποίες από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως περιοχές επιβράδυνσης 5:1 keV και 8:1 keV, 

αντίστοιχα. Όπως φαίνεται, εντονότερα φαινόµενα έγχυσης και παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου σε 

χαµηλότερα ηλεκτρικά πεδία επιδεικνύει η περίπτωση της εµφύτευσης στην περιοχή επιβράδυνσης 

των 8:1 keV (δείγµα S1).  

 Το σχ. 6.5 δείχνει µικροφωτογραφίες ΤΕΜ κάθετης τοµής, για την περίπτωση των 

εµφυτευµένων υµενίων S1 και S3 λαµβανόµενες πριν και µετά από τη θερµική κατεργασία των 

δειγµάτων. Όπως φαίνεται, οι δοµικές διαφορές µεταξύ των εµφυτευµένων οξειδίων S1 και S3 

είναι ασήµαντες, µετά τη θερµική ανόπτηση. Αντιθέτως, πριν τη θερµική κατεργασία, ένα στρώµα 

άµορφου πυριτίου (a-Si) διακρίνεται ξεκάθαρα στο υπόστρωµα Si του εµφυτευµένου δείγµατος στα 

8:1 keV (S1).  
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Σχήµα 6.5: Μικροφωτογραφίες κάθετης τοµής ΤΕΜ από υµένια SiO2 πάχους 10 nm, εµφυτευµένα 
σε διαφορετικούς εµφυτευτές µε 1 keV ιόντα Si σε δόση 1×1016 cm-2 χωρίς (S1) και µε (S3) τη 
χρησιµοποίηση του συστήµατος ουδετεροποίησης του φορτίου. Η περιοχή επιβράδυνσης των 8 και 
5 έως 1 keV χρησιµοποιήθηκε για τα δείγµατα S1 και S3, αντίστοιχα. Η θερµική κατεργασία έγινε 
στους 950 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον Ν2. Η νόθευση της ενέργειας εµφύτευσης οδηγεί στο 
σχηµατισµό ενός άµορφου στρώµατος (a-Si) πάχους 5-8 nm στην κάτω πλευρά της διεπιφάνειας 
SiO2/Si του δείγµατος S1 µετά την εµφύτευση (µικροφωτογραφία ΤΕΜ S1 όπως-εµφυτεύτηκε). 
 
 

Το εµφανιζόµενο φαινόµενο αµορφοποίησης του υποστρώµατος, καθώς και τα έντονα 

φαινόµενα φόρτισης σε χαµηλό ηλεκτρικό πεδίο, για το δείγµα S1 επιβεβαιώνουν την υπόθεση της 

εκτεταµένης ουράς της κατανοµής βάθους του εµφυτευµένου υλικού, για την περίπτωση της 

εµφύτευσης σε 8:1 keV. Τέτοιου είδους διατάραξη στο προφίλ του εµφυτευµένου Si ενισχύει την 

περίσσια Si µέσα στο στρώµα του οξειδίου σήραγγας, µεταξύ της σχηµατιζόµενης κατά την 

ανόπτηση νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας και του υποστρώµατος. Η παρουσία αυξηµένης 

ποσότητας επιπλέον ατόµων Si µέσα στο οξείδιο σήραγγας αυξάνει την αγωγιµότητα του 

στρώµατος αυτού, ελαττώνοντας έτσι την τιµή του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου που 

απαιτείται για να συµβεί ουσιαστική φόρτιση των νανο-κρυστάλλων. Επιπροσθέτως, όπως 

συζητήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, τα µεµονωµένα άτοµα Si µπορούν να δρουν ως κέντρα 

παγίδευσης φορτίου µέσα στο στρώµα του οξειδίου σήραγγας ενισχύοντας σηµαντικά το 

φαινόµενα φόρτισης στην περιοχή των πολύ-χαµηλών (π.χ. < 4 MV/cm) εφαρµοζόµενων 

ηλεκτρικών πεδίων. 

 
 

6.2.5 Νόθευση του εµφυτευµένου υλικού 
 

Σήµερα, οι ιοντικοί εµφυτευτές χαµηλής ενέργειας χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία, 

κυρίως, για την εµφύτευση βορίου µε σκοπό το σχηµατισµό πολύ-ρηχών επαφών, αναγκαίων στη 

σύγχρονη βαθιά υπό-µικρονική τεχνολογία CMOS [6.10]. Εξαιτίας των συνεχόµενων εµφυτεύσεων 
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βορίου, τα τοιχώµατα των διαφόρων συστηµάτων του εµφυτευτή από τα οποία διέρχεται η ιοντική 

δέσµη επικαλύπτονται µε άτοµα βορίου. Έτσι, για την περίπτωση εµφύτευσης διαφορετικών 

ιόντων, η αυξηµένη παρουσία των ατόµων βορίου µέσα στο σύστηµα του εµφυτευτή αποτελεί 

σηµαντική πηγή νόθευσης. Για την εξεταζόµενη περίπτωση της σύνθεσης νανο-κρυστάλλων Si 

διαµέσου ιοντικής δέσµης ιδιαίτερα χαµηλής ενέργειας, η αναγκαία για το σχηµατισµό των νανο-

κρυστάλλων χρήση υψηλής δόσης ιόντων Si ενδέχεται να προκαλέσει την εξαγωγή, µέσω 

βοµβαρδισµού (sputtering), σηµαντικής ποσότητας ατόµων βορίου από τα διάφορα τοιχώµατα του 

εµφυτευτή. Η εισαγωγή των ατόµων βορίου εντός των εµφυτευµένων µε πυρίτιο λεπτών υµενίων 

SiO2 µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τις ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων που προκύπτουν. 

Για τη διερεύνηση του παραπάνω ενδεχοµένου, κατασκευάστηκαν πυκνωτές MOS (πύλης 

Al) µε οξείδια πύλης πάχους 7 nm εµφυτευµένων µε 1 keV ιόντα Si σε δόση 2×1016 cm-2. Οι 

εµφυτεύσεις πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας δύο πανοµοιότυπα σύγχρονα συστήµατα 

ιοντικής εµφύτευσης χαµηλής-ενέργειας (Axcelis GSD-implanter). Το πρώτο σύστηµα, το οποίο 

ήταν ενσωµατωµένο στη βιοµηχανική γραµµή παραγωγής της εταιρίας ST Microelectronics 

(Ιταλία), χρησιµοποιούνταν, σχεδόν, αποκλειστικά για εµφυτεύσεις βορίου. Το δεύτερο, το οποίο 

βρίσκονταν στην εταιρία Axcelis Technologies (Ηνωµ. Πολιτ. Αµερικής), δεν ήταν ενσωµατωµένο 

σε γραµµή παραγωγής, αλλά η χρήση του περιορίζονταν για πειραµατικούς σκοπούς.  

Το σχ. 6.6 δείχνει τις κανονικοποιηµένες καµπύλες C/COX -VG υψηλής συχνότητας (1 MHz) 

των πειραµατικών διατάξεων, λαµβανόµενες στο σκοτάδι σαρώνοντας την τάση πύλης µε 

διεύθυνση από την περιοχή της αναστροφής (θετικές τιµές τάσης) προς την περιοχή της 

συσσώρευσης (αρνητικές τιµές τάσης). Κατά την εκκίνηση κάθε µέτρησης έλαβε χώρα, για 

σύντοµο χρονικό διάστηµα (~ 5 s), ο φωτισµός του δείγµατος µε λευκό φως, ώστε να σιγουρευτεί η 

κατάσταση αναστροφής του υποστρώµατος από το ξεκίνηµα κάθε σάρωσης. Η χωρητικότητα στην 

περιοχή της αναστροφής εµφανίζει πολύ υψηλότερες τιµές για την περίπτωση της έντονης 

νόθευσης βορίου, υποδεικνύοντας υψηλότερη ενεργή συγκέντρωση φορέων πλειονότητας. Έχει 

ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η φαινόµενη αύξηση στο επίπεδο των προσµίξεων αποδεκτών του 

υποστρώµατος παρατηρείται µόνον έπειτα από τη θερµική επεξεργασία των έντονα νοθευµένων µε 

βόριο εµφυτευµένων δειγµάτων. Αναλύσεις ToF-SIMS (time of flight secondary ion mass 

spectroscopy) επιβεβαιώνουν την αυξηµένη νόθευση σε βόριο των δειγµάτων αυτών. 

Επιπροσθέτως, η συγκριτική µελέτη των λαµβανόµενων σηµάτων βορίου ToF-SIMS από τα 

παραπάνω δείγµατα, πριν και µετά τη διαδικασία της θερµικής ανόπτησης, υποδεικνύει ότι το 

βόριο διαχέεται προς τη διεπιφάνεια Si/SiO2 κατά τη διάρκεια της θερµικής κατεργασίας. Η 

ενδεχόµενη µετακίνηση σηµαντικής ποσότητας βορίου προς το υπόστρωµα πυριτίου (προσµίξεις 
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Σχήµα 6.6: Κανονικοποιηµένες καµπύλες C/COX-VG διατάξεων MOS, για την περίπτωση µη-
κατεργασµένων και θερµικά κατεργασµένων θερµικά λεπτών οξειδίων πύλης (ονοµαστικού πάχος 
7 nm) εµφυτευµένων µε 1 keV-Si+ σε δόση 2×1016 ιόντα cm-2. Το φαινόµενο της νόθευσης βορίου 
επηρεάζει σηµαντικά τη µορφή των καµπυλών C -VG µετά τη θερµική ανόπτηση. 
 
 
τύπου-p) και η συνοδευόµενη ηλεκτρική ενεργοποίηση των προσµίξεων αυτών κατά τη θερµική 

ανόπτηση µεταβάλλουν σηµαντικά την ονοµαστική συγκέντρωση νόθευσης της επιφάνειας του 

υποστρώµατος. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, για την περίπτωση των εµφυτευµένων κυττάρων 

µνήµης NMOSFETs, η υψηλότερη συγκέντρωση βορίου στο κανάλι αναµένεται να προκαλεί 

σηµαντική µεταβολή της χαρακτηριστικής τάσης κατωφλίου των τρανζίστορς, γεγονός το οποίο 

µεταβάλει σηµαντικά τις επιθυµητές ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων. 

 
 
6.2.6 ∆ιόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας SiO2 
 

Ένα επιπλέον τεχνολογικό ζήτηµα που πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν και να κατανοηθεί 

πλήρως, πριν την πρακτική χρήση της τεχνικής σύνθεσης αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής πύλης 

διαµέσου ιοντικής δέσµης πολύ χαµηλής ενέργεια σε εφαρµογές µνήµης, είναι το φαινόµενο της 

διόγκωσης της εµφυτευµένης µήτρας SiO2. Η αύξηση του πάχους (φούσκωµα) του εµφυτευµένου 

υµενίου µεταβάλει, κυρίως, την απόσταση της σχηµατιζόµενης νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας από 

τη διεπιφάνεια Si/SiO2 (αλλάζει το πάχος του οξειδίου σήραγγας), παράµετρος καθοριστική για την 

σωστή λειτουργία των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης. 
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Η διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας SiO2, καθώς και τα πιθανά αίτια που συνοδεύουν το 

φαινόµενο αυτό συζητήθηκαν στο κεφ. 4 [ενότητα 4.2.3.3 και συνοδευόµενες αναφορές]. 

Πρόσφατα πειράµατα βασισµένα σε δοµικές αναλύσεις (ΤΕΜ, ToF-SIMS) ή ηλεκτρικές µετρήσεις 

αποκάλυψαν επιπρόσθετα σηµαντικά ευρήµατα [6.3, 6.4], τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν για 

την αξιόπιστη κατανόηση του φαινοµένου της διόγκωσης του εµφυτευµένου στρώµατος SiO2. 

Συνοπτικά: (1) Η συνολική διόγκωση του στρώµατος (δηλαδή το ολικό πάχος του εµφυτευµένου 

υµενίου) µπορεί να αναπαραχθεί πλήρως και εξαρτάται από τη δόση της εµφύτευσης. Οξείδια τα 

οποία εµφυτεύτηκαν υπό ίδιες συνθήκες αλλά µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους και εν 

συνεχεία εκτέθηκαν στην ατµόσφαιρα έξω από το περιβάλλον του καθαρού χώρου εµφανίζουν 

παρόµοια δοµικά (ή ηλεκτρικά) χαρακτηριστικά. (2) Όταν το πάχος του προς εµφύτευση στόχου 

SiO2 βρίσκεται στην περιοχή των 7-10 nm, το συνολικό φούσκωµα δεν εξαρτάται από το αρχικό 

πάχος της µήτρας SiO2. (3) Το µέγεθος της διόγκωσης του οξειδίου και το πάχος της νανο-

κρυσταλλικής ζώνης αυξάνονται µε τη δόση εµφύτευσης. Αν και η απόσταση από το κέντρο της 

νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας έως την πύλη (~ το βάθος RP των εµφυτευµένων ιόντων, projected 

range) είναι ανεξάρτητη από τη δόση εµφύτευσης, το πάχος του οξειδίου σήραγγας αυξάνει µε τη 

δόση εµφύτευσης. (4) Η διόγκωση του στρώµατος SiO2 λαµβάνει χώρα πριν από τη διαδικασία 

καθαρισµού ή τη θερµική κατεργασία του εµφυτευµένου υµενίου. Η δοµική εξέταση ΤΕΜ 

αποκαλύπτει ότι η διόγκωση µπορεί ακόµη και να ελαττωθεί έπειτα από τη θερµική ανόπτηση. Για 

παράδειγµα, το πάχος της εµφυτευµένης µήτρας, για οξείδια ονοµαστικού πάχους 10 nm 

εµφυτευµένα µε 1 keV-Si+ σε δόσεις 2 και 1×1016 cm-2, εµφάνισε µείωση κατά 0,5 και 1 nm, 

αντίστοιχα, µετά τη θερµική ανόπτηση των υµενίων στους 950 °C για 30 λεπτά σε αδρανές 

περιβάλλον. (5) Όσον αφορά τη διόγκωση οι ίδιες γενικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε δείγµατα τα 

οποία είχαν εµφυτευτεί υπό ίδιες συνθήκες αλλά µε τη χρήση διαφορετικών συστηµάτων ιοντικής 

εµφύτευσης. 

Παρ ’όλον ότι η διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας SiO2 και η συνοδευόµενη διαστολή 

του οξειδίου σήραγγας αποτελούν σηµαντικό τεχνολογικό ζήτηµα, όσον αφορά την πρακτική 

χρήση της εξεταζόµενης τεχνικής σύνθεσης ULE-IBS για την κατασκευή δισδιάστατης συστοιχίας 

αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων, τα έως τώρα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι το 

µέγεθος της διόγκωσης µπορεί να αναπαραχθεί µε ακρίβεια και εξαρτάται, κυρίως, από τη δόση της 

εµφύτευσης. 
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6.3 Ζητήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον της θερµικής 

ανόπτησης 

 
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να επιλυθεί πριν από την πρακτική εφαρµογή της 

τεχνικής σύνθεσης ULE-IBS σχετίζεται µε τη ζηµιά που προκαλείται µέσω της ιοντικής 

εµφύτευσης. Η διαδικασία εισαγωγής ιόντων εντός λεπτού στρώµατος SiO2 επηρεάζει σηµαντικά 

την ακεραιότητα της εµφυτευµένης µήτρας, γεγονός το οποίο περιορίζει τη λειτουργία του 

κυττάρου µνήµης που προκύπτει σε σχετικά υψηλές τάσεις, καθώς η ανάπτυξη µέσω εναπόθεσης 

επιπρόσθετου στρώµατος οξειδίου ελέγχου καθίσταται αναπόφευκτη για τη σωστή λειτουργία της 

διάταξης. Επίσης, αυτό το επιπλέον βήµα εναπόθεσης αυξάνει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

κατασκευής της διάταξης, ενώ δεν παίζει κανένα ρόλο στην απώλεια του φορτίου διαµέσου του 

οξειδίου σήραγγας. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί το άνω αναφερόµενο µειονέκτηµα της τεχνικής 

ULE-IBS είναι η πραγµατοποίηση της θερµικής κατεργασίας µετά την εµφύτευση σε περιβάλλον 

αραιωµένου οξυγόνου (αέριο µείγµα Ν2/Ο2, αντί της συνηθισµένης θερµικής ανόπτησης σε 

αδρανές περιβάλλον Ν2) [6. 11, 6.12]. Η ηλεκτρική εξέταση δοµών MOS, µε λεπτά οξείδια πύλης 

(πάχους ≤ 10 nm) εµφυτευµένα µε ιόντα Si σε χαµηλή ενέργεια (≤ 2 keV) επιδεικνύει χαµηλότερα 

επίπεδα ρεύµατος διαρροής και πλατιά παράθυρα µνήµης σε χαµηλές τάσεις πύλης καθώς και 

βελτιωµένους χρόνους διατήρησης του παγιδευµένου φορτίου, όταν τα εµφυτευµένα υµένια 

κατεργαστούν θερµικά σε περιβάλλον Ν2/Ο2. Η εµφανιζόµενη ικανότητα παγίδευσης ηλεκτρικού 

φορτίου χωρίς την πιεστική ανάγκη εναπόθεσης επιπλέον στρώµατος οξειδίου ελέγχου υποδεικνύει 

ότι η παραπάνω θερµική διαδικασία αποκαθιστά σηµαντικά την ακεραιότητα του οξειδίου πύλης. 

Επιπροσθέτως, η δοµική εξέταση, µετά από θερµική ανόπτηση σε περιβάλλον Ν2/Ο2, λεπτών 

υµενίων SiO2 (πάχους 7 nm) εµφυτευµένων µε ιόντα Si σε χαµηλή ενέργεια (1 keV/ 2×1016 ιόντα 

cm-2), αποκαλύπτει αύξηση του πάχους του πάνω στρώµατος του οξειδίου ελέγχου και ελάττωση 

του εύρους της κατανοµής µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si, χωρίς να επηρεάζει 

ουσιαστικά το µέσο µέγεθος των Nc-Si. 

 Παρακάτω, παρουσιάζονται και συζητιώνται ενδεικτικά πειραµατικά αποτελέσµατα, τα 

οποία αναδεικνύουν το συνδυασµό της εµφύτευσης ιόντων Si σε χαµηλή ενέργεια και της θερµικής 

ανόπτησης σε αραιωµένο οξυγόνο ως µία δυναµική µέθοδο κατασκευής ανταγωνιστικών διατάξεων 

µνήµης νανο-κρυστάλλων χαµηλής τάσης λειτουργίας. 
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6.3.1 Πείραµα: Ανόπτηση σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου 
 

Λεπτά στρώµατα διοξειδίου του πυριτίου πάχους 7 και 9 nm αναπτύχθηκαν πάνω σε 8-

ίντσες δισκία κρυσταλλικού Si, προσανατολισµού (100), τύπου-p, και εν συνεχεία εµφυτεύτηκαν 

µε 28Si+ ενέργειας 1 keV σε δόση 2×1016 ιόντα cm-2, διαµέσου του συστήµατος εµφύτευσης 

χαµηλής-ενέργειας Axcelis GSD-implanter (επιβράδυνση δέσµης 5:1 keV). Μετά τη διαδικασία της 

εµφύτευσης ακολούθησε η θερµική κατεργασία όλων των δειγµάτων, χρησιµοποιώντας τρεις 

διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: (α) 950 °C/30 min σε αδρανές περιβάλλον 

(Ν2), ή (β) 950 °C/15 min σε περιβάλλον Ν2 και εν συνεχεία 950 °C/15 min σε περιβάλλον αερίου 

µείγµατος Ν2/Ο2 (1,5% Ο2 κατ’όγκο), ή (γ) 950 °C/30 min σε περιβάλλον αερίου µείγµατος Ν2/Ο2. 

Οι παραπάνω θερµικές κατεργασίες θα αναφέρονται εν συντοµία από τώρα και στο εξής ως 

ανόπτηση Α1, Α2 και Α3, αντίστοιχα. Μετά τη θερµική ανόπτηση, κατασκευάστηκαν ηλεκτρόδια 

Al στις δύο όψεις κάθε δείγµατος και εν συνεχεία ακολούθησε ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των 

δοµών MOS, καταγράφοντας τη χωρητικότητα και ρεύµα σαν συνάρτηση της εφαρµοζόµενης 

τάσης πύλης. Ο δοµικός χαρακτηρισµός επιλεγµένων εµφυτευµένων και θερµικά κατεργασµένων 

υµενίων πραγµατοποιήθηκε µέσω παρατηρήσεων ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης κάθετης-

όψης, υψηλής ανάλυσης και υψηλού κοντράστ (HR-XTEM), καθώς και παρατηρήσεων ΤΕΜ 

επίπεδης-όψης σκοτεινού πεδίου (DF PV-TEM). Για τη βελτίωση του κοντράστ των 

παρατηρήσεων κάθετης τοµής, ένα στρώµα πολύ-κρυσταλλικού Si αναπτύχθηκε µε εναπόθεση σε 

θερµοκρασία δωµατίου πάνω από κάθε υµένιο. 

 
 
6.3.2 Επίδραση στα δοµικά χαρακτηριστικά των εµφυτευµένων οξειδίων 
 

Τα σχ. 6. 7 (α) και (β) δείχνουν µικροφωτογραφίες ΤΕΜ κάθετης και επίπεδης τοµής, 

αντίστοιχα, υµενίων SiO2 πάχους 7 nm εµφυτευµένων σε 1 keV µε 2×1016 Si+ cm-2, λαµβανόµενες 

µετά από θερµική κατεργασία υπό συνθήκες ανόπτησης Α1 και Α3. Η εξέταση ΤΕΜ κάθετης τοµής 

(α) αποκαλύπτει την παρουσία µίας λεπτής (πάχους ~ 2,5 nm) νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας εντός 

των στρωµάτων SiO2. Το συνολικό πάχος των εµφυτευµένων υµενίων (συµπεριλαµβανοµένου της 

νανο-κρυσταλλικής ζώνης) εµφανίζει σηµαντική διόγκωση. Η ανόπτηση Α1 οδηγεί σε επιπλέον 

συνολικό φούσκωµα του στρώµατος SiO2 κατά, περίπου, 6 nm, ενώ για την περίπτωση της 

ανόπτησης Α3, η διόγκωση του εµφυτευµένου υµενίου εµφανίζεται ελαφρώς µεγαλύτερη, γύρω 

στα 7 nm. Επιπροσθέτως, οι διαφορές στο συνολικό πάχος του οξειδίου (~ 1 nm), οι οποίες 

παρατηρούνται µεταξύ των συνθηκών ανόπτησης Α1 και Α3 προέρχονται, κυρίως, εξαιτίας της 
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 (α) 
 
 
 
 
 
 
 
 (β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (γ) 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 6.7: Παρατηρήσεις κάθετης τοµής HR-XTEM και επίπεδης όψης DF PV-TEM, (α) και (β), 
αντίστοιχα, υµενίων πάχους 7 nm εµφυτευµένων σε 1 keV µε 2×1016 Si+ cm-2, µετά από θερµική 
ανόπτηση Α1 και Α3. (γ) Κατανοµές µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων Si, για τις 
δύο θερµικές κατεργασίες, εξαγόµενες διαµέσου εξέτασης των µικροφωτογραφιών (β) (οι Si-nc 
εµφανίζονται ως λευκές οντότητες). Το εµφανιζόµενο µέσο πάχος της σχηµατιζόµενης νανο-
κρυσταλλικής στοιβάδας Si είναι, περίπου, 2,5 nm και για τις δύο θερµικές κατεργασίες (α), 
ωστόσο η θερµική ανόπτηση Α3 οδηγεί σε αύξηση του πάχους του οξειδίου ελέγχου κατά, περίπου, 
1 nm. Επίσης, και για τις δύο συνθήκες ανόπτησης, Α1 και Α3, το µέσο µέγεθος των 
σχηµατιζόµενων Si-nc είναι, περίπου, 2nm. 
 
 
αύξησης του πάχους του οξειδίου ελέγχου (του στρώµατος SiO2 µεταξύ της νανο-κρυσταλλικής 

ζώνης και του ηλεκτροδίου της πύλης). Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει ότι η εµφανιζόµενη 

επαύξηση του πάχους του οξειδίου σχετίζεται έντονα µε τη χηµική αντίδραση των επιπλέον 

µεµονωµένων ατόµων Si της εµφυτευµένης µήτρας µε τα άτοµα του οξυγόνου. Για την περίπτωση 

της θερµικής κατεργασίας σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου, ως πιθανότερη προέλευση 

αύξησης του πάχους του οξειδίου ελέγχου εξετάζεται η κατανάλωση των ατόµων οξυγόνου από 

µεµονωµένα άτοµα Si, τα οποία βρίσκονται στο ανώτερο µέρος της κατανοµής βάθους των 
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εµφυτευµένων ατόµων Si. Τέτοιο ενδεχόµενο οδηγεί σε διόγκωση του οξειδίου ελέγχου. 

 Αντίστοιχες παρατηρήσεις ΤΕΜ εµφυτευµένων υµενίων πάχους 9 nm δείχνουν ότι οι δοµές 

οι οποίες λαµβάνονται µέσω των θερµικών κατεργασιών Α1 και Α3 ακολουθούν τις άνω 

αναφερόµενες τάσεις των εµφυτευµένων οξειδίων πάχους 7 nm, µε επιπλέον πάχος οξειδίου 

σήραγγας, γύρω, στα 2 nm (µέρος SiO2 µεταξύ της νανο-κρυσταλλικής ζώνης και της διεπιφάνειας 

SiO2/Si). Επιπροσθέτως, η συνδυασµένη εξέταση των παρατηρήσεων ΤΕΜ κάθετης και επίπεδης 

όψης υποδεικνύει ότι οι σχηµατιζόµενοι νανο-κρύσταλλοι Si (εµφανίζονται ως λευκές οντότητες 

στις µικροφωτογραφίες PV-TEM (β)) έχουν σχήµα, σχεδόν, σφαιρικό µε µέση διάµετρο γύρω στα 

2 nm. Αν και το µέσο µέγεθος των νανο-κρυστάλλων δεν φαίνεται να εξαρτάται από την 

κατεργασία θερµικής ανόπτησης, η εξέταση των παρατηρήσεων PV-TEM, (β), δείχνει ότι η 

κατανοµή του µεγέθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων είναι περισσότερο οµοιόµορφη, 

για την περίπτωση της ανόπτησης Α3, σχ. 6.7 (γ). 

 
 
6.3.3 Επίδραση στις ηλεκτρικές ιδιότητες των εµφυτευµένων οξειδίων 
 

Η επίδραση του περιβάλλοντος της ανόπτησης στις ηλεκτρικές ιδιότητες των εµφυτευµένων 

µε Si+ στρωµάτων SiO2 εξετάστηκε διαµέσου µετρήσεων χωρητικότητας-τάσης C-VG υψηλής 

συχνότητας (1 MHz). Η καταγραφή των καµπυλών C-VG πραγµατοποιήθηκε µε κυκλική 

κλιµακωτή σάρωση της τάσης πύλης, ρυθµός µεταβολής dVG/dt= 0,5 V/s, ξεκινώντας από την 

περιοχή της αναστροφής (θετικές τιµές τάσης) προς την περιοχή της συσσώρευσης (αρνητικές τιµές 

τάσης) και ξανά πίσω προς την περιοχή της αναστροφής, (+VG→ -VG→ +VG). Για την αποφυγή 

φαινοµένων ισχυρής απογύµνωσης του υποστρώµατος (deep depletion effect), όλες οι µετρήσεις 

έγιναν υπό συνθήκες φωτισµού, µέσω έκθεσης των διατάξεων MOS σε λευκό φως. Η επιφάνεια 

του ηλεκτροδίου πύλης των πυκνωτών MOS ήταν 100×100 µm2. 

Οι παρατηρούµενες δοµικές µεταβολές τις οποίες προκαλεί η θερµική ανόπτηση µετά την 

εµφύτευση σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου (ανόπτηση Α3) επηρεάζουν εµφανώς τις 

χαρακτηριστικές C-VG των διατάξεων MOS που προκύπτουν. Σαν παράδειγµα, το σχ. 6.8 δείχνει 

τις πειραµατικές καµπύλες C-VG  εµφυτευµένων οξειδίων πάχους 9 nm. Όταν η θερµική 

κατεργασία πραγµατοποιείται σε αδρανές περιβάλλον, ανόπτηση Α1 (σχ. 6.8 (α), οι λαµβανόµενες 

καµπύλες C-VG επιδεικνύουν φαινόµενα υστέρησης, ακόµη και για πολύ µικρή περιοχή κυκλικής 

σάρωσης της τάσης πύλης (π.χ. +2→ -2→ +2 V). Για την περίπτωση αυτή, οι διευθύνσεις σάρωσης 

+VG→ -VG και -VG→ +VG προκαλούν αρνητική και θετική µετατόπιση της τάσης επίπεδης ζώνης 

VFB, αντίστοιχα (π.χ. µετατόπιση της καµπύλης C-VG προς τα αριστερά και προς 
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Σχήµα 6.8: Καµπύλες C-VG υψηλής συχνότητας (1 MHz) λαµβανόµενες µε κυκλική σάρωση της 
τάσης πύλης (+VG→ -VG→ +VG), για την περίπτωση οξειδίου πάχους 9 nm εµφυτευµένο µε ιόντα 
Si ενέργειας 1 keV σε δόση 2×1016 Si+ cm-2 και εν συνεχεία θερµικά κατεργασµένο υπό συνθήκες: 
(α) ανόπτησης Α1 και (β) ανόπτησης Α3. Τα βέλη δείχνουν τη φορά σάρωσης της τάσης VG. (α) Η 
σάρωση της τάσης VG από τις θετικές/ αρνητικές προς τις αρνητικές/ θετικές τιµές, [+2 V (+7V)→ 
-2V (-7V)]/ [-2V (-7V)→ +2V (+7V)] µετατοπίζει την καµπύλη C-VG προς τα αριστερά/ δεξιά. Για 
την περίπτωση (β), οι διευθύνσεις σάρωσης +7V→ -7V και -7V→ +7V προκαλούν µετατόπιση της 
καµπύλης C-VG προς τα δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα. 
 
 
τα δεξιά, αντίστοιχα). Καθώς η περιοχή της κυκλικής σάρωσης VG διευρύνεται, η προς τα δεξιά 

µετατόπιση της τάσης επίπεδης ζώνης επικρατεί (π.χ, για σάρωση +7→ -7→ +7 V, η εµφανιζόµενη 

αύξηση της µεταβολής της τάσης VFB (∆VFB) οφείλεται, κυρίως, στην προς τα δεξιά µετατόπιση 

της καµπύλης κατά τη διάρκεια της σάρωσης -7→ +7 V). Υπενθυµίζεται ότι [κεφ. 2, εξ. 2.1], η 

προς τα δεξιά και προς τα αριστερά παράλληλη µετατόπιση της τάσης επίπεδης ζώνης της 

καµπύλης C-VG δηλώνει παγίδευση αρνητικού και θετικού φορτίου, αντίστοιχα, µέσα στο µονωτή 

της διάταξης MOS. Κατά συνέπεια, για την περίπτωση της θερµικής ανόπτησης Α1, τα 

πειραµατικά αποτέλεσµα υποδεικνύουν ότι η εµφανιζόµενη παγίδευση αρνητικού (θετικού) 

φορτίου µέσα στο εµφυτευµένο οξείδιο σχετίζεται µε την διαδικασία εισαγωγής (εξαγωγής) 

ηλεκτρονίων από (προς) το ηλεκτρόδιο της πύλης προς (από) το στρώµα του SiO2.  

 Για την περίπτωση όπου η θερµική κατεργασία µετά την εµφύτευση λαµβάνει χώρα σε 

περιβάλλον αερίου µείγµατος N2/Ο2 (διαδικασία ανόπτησης Α2 ή Α3), οι καµπύλες C-VG δεν 

εµφανίζουν κανένα φαινόµενο υστέρησης (παγίδευσης φορτίου), όταν η κυκλική περιοχή σάρωσης 

είναι µικρότερη ή ίση µε ± 5 V. Η απουσία υστέρησης σε χαµηλή τάση αντανακλά τη δυσκολία 

µεταφοράς φορτίου από τα εξωτερικά ηλεκτρόδια, της πύλης και του υποστρώµατος, µέσα στο 
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στρώµα του οξειδίου. Καθώς η περιοχή σάρωσης της τάσης πύλης αυξάνει οι εµφυτευµένες 

διατάξεις επιδεικνύουν έντονα φαινόµενα παγίδευσης φορτίου. Για την περίπτωση της θερµικής 

ανόπτησης Α3 και για κυκλική σάρωση +7→ -7→ +7 V, οι λαµβανόµενες καµπύλες υστέρησης C-

VG εµφανίζονται εκατέρωθεν της καµπύλης C-VG που αντιστοιχεί στην αφόρτιστη κατάσταση της 

διάταξης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η διαδικασία παγίδευσης ηλεκτρικού φορτίου µέσα στο 

οξείδιο πύλης περιλαµβάνει αµφότερα ηλεκτρόνια και οπές. Η παρατηρούµενη προς τα δεξιά 

µετατόπιση των καµπυλών C-VG, για την περίπτωση σάρωσης της τάσης VG από +7 V σε –7 V, 

προκαλείται λόγω της παγίδευσης ηλεκτρονίων, τα οποία εγχέονται στο οξείδιο από το στρώµα 

αναστροφής του υποστρώµατος (περιοχή θετικών τάσεων πύλης). Καθώς η διάταξη εισέρχεται 

στην περιοχή συσσώρευσης (αρνητικές τιµές VG), τα παγιδευµένα ηλεκτρόνια µετακινούνται πίσω 

προς το υπόστρωµα, ενώ οπές από το στρώµα συσσώρευσης του Si εισέρχονται µέσα στο οξείδιο 

καθώς η αρνητική τάση συνεχίζει να αυξάνεται, προκαλώντας την προς τα αριστερά µετατόπιση 

της καµπύλης C-VG κατά την αντίστροφη φορά σάρωσης της τάσης VG, δηλ., από -7 V σε +7 V. 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η θερµική κατεργασία σε περιβάλλον 

αερίου µείγµατος N2/Ο2 βελτιώνει την ηλεκτρική ποιότητα του εµφυτευµένου στρώµατος (απουσία 

φαινοµένων υστέρησης σε χαµηλές τάσεις), και συγχρόνως ελαττώνει σηµαντικά την ηλεκτρική 

επικοινωνία µε το ηλεκτρόδιο της πύλης (η παγίδευση του φορτίου µέσα στο οξείδιο γίνεται µε 

έγχυση ηλεκτρονίων/ οπών από το υπόστρωµα Si). 

 Τα σχ. 6.9 (α) και (β) περιγράφουν τις διαδροµές µεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου µέσα στα 

εµφυτευµένα υµένια κατά τη διάρκεια πόλωσης των δοµών MOS. Για τα εµφυτευµένα στρώµατα 

του σχ. 6.8, τα πάχη του οξειδίου σήραγγας (ΤΟ) και της νανο-κρυσταλλικής ζώνης (Si-NC) είναι 

περίπου 8,5 και 2,5 nm, αντίστοιχα. Για τις θερµικές διεργασίες ανόπτησης Α1 και Α3, τα πάχη των 

οξειδίων ελέγχου (CO) είναι γύρω στα 4 και 5 nm, αντίστοιχα, (θεωρώντας το πάχος του 

στρώµατος ΤΟ σταθερό). Για την περίπτωση της ανόπτησης Α1, το µικρότερο πάχος και η 

υποβαθµισµένη ποιότητα του οξειδίου ελέγχου, κάνουν την ηλεκτρική σύζευξη των Si-NC µε την 

πύλη να κυριαρχεί (η ισχυρή ηλεκτρική σύζευξη δείχνεται µε παχύ βέλος), έναντι της ηλεκτρικής 

επικοινωνίας των Si-NC µε το υπόστρωµα p-Si (σηµειώνεται µε λεπτότερο βέλος). Κατά την 

ανόπτηση σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου (ανόπτηση Α3), η ακεραιότητα του πάνω 

στρώµατος οξειδίου CO αποκαθίσταται σηµαντικά, εξαιτίας της έντονης αλληλεπίδρασης των 

ατόµων οξυγόνου µε τα µεµονωµένα άτοµα πυριτίου, τα οποία είναι κατανεµηµένα µέσα στο πάνω 

στρώµα CO. Σε αντίθεση, η κατανάλωση ατόµων οξυγόνου από τα επιπλέον άτοµα Si του κάτω 

στρώµατος οξειδίου ΤO είναι ασήµαντη, γεγονός το οποίο δεν επιφέρει καµία βελτίωση της 

ηλεκτρικής ποιότητας του στρώµατος ΤO. Η σηµαντική µείωση της αγωγιµότητας του αρχικού 
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                           (α)                                                               (β)                         
 

                           
 
                           (γ)                                                               (δ)                         
 
Σχήµα 6.9: Απεικόνιση της ηλεκτρικής επικοινωνίας µεταξύ της σχηµατιζόµενης νανο-
κρυσταλλικής πύλης (Si-NC) και των εξωτερικών ηλεκτροδίων, της πύλης (gate) και του 
υποστρώµατος (p-Si) της δοµής MOS, για την περίπτωση οξειδίου πύλης πάχους 9 nm 
εµφυτευµένο µε 1 keV/ 2×1016 Si+ cm-2 και εν συνεχεία θερµικά κατεργασµένο υπό συνθήκες: (α) 
ανόπτησης Α1 και (β) ανόπτησης Α3. Για την περίπτωση (α), η παρουσία των παγίδων φορτίου 
(µαύρες τελείες) καθώς και το µικρότερο πάχος του οξειδίου ελέγχου (CO), κάνουν την ηλεκτρική 
σύζευξη των Si-NC µε την πύλη να κυριαρχεί (παχύ βέλος). Ωστόσο, η αύξηση του πάχους καθώς 
και η σηµαντική βελτίωση της ηλεκτρικής ποιότητας του στρώµατος CO, εν συγκρίσει µε το κάτω 
στρώµα του οξειδίου σήραγγας (TO), κατά τη θερµική ανόπτηση Α3, αποκόπτουν την ηλεκτρική 
επικοινωνία των Si-NC µε την πύλη. (γ) και (δ), Ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης των δοµών (α) και 
(β), αντίστοιχα, τα οποία δείχνουν τους φυσικούς µηχανισµούς µεταφοράς ηλεκτρονίων µέσα στο 
οξείδιο κατά τη διάρκεια εφαρµογής θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης. 
 
 
στρώµατος CO, καθώς και η ανάπτυξη επιπρόσθετου στρώµατος οξειδίου (πάχους ~1 nm) 

αποκόπτουν, ουσιαστικά, την ηλεκτρική σύζευξη των Si-NC µε την πύλη. Ωστόσο, η ασθενής 

ηλεκτρική επικοινωνία των Si-NC µε το υπόστρωµα p-Si παραµένει.  

 Τα ενεργειακά διαγράµµατα ζώνης (γ) και (δ) δείχνουν τους πιθανούς φυσικούς 

µηχανισµούς µεταφοράς και παγίδευσης φορτίου µέσα στην εµφυτευµένη δοµή MOS κατά τη 

διάρκεια εφαρµογής θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης. Εξαιτίας του µεγάλου πάχους που 

επιδεικνύουν τα στρώµατα των οξειδίων σήραγγας και ελέγχου (≥ 5 nm), η διαδικασία µεταφοράς 

φορτίου στους νανο-κρυστάλλους από την πύλη και το υπόστρωµα θεωρείται ότι γίνεται διαµέσου 

των δηµιουργούµενων από την εµφύτευση κέντρων παγίδευσης φορτίου των στρωµάτων TO και 

CO (trap-assisted tunneling TAT). Ο παραπάνω µηχανισµός αγωγής αναµένεται να κυριαρχεί σε 
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χαµηλά ηλεκτρικά πεδία (π.χ. < 4 MV/cm) [κεφ. 5, ενότητα 5.2.2]. Για την περίπτωση της 

ανόπτησης Α1 (γ), ο ρυθµός εξαγωγής ηλεκτρονίων από τους Si-NC (ή/ και τα κέντρα παγίδευσης 

φορτίου του οξειδίου ελέγχου) προς το ηλεκτρόδιο της πύλης είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό 

εισαγωγής ηλεκτρονίων στους Si-NC (ή/ και στα κέντρα παγίδευσης φορτίου του οξειδίου 

σήραγγας) από το υπόστρωµα. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή θετικής τάσης προκαλεί την εξαγωγή 

ηλεκτρονίων από το οξείδιο πύλης της δοµής MOS, σε συµφωνία µε την εµφανιζόµενη αρνητική 

µετατόπιση της τάσης επίπεδης ζώνης της καµπύλης C-VG κατά τη διάρκεια σάρωσης της τάσης 

από της θετικές προς τις αρνητικές τιµές. Για την περίπτωση όπου η θερµική κατεργασία 

πραγµατοποιείται υπό τις συνθήκες ανόπτησης Α3 (δ), ο ρυθµός εισαγωγής ηλεκτρονίων από το 

υπόστρωµα γίνεται πολύ µεγαλύτερος από τον ρυθµό εξαγωγής ηλεκτρονίων προς την πύλη, οπότε 

η διάταξη φορτίζεται µε αρνητικό φορτίο και η καµπύλη C-VG µετατοπίζεται προς τα δεξιά κατά τη 

διάρκεια σάρωσης της τάσης από της θετικές προς τις αρνητικές τιµές. 

 Το σχ. 6.10 (α) δείχνει την επίδραση των θερµικών κατεργασιών µετά την εµφύτευση, Α1, 

Α2 και Α3, στο παράθυρο µνήµης (∆VFB) των λεπτών στρωµάτων οξειδίου, πάχους 7 nm. Εν 

συγκρίσει µε τη θερµική ανόπτηση Α1, το µέτρο της µεταβολής ∆VFB σαν συνάρτηση της τάσης 

πύλης αυξάνει ουσιαστικά έπειτα από τις θερµικές κατεργασίες Α2 και Α3. Η αύξηση της 

ικανότητας παγίδευσης φορτίου συνδέεται άµεσα µε την ελάττωση του ρεύµατος διαρροής των 

διατάξεων µετά την ανόπτηση Α2 ή Α3. Το ένθετο του σχ. 6.10 δείχνει καθαρά ότι η διαδικασία 

της θερµικής ανόπτησης σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου, οδηγεί σε σηµαντική ελάττωση της 

αγωγιµότητας των εµφυτευµένων στρωµάτων. 

 Το σχ. 6.10 (β) εξετάζει το χρόνο συγκράτησης του παγιδευµένου φορτίου, σε θερµοκρασία 

δωµατίου, για την περίπτωση των εµφυτευµένων δειγµάτων πάχους 7 nm, θερµικά 

επεξεργασµένων υπό συνθήκες Α2 και Α3. Η καταγραφή της τάσης επίπεδης ζώνης των διατάξεων 

µε το χρόνο πραγµατοποιήθηκε έπειτα από την εφαρµογή ηλεκτρικού στρες +5 V ή -5 V διάρκειας 

300 ms στο ηλεκτρόδιο της πύλης, δηλαδή µετά τη διαδικασία έγχυσης ηλεκτρονίων (εγγραφή) ή 

οπών (διαγραφή). Για την περίπτωση της ανόπτησης Α2, το παράθυρο µνήµης στενεύει σηµαντικά 

για τα πρώτα 15 λεπτά και στη συνέχεια µειώνεται από τα 0,8 στα 0,4 V µέσα σε χρόνο 11 ωρών. 

Για την εξεταζόµενη περιοχή χρόνου, η ανόπτηση Α3 παρέχει εµφανώς µεγαλύτερα παράθυρα 

µνήµης. Μετά από 11 ώρες αναµονής το εύρος του παράθυρου µνήµης εµφανίζεται γύρω στα 1 V. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι επιπρόσθετα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε ίδιου τύπου 

δείγµατα τα οποία καλύφθηκαν από παχύ στρώµα οξειδίου εναπόθεσης (πάχους 15 nm) εµφανίζουν 

παρόµοιους ρυθµούς µείωσης της τάσης επίπεδης ζώνης, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία 

απώλειας φορτίου λαµβάνει χώρα, κυρίως, διαµέσου του κάτω στρώµατος του οξειδίου σήραγγας 
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Σχήµα 6.10: (α) Μεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) σαν συνάρτηση της τάσης πύλης, για 
κυκλική σάρωση τάσης, για λεπτά στρώµατα SiO2, πάχους 7 nm εµφυτευµένα µε 1 keV/ 2×1016 Si+ 
cm-2 (περιοχή επιβράδυνσης 5:1 keV) και εν συνεχεία θερµικά κατεργασµένα υπό συνθήκες 
ανόπτησης Α1, Α2 ή Α3. Το ρεύµα πύλης των δειγµάτων, λαµβανόµενο στο σκοτάδι µε σάρωση 
της τάσης πύλης (1 V/s) στην περιοχή συσσώρευσης, δείχνεται ως ένθετο. (β) Χαρακτηριστικές 
συγκράτησης δεδοµένων για την περίπτωση των θερµικών κατεργασιών Α2 και Α3, λαµβανόµενες 
έπειτα από την εφαρµογή τάσης + 5 V ή –5 V στο ηλεκτρόδιο της πύλης για 300 ms. 
 
 
και όχι µέσω του πάνω στρώµατος του οξειδίου ελέγχου. 

 Συνοπτικά, τα ηλεκτρικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η εµφύτευση λεπτών στρωµάτων 

SiO2 µε ιόντα Si χαµηλής ενέργειας συνοδευόµενη από κατάλληλη θερµική κατεργασία σε 

περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου βελτιώνει σηµαντικά τα χαρακτηριστικά µνήµης του 

εµφυτευµένου στρώµατος, καθιστώντας το σύστηµα αυτό ελκυστικό για την ανάπτυξη κυττάρων 

µνήµης µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων και χαµηλής τάσης λειτουργίας.  

 
 
6.4 Ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία καθαρισµού πριν 

από τη θερµική ανόπτηση  

 
Ένα τελευταίο τεχνολογικό ζήτηµα που πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν σχετίζεται µε τη 

διαδικασία που χρησιµοποιείται για τον αναγκαίο καθαρισµό, πριν από τη θερµική ανόπτηση σε 

υψηλή θερµοκρασία, των εµφυτευµένων υµενίων SiO2. Η πιο συνηθισµένη χηµική διαδικασία 

καθαρισµού, η οποία αναφέρεται ως RCA [6.13], περιλαµβάνει τη διαδοχική εµβύθιση του 

δείγµατος σε δύο χηµικά διαλύµατα: διάλυµα ΝΗ4ΟΗ:Η2Ο2:Η2Ο (SC1) και διάλυµα 

HCl:H2O2:H2O (SC2). Η καθιερωµένη διαδικασία RCA µπορεί να γίνει ακατάλληλη όταν αυτή 
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Σχήµα 6.11: Μεταβολή της τάσης επίπεδης ζώνης (∆VFB) σαν συνάρτηση της κυκλικής σάρωσης 
της τάσης πύλης για λεπτά στρώµατα SiO2, πάχους 7 nm εµφυτευµένα µε 1 keV/ 2×1016 Si+ cm-2 
(περιοχή επιβράδυνσης 5:1 keV) και εν συνεχεία θερµικά κατεργασµένα σε περιβάλλον αέριου 
µείγµατος Ν2/Ο2 άνευ καθαρισµού ,ή µετά από κατεργασίες καθαρισµού SPM, SC1/SC2, ή SC2. 
Εν συγκρίσει µε το µη καθαρισµένο δείγµα (αριστερή µικροφωτογραφία ΤΕΜ), η συνδυασµένη 
διαδικασία καθαρισµού SC1/SC2 αποµακρύνει ένα λεπτό στρώµα οξειδίου πάχους περίπου 1,5 nm 
(δεξιά µικροφωτογραφία ΤΕΜ). Η εξέταση ΤΕΜ πραγµατοποιήθηκε πριν τη θερµική ανόπτηση. 
Για την καλύτερη παρατήρηση, αναπτύχθηκε µέσω εναπόθεσης σε θερµοκρασία δωµατίου ένα 
στρώµα πολύ-κρυσταλλικού Si πάνω από κάθε υµένιο. 
 
 
χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό οξειδίων, επειδή το διάλυµα SC1 διαλύει το SiO2 µε ρυθµό ο 

οποίος αυξάνει, τόσο µε την περιεκτικότητα σε ΝΗ4ΟΗ, όσο και µε τη θερµοκρασία του 

διαλύµατος [6.13]. Για την περίπτωση οξειδίων εµφυτευµένων µε υψηλή δόση ιόντων Si η 

κατάσταση µπορεί να γίνει καταστροφική ακόµη και όταν ο καθαρισµός πραγµατοποιείται µέσω 

συστήµατος υπέρηχων (megasonic cleaning) µέσα σε χαµηλής θερµοκρασίας αραιωµένα διαλύµατα 

SC1 (π.χ., 1:1-2:50-100) [6.4]. Το σχ. 6.11 δείχνει την επίδραση της διαδικασίας καθαρισµού, µε 

χρήση αραιωµένων διαλυµάτων SC1 (π.χ., 1:2:100, 70 °C, 5 λεπτά) και SC2 (π.χ., 1:1:50, 70 °C, 5 

λεπτά), στα χαρακτηριστικά µνήµης λεπτών στρωµάτων SiO2, πάχους 7 nm εµφυτευµένων µε ιόντα 

Si ενέργειας 1 keV σε δόση 2×1016 ιόντα cm-2 και εν συνεχεία θερµικά κατεργασµένων στους 950 

°C για 30 λεπτά σε περιβάλλον αέριου µείγµατος Ν2/Ο2. Η σύγκριση γίνεται µε εµφυτευµένα και εν 

συνεχεία θερµικά κατεργασµένα δείγµατα στις ίδιες συνθήκες, τα οποία είτε δεν έχουν υποστεί 

καµία επεξεργασία καθαρισµού πριν τη θερµική ανόπτηση (άνευ καθαρισµού), είτε η διαδικασία 

καθαρισµού έγινε µε εµβύθισή τους σε διάλυµα piranha (H2SO4:H2O2, 1:1, SPM, 130 °C, 15 

λεπτά), ή σε διάλυµα µόνο SC2 (π.χ., 1:1:50, 70 °C, 5 λεπτά). Όπως φαίνεται στο σχ. 6.11, η 

συνδυασµένη διαδικασία καθαρισµού, µε διαδοχική εµβύθιση εντός των διαλυµάτων SC1 και SC2, 
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υποβαθµίζει σηµαντικά την ικανότητα αποθήκευσης φορτίου εντός των οξειδίων, γεγονός το οποίο 

οδηγεί σε µικρότερα παράθυρα µνήµης εν συγκρίσει µε την περίπτωση των µη-καθαρισµένων 

δειγµάτων ή αυτών που έχουν υποστεί τις διαδικασίες καθαρισµού SPM ή SC2. Η παρατήρηση 

µέσω ΤΕΜ των υµενίων SiO2 µετά την εµφύτευση και τον καθαρισµό αποκαλύπτει ότι η 

διαδικασία καθαρισµού SC1 και SC2 προκαλεί την αποµάκρυνση ενός στρώµατος οξειδίου πάχους 

περίπου 1,5 nm (σχ. 6.11). Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι το διάλυµα SC1 θα 

πρέπει να παραληφθεί ή να αντικατασταθεί από άλλο διάλυµα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο 

ηλεκτρικής υποβάθµισης των εµφυτευµένων οξειδίων. 

 
 
6.5 Προς εφαρµογές µνήµης τύπου-FLASH χαµηλής τάσης 

λειτουργίας 

 
Η παρούσα ενότητα εξετάζει το ελκυστικό ενδεχόµενο κατασκευής διαµέσου της τεχνικής 

ULE-IBS πρακτικών κυττάρων µνήµης νανο-κρυστάλλων Si µε δυνατότητα πραγµατικά µόνιµης 

συγκράτησης δεδοµένων και χαρακτηριστικά λειτουργίας (π.χ. χρόνοι και τάσεις εγγραφής/ 

διαγραφής) καλύτερα από αυτά των συµβατικών κυττάρων αποµονωµένης πύλης.  

 
 
6.5.1 Πειραµατικά κύτταρα µνήµης νανο-κρυστάλλων Si 
 

Για την αξιολόγηση της τεχνικής ULE-IBS σε εφαρµογές µνήµης µόνιµης συγκράτησης 

κατασκευάστηκαν τρανζίστορς nMOS αποµονωµένης νανο-κρυσταλλικής πύλης Si. Οι 

πειραµατικές διατάξεις φτιάχτηκαν στο ΙΜΗΛ χρησιµοποιώντας την τεχνολογία nMOS 2 µm. 

Εκτός από τα επιπλέον βήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη διαδικασία σύνθεσης των νανο-

κρυστάλλων Si, η διαδικασία κατασκευής των πειραµατικών διατάξεων ήταν παρόµοια µε αυτήν 

των συµβατικών διατάξεων MOS [για τις λεπτοµέρειες κατασκευής βλ. κεφ. 5, ενότητα 5.3.1]. Για 

την κατασκευή χρησιµοποιήθηκαν δισκία µονό-κρυσταλλικού Si διαµέτρου 4-ιντσών µε 

προσανατολισµό (100) και νόθευση τύπου-p, πάνω στα οποία αναπτύχθηκαν µέσω ξηρής 

οξείδωσης λεπτά στρώµατα οξειδίου πύλης (πάχους ~ 7 nm). Για τη σύνθεση και την ενσωµάτωση 

δισδιάστατης συστοιχίας αποµονωµένων µεταξύ τους Nc-Si µέσα στα οξείδια πύλης, τα υµένια 

εµφυτεύτηκαν αρχικώς σε θερµοκρασία δωµατίου µε ιόντα Si ενέργειας 1 keV σε δόση 2×1016 

ιόντα cm-2. Η εµφύτευση πραγµατοποιήθηκε µέσω του συστήµατος χαµηλής εµφύτευσης Axcelis 

GSD-implanter µε ενεργή τη λειτουργία ουδετεροποίησης του φορτίου και υπό συνθήκες 
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Σχήµα 6.12: Απεικόνιση κάθετης όψης των 
πειραµατικών διατάξεων nMOS αποµονωµένης 
νανο-κρυσταλλικής πύλης Si.  
 
 
 
 
 

πιβράδυνσης ιοντικής δέσµης στην περιοχή των 5:1 keV. Εν συνεχεία ακολούθησε η διαδικασία 

ης θερµικής ανόπτησης η οποία πραγµατοποιήθηκε µετά τη διαδικασία καθαρισµού SPM στους 

50 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον αέριου µείγµατος Ν2/Ο2 (1,5% Ο2 κατ’όγκο). Μετά 

χηµατίσθηκε το ηλεκτρόδιο πύλης µέσω ανάπτυξης πολύ-κρυσταλλικού στρώµατος LPCVD 

άχους 400 nm και επιλεκτικής αποµάκρυνσης του στρώµατος αυτού. Ο σχηµατισµός των 

εριοχών της πηγής και της εκροής επιτεύχθηκε µέσω εµφύτευσης και θερµικής ανόπτησης στους 

00 °C για 20 min σε N2. Τέλος, η συνηθισµένη διαδικασία της θερµικής ανόπτησης PMA (post-

etallization annealing) πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον αέριου µείγµατος N2/H2 (forming gas, 

-10% Η2 κατ’όγκο). 

Το σχ. 6.12 απεικονίζει τη δοµή των πειραµατικών διατάξεων σε κάθετη τοµή. Η εκτίµηση 

ου πάχους των στρωµάτων του οξειδίου σήραγγας (ΤΟ) και του οξειδίου ελέγχου (CO), καθώς και 

ου πάχους της σχηµατιζόµενης νανο-κρυσταλλικής ζώνης (Si-NC) έγινε διαµέσου παρατηρήσεων 

ΕΜ υµενίων SiO2 πάχους 7 nm τα οποία ήταν εµφυτευµένα και θερµικά κατεργασµένα υπό 

υνθήκες πανοµοιότυπες µε αυτές των παραπάνω δειγµάτων. 

.5.2 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των πειραµατικών διατάξεων 

Τυπικές χαρακτηριστικές µεταφοράς των πειραµατικών διατάξεων δείχνονται στο σχ. 6.13 

α). Οι καµπύλες IDS-VG ελήφθησαν µε σάρωση της τάσης πύλης µετά την εφαρµογή για χρονικό 

ιάστηµα 10 ms συµµετρικών παλµών τάσης πλάτους +9 V (εγγραφή) ή -9 V (διαγραφή) στο 

λεκτρόδιο της πύλης. Η τάση εκροής-πηγής VDS κρατήθηκε σταθερή, ίση µε 100 mV. Η έναρξη 

άθε σάρωσης πραγµατοποιήθηκε µετά από παρέλευση περίπου 5 s από την εφαρµογή της τάσης 

γγραφής/ διαγραφής. Πριν από κάθε λειτουργία εγγραφής ή διαγραφής, εκτελέστηκαν τρεις 

ιαδοχικοί κύκλοι εγγραφής/ διαγραφής. Η αρχική (άνευ στρες) καµπύλη µεταφοράς µετρήθηκε µε 

υκλική σάρωση της τάσης πύλης (+2→ -2→ +2 V). Η εφαρµογή θετικού και αρνητικού παλµού 

άσης προκαλεί µετατόπιση της αρχικής καµπύλης IDS-VG προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, 
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Σχήµα 6.13: (α) Χαρακτηριστικές µεταφοράς IDS-VG των τρανζίστορς nMOS µε οξείδια πύλης 
πάχους 7 nm εµφυτευµένα µε 1 keV/ 2×1016 Si+ cm-2 και εν συνεχεία θερµικά κατεργασµένα στους 
950 °C για 30 λεπτά σε περιβάλλον αέριου µείγµατος Ν2/Ο2. Οι καµπύλες ελήφθησαν µε σάρωση 
της τάσης πύλης έπειτα από την εφαρµογή συµµετρικών παλµών τάσης πύλης πλάτους +9 ή-9 V 
για χρόνο 10 ms. Η µη-στρεσαρισµένη καµπύλη µετρήθηκε µε κυκλική σάρωση της τάσης πύλης 
(+2→ -2→ +2 V). Το σχ. (β) δείχνει την τάση κατωφλίου των πειραµατικών διατάξεων σαν 
συνάρτηση διάφορων παλµών τάσης εγγραφής/ διαγραφής (πλάτους και διάρκειας). 
 
 
αντίστοιχα, υποδεικνύοντας ότι ο µηχανισµός έγχυσης φορτίου µέσα στο οξείδιο πύλης των 

διατάξεων λαµβάνει χώρα από το υπόστρωµα. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του θετικού και του 

αρνητικού παλµού τάσης ηλεκτρόνια και οπές, αντίστοιχα, µετακινούνται από το υπόστρωµα Si 

προς τη νανο-κρυσταλλική ζώνη διαµέσου του οξειδίου σήραγγας. Παρόλο ότι το φυσικό πάχος 

του πάνω στρώµατος του οξειδίου είναι µικρότερο από αυτό του κάτω στρώµατος, οι µονωτικές 

ιδιότητες του οξειδίου ελέγχου είναι καλύτερες από αυτές του οξειδίου σήραγγας εξαιτίας της 

σηµαντικής αποκατάστασης των σχετιζόµενων µε την εµφύτευση ζηµιών του οξειδίου ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της ανόπτησης σε περιβάλλον αραιωµένου οξυγόνου [ενότητα 6.3]. Η παραµονή 

τέτοιων δοµικών ζηµιών µετά τη διαδικασία της ανόπτησης, για την περίπτωση του οξειδίου 

σήραγγας, αυξάνει την αγωγιµότητα του στρώµατος αυτού προκαλώντας ουσιαστική φόρτιση των 

νανο-κρυστάλλων σε χαµηλότερες τάσεις από αυτές που θα απαιτούσε η περίπτωση ακέραιου 

στρώµατος SiO2 (π.χ., θερµικό οξείδιο σήραγγας) ίδιου φυσικού πάχους [6.14]. Οι συγκεκριµένες 

συνθήκες εγγραφής/ διαγραφής των +9/-9 V 10 ms επιδεικνύουν παράθυρο µνήµης µε εύρος 

περίπου 1,9 V. Η παράµετρος S (subthreshold swing) των πειραµατικών καµπυλών IDS-VG βρέθηκε 

115 mV/decade. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών χωρητικότητας-τάσης (C-VG) παρόµοιων 

πειραµατικών διατάξεων MOS αποκαλύπτει ότι το επίπεδο της πυκνότητας των διεπιφανειακών 

καταστάσεων στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος (midgap Dit) είναι κάτω από 1011 cm-2 eV-1. 
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Τέτοιες τιµές Dit είναι αρκετά αποδεκτές και υποδεικνύουν ότι η µέθοδος ULE-IBS δεν 

υποβαθµίζει ουσιαστικά την ποιότητα της διεπιφάνειας SiO2/ υποστρώµατος Si.  

Το σχ. 6.13 (β), δείχνει το παράθυρο µνήµης των πειραµατικών κυττάρων για διάφορους 

συµµετρικούς παλµούς τάσης εγγραφής/ διαγραφής (Ε/∆) διάρκειας από 1 έως 100 ms 

(χαρακτηριστικές προγραµµατισµού/ διαγραφής Π/∆). Η τάση κατωφλίου VTH αντιστοιχεί σε 

ρεύµα καναλιού IDS= (W/L)×10 nA. Η λειτουργία του προγραµµατισµού επιδεικνύει φαινόµενα 

κόρου σε χαµηλές τάσεις, π.χ. η σταθεροποίηση της τάσης κατωφλίου εµφανίζεται σε τάσεις 8 και 

9 V για παλµούς εύρους 100 ms και 10 ms, αντίστοιχα. Οι λειτουργίες Ε/ ∆ των +8/-8 V 100 ms και 

+9/-9 V 10 ms οδηγούν σε παράθυρα µνήµης (∆VTH), περίπου, 2,2 και 1,9 V, αντίστοιχα.  

Το σχ. 6.14 (α) δείχνει τις χαρακτηριστικές επαναπρογραµµατισµού (endurance) των 

πειραµατικών κυττάρων µνήµης, για την περίπτωση επαναλαµβανόµενων λειτουργιών Ε/∆ +9/-9 V 

10 ms. Οι καταστάσεις Ε/∆ (΄0’/ ‘1’) επιδεικνύουν σταθερή τάση κατωφλίου (δεν παρατηρείται 

στένεµα ή ολίσθηση στο παράθυρο της µνήµης), ακόµη και έπειτα από 106 λειτουργίες (κύκλους) 

προγραµµατισµού (εγγραφής)/ διαγραφής (Π/∆ ή Ε/∆). Ο χρόνος διατήρησης (retention time) των 

καταστάσεων (εγγραφής ‘0’/ διαγραφής ‘1’) σε θερµοκρασία δωµατίου έπειτα από 106 λειτουργίες 

Ε/∆ +9/-9 V 10 ms δείχνονται στο σχ. 6.14 (β) (χαρακτηριστικές συγκράτησης δεδοµένων). Για τον 

εξεταζόµενο χρόνο αναµονής των 11 ωρών, η κατάσταση εγγραφής φαίνεται να παραµένει σταθερή 

υποδεικνύοντας αµελητέα απώλεια ηλεκτρονικού φορτίου σε θερµοκρασία δωµατίου. Αντίθετα, η 

κατάσταση διαγραφής ολισθαίνει µε το χρόνο αναµονής, µε ρυθµό 0,165 V/ decade σε  0,165 V/ decade σε 
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Σχήµα 6.14: (α) ∆ιάρκεια επαναπρογραµµατισµού της διάταξης δοκιµασµένη για παλµούς 
εγγραφής (εγγραφή ψηφίου ‘0’)/ διαγραφής (εγγραφή ψηφίου ‘1’), +9 V/-9 V διάρκειας 10 ms. (β) 
Χαρακτηριστικές συγκράτησης δεδοµένων σε θερµοκρασία δωµατίου έπειτα από 106 λειτουργίες 
εγγραφής/ διαγραφής. Η οριζόντια διακεκοµµένη γραµµή δείχνει την τάση κατωφλίου της αρχικής 
(άνευ στρες) κατάστασης. 
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θερµοκρασία δωµατίου. Ωστόσο, πρόσφατα πειραµατικά αποτελέσµατα [6.15] αποκαλύπτουν ότι ο 

ρυθµός απώλειας των οπών παραµένει ουσιαστικά ανεξάρτητος από τη θερµοκρασία της µέτρησης. 

Οι λαµβανόµενες, έπειτα από 106 κύκλους Ε/∆ +9/-7 V 10 ms, χαρακτηριστικές συγκράτησης σε 

θερµοκρασία 150 °C εµφανίζουν παράθυρο µνήµης ∆VTH~ 0,75 V για χρόνο αναµονής 5,5 ώρες, 

ενώ η γραµµική παρεµβολή των πειραµατικών σηµείων υποδεικνύει ανιχνεύσιµο παράθυρο µνήµης 

∆VTH~ 0,3 V έπειτα από 10 χρόνια, αποκαλύπτοντας την ικανότητα των πειραµατικών κυττάρων 

για πραγµατικά µόνιµη συγκράτηση των δεδοµένων τους. 

 Ο πίνακας 6.1 παραθέτει βασικά χαρακτηριστικά απόδοσης επιλεγµένων πειραµατικών 

κυττάρων µνήµης νανο-κρυστάλλων κατασκευασµένων µέσω διάφορων τεχνικών. Για καλύτερη 

σύγκριση, συµπεριλαµβάνονται επίσης τα πάχη των οξειδίων σήραγγας και ελέγχου (ΤΟ και CO, 

αντίστοιχα), καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης µνήµης FLASH (τύπου-NOR και 

τύπου –NAND). Τα ελκυστικά χαρακτηριστικά απόδοσης των εξεταζόµενων πειραµατικών 

κυττάρων υποδεικνύουν τις σηµαντικές δυνατότητες της προτεινόµενης τεχνολογίας αποµονωµένης 

πύλης νανο-κρυστάλλων, ULE-IBS, σε εφαρµογές µνήµης FLASH υψηλής πυκνότητας και 

χαµηλής τάσης λειτουργίας. 

 
 

Πίνακας 6.1 
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6.6 Συµπεράσµατα 

 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκε η δυνατότητα βελτιστοποίησης και η αξιοπιστία της 

τεχνολογίας αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων ULE-IBS (Ultra-Low-Energy Ion-Beam-

Synthesis), για εφαρµογές µνήµης µόνιµης και µη-µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων. 

Η ευελιξία της τεχνικής αυτής, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ελκυστικών δοµικών 

επιλογών για την ανάπτυξη διαφορετικών διατάξεων επισηµάνθηκε και επιβεβαιώθηκε διαµέσου 

παρατηρήσεων ΤΕΜ.  

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα τεχνολογικά ζητήµατα τα οποία θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν σηµαντικά τις ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων µνήµης. Τα θέµατα αυτά 

συνοψίζονται ως εξής: (α) ουδετεροποίηση του φορτίου των ιόντων, (β) νόθευση της επιθυµητής 

πολύ-χαµηλής ενέργειας εµφύτευσης, (γ) νόθευση των προσµίξεων του υποστρώµατος, (δ) 

διόγκωση της εµφυτευµένης µήτρας µετά την εµφύτευση, (ε) περιβάλλον θερµικής ανόπτησης, (στ) 

διαδικασία καθαρισµού του εµφυτευµένου στρώµατος οξειδίου πριν την ανόπτηση. 

 Όπως επιβεβαιώθηκε για την περίπτωση των διατάξεων που στοχεύουν εφαρµογές µνήµης 

µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων σε χαµηλή τάση λειτουργίας, η πρακτική επίλυση των παραπάνω 

ζητηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε τις διαδικασίες τόσο της εµφύτευσης σε πολύ χαµηλή-

ενέργεια, όσο και της συνοδευόµενης θερµικής ανόπτησης, αναµένεται να καθορίσει αποφασιστικά 

τη δυναµική της προτεινόµενης τεχνικής σύνθεσης, ULE-IBS σε εφαρµογές µνήµης πολύ-µεγάλης 

κλίµακας ολοκλήρωσης. 

Αν και παραµένουν σηµαντικά θέµατα προς επίλυση, όπως π.χ. η κατανόηση σε βάθος των 

φυσικών κέντρων παγίδευσης φορτίου και των φυσικών µηχανισµών φόρτισης και εκφόρτισης του 

εµφυτευµένου και θερµικά κατεργασµένου συστήµατος, τα έως τώρα ελκυστικά αποτελέσµατα 

υποδηλώνουν ότι επιπλέον ανάπτυξη των διαδικασιών κατασκευής της µεθόδου ULE-IBS ίσως 

οδηγήσει στην υλοποίηση δοµών ουσιαστικών για την εξέλιξη της τεχνολογίας µνήµης MOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
310



 
 
Κεφάλαιο 6: Σύνθεση νανο-κρυστάλλων Si διαµέσου ιοντικής δέσµης πολύ-χαµηλής ενέργειας  για  εφαρµογές µνήµης 
τύπου-NVM  Αξιοπιστία και υπό εξέταση ζητήµατα                                                                             Ε. Καπετανάκης 

6.7 Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 6 
 
[6.1] M. Carrada, C. Bonafos, G. Ben Assayag, D. Chassaing, P. Normand, D. Tsoukalas, V. Soncini, A. Claverie, 

Material Science & Engineering B, Vol. 101, p. 204, (2003). 
 
[6.2] G. B. Assayag, C. Bonafos, M. Carrada, A. Claverie, P. Normand, D. Tsoukalas, Appl. Phys. Lett. Vol. 82, p. 

200, (2003). 
 
[6.3] M. Carrada, C. Bonafos, G. Ben Assayag, D. Chassaing, P. Normand, D. Tsoukalas, V. Soncini, A. Claverie, 

Physica E, Vol. 17, p. 513, (2003). 
 
[6.4] P. Normand, E. Kapetanakis, P.Dimitrakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D. Tsoukalas, C. Bonafos, G. Ben 

Assayag, N. Cherkashin, A. Claverie, J. A. Van Den Berg, V. Soncini, A. Agarwal, M. Ameen, M. Perego, M. 
Fanciulli, “Nanocrystals manufacturing by ultra-low-energy ion-beam-synthesis for nonvolatile memory 
applications”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with 
Materials and Atoms, Vol. B 216, p. 228, (2004). 

 
[6.5] P. Normand1, P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D. Tsoukalas, C. Bonafos, H. Coffin, 

G. Ben Assayag, A. Claverie, V. Soncini, A. Agarwal, Ch. Sohl, M. Ameen, “Processing issues in silicon 
nanocrystal manufacturing by ultra low energy ion beam synthesis for non-volatile memory applications”, 
Microelectronic Engineering, Vol. 73-74, p. 730, (2004). 

 
[6.6] P. Dimitrakis, E. kapetanakis, P. Normand, D. Skarlatos, D. Tsoukalas, K. Beltsios, A. Claverie, G. 

Benassayag, C. Bonafos, D. Chassaing, V. Soncini, “MOS memory structures by very-low-energy-implanted 
Si in thin SiO2”, Material Science and Engineering B, Vol. 101, p. 14, (2003). 

 
[6.7] M. E. Mack, in “Handbook of Ion Implantation Technology”, edited by J. F. Ziegler, pp. 599-646, Elsevier, 

(1992). 
 
[6.8] T. M. Parrill, M. S. Ameen, M. Graf, R. Mazzola, Solid State Technol., p. 38 (2000). 
 
[6.9] G. BenAssayag, W. Sant, F. Olivie, A. Seguela, C. Armand, F. Voillot, A. Claverie, IEEE Ion Implantation 

Technology Proceedings, p. 384, (2000). 
 
[6.10] A. Agarwal, IEEE Ion Implantation Technology Proceedings, p. 293 (2000). 
 
[6.11] P. Normand, E. Kapetanakis, P. Dimitrakis, D. Skarlatos, D. Tsoukalas, K. Beltsios, A. Claverie, G. Ben 

Αssayag, C. Bonafos, M. Carrada, N. Cherkashin, V. Soncini, A. Agarwal, Ch. Sohl, M. Ameen, “Effects of 
annealing conditions on charge storage of Si nanocrystal memory devices obtained by low-energy ion beam 
synthesis”, Microelectronic Eng. Vol. 67, p.629, (2003). 

 
[6.12] P. Normand, E. Kapetanakis, P. Dimitrakis, D. Tsoukalas, K. Beltsios, N. Cherkashin, C. Bonafos, G. Ben 

Αssayag, H. Coffin, A Claverie, V.Soncini, A. Agarwal, M. Ameen, “Effects of annealing environment on the 
memory properties of thin oxides with embedded Si nanocrystals obtained by low-energy ion-beam synthesis”,  
Appl. Phys. Lett., Vol. 83, p. 168, (2003). 

 
[6.13] W. Kern, in “Handbook of Semiconductor Wafer Cleaning Technology”, edited by W. Kern, pp. 3-67, (1993). 
 
[6.14] B. Maiti and J. C. Lee, “Low-pressure chemical-vapor-deposited silicon-rich oxides for nonvolatile memory 

application”, IEEE Electron Device Lett., Vol. 13, p. 624, (1992). 
 
[6.15] P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Tsoukalas, D. Skarlatos, , C. Bonafos, G. Ben Αssayag, A Claverie, M. 

Perego, M. Fanciulli, V.Soncini, R. Sotgiu, A. Agarwal, M. Ameen, C. Sohl, P. Normand, “Silicon nanocrystal 
memory devices obtained by ultra-low-energy ion-beam-synthesis”, Solid-State-Electronics, Vol. 48, p. 1511, 
(2004). 

 

 
311



 
 
Κεφάλαιο 6: Σύνθεση νανο-κρυστάλλων Si διαµέσου ιοντικής δέσµης πολύ-χαµηλής ενέργειας  για  εφαρµογές µνήµης 
τύπου-NVM  Αξιοπιστία και υπό εξέταση ζητήµατα                                                                             Ε. Καπετανάκης 

 
312

[6.16] M. L. Ostraat, J. W. De Blauwe, M. L. Green, L. D. Bell, M. L. Brongersma, J. Casperson, R. C. Flagan, and 
H. A. Atwater, “Synthesis and characterization of aerosol silicon nanocrystal nonvolatile floating-gate memory 
devices”, Appl. Phys. Lett., Vol. 79, p. 433, (2001). 

 
[6.17] C. Gerardi, G. Ammendola, M. Melanotte, S. Lombardo, I. Crupi., “Reliability and retention study of 

nanocrystal cell arrays”, 32nd European Solid-State Device Research Conference, ESSDERC (2002) 
 
[6.18] R. Rao, R. F. Steimle, M. Sadd, B. Hradsky, S. Egley, C. Swift, E. Prinz, J. Yater, S. Bagchi, S. Straub, R. 

Muralidhar, B. White, “Silicon Nanocrystal Memories”, Invited paper presented at Satellite Workshop of 
ESSDERC 2003- Nonvolatile memories with discrete charge nodes-, Estoril, Portugal, (2003). 

 
[6.19] S. Keeney, “A 130 nm Generation High Density ETOX Flash Memory Technology”, IEEE IEDM Tech. 

Dig., p.41, (2001). 
 
[6.20] J.-D. Choi,. S.-S. Cho, Y.-S. Yim, J.-D. Lee, H.-S. Kim, et al, “High Manufacturable 1 Gb NAND Flash Using 

0.12 µm Process Technology”, IEEE IEDM Tech. Dig., p. 25, (2001). 
 



 
 
Κεφάλαιο 7 Επίλογος                                                                                                                                  Ε. Καπετανάκης 
 
 Κεφάλαιο

7 
 
 

Επίλογος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Ανακεφαλαίωση                                                                                                                   314 

7.2 Συµπληρωµατική µελέτη                                                                                                      315 

7.3 Νέες κατευθύνσεις                                                                                                                316 

7.4 Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 7                                                                                                  320 

 
313



 
 
Κεφάλαιο 7 Επίλογος                                                                                                                                  Ε. Καπετανάκης 
 
 

7.1 Ανακεφαλαίωση 
 

Οι ηµιαγωγικές µνήµες MOS (ηλεκτρονικές διατάξεις αποθήκευσης δεδοµένων) 

κυριαρχούν για περισσότερο από 30 χρόνια. Χάρις στην επιδεκτικότητα του τρανζίστορ MOS για 

ελάττωση των επιφανειακών του διαστάσεων, η πυκνότητα των τσιπ µνήµης τετραπλασιάζεται, 

περίπου, κάθε τρία χρόνια, π.χ. από λιγότερο από 1K-bit το 1972 σε περισσότερο από 2G-bit το 

2004. Χωρίς αµφιβολία, οι τωρινές τεχνολογίες ηµιαγωγικής µνήµης έχουν ακόµη αρκετά χρόνια 

ζωής µπροστά (π.χ. οι µνήµες NOR- και NAND-FLASH θα συνεχίσουν να είναι οι βασικές 

τεχνολογίες µνήµης µόνιµης αποθήκευσης τουλάχιστον έως το τέλος αυτής της δεκαετίας). 

Ωστόσο, η πρόσφατη ραγδαία εξάπλωση των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, ως αναγκαίων 

στοιχείων της καθηµερινής µας ζωής (π.χ. κινητά τηλέφωνα, επιγονάτιοι υπολογιστές, ψηφιακές 

κάµερες, ψηφιακές συσκευές καταγραφής ήχου, κλπ.), έχει προκαλέσει δραµατικές αλλαγές στην 

παραδοσιακή χρήση των διάφορων συµβατικών τύπων ηµιαγωγικής µνήµης και νέες εφαρµογές 

ακόµη πιο απαιτητικές εµφανίζονται στο προσκήνιο. Η αυξανόµενη απαίτηση για τσιπς µνήµης, 

µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων, µεγάλης πυκνότητας, υψηλής απόδοσης, χαµηλής τάσης 

λειτουργίας, χαµηλής κατανάλωσης ισχύος και µικρού όγκου συσκευασίας, όλα αυτά µε 

χαµηλότερο κόστος ανά bit αποθήκευσης, έχει κάνει τη βιοµηχανία να διερευνά σήµερα δραστήρια 

το ενδεχόµενο ύπαρξης καλύτερης οδού για την υλοποίηση διατάξεων µνήµης [7.1]. 

Το τρανζίστορ MOS αποµονωµένης πύλης αποτελεί, για τα τελευταία 20 χρόνια, τη βασική 

διάταξη µνήµης µόνιµης αποθήκευσης. Καθώς οι γεωµετρικές διαστάσεις της διάταξης αυτής 

συνεχώς ελαττώνονται, η λειτουργία της αρχίζει να αντιµετωπίζει θεµελιώδεις φυσικούς 

περιορισµούς, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη σµίκρυνση της διάταξης πέρα από τα 45 nm.  

Μεταξύ των ανερχόµενων τεχνολογιών οι οποίες έχουν, πρόσφατα, προταθεί ως 

εναλλακτικές λύσεις επιβίωσης και παράτασης της σύγχρονης τεχνολογίας FLASH ελκυστική 

επιλογή αποτελεί η µνήµη νανο-κρυστάλλων. Η βασική ιδέα της διάταξης αυτής είναι η 

αποθήκευση φορτίου ηλεκτρονίων σε συστοιχία ηλεκτρικά αποµονωµένων νανο-κρυστάλλων στη 

θέση της συµβατικής αποµονωµένης πύλης του κυττάρου της µνήµης FLASH. Η εξεύρεση 

αξιόπιστης τεχνικής ανάπτυξης νανο-κρυστάλλων µέσα σε µονωτικά στρώµατα είναι ένα από τα 

βασικότερα ζητήµατα για τη βιοµηχανική αξιοποίηση της µνήµης νανο-κρυστάλλων. Υπάρχουν 

πολλές µέθοδοι σχηµατισµού, λίγες όµως είναι αυτές που µπορούν να αξιοποιηθούν σε 

βιοµηχανικό επίπεδο. 

Η παρούσα διατριβή πραγµατεύεται την κατασκευή και τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό νέων 

διατάξεων µνήµης νανο-κρυστάλλων. Προτείνει µία νέα µέθοδο κατασκευής δισδιάστατης 
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συστοιχίας νανο-κρυστάλλων ηµιαγωγού µέσα σε λεπτά υµένια οξειδίου του πυριτίου και εξετάζει 

τη δυναµική της τεχνικής αυτής σε ενδεχόµενες εφαρµογές µνήµης, µέσω κατασκευής πρωτότυπων 

διατάξεων MOS. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζει και συζητά διάφορα τεχνολογικά ζητήµατα τα οποία 

συνοδεύουν την κατασκευή των διατάξεων αυτών σε σύγχρονες βιοµηχανικές συνθήκες  

Η ευελιξία της προτεινόµενης τεχνικής, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ελκυστικών 

δοµικών επιλογών για την ανάπτυξη διαφορετικών διατάξεων επιβεβαιώθηκε πειραµατικά 

διαµέσου παρατηρήσεων ΤΕΜ.  

Πρωτότυπες διατάξεις MOS (πυκνωτές και τρανζίστορς) µε ενσωµατωµένη δισδιάστατη 

συστοιχία νανο-δοµών Si, αναπτυγµένη εντός του οξειδίου πύλης σε αποστάσεις σήραγγας από το 

υπόστρωµα p-Si, κατασκευάστηκαν επιτυχώς προσαρτώντας τη διαδικασία σύνθεσης των νανο-

δοµών στις συνήθεις διαδικασίες της τεχνολογίας NMOS. 

Η ενδελεχής µελέτη της ηλεκτρικής συµπεριφοράς των πειραµατικών διατάξεων ανέδειξε 

τη δυνατότητα χρησιµοποίησής τους για ηλεκτρονικές µνήµες. Αποδείχθηκε η λειτουργία τους 

τόσο για µόνιµη όσο και για µη-µόνιµη αποθήκευση πληροφορίας καθώς και η θεωρητικά 

αναµενόµενη ελκυστική δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών ψηφίων. 

 

 

7.2 Συµπληρωµατική µελέτη 
 

Τα κύτταρα µνήµης, τα οποία προτείνονται σε αυτήν την εργασία, είναι βασισµένα σε απλά 

τρανζίστορς MOS µε λεπτά θερµικά κατεργασµένα οξείδια πύλης, εµφυτευµένα µε ιόντα πυριτίου 

υπό ιδιαίτερα-χαµηλή ενέργεια. Το κεφάλαιο 4 αποδεικνύει ότι η συνδυασµένη διεργασία, αρχικώς, 

της εισαγωγής (εντός λεπτού στρώµατος οξειδίου) ιόντων Si σε εξαιρετικά χαµηλή ενέργεια (≤ 2 

keV), και εν συνεχεία της θερµικής ανόπτησης του εµφυτευµένου στρώµατος µπορεί να οδηγήσει 

στη σύνθεση δισδιάστατης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων Si, ενσωµατωµένης µέσα στη λεπτή 

µήτρα SiO2 (Ultra-Low-Energy Ion-Beam-Synthesis, ULE-IBS). Ανάλογα µε την απόσταση της 

σχηµατιζόµενης νανο-κρυσταλλικής στοιβάδας από το κανάλι του τρανζίστορ (παράµετρος η οποία 

εξαρτάται από τις συνθήκες εµφύτευσης, ενέργεια/ δόση, και το αρχικό πάχος του οξειδίου πύλης, 

κεφ. 4 και 6), η συµπεριφορά µνήµης των εµφυτευµένων διατάξεων επιδεικνύει ελκυστικά 

χαρακτηριστικά τα οποία µπορεί να κυµαίνονται από λειτουργίες τύπου-DRAM (κεφ. 5) µεσαίας 

ταχύτητας (π.χ. χρόνοι προγραµµατισµού ~ ή < 1 µs µε εξαιρετική διάρκεια 

επαναπρογραµµατισµού > 1010 φορές) και εκτεταµένου χρόνου ανανέωσης δεδοµένων (1 min), έως 

λειτουργίες τύπου-FLASH (κεφ. 6) χαµηλής τάσης λειτουργίας (~ή < 9 V) και εκτεταµένου χρόνου 
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προγραµµατισµού (~ ή >10 ms) µε δυνατότητα µόνιµης συγκράτησης δεδοµένων (ενδεχοµένως, 

χρόνια). Επίσης, τα πειραµατικά αποτελέσµατα του κεφ. 5 υποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική 

συµπεριφορά των εµφυτευµένων κυττάρων µνήµης εξαρτάται έντονα από τη χωρική διάταξη και τη 

δοµική κατάσταση του εµφυτευµένου πυριτίου µετά τη θερµική ανόπτηση, καθώς επίσης και από 

την παρουσία διάφορων δοµικών ατελειών (οι οποίες δρουν ως κέντρα παγίδευσης φορτίου) µέσα 

στο στρώµα του οξειδίου πύλης και στις διεπιφάνειες SiO2/ νανο-κρυστάλλου Si και SiO2/ 

υποστρώµατος Si.  

Η κατανόηση σε βάθος των φυσικών κέντρων παγίδευσης φορτίου και των φυσικών 

µηχανισµών φόρτισης και εκφόρτισης του εµφυτευµένου και θερµικά κατεργασµένου συστήµατος 

είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών µνήµης των προτεινοµένων 

κυττάρων. Η µοντελοποίηση των χαρακτηριστικών µνήµης (π.χ. του χρόνου συγκράτησης του 

φορτίου) και η προσαρµογή των πειραµατικών δεδοµένων σε ένα ευρύ φάσµα θερµοκρασιών θα 

διαφώτιζε τους µηχανισµούς µεταφοράς φορτίου και τις δυνατότητες των διατάξεων σε εφαρµογές 

µνήµης. 

 Επιπροσθέτως, τα τεχνολογικά ζητήµατα που συνοδεύουν τις διαδικασίες κατασκευής των 

κυττάρων µνήµης, τα οποία επισηµαίνονται στο κεφάλαιο 6, θα πρέπει να διερευνηθούν 

λεπτοµερώς και να επιλυθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διακυµάνσεις των χαρακτηριστικών 

µεταξύ των διαφορετικών κυττάρων µνήµης µέσα στη συστοιχία (π.χ. διακυµάνσεις της τάσης 

κατωφλίου των καταστάσεων εγγραφής/ διαγραφής). Να σηµειωθεί ότι όσο η διασπορά από τη 

µέση τιµή των χαρακτηριστικών µνήµης των κυττάρων αυξάνει, τόσο µειώνεται η ικανότητα 

αναπαραγωγής τους σε µεγάλη κλίµακα ολοκλήρωσης. Κατά συνέπεια, η κατασκευή υπό πλήρεις 

βιοµηχανικές συνθήκες συστοιχίας κυττάρων µνήµης και η στατιστική µελέτη των ηλεκτρικών 

χαρακτηριστικών τους είναι απαραίτητη για την ουσιαστική αξιολόγηση της τεχνικής ULE-IBS σε 

εφαρµογές µνήµης. 

 

 

7.3 Νέες κατευθύνσεις 
 

1. Εµφύτευση διαµέσου µάσκας: Η κατασκευή σχεδόν-οµοεπίπεδης συστοιχίας νανο-κρυστάλλων 

µέσω της προτεινόµενης τεχνικής σύνθεσης ULE-IBS περιορίζει σηµαντικά τις διακυµάνσεις 

βάθους των σχηµατιζόµενων νανο-κρυστάλλων πετυχαίνοντας έτσι ικανοποιητικό έλεγχο στο 

πάχος του οξειδίου σήραγγας. Ωστόσο υπάρχουν κάποια άλυτα ζητήµατα τα οποία πρέπει να 

επιλυθούν ώστε να βελτιστοποιηθεί η οµοιοµορφία των µορφολογικών χαρακτηριστικών των
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                               (α)                                                                                 (β)                       
 
Σχήµα 7.1: Απεικόνιση του πειράµατος εµφύτευσης (α) το οποίο χρησιµοποιεί κατάλληλη µάσκα 
για το σχηµατισµό συµµετρικής συστοιχίας ενσωµατωµένων νανο-σωµατιδίων (Πηγή: [7.2]). Η 
µάσκα µπορεί να είναι µία ξεχωριστή µεµβράνη, όπως δείχνει το σχήµα, ή µπορεί να είναι σε 
άµεση επαφή µε το προς εµφύτευση στρώµα, όπως δείχνει η µικροφωτογραφία SEM (200×200 nm) 
του σχήµατος (β), για την περίπτωση πορώδους πολυµερούς στρώµατος αναπτυσσόµενου πάνω σε 
υµένιο SiO2 (Πηγή: [7.3]). 
 
 
δηµιουργούµενων νανο-δοµών. Μεταξύ των προς επίλυση θεµάτων, τα σηµαντικότερα είναι η 

αδυναµία ελέγχου σε ευρεία κλίµακα των διακυµάνσεων µεγέθους και των αποστάσεων µεταξύ 

γειτονικών νανο-δοµών. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι διακυµάνσεις της τάσης κατωφλίου των 

καταστάσεων προγραµµατισµού των ξεχωριστών κυττάρων της συστοιχίας µνήµης, εξαιτίας της 

ανοµοιοµορφίας µεγέθους και πυκνότητας των νανο-κρυστάλλων (δηλαδή των κέντρων παγίδευσης 

του φορτίου), µεγαλώνουν µε την ελάττωση των γεωµετρικών διαστάσεων του τρανζίστορ 

αποθήκευσης. Έτσι, τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει στις διαδικασίες σµίκρυνσης του κυττάρου η 

αποθήκευση του φορτίου µέσα σε ξεχωριστά και αποµονωµένα κέντρα παγίδευσης φορτίου 

χάνονται εξαιτίας των µεγάλων διακυµάνσεων µεγέθους και πυκνότητας των σχηµατιζόµενων 

νανο-κρυστάλλων. 

Οι τεχνικές λιθογραφικής µάσκας [7.2], ενδεχοµένως, να εξασφαλίσουν το απαραίτητο 

καλούπι για τον σχηµατισµό συµµετρικής συστοιχίας ενσωµατωµένων νανο-δοµών. Σε αυτήν την 

προσέγγιση, σχ. 7.1 (α), µία πρότυπη µεµβράνη µε καλοσχηµατισµένες οµοιόµορφες τρύπες 

χρησιµοποιείται ως µάσκα διαµέσου της οποίας πραγµατοποιείται η εµφύτευση του µονωτικού 

στόχου σε ιδιαίτερα χαµηλή ενέργεια. Η µάσκα µπορεί να είναι µία ξεχωριστή µεµβράνη, όπως 

απεικονίζει το σχ. 7.1 (α), ή µπορεί να είναι σε άµεση επαφή µε την προς εµφύτευση µονωτική 

µήτρα. Για την τελευταία περίπτωση, η τεχνική καθορισµού νανο-µετρικών οπών (µαύρα στίγµατα 

στο σχ. 7.1 (β)) µέσω αυτό-ανάπτυξης κατάλληλου στρώµατος πολυµερούς πάνω σε µονωτικό 

υµένιο (π.χ. πάνω σε φιλµ SiO2 [7.3]), ενδεχοµένως, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

κατασκευή τέτοιων µασκών. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της µάσκας είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Η 
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µεµβράνη θα πρέπει να είναι αρκετά παχιά ώστε να εµποδίζεται η διέλευση των ιόντων διαµέσου 

αυτής, αλλά και αρκετά στέρεα για να µπορεί να αντέξει την εµφύτευση υψηλής δόσης χωρίς να 

σπάσει, να αποσυντεθεί ή να φουσκώσει. Το µέγεθος των οπών µαζί µε τις συνθήκες εµφύτευσης 

και ανόπτησης πιθανόν να καθορίσουν κατά πόσον µία απλή νανο-δοµή ή ένα σύµπλεγµα νανο-

δοµών θα σχηµατιστεί σε κάθε θέση. Παρ' όλα αυτά, αν η τεχνική αυτή θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για το σχηµατισµό συµµετρικής συστοιχίας νανο-κρυστάλλων ενσωµατωµένων 

µέσα σε µονωτική µήτρα, πολλά από τα σηµαντικά εµπόδια που περιορίζουν τη δυναµική τέτοιων 

συστηµάτων σε ηλεκτρονικές και οπτό-ηλεκτρονικές εφαρµογές µνήµης υψηλής πυκνότητας θα 

µπορούσαν να ξεπεραστούν. Εποµένως η τεχνική σύνθεσης ULE-IBS διαµέσου λιθογραφικής 

µάσκας αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί. 

 
2. Κύτταρα µνήµης διπλού νανο-κρυσταλλικού στρώµατος: Όπως επισηµαίνεται στο κεφ. 3 

(ενότητα 3.2.7), µία προσέγγιση για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών µνήµης του κυττάρου νανο-

κρυστάλλων Si είναι η χρήση διπλής συστοιχίας νανο-κουκκίδων αποθήκευσης. Το δεύτερο 

στρώµα νανο-κρυστάλλων φαίνεται να βελτιώνει τις χαρακτηριστικές συγκράτησης του φορτίου 

και ενδεχοµένως τους χρόνους εγγραφής/ διαγραφής. Το σχ. 7.2 (α) απεικονίζει σε κάθετη τοµή τη 

δοµή του τρανζίστορ αποθήκευσης διπλής νανο-κρυσταλλικής πύλης. Η τεχνική σύνθεσης ULE-

IBS επιτρέπει την κατασκευή τέτοιου είδους διατάξεων. Με την εκτέλεση επί πλέον της µίας 

εµφύτευσης σε διαφορετικά επίπεδα ενέργειας και ίσως και δόσης είναι δυνατός ο σχηµατισµός 

περισσοτέρων του ενός στρώµατος νανο-κρυστάλλων µέσα σε λεπτές µονωτικές µήτρες. 

 
 

              
                              (α)                                                                                    (β)                          
 
Σχήµα 7.2: (α) Απεικόνιση κάθετης όψης της δοµής του τρανζίστορ αποθήκευσης (κύτταρο 
µνήµης) µε ενσωµατωµένη διπλή συστοιχία νανο-κρυστάλλων εντός του διηλεκτρικού πύλης. (β) 
Μικροφωτογραφία ΤΕΜ η οποία εµφανίζει το σχηµατισµό, µέσω της τεχνικής σύνθεσης ULE-IBS, 
δύο ξεχωριστών νανο-κρυσταλλικών στρωµάτων (NC) ενσωµατωµένων µέσα σε υµένιο SiO2. Το 
ένθετο δείχνει την αντίστοιχη παρατήρηση ΤΕΜ υψηλής ανάλυσης. 
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Αρχικά πειράµατα, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ‘∆ηµόκριτος’ σε στενή συνεργασία µε το Ερευνητικό Ινστιτούτο CNRS/CEMES της 

Γαλλίας (σχ. 7.2 (β)), αποδεικνύουν τη δυνατότητα της µεθόδου ULE-IBS στην κατασκευή διπλής 

αποµονωµένης πύλης νανο-κρυστάλλων εντός λεπτών υµενίων SiO2 [7.4]. Η εκτίµηση της 

χρησιµότητας τέτοιων δοµών σε εφαρµογές ηλεκτρονικής µνήµης απαιτεί περαιτέρω 

βελτιστοποίηση των συνθηκών σύνθεσης ULE-IBS διπλού (ή πολλαπλού) στρώµατος νανο-

κρυστάλλων, καθώς και λεπτοµερή µελέτη των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των διατάξεων που 

προκύπτουν.  

 Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η άνω αναφερόµενη διαδικασία της ελεγχόµενης 

εµφύτευσης διαµέσου πρότυπης µάσκας, ενδεχοµένως, να οδηγήσει στη σύνθεση διπλής στοιβάδας 

νανο-κρυστάλλων απόλυτα ευθυγραµµισµένων µεταξύ τους. 

 Τέλος, η ευελιξία της τεχνικής σύνθεσης ULE-IBS δίνει τη δυνατότητα κατασκευής νανο-

κρυστάλλων ενσωµατωµένων σε διάφορες διηλεκτρικές µήτρες. Η σύνθεση νανο-δοµών εντός 

διηλεκτρικών χαµηλού φραγµού σήραγγας (όπως, π.χ. ενσωµάτωση νανο-κρυστάλλων Si µέσα σε 

στρώµα νιτριδίου) είναι ιδιαιτέρως ελκυστική και αξίζει τον κόπο να εξεταστεί. Για την περίπτωση 

αυτή, ο χαµηλότερος ενεργειακός φραγµός σήραγγας (π.χ. ~ 2 eV για το Si3N4, ενώ ο φραγµός της 

διεπιφάνειας Si/SiO2 έχει ύψος άνω των 3 eV) επιτρέπει γρήγορες ταχύτητες προγραµµατισµού σε 

χαµηλότερη τάση λειτουργίας, για το ίδιο φυσικό πάχος διηλεκτρικού σήραγγας (π.χ. οξειδίου και 

νιτριδίου).  
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