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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου χαµηλής θερµοκρασίας
(LTPS TFT) είναι απαραίτητα για εφαρµογές ηλεκτρονικών µεγάλης επιφανείας και
επίπεδων οθονών υψηλών επιδόσεων. Τα τελευταία χρόνια, οι επιδόσεις των LTPS
TFT έχουν βελτιωθεί θεαµατικά εξαιτίας των σπουδαίων επιτευγµάτων στον τοµέα της
κρυσταλλοποίησης
κατασκευαστικά

του

βήµατα

πολυκρυσταλλικού
που

πυριτίου

παρουσιάζουν
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και
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στα
από
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του

µονοκρυσταλλικού MOSFET, κυρίως λόγω της απαίτησης για διεργασίες χαµηλών
θερµοκρασιών. Αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν ο χαρακτηρισµός τρανζίστορ
λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si TFT), κρυσταλλοποιηµένων µε
διάφορες παραλλαγές της προηγµένης τεχνικής SLS ELA, και ο µετέπειτα εντοπισµός
των τεχνολογικών παραµέτρων κατά την κατασκευή των διατάξεων που επηρεάζει τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των τρανζίστορ, ώστε να µας επιτραπεί η βελτιστοποιηµένη
κατασκευή τέτοιων διατάξεων υψηλών επιδόσεων.
Αρχικά µελετήσαµε την επίδραση της µικροδοµής του υµενίου της ενεργού περιοχής της
διάταξης, συνδέοντας τα χαρακτηριστικά του ίδιου του υµενίου µε τις ηλεκτρικές
επιδόσεις

των

τρανζίστορ.

Στη

συνέχεια

εξετάσαµε

την

επίδραση

κρίσιµων

κατασκευαστικών βηµάτων για τα LTPS TFT στα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, όπως
το η εναπόθεση του διηλεκτρικού πύλης, η νόθευση και ενεργοποίηση και η επιλογή
κατάλληλων γεωµετρικών διαστάσεων για κανάλι. Μελετήσαµε, επίσης, το ρόλο που
παίζει η επιλογή της τοπολογίας (επάνω πύλη, κάτω πύλη, διπλή πύλη) στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των TFT. Τέλος, στα πλαίσια της βελτιστοποιηµένης ανάπτυξης
τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου υψηλών επιδόσεων, έγιναν και
προσπάθειες εισαγωγής τροποποιήσεων στη µέχρι τώρα τυπική διαδικασία κατασκευής
τους, µελετώντας τη χρήση εναλλακτικών διηλεκτρικών οξειδίων πύλης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μικροηλεκτρονική
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τεχνολογίας

ABSTRACT

Low temperature polycrystalline silicon thin film transistors (LTPS TFTs) are essential
for large area electronics and high performance flat panel displays. In recent years,
LTPS TFT performance has substantially increased due to the important breakthroughs
in the field of polycrystalline silicon crystallization and also due to the optimization of the
process steps that differ from those of typical MOSFETs, mainly because of the
requirement for low temperature procedures. The object of the present dissertation was
the electrical characterization of polycrystalline Silicon thin film transistors (poly-Si
TFTs), crystallized with different variations of the advanced technique SLS ELA, and the
determination of process technological parameters that affect the device performance,
in order to further optimize the production of such high performance transistors.
We began studying the effect of the TFT active region film microstructure, relating the
film characteristics themselves with the electrical performance of the TFTs. Then, we
examined the relationship between critical process steps-namely gate dielectric
deposition, doping and activation and the channel dimensions to be selected-and TFT
electrical characteristics. We also studied the role of the topology (top gate, bottom
gate, double gate) on TFT performance. Finally, attempting to further optimize the
fabrication process of LTPS TFTs, we tried to modify the typical procedure, studying the
use of alternative gate dielectrics.

SUBJECT AREA: Microelectronics
KEYWORDS: Thin Film Transistor, Polycrystalline Silicon, Crystallization techniques,
electrical characterization, process optimization
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει τεράστιες
αλλαγές

στην

καθηµερινότητα

των

ανθρώπων

παγκοσµίως.

Συγκεκριµένα,

η

«επανάσταση» της µικροηλεκτρονικής έχει καταστήσει τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές
(προσωπικούς

υπολογιστές,

κινητά

τηλέφωνα,

καταναλωτικά

ηλεκτρονικά

κλπ.)

απαραίτητες για τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας. Όσο, όµως, η έρευνα προχωρά
τόσο

περισσότερες νέες µικροηλεκτρονικές εφαρµογές έρχονται

στο

προσκήνιο,

προσφέροντας νέες µελλοντικές προοπτικές. Μια από αυτές είναι και τα λεγόµενα
ηλεκτρονικά µεγάλης επιφανείας, όπου τα µικροηλεκτρονικά κυκλώµατα δε θα βρίσκονται
πλέον περιορισµένα σε ψηφίδες πυριτίου αλλά σε οποιοδήποτε υπόστρωµα οσοδήποτε
µεγάλης διάστασης. Το πρώτο και χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τέτοιων εφαρµογών, το
οποίο έχει κατακτήσει την παγκόσµια αγορά στις µέρες, είναι οι επίπεδες οθόνες και
τηλεοράσεις. Προκειµένου, όµως, να αναπτυχθούν περισσότερες και πιο απαιτητικές
εφαρµογές ηλεκτρονικών µεγάλης επιφανείας, αλλά και να βελτιωθούν οι επιδόσεις των
ήδη υπάρχουσων, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του ακρογωνιαίου
λίθου αυτής της τεχνολογίας : του τρανζίστορ λεπτού υµενίου.
Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, ο σκοπός της συγκεκριµένης διατριβής ήταν η ανάπτυξη της
τεχνολογίας κατασκευής τέτοιων υψηλών επιδόσεων τρανζίστορ λεπτών υµενίων και η
εξεύρεση τρόπων βελτιστοποίησής τους. Ασχοληθήκαµε µε τρανζίστορ λεπτών υµενίων
πολυκρυσταλλικού πυριτίου προηγµένων τεχνικών κρυσταλλοποίησης λόγω των ιδιαίτερα
αυξηµένων επιδόσεών τους σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Για αυτό το λόγο, εξάλλου, είναι και
αυτά που θεωρούνται από τη βιοµηχανία τα πιο πολλά υποσχόµενα για εφαρµογές
υψηλών απαιτήσεων.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και διενεργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος ΠΕΝΕ∆ 2003 µε αριθµό
03Ε∆550.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Μακροηλεκτρονική και το τρανζίστορ λεπτού υµενίου.

Για πάνω από µισό αιώνα η τεχνολογία της µικροηλεκτρονικής προοδεύει µέσω της
σµίκρυνσης, οδηγώντας σε σηµαντικές αυξήσεις της υπολογιστικής ισχύος και συνεχείς
µειώσεις στο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, η αξιοσηµείωτη πρόοδος στη µεγέθυνση της
κλίµακας των ηλεκτρονικών συστηµάτων προωθεί την εµφάνιση ενός νέου πεδίου, της
µακροηλεκτρονικής (macroelectronics). Στη µακροηλεκτρονική οι µικροηλεκτρονικές
διατάξεις

είναι

κατανεµηµένες,

αλλά

ταυτόχρονα

και

ολοκληρωµένες

µέσα

σε

υποστρώµατα µεγάλης επιφάνειας, µε µεγέθη πολύ µεγαλύτερα από αυτά των δισκιδίων
πυριτίου (Si wafers).
Στις µέρες µας, η βιοµηχανία των µακροηλεκτρονικών µεγαλώνει δραµατικά, µε τρόπο
παρόµοιο όπως αυτή των µικροηλεκτρονικών. Το πιο απτό και καθηµερινό παράδειγµα
προϊόντος αυτής της βιοµηχανίας είναι οι επίπεδες οθόνες (flat-panel displays-FPDs), που
έχουν ξεκινήσει ταχύτατα, από το 2000 περίπου, να αντικαθιστούν τις οθόνες σωλήνα
καθοδικών ακτινών (cathode-ray tube displays-CRT) τόσο όσον αφορά τις οθόνες
υπολογιστών, όσο και όσον αφορά τις συσκευές τηλεόρασης. Οι επίπεδες οθόνες µας
έχουν επιτρέψει εφαρµογές που ήταν αδύνατες µε την παλιότερη τεχνολογία των οθονών
καθοδικών ακτινών [1]. Για παράδειγµα, στο ιπποδρόµιο του Τόκιο στην Ιαπωνία υπάρχει
εγκατεστηµένη η µεγαλύτερη οθόνη στον κόσµο (Εικόνα 1), κατασκευασµένη από τη
Mitsubishi Diamond Vision, µε διαστάσεις περίπου 8 µέτρων σε ύψος και 67 µέτρων σε
πλάτος [2]. Μπορεί να δείχνει ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη µέχρι και τρεις κούρσες, ενώ το
κόστος της ανέρχεται στα 28 εκατοµµύρια δολάρια.
Αυτή η εµπορική επιτυχία των επίπεδων οθονών άνοιξε το δρόµο για µια καινούρια και
πολλά υποσχόµενη εποχή στα ηλεκτρονικά µεγάλης επιφάνειας (large area electronics).
Άλλες αναδυόµενες εφαρµογές, όπως τα έξυπνα υφάσµατα (e-textiles) [3], η τυλιγόµενη
οθόνη (rollable display) [4], το εκτυπώσιµα στοιχεία λεπτού υµενίου (printable thin-film
devices) [5] και η ηλεκτρονική επιδερµίδα [6] (electronic skin), αλλά και η επόµενη γενιά
∆έσποινα Χ. Μόσχου
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επίπεδων οθονών οργανικών διόδων εκποµπής φωτός (Organic Light Emitting DiodesOLED) [7], παρουσιάζουν περαιτέρω επιθυµητά χαρακτηριστικά των µακροηλεκτρονικών
συστηµάτων: την ευκαµψία, τη φορητότητα και το χαµηλό κόστος [8]. Προκειµένου να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η τάση είναι να κατασκευάζονται τα µακροηλεκτρονικά σε
εύκαµπτα υποστρώµατα, π.χ. πολυµερή.

Εικόνα 1

Η µεγαλύτερη οθόνη στον κόσµο, στο ιπποδρόµιο του Τόκιο στην Ιαπωνία.

Όπως, όµως, η βάση για την ανάπτυξη µικροηλεκτρονικών κυκλωµάτων ήταν και είναι
το τρανζίστορ, έτσι και η βασική διάταξη για εφαρµογές µακροηλεκτρονικών είναι το
τρανζίστορ λεπτού υµενίου (thin film transistor-TFT) [9]. Αφού µιλάµε για ηλεκτρονικά
κυκλώµατα κατασκευασµένα σε υλικά διαφορετικά από wafers πυριτίου, το µοναδικό αυτό
είδος τρανζίστορ που µπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε άλλο υπόστρωµα (π.χ.
γυαλί, πολυµερές κλπ.) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος µιας τέτοιας τεχνολογίας [10]. Ο ρόλος
αυτός των τρανζίστορ λεπτού υµενίου είναι που τα έχει καταστήσει ένα πολλά υποσχόµενο
ερευνητικό πεδίο, καθώς χωρίς αυτά η ανάπτυξη µακροηλεκτρονικών θα ήταν αδύνατη.
Πράγµατι, η µέχρι τώρα ανάπτυξη TFT σε υποστρώµατα γυαλιού εξυπηρέτησε τη
βιοµηχανία των µακροηλεκτρονικών, οδηγώντας στην ανάπτυξη των επίπεδων οθονών και
των φωτοβολταϊκών πάνελ. Για την επόµενη, όµως, γενιά των µακροηλεκτρονικών, δηλαδή
τα εύκαµπτα συστήµατα [11], θα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τρανζίστορ βελτιωµένων
χαρακτηριστικών πάνω σε εύκαµπτα πλέον υποστρώµατα. Οι διαστάσεις των τρανζίστορ
αυτών δε θα χρειάζεται να είναι κάτω του µικροµέτρου, όπως συµβαίνει τώρα στη
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µικροηλεκτρονική. Αντίθετα, διαστάσεις της τάξης του µικροµέτρου είναι αποδεκτές και θα
βοηθήσουν και σε πιο οικονοµική διαδικασία κατασκευής.
Ενώ, λοιπόν, η µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενη τεχνολογία τρανζίστορ λεπτών υµενίων
είναι πολύ ανεπτυγµένη, οι εφαρµογές της είναι περιορισµένες στα σηµερινά τους όρια. Για
παράδειγµα, οι µέχρι τώρα προσπάθειες να εφαρµοστεί η υπάρχουσα τεχνολογία TFT για
εύκαµπτες οθόνες δεν ήταν πολύ επιτυχηµένη. Επίσης, οι επιδόσεις των κυκλωµάτων TFT
είναι εξαιρετικά χαµηλές εξαιτίας των ιδιαίτερα χαµηλών ηλεκτρικών επιδόσεων των
τρανζίστορ, σε σχέση µε τα αντίστοιχα µονοκρυσταλλικού πυριτίου [12]. Οι υπάρχουσες
µέθοδοι κατασκευής περιορίζονται λόγω των χρησιµοποιούµενων υλικών και έχουν σαν
αποτέλεσµα τρανζίστορ χαµηλής ευκινησίας, και άρα κατάλληλα µόνο για χρήση σε
κυκλώµατα χαµηλών συχνοτήτων [13]. Συνεπώς, εφαρµογές που να απαιτούν κάποια
υπολογιστική ισχύ, δυνατότητα ελέγχου ή επικοινωνίας δε µπορούν να υλοποιηθούν µε την
υπάρχουσα τεχνολογία.
Άρα, προκειµένου να µπορέσουµε να αναπτύξουµε νέες µακροηλεκτρονικές εφαρµογές
σε εύκαµπτα υποστρώµατα είναι απαραίτητη η βελτίωση των χαρακτηριστικών των TFT,
κρατώντας ταυτόχρονα το κόστος κατασκευής υπό έλεγχο [14]. Στην εικόνα 2 µπορούµε να
δούµε ενδεικτικά κάποιες εµπορικές εφαρµογές που θα είναι δυνατές µε τη βελτίωση της
ευκινησίας φορέων των τρανζίστορ λεπτών υµενίων.

Εικόνα 2
υµενίων.

∆υνατότητες νέων εµπορικών εφαρµογών όσο αυξάνεται η ευκινησία των τρανζίστορ λεπτών
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Βέβαια, ταυτόχρονα µε την ευκινησία των τρανζίστορ, που είναι και το κύριο σηµείο στο
οποίο εστιάζεται η έρευνα [15-17], δεν πρέπει να ξεχνάµε και άλλους σηµαντικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των διατάξεων και άρα τις πιθανές
εφαρµογές τους. Ένας από τους σηµαντικότερους είναι και η ανάγκη για λεπτά αλλά
ταυτόχρονα αξιόπιστα διηλεκτρικά πύλης, ώστε να επιτρέπουν λειτουργία σε χαµηλές
τάσεις. Επίσης, ωµικές επαφές χαµηλής αντίστασης θα είναι απαραίτητες, προκειµένου να
ελαχιστοποιηθούν τα παρασιτικά φαινόµενα, παράγοντας εξαιρετικά σηµαντικός για RF
εφαρµογές. Από την άποψη ολοκλήρωσης σε κυκλώµατα, υψηλά ποσοστά λειτουργικών
διατάξεων (yield) και οµοιοµορφία των χαρακτηριστικών τους θα είναι απαραίτητα. Τέλος,
για εύκαµπτα υποστρώµατα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι µεταλλικές διασυνδέσεις
(metallic interconnects) θα είναι τόσο χαµηλής ηλεκτρικής αντίστασης όσο και ανθεκτικές
στις µηχανικές τάσεις που θα υφίσταται το εύκαµπτο υπόστρωµα [18].
Οι πιθανές µελλοντικές εφαρµογές, για τις οποίες θα είναι απαραίτητα αυτά τα υψηλών
επιδόσεων τρανζίστορ λεπτών υµενίων, είναι πολλές, εντυπωσιακές και όχι τόσο µακρινές
όσο φάνταζαν πριν µερικά χρόνια. Μπορούµε να δούµε µερικές στην εικόνα 3, σαν πρώτη
προσέγγιση. Ενδεικτικό της σηµασίας που δίνεται σε αυτή την προοπτική είναι ότι η
αµερικανική υπηρεσία προχωρηµένων ερευνητικών προγραµµάτων άµυνας (Defense
Advanced Research Projects Agency - DARPA) τα τελευταία 10 χρόνια έχει
χρηµατοδοτήσει ερευνητικά προγράµµατα για εύκαµπτες οθόνες, φωτοβολταϊκά λεπτών
υµενίων και µπαταρίες, ώστε να δηµιουργηθούν όλα τα απαραίτητα δοµικά συστατικά ενός
µακροηλεκτρονικού συστήµατος (Εικόνα 4), ανάµεσά τους και το τµήµα των ηλεκτρονικών,
βασισµένο στα τρανζίστορ λεπτών υµενίων [19]. Ανάλογα προγράµµατα υλοποιεί και το
Αµερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (National Insitute of Standards
and Technology - NIST) [20].
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Εικόνα 3

Ενδεικτικές εφαρµογές της τεχνολογίας των τρανζίστορ λεπτών υµενίων της επόµενης γενιάς.

Εικόνα 4

Τα δοµικά συστατικά ενός µακροηλεκτρονικού συστήµατος.

Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές που µελετήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος
για την µακροηλεκτρονική είναι η αύξηση των δυνατοτήτων των τρανζίστορ λεπτών
υµενίων, ώστε να φτάσουν τα RF επίπεδα επιδόσεων που θα τους επιτρέψουν να
χρησιµοποιηθούν σε πολύ µεγάλες, πολύ ελαφριές, χαµηλού κόστους και ηλεκτρονικά
ελεγχόµενες

κεραίες

για

επικοινωνιακά

συστήµατα

άµυνας

και

συστήµατα

παρακολούθησης. Ο στόχος είναι τα TFT να µπορούν να λειτουργήσουν σε συχνότητες
πάνω από 500 MHz για UHF ή µεγαλύτερης συχνότητας εφαρµογές. Κεραίες τέτοιων
χαρακτηριστικών θα µπορούσαν πλέον να ενσωµατωθούν σε µη επανδρωµένα
αεροσκάφη ή ακόµη και να τεθούν σε τροχιά γύρω από τη γη (Εικόνα 5). Επίσης, οι
ελαφριές και εύκαµπτες κεραίες θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε υφάσµατα, ώστε µια
κεραία να µπορεί να φορεθεί (φορητά ηλεκτρονικά - wearable electronics) από
ανθρώπους,

προκειµένου

να

επιτυγχάνεται

βελτιωµένες επικοινωνίες.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

21

αναγνώριση

φιλικών

δυνάµεων

και

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

Όµως, εκτός από τις RF εφαρµογές, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες των τρανζίστορ
λεπτών

υµενίων

στη

µακροηλεκτρονική.

Για

παράδειγµα,

η

δυνατότητα

να

χρησιµοποιήσουµε αποτελεσµατικά τις επιφάνειες µεγάλων δοµών σαν µέρος ενός
έξυπνου δικτύου αισθητήρων θα επιτρέψει τη δηµιουργία συστηµάτων παρακολούθησης
και απόκρισης σε πραγµατικό χρόνο πολύ µεγαλύτερων επιδόσεων. Τα ηλεκτρονικά
συστήµατα και οι αισθητήρες που είναι ολοκληρωµένοι σε µια ολόκληρη επιφάνεια θα
µπορούν να καταγράψουν λεπτοµερείς δοµικές πληροφορίες, επιτρέποντας την έγκαιρη
προειδοποίηση για ζηµιά ή καταπόνηση της δοµής και την πιθανότητα καταστροφής της,

Εικόνα 5

Πιθανές µελλοντικές αµυντικές εφαρµογές τεχνολογίας τρανζίστορ λεπτών υµενίων.

ελαχιστοποιώντας το κόστος συντήρησής της. Μιας και όλα τα οχήµατα και οπλικά
συστήµατα απαιτούν χρονοβόρους ελέγχους και επιθεωρήσεις για την ασφάλεια της
χρήσης τους, η εφαρµογή µιας τέτοιας τεχνολογίας σε π.χ. πολεµικά και πολιτικά
αεροσκάφη ή ακόµη και διαστηµικά λεωφορεία θα ήταν µεγάλης σπουδαιότητας (Εικόνα 6).
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Εικόνα 6

Εφαρµογή τρανζίστορ λεπτών υµενίων για σύστηµα παρακολούθησης δοµικής υγείας.

Τέλος, µια νέα εφαρµογή των βασισµένων στα TFT µακροηλεκτρονικών έχει προταθεί
και από τη NASA. Η NASA αναπτύσσει τις ιδέες «αναπτυσσόµενων» (deployable)
διαστηµικών συστηµάτων για µελλοντικές αποστολές, όπου θα είναι απαραίτητες πολύ
µεγάλες δοµές. Για παράδειγµα, µιλάνε για ραντάρ πολύ µεγάλου ανοίγµατος (>400 m2),
οπτικά τηλεσκόπια (διαµέτρου µεγαλύτερης από 10 m) και ηλιακά ιστία (πλάτους από
µέτρο έως χιλιόµετρο). Για τέτοιες αποστολές, συστήµατα χαµηλής µάζας και όγκου, όπως
αυτά που µπορούν να κατασκευαστούν µε τη βοήθεια της µακροηλεκτρονικής κρίνονται οι
ιδανικοί υποψήφιοι (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7

Εφαρµογή τρανζίστορ λεπτών υµενίων για την κατασκευή «αναπτυσσόµενης» κεραίας.

Επίσης, και η βιοµηχανία του χώρου της µακροηλεκτρονικής αρχίζει να αναπτύσσεται
ραγδαία. Ενδεικτικά, η αµερικανική εταιρεία Sarnoff [21] έχει ενσωµατώσει την τεχνολογία
των TFT σε αρκετά από τα προϊόντα της, όπως συστοιχίες κεραιών σε φάση (phased array
antennas), συστοιχίες παρακολούθησης δοµικής υγείας και ψηφιακά πάνελ ακτίνων X. Μια
µελλοντική εφαρµογή που προτείνει η εταιρεία είναι πιθανώς και για αναγνώριση
ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) σε εύκαµπτα υποστρώµατα, για
την καλύτερη παρακολούθηση της κίνησης των αγαθών.
Όπως βλέπουµε λοιπόν, η µακροηλεκτρονική έχει τη δυνατότητα να ανοίξει νέους
ορίζοντες στην ηλεκτρονική. ∆εν ακολουθεί τη λογική της συµβατικής µικροηλεκτρονικής
για µεγαλύτερα επίπεδα ολοκλήρωσης και συνεχώς ταχύτερες επιδόσεις, αλλά καλύπτει
κενά και ρόλους που η κλασική µικροηλεκτρονική δε µπορεί. Το κυριότερο χαρακτηριστικό
των µακροηλεκτρονικών που τα κάνει τόσο πολλά υποσχόµενα είναι η δυνατότητά τους να
ενσωµατωθούν σε εύκαµπτα υποστρώµατα, οδηγώντας σε προϊόντα επίσης εύκαµπτα
[22], οσοδήποτε µεγάλης διάστασης χρειάζεται, οποιουδήποτε σχήµατος, φορητά και
∆έσποινα Χ. Μόσχου
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χαµηλού βάρους. Ενδεικτική είναι η πρότυπη ιδέα του κινητού τηλεφώνου Morph που
παρουσίασε πρόσφατα η Nokia [23], το οποίο ανάµεσα στις πολλές καινοτοµίες του,
µπορεί να διπλώνεται και να αλλάζει σχήµα ανάλογα µε τις επιθυµίες του χρήστη. Ακόµη, η
ενσωµάτωση αισθητήρων σε εύκαµπτα υποστρώµατα µπορεί να ανοίξει νέους δρόµους
και στην ιατρική, δηµιουργώντας νέες µεθόδους επισκόπησης και θεραπείας [24]. Επίσης,
έχει παρουσιαστεί και συστοιχία φωτοανιχνευτών πάνω σε εύκαµπτο υπόστρωµα [25].
Προκειµένου, όµως, όλες αυτές οι µαγικές προοπτικές να γίνουν πραγµατικότητα, είναι
απαραίτητη η βελτίωση του ακρογωνιαίου λίθου της µακροηλεκτρονικής: του τρανζίστορ
λεπτού υµενίου.
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1.2

Ιστορική εξέλιξη TFT.

Το τρανζίστορ λεπτού υµενίου την τελευταία δεκαετία έχει γίνει για τη βιοµηχανία των
επίπεδων οθονών ό,τι ήταν οι ψηφίδες πυριτίου (silicon chips) για την επανάσταση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών. ∆εκάδες γιγαντιαίων εργοστασίων σήµερα παράγουν
εκατοµµύρια οθόνες κάθε χρόνο, µε κάθε οθόνη να περιλαµβάνει κάποια εκατοµµύρια
TFTs.
Ένας αρκετά καθαρός ορισµός για το TFT είναι αυτός που προτάθηκε από τον Brody
[26]: «Ένα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου κατασκευασµένο σε µη µονοκρυσταλλικό
ηµιαγωγικό υµένιο, εναποτεθειµένο πάνω σε µονωτικό υπόστρωµα».
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, βλέπουµε ότι η ιδέα του τρανζίστορ λεπτού υµενίου και η
πιθανή του χρησιµότητα ήταν αρκετά προγενέστερη από τη διάταξη στη µελέτη της οποίας
οφείλεται ο όρος τρανζίστορ στην πραγµατικότητα. Παρ’ όλα αυτά για πολλά χρόνια
βρισκόταν στη σκιά των ταχύτατα αναπτυσσόµενων διπολικού τρανζίστορ και τρανζίστορ
επίδρασης πεδίου (field-effect transistor - FET).
Η πρώτη πατέντα σχετικά µε το TFT εκδόθηκε το 1934 για λογαριασµό του Lilienfeld
[27] και ακολουθήθηκε την επόµενη χρονιά από τον Heil [28]. Παρόλο που η διάταξη που
περιέγραφε ο Lilienfeld δεν πρέπει να ήταν λειτουργική (Εικόνα 8), ο Heil χρησιµοποιώντας
τα σωστά υλικά είναι πολύ πιθανόν να έφτιαξε τον πρώτο ενισχυτή στερεάς κατάστασης
χρόνια πριν τους Shockley et al [29]. Στην εικόνα 9, παρµένη από την πατέντα του Heil,
µπορούµε πράγµατι να αναγνωρίσουµε όλα τα βασικά στοιχεία ενός τρανζίστορ επίδρασης
πεδίου (πύλη, πηγή, απαγωγό και κανάλι).

Εικόνα 8

Η πρώτη πατέντα TFT, κατοχυρωµένη στον Lilienfeld.
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Εικόνα 9

To TFT σύµφωνα µε την πατέντα του Heil.

Η έρευνα σχετικά µε αυτές τις διατάξεις συνεχίστηκε από τα εργαστήρια Bell. Επειδή
όµως τα αποτελέσµατα που πήραν από τις διατάξεις επίδρασης πεδίου που
κατασκεύασαν, χρησιµοποιώντας για ηµιαγωγό το γερµάνιο, δεν ήταν ικανοποιητικά,
στράφηκαν προς το διπολικό τρανζίστορ, φτάνοντας στις σχετικές έρευνες του Shockley.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 το διπολικό τρανζίστορ λοιπόν αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο αυτής της µεγάλης καινούριας βιοµηχανίας. Στα τέλη της δεκαετίας
εµφανίστηκαν και τα πρώτα ολοκληρωµένα κυκλώµατα [30], µε βάση το διπολικό
τρανζίστορ (bipolar junction transistor - BJT). Καθώς, όµως, οι άνθρωποι της βιοµηχανίας
συνειδητοποιούσαν τη σηµασία που είχε η απλότητα στη διαδικασία κατασκευής σε σχέση
µε την απόδοση των διατάξεων, αναθερµάνθηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο για τα FET
µετάλλου-οξειδίου-ηµιαγωγού (metal oxide semiconductor - MOS) όσο και για το TFT.
Στις αρχές του 1960 λοιπόν, πολλά ερευνητικά εργαστήρια, ανάµεσά σε αυτά τα: RCA
[31-33], GE [34], IBM [35], Raytheon, Westinghouse, Philips [36], ασχολήθηκαν µε την
έρευνα τόσο του MOSFET όσο και του TFT, µε σαφή έµφαση προς το πρώτο. Προς τα
µέσα της δεκαετίας όµως, το MOS επικράτησε έναντι του αντιπάλου του, και έρευνα
σχετικά µε το TFT συνεχίστηκε µόνο στα RCA και Westinghouse.
Το αποτέλεσµά αυτό ήταν σχετικά αναµενόµενο, αν σκεφτεί κανείς ότι δόθηκε πολύ
µεγαλύτερη έµφαση και ερευνητικοί πόροι προς την ανάπτυξη του MOSFET, δεδοµένου ότι
βασιζόταν σε πολύ γνώριµα για τη βιοµηχανία υλικά και διαδικασίες, σε σχέση µε τα
πολυκρυσταλλικά υµένια και τους µονωτές που εναποτίθενται µε εξάχνωση, που
χρησιµοποιούνταν για τα TFT. Άρα, αφού για τα κλασικά λογικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα
το MOSFET επικράτησε και, εκείνη την εποχή, υπήρχαν πολύ λίγες ιδέες για άλλες
εφαρµογές, η ιδέα του TFT φάνηκε να τείνει προς το τέλος της.
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Αυτό που άλλαξε δραµατικά τις προοπτικές των TFT τη δεκαετία του 1970 ήταν η
συνειδητοποίηση ότι η κατασκευή ηλεκτρονικών µεγάλης επιφάνειας ήταν ασύµφορη µε
µονοκρυσταλλικό πυρίτιο. Η ιδέα των ηλεκτρονικών µεγάλης επιφάνειας είχε αρχίσει να
προσελκύει µεγάλο ενδιαφέρον µε την ανακάλυψη και την έρευνα πάνω στους υγρούς
κρυστάλλους. Τότε ξεκίνησε να πρωτοεµφανίζεται η ιδέα µιας οθόνης υγρών κρυστάλλων
[37] (Liquid Crystal Display - LCD). Μια τέτοια οθόνη όµως θα χρειαζόταν ένα τρανζίστορ
τουλάχιστον ανά εικονοστοιχείο (pixel). Θα χρειαζόταν λοιπόν ένας ενεργός πίνακας (active
matrix) τρανζίστορς, διαστάσεων σχεδόν όσο και η οθόνη, ώστε να ελέγχει τη λειτουργία
των υγρών κρυστάλλων [38].
Έτσι, το 1973, ο Brody της Westinghouse [39] παρουσίασε µια οθόνη υγρών
κρυστάλλων µε ενεργό πίνακα (AM-LCD) TFTs από CdSe, ανάλυσης 120×120 pixel και
διαστάσεων 6×6 ιντσών (Εικόνα 10). Από αυτό το σηµείο και µετά το ερευνητικό
ενδιαφέρον σχετικά µε τα TFTs άρχισε να αναθερµαίνεται και πολλά εργαστήρια ξεκίνησαν
να ασχολούνται και πάλι. Η πρόοδος των TFTs, από αυτό το σηµείο και έπειτα, ήταν
ραγδαία [40].
Το 1979 οι LeComber, Spear, και Ghaith [41] παρουσίασαν ένα TFT που
χρησιµοποιούσε άµορφο πυρίτιο σαν ενεργό υλικό και µπορούσε να ικανοποιήσει τις
τεχνικές απαιτήσεις για την οδήγηση οθονών υγρών κρυστάλλων. Η προτίµηση των
φυσικών και µηχανικών στα στοιχειακά υλικά, και το γεγονός ότι το πυρίτιο ήταν ένα υλικό
γνωστό για τις πολύ καλές ιδιότητές του όσον αφορά την επαναληπτικότητα και την

Εικόνα 10

Η πρώτη οθόνη υγρών κρυστάλλων µε τη χρήση ενεργού πίνακα TFTs.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

28

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

εναπόθεσή του σε µεγάλες επιφάνειες, οδήγησαν στην υιοθέτησή του από τη βιοµηχανία
ως το κυρίαρχο ενεργό υλικό για TFTs.
Παρ’ όλα αυτά, ερευνητικές οµάδες συνέχισαν την έρευνα σχετικά µε TFTs από CdSe
και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 [42], ταυτόχρονα µε τις έρευνες για τη
βελτίωση των επιδόσεων των TFT αµόρφου πυριτίου αλλά και της διαδικασίας κατασκευής
τους [43, 44]. Παράλληλα, οι ερευνητές της IBM πρότειναν για πρώτη φορά τη χρήση του
TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου [45]. Αυτά τα TFTs ήταν πολύ υψηλότερων επιδόσεων
αλλά απαιτούσαν ανοπτήσεις σε υψηλές θερµοκρασίες, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να
χρησιµοποιηθεί το γυαλί ως υπόστρωµα. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησαν και οι προσπάθειες για
TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου χαµηλής θερµοκρασίας (Low Temperature Polysilicon LTPS). Το 1986 ανακοινώθηκαν δύο αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα για πίνακες από TFT
αµόρφου πυριτίου τόσο από τη Sharp [46] (Εικόνα 11) όσο και από τη Matsushita [47]
(Εικόνα 12). Ο σκοπός τους ήταν να χρησιµοποιηθούν σε συσκευές τηλεόρασης τσέπης.

Εικόνα 11

Σχηµατικό διάγραµµα του TFT αµόρφου πυριτίου της Sharp.

Εικόνα 12

Σχηµατικό διάγραµµα του TFT αµόρφου πυριτίου της Matsushita.
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Τελειώνοντας, λοιπόν, η δεκαετία του 1980, πολλές εταιρείες είχαν πλέον τεχνογνωσία
σχετικά µε την κατασκευή καλών TFT άµορφου πυριτίου. Συνεπώς, η έµφαση δόθηκε σε
θέµατα επιδόσεων του συνόλου του πίνακα των τρανζίστορς, την επιλογή του κατάλληλου
υλικού πύλης και θέµατα βελτιστοποίησης της διαδικασίας κατασκευής, όπως ο αριθµός
µασκών. Βελτιστοποιώντας όλα αυτά, η βιοµηχανία κινούνταν µε ταχείς ρυθµούς προς την
εµπορευµατοποίηση του προϊόντος των οθονών µε τη χρήση TFT αµόρφου πυριτίου.
Τη δεκαετία του 1990 συνεχίστηκε η έρευνα στα τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού
πυριτίου υψηλής θερµοκρασίας, µε εξαιρετικά αποτελέσµατα να έχουν δηµοσιευτεί από τη
Philips [48]. Αυτά τα τρανζίστορ ξεκίνησαν να χρησιµοποιούνται για λίγες συγκεκριµένες
εµπορικές

εφαρµογές.

Λόγω

όµως,

του

υψηλού

κόστους

τους,

εξαιτίας

των

υποστρωµάτων χαλαζία αντί για γυαλί και των διεργασιών υψηλών θερµοκρασιών, δεν
αποδείχτηκαν οικονοµικά συµφέροντα για µεγάλες οθόνες. Βέβαια, ακολούθησε η ταχύτατη
πρόοδος των TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου χαµηλής θερµοκρασίας. Τα TFTs που
παρουσίασε η Seiko-Epson [49] είχαν χαρακτηριστικά ανάλογα µε αυτά των τότε TFT
πολυκρυσταλλικού πυριτίου υψηλής θερµοκρασίας. Αυτή η τελευταία τεχνολογία, µιας και
τα τρανζίστορ µπορούσαν πλέον να κατασκευαστούν σε φτηνό γυαλί, θα επέτρεπε τη
χρησιµοποίησή τους για οθόνες, ειδικά αν απαιτούνταν η ολοκλήρωση των περιφερειακών
ηλεκτρονικών στο ίδιο υπόστρωµα γυαλιού.
Η απόφαση, λοιπόν, που έπρεπε να πάρει πλέον κάποιος, µε βάση εµπορικά και
οικονοµικά κριτήρια, ήταν αν θα χρησιµοποιήσει για οθόνες TFT άµορφου πυριτίου µε
συνδεδεµένα τα περιφερειακά κυκλώµατα ή TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου µε
ολοκληρωµένα στα ίδιο υπόστρωµα τα περιφερειακά ηλεκτρονικά. Στην αγορά των οθονών
υγρών κρυστάλλων η πρώτη λύση αποδείχτηκε η πιο συµφέρουσα, για τις οθόνες και
τηλεοράσεις µεγάλου µεγέθους. Καθώς, όµως εµφανίζονται νέες τεχνολογίες αντί των
υγρών κρυστάλλων, όπως οι OLEDs, οι οποίες απαιτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά από
τα TFTs, είναι πιθανόν η χρήση των TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου να αποδειχθεί
οικονοµικά συµφέρουσα για τις εταιρείες.
Τέλος, αυτή τη δεκαετία πρωτοεµφανίστηκε ένα νέο είδος TFT, βασισµένα σε ενεργό
υλικό οργανικών ηµιαγωγών [50]. Από τότε, τα οργανικά TFTs (Organic TFTs - OTFTs)
µελετώνται για ολοκλήρωση σε πλαστικά υποστρώµατα, µε σκοπό την εφαρµογή τους σε
εύκαµπτες οθόνες και ηλεκτρονικές συσκευές.
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1.3.

∆οµικά χαρακτηριστικά TFT και αρχές λειτουργίας του.

Το τρανζίστορ λεπτού υµενίου, όπως αναφέρθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια,
είναι ένα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου και πολύ στενός συγγενής του µονοκρυσταλλικού
MOSFET [51, 52]. Αποτελείται από τα ίδια βασικά τµήµατα που αποτελείται και το
MOSFET (Εικόνα 13): Την πύλη (gate), τον απαγωγό (drain) και την πηγή (source).
Ανάµεσα στον απαγωγό και στην πύλη βρίσκεται η περιοχή του καναλιού (ενεργός περιοχή
- active region) που, όταν δεν εφαρµόζεται καµία τάση στην πύλη, δεν επιτρέπει την αγωγή
ρεύµατος από την πηγή στον απαγωγό, µιας και είναι ηµιαγωγός πάντα αντίθετου τύπου
από τις περιοχές αυτές (αν απαγωγός και πηγή είναι n τύπου, η περιοχή του καναλιού θα
είναι p τύπου και αντίστροφα). Η πύλη χωρίζεται από την περιοχή του καναλιού µέσω ενός
υµενίου διηλεκτρικού υλικού, µη επιτρέποντας την αγωγή ρεύµατος µέσα από αυτή, ακόµη
και όταν της εφαρµοστεί τάση. Όταν στην πύλη εφαρµοστεί µια ικανή πόλωση, ένα
επιφανειακό στρώµα αντιστροφής ή αλλιώς κανάλι δηµιουργείται ανάµεσα στις περιοχές
απαγωγού και πηγής και έτσι οι δύο περιοχές ενώνονται µέσω ενός αγώγιµου
επιφανειακού καναλιού (ο ηµιαγωγός έχει γίνει υπό την επίδραση της πόλωσης πύλης
ίδιου τύπου µε τον απαγωγό και την πηγή), µέσω του οποίου µπορεί να ρεύσει ένα µεγάλο
ρεύµα. Η αγωγιµότητα αυτού του καναλιού µπορεί να ρυθµιστεί µεταβάλλοντας την τάση
πόλωσης της πύλης, και συνεπώς αλλάζοντας την πυκνότητα των φορέων του ηλεκτρικού
ρεύµατος. Μερικές φορές κρίνεται απαραίτητο στη δοµή να υπάρχει και ένας τέταρτος
ακροδέκτης που να ελέγχει την περιοχή του καναλιού από την πίσω µεριά, όχι δηλαδή από
την µεριά της πύλης, η λεγόµενη επαφή σώµατος (body contact). Η εφαρµογή τάσης στο
κανάλι από την πίσω επιφάνεια µπορεί επίσης να επηρεάσει την αγωγιµότητά του.
Παρ’ όλες τις οµοιότητές τους, όµως, το τρανζίστορ λεπτού υµενίου και το κλασικό
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου έχουν ορισµένες σηµαντικές κατασκευαστικές διαφορές, οι
οποίες οδηγούν στη διάκριση µεταξύ τους [53]. Αυτές οι διαφορές προκύπτουν κυρίως
εξαιτίας του γεγονότος ότι το υπόστρωµα στο οποίο κατασκευάζεται το TFT δεν είναι ένα
δισκίδιο µονοκρυσταλλικού πυριτίου, όπως στο MOSFET, αλλά ένα υλικό ευαίσθητο στη
θερµοκρασία, όπως π.χ. το γυαλί [54], ή το πλαστικό [55]. Αυτό σηµαίνει ότι, αντίθετα µε
τις διατάξεις MOSFET, το ενεργό στρώµα πρέπει να φτιαχτεί σε ένα τέτοιου είδους υλικό
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και επιπλέον η θερµοκρασία όλων των απαραίτητων διεργασιών για την κατασκευή της
δοµής του τρανζίστορ πρέπει να είναι περιορισµένη στα όρια που υπαγορεύει το υλικό του
υποστρώµατος [56]. Αυτός ο περιορισµός επηρεάζει σηµαντικά βήµατα της διαδικασίας
κατασκευής, όπως τον σχηµατισµό του διηλεκτρικού πύλης και την ενεργοποίηση των
περιοχών νόθευσης.

Εικόνα 13

Σχηµατικό διάγραµµα τυπικού τρανζίστορ επίδρασης πεδίου.

Αυτή η διαφοροποίηση, όµως, του υποστρώµατος ανάµεσα στα TFT και τα MOSFET
έχει και µια πιο άµεση επίδραση στη διαδικασία κατασκευής ενός TFT. Αντίθετα µε τα
MOSFET, όπου το ενεργό στρώµα του τρανζίστορ είναι µέρος του υποστρώµατος, στην
περίπτωση των τρανζίστορ λεπτού υµενίου το ενεργό στρώµα πρέπει να σχηµατιστεί
ξεχωριστά επάνω στο υλικό του υποστρώµατος που θα «φιλοξενήσει» τη διάταξη. Το είδος
του υλικού που θα επιλεγεί για να αποτελέσει το ενεργό στρώµα του τρανζίστορ λεπτού
υµενίου είναι και αυτό που διαχωρίζει τα είδη των TFT. Για παράδειγµα το υλικό της
ενεργού περιοχής µπορεί να είναι είτε πυρίτιο είτε γερµάνιο [57], είτε οποιοσδήποτε άλλος
ηµιαγωγός (π.χ. III-IV ηµιαγωγοί, αγώγιµα οξείδια όπως ZnO) [58-62].
Το υλικό ενεργής περιοχής που σήµερα κυριαρχεί στις εµπορικές εφαρµογές των
τρανζίστορ, κατά κύριο λόγο δηλαδή στις επίπεδες οθόνες, είναι το υδρογονωµένο άµορφο
πυρίτιο (hydrogenated amorphous silicon - a-Si:H) [63]. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές
δοµών ανάλογα µε τη θέση του ενεργού στρώµατος, του διηλεκτρικού πύλης και των
ηλεκτροδίων πηγής και απαγωγού. Ένα κλιµακωτό (staggered) TFT έχει τα ηλεκτρόδια της
πύλης και τα ηλεκτρόδια των απαγωγού και πηγής σε αντίθετες πλευρές του ηµιαγωγού
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[64], ενώ αντίθετα ένα συνεπίπεδο (coplanar) TFT [65] έχει και τα τρία ηλεκτρόδια στην ίδια
πλευρά του ηµιαγωγού (Εικόνα 14). Επειδή το ηλεκτρόδιο της πύλης βρίσκεται στην πάνω
πλευρά του ηµιαγωγού ονοµάζουµε και τις δύο αυτές δοµές, δοµές επάνω πύλης (top
gate).
Η κατασκευή ενός κλιµακωτού TFT επάνω πύλης ξεκινά µε τη δηµιουργία των
ηλεκτροδίων πηγής και απαγωγού πάνω στο υπόστρωµα και την κατάλληλη νόθευσή τους
ώστε να δηµιουργηθούν οι περιοχές n+ για τρανζίστορ n καναλιού ή p+ για τρανζίστορ p
καναλιού. Στη συνέχεια εναποτίθεται το υµένιο a-Si:H που θα αποτελέσει την ενεργό
περιοχή και ακολουθεί η εναπόθεση του διηλεκτρικού πύλης, που είναι συνήθως για αυτά
τα TFT νιτρίδιο του πυριτίου (SiNx) [66-68]. Ακολουθεί η δηµιουργία του ηλεκτροδίου της
πύλης. Για την κατασκευή ενός συνεπίπεδου TFT ακολουθούνται παρόµοια βήµατα, µόνο
που τώρα ξεκινάµε απευθείας µε την εναπόθεση του ενεργού στρώµατος επάνω στο
υπόστρωµα. Ο σχηµατισµός των ηλεκτροδίων απαγωγού και πηγής γίνεται αργότερα,
αφού και αυτά βρίσκονται στην ίδια πλευρά του ηµιαγωγού µε την πύλη.
Και για τα δύο είδη δοµών που αναφέραµε υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσουµε την
κατασκευή αντίστροφα, δηµιουργώντας αρχικά την πύλη επάνω στο υπόστρωµα και
ακολουθώντας τα επόµενα βήµατα ανάλογα µε το αν πρόκειται για κλιµακωτή [69] ή
συνεπίπεδη δοµή. Και στις δύο πάντως περιπτώσεις, επειδή το ηλεκτρόδιο της πύλης

Εικόνα 14

Μερικές από τις πιο δηµοφιλής γεωµετρικές δοµές τρανζίστορ λεπτού υµενίου άµορφου Si.
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βρίσκεται στην κάτω µεριά του ενεργού στρώµατος, συνηθίζουµε να αναφερόµαστε στις
δοµές σαν δοµές κάτω πύλης (bottom gate) [70]. Τέτοιες δοµές χρησιµοποιούνται ευρύτατα
στο χώρο των επίπεδων οθονών, λόγω της διευκόλυνσης που παρέχουν στη δηµιουργία
των υπόλοιπων τµηµάτων της οθόνης.
Για εφαρµογές, όµως, που είναι απαραίτητη η µεγαλύτερη ευκινησία των φορέων του
ρεύµατος µέσα στην ενεργό περιοχή του τρανζίστορ, είναι απαραίτητη η χρήση
πολυκρυσταλλικού πυριτίου σαν ενεργού υλικού, αντί του αµόρφου [71]. Τα είδη των
γεωµετρικών δοµών που αναφέραµε πριν παραµένουν ίδια, όπως και τα βασικά σηµεία
της διαδικασίας κατασκευής. Η διαφορά είναι τώρα ότι, προκειµένου να έχουµε
πολυκρυσταλλικό και όχι άµορφο πυρίτιο σαν ενεργό υλικό, µετά το στάδιο της
εναπόθεσης a-Si ακολουθεί κάποια τεχνική κρυσταλλοποίησής του. Στη βιβλιογραφία
έχουν αναφερθεί πολλές τέτοιες τεχνικές, τις οποίες θα εξηγήσουµε αναλυτικά στο επόµενο
κεφάλαιο. Ευκινησίες φορέων ανάµεσα στις χαµηλές του a-Si και τις υψηλές του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου µπορούµε να πάρουµε και χρησιµοποιώντας νανοκρυσταλλικό
πυρίτιο σαν ενεργό υλικό [72, 73], το οποίο είναι µια ενδιάµεση περίπτωση, πιθανώς
ενδιαφέρουσα για συγκεκριµένες εφαρµογές.
Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε και την περίπτωση των οργανικών τρανζίστορ λεπτού
υµενίου [74, 75], όπου το ενεργό υλικό είναι πλέον κάποιο είδος οργανικού ηµιαγωγού, και
όχι ανόργανου όπως σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις. Η οργανική τους φύση τα
καθιστά ικανά να ενσωµατωθούν σε πλαστικά υποστρώµατα. Αν και οι ευκινησίες αυτών
των τρανζίστορ είναι εξαιρετικά χαµηλές, το γεγονός ότι είναι εφικτή η χρησιµοποίησή τους
για εφαρµογές ελαστικών, ελαφριών, φτηνών ή ακόµη και διαφανών ηλεκτρονικών τα έχει
κάνει µια σηµαντική κατηγορία TFT.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

34

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

1.4

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά TFT και η σχέση τους µε την τεχνολογία

κατασκευής του.

Μιας και το TFT είναι ουσιαστικά πολύ στενός συγγενής των τρανζίστορ επίδρασης
πεδίου που κατασκευάζονται σε δισκίδια πυριτίου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του είναι αρκετά όµοια µε αυτών [76, 77]. Όπως και στα FET
[78], υπάρχουν δύο περιοχές ηλεκτρικής λειτουργίας: η γραµµική περιοχή και η περιοχή
του κόρου. Στη γραµµική περιοχή το ρεύµα του απαγωγού αυξάνεται γραµµικά µε την τάση
του απαγωγού (Vd << Vg), όπως συµβαίνει στην ωµική αγωγή. Από την άλλη πλευρά, τα
ρεύµα του απαγωγού είναι σταθερό µε την αυξανόµενη τάση απαγωγού στην περιοχή του
κόρου.
Για τον υπολογισµό των εξισώσεων ρεύµατος του TFT η κυριότερη υπόθεση που
κάνουµε είναι αυτή της προσέγγισης του σταδιακού καναλιού (gradual channel
approximation), όπου x η κατεύθυνση κάθετη στο κανάλι, y η παράλληλη σε αυτό (Εικόνα
15). Η πυκνότητα φορέων ανά µονάδα επιφανείας στο κανάλι εξαρτάται από το δυναµικό
V(y) που προκαλείται από το δυναµικό απαγωγού Vd.

Εικόνα 15

Σχηµατικό διάγραµµα MOSFET.

Όταν το δυναµικό της πύλης είναι υψηλότερο της τάσης κατωφλίου Vth,το φορτίο στην
περιοχή του καναλιού QI συνδέεται µε το δυναµικό της πύλης Vg µέσω της σχέσης:
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QI=-Cox(Vg-Vth)
όπου Cox η χωρητικότητα του διηλεκτρικού πύλης ανά µονάδα επιφανείας. Στην
παραπάνω εξίσωση το δυναµικό του καναλιού V υποτίθεται ότι είναι µηδενικό. Στην
πραγµατικότητα, όµως, το φορτίο στο κανάλι είναι συνάρτηση του y, και άρα η παραπάνω
εξίσωση υποκαθίσταται από την [79]:
QI=-Cox(Vg-Vth-V)
Ακόµη, το ρεύµα που προκαλείται από τους φορείς πλειοψηφίας µπορεί να γραφτεί ως:
Id=WµnQIEy
όπου W το πλάτος του καναλιού, µn η ευκινησία των ηλεκτρονίων και Ey το ηλεκτρικό
πεδίο στην κατεύθυνση y. Αυτή η εξίσωση είναι µια απλοποιηµένη µορφή της σχέσης για
την πυκνότητα ρεύµατος όπου ο παράγοντας του ρεύµατος διάχυσης θεωρήθηκε
αµελητέος.
Αντικαθιστώντας το Ey=-dV/dy στις παραπάνω εξισώσεις παίρνουµε την παρακάτω
σχέση:
Id dy=W µn Cox (Vg-Vth-V) dV
Ολοκληρώνοντας την παραπάνω σχέση κατά µήκος του καναλιού, δηλαδή από y=0 ως
y=L και από V=0 ως V=Vd, παίρνουµε την έκφραση της προσέγγισης του σταδιακού
καναλιού για το ρεύµα του απαγωγού [80]:
I d = C ox µ n

W
L

1 2

(V g − Vth )V d − 2 Vd 



Στη γραµµική περιοχή, όπου Vd<<Vg, το ρεύµα του απαγωγού µπορεί να γραφτεί ως [81]:
I d = C ox µ n

W
(V g − Vth )Vd
L

Με βάση αυτήν την παραπάνω εξίσωση, µπορούµε να υπολογίσουµε από τις
χαρακτηριστικές µετάδοσης [82] (transfer characteristics) του ρεύµατος απαγωγού ως
προς την τάση της πύλης (Id-Vg, Εικόνα 16) τόσο την τάση κατωφλίου Vth του TFT [83] όσο
και την ευκινησία των φορέων του καναλιού µn λόγω της επίδρασης του πεδίου (field-effect
mobility). Αυτό γίνεται εφαρµόζοντας την παραπάνω γραµµική ως προς Vd σχέση στην
περιοχή της χαρακτηριστικής µετάδοσης όπου αυτή προσεγγίζει πιο πολύ τη γραµµική ως
∆έσποινα Χ. Μόσχου

36

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

προς Vg, δηλαδή την περιοχή όπου η διαγωγιµότητα Gm=dId/dVg παρουσιάζει µέγιστο. Από
την ευθεία που προκύπτει, η κλίση Gm,max της δίνει τον ευκινησία µn µέσω της σχέσης:

µn =

G m , max
W
C ox Vd
L

και το σηµείο τοµής της µε τον άξονα x της τάσης πύλης Vg δίνει την τάση κατωφλίου Vth.

Εικόνα 16

Τυπικές χαρακτηριστικές µετάδοσης MOSFET.

Η πυκνότητα φορέων ρεύµατος λόγω του πεδίου της πύλης παύει να υφίσταται κοντά
στην περιοχή του απαγωγού καθώς το δυναµικό του απαγωγού αυξάνεται. Για την τιµή της
τάσης απαγωγού Vd=Vg-Vth , το κανάλι των ηλεκτρονίων αποκόπτεται τελείως από τον
απαγωγό (περιοχή pinch off) και το ρεύµα του τρανζίστορ φτάνει στον κόρο [84]. Για τάσεις
απαγωγού µεγαλύτερες από αυτήν την τιµή η παραπάνω εξίσωση ρεύµατος που δόθηκε
για τη γραµµική περιοχή δεν ισχύει πλέον. Το ρεύµα σε αυτή την περιοχή, δηλαδή το
ρεύµα κόρου, το οποίο δεν εξαρτάται πλέον από την τάση του απαγωγού δίνεται από τη
σχέση [85]:

I d = C ox µ n

W
(V g − Vth )2
2L

Κατά τη µετάβαση ενός τρανζίστορ από τη µία περιοχή λειτουργίας στην άλλη,
εµφανίζεται ένα µεταβατικό ρεύµα [86] στον απαγωγό (drain current transient). Αυτό το
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ρεύµα θεωρείται ότι εξαρτάται από τις τεχνολογικές παραµέτρους της κάθε διάταξης, ενώ
επηρεάζει και την ορθή λειτουργία των εφαρµογών στις οποίες χρησιµοποιείται ως
διακόπτης ρεύµατος (π.χ. οθόνες LCD) και για αυτό και µελετάται συστηµατικά [87].
Μια άλλη σηµαντική ηλεκτρική παράµετρος λειτουργίας των τρανζίστορ λεπτών
υµενίων είναι και ο λόγος του ρεύµατος απαγωγού στην περιοχή αγωγής Ion του
τρανζίστορ προς το ρεύµα απαγωγού στην περιοχή της αποκοπής Ioff [88, 89] (on/off drain
current ratio, Εικόνα 17), µιας και η κύρια χρήση των TFTs σήµερα είναι σαν ενεργοί
διακόπτες στις οθόνες υγρών κρυστάλλων. Το ρεύµα απαγωγού στην περιοχή της αγωγής
είναι ο παράγοντας που καθορίζει το ρυθµό φόρτισης κάθε pixel, ενώ το ρεύµα απαγωγού
στην περιοχή αποκοπής συνδέεται µε τις διαρροές καθενός pixel στην κατάσταση
αναµονής [90].

Εικόνα 17

Τυπικές χαρακτηριστικές µετάδοσης σε λογαριθµική κλίµακα για τον υπολογισµό του Ιon/Ιoff.

Επίσης, από τη χαρακτηριστική µετάδοσης του τρανζίστορ, επικεντρώνοντας στην
περιοχή κάτω από την τάση κατωφλίου [91, 92], υπολογίζουµε και την κλίση στην
υποκατώφλια περιοχή S [93] (subthreshold swing), που δίνεται από τη σχέση:

 dV g 
S = max 

 d (log I d ) 
Αυτή η παράµετρος µας δείχνει πόσο γρήγορα µπορεί να µεταβεί το τρανζίστορ από την
κατάσταση αποκοπής στην κατάσταση αγωγής και είναι µεγάλης σηµασίας για την καλή
λειτουργία ενός TFT υψηλών επιδόσεων [94].
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Το πόσο καλές επιδόσεις θα έχει ένα τρανζίστορ φαίνεται από τις τιµές των ηλεκτρικών
παραµέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Καθεµιά, όµως, από αυτές επηρεάζεται και
από διαφορετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία
κατασκευής της διάταξης [95, 96]. Έτσι, µπορούµε µέσω του υπολογισµού όλων αυτών
των ηλεκτρικών και τεχνολογικών παραµέτρων να έχουµε µια εικόνα για την
αποτελεσµατικότητα και τις αδυναµίες της διαδικασίας κατασκευής [97]. Τέτοιες
τεχνολογικές παράµετροι είναι η πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων ανάµεσα
στο διηλεκτρικό της πύλης και τον ηµιαγωγό του καναλιού [98], οι πυκνότητα καταστάσεων
µέσα στην περιοχή του καναλιού [99], η αγωγιµότητα [100], καθώς και τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά της διάταξης. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) φαίνονται αυτές οι
βασικές ηλεκτρικές παράµετροι και από ποια τεχνολογικά χαρακτηριστικά εξαρτάται η
καθεµιά, σε γενικές γραµµές.
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Ηλεκτρικό χαρακτηριστικό TFT

Τεχνολογικές παράµετροι

Ion

•

W/L

•

Ευκινησία φορέων υλικού

•

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις

•

Ωµικές επαφές

•

Ενεργειακές καταστάσεις ηµιαγωγού

•

∆ιεπιφανειακές

καταστάσεις

στην

πίσω διεπιφάνεια
Ioff

µ

Vth

S

Πίνακας 1

•

W/L

•

Ενέργεια Fermi ηµιαγωγού

•

Ενεργειακό χάσµα ηµιαγωγού

•

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις

•

Φορτία στην πίσω διεπιφάνεια

•

Επαφή n+ και ηµιαγωγoύ

•

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις

•

Ενεργειακές καταστάσεις ηµιαγωγού

•

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις

•

Φορτία στο διηλεκτρικό της πύλης

•

Νόθευση περιοχής καναλιού

•

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις

•

Ενεργειακές καταστάσεις ηµιαγωγού

Σχέση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών µε τεχνολογικές παραµέτρους
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΙΟΥ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

2.1.

Σηµασία και εφαρµογές τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού

πυριτίου.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού
πυριτίου (poly-Si TFTs) τα τελευταία χρόνια πυροδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από την
ταχύτατη εµπορική ανάπτυξη των επίπεδων οθονών υγρών κρυστάλλων µε χρήση
ενεργού πίνακα διευθυνσιοδότησης (active matrix-addressed flat panel liquid crystal
displays - AMLCDs). Ενώ η παρούσα γενιά οθονών βασίζεται κυρίως στα τρανζίστορ
λεπτού υµενίου άµορφου πυριτίου, η πολύ χαµηλή ευκινησία αυτού του είδους των
τρανζίστορ

περιορίζει

την

τεχνολογία

από

το

να

προχωρήσει

στην

ανάπτυξη

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων οδήγησης πάνω στο ίδιο υπόστρωµα µε τον ενεργό πίνακα
των τρανζίστορ οδήγησης [101, 102]. Η πολύ ανώτερη (σχεδόν 100 φορές µεγαλύτερη)
ευκινησία των τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου φαίνεται ότι είναι
απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση των κυκλωµάτων οδήγησης στην ενεργό
επιφάνεια [103, 104]. Κάτι τέτοιο και θα βελτίωνε τις επιδώσεις της οθόνης και θα µείωνε
και το κόστος συναρµολόγησης της οθόνης. Ειδικά για τις οθόνες υψηλής ανάλυσης (High
Definition TV - HDTV), προκειµένου να ικανοποιηθούν οι αυξηµένες ταχύτητες λειτουργίας,
η λύση του poly-Si TFT φαίνεται σα µονόδροµος [105, 106].
Ήδη, αρκετές εταιρείες και ερευνητικές οµάδες έχουν αφιερώσει σηµαντικούς πόρους
για την ανάπτυξη poly-Si TFTs µε σκοπό την εφαρµογή τους σε οθόνες υψηλής ανάλυσης
[107], ή και για προτζέκτορες συµβατούς µε το πρότυπο HDTV [108]. Μάλιστα, µια
ερευνητική οµάδα από την Ταϊβάν ανέπτυξε και παρουσίασε το 2004 ένα πρότυπο
επίπεδης

οθόνης

υψηλής

ανάλυσης

(Εικόνα

18)

χρησιµοποιώντας

τρανζίστορ

πολυκρυσταλλικού πυριτίου [109]. Επίσης, η SONY έχει ήδη παρουσιάσει έγχρωµες
οθόνες LCD που χρησιµοποιούν τα εν λόγω τρανζίστορ και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ιδανικά για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους [110]. Επίσης, το 2007 πάλι από τη
SONY, παρουσιάστηκε µια νέα οθόνη (Εικόνα 19) πολλαπλής αφής (multitouch screen),
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για να συναγωνιστεί αυτή του ανταγωνιστικού i-phone της Apple [111]. Και αυτή η
εφαρµογή βασίζεται σε τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Εικόνα 18
πυριτίου.

Πρότυπη οθόνη υψηλής ανάλυσης µε τη χρήση τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού

Εικόνα 19
Η νέα οθόνη πολλαπλής αφής της SONY που βασίζεται στο τρανζίστορ λεπτού υµενίου
πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Ακόµη, αυτά τα τρανζίστορ είναι πολύ καταλληλότερα για την κατασκευή οθονών OLED
από τα µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενα τρανζίστορ αµόρφου πυριτίου [112, 113]. Η
τεχνολογία OLED έχει πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την LCD, εξαιτίας του χαµηλότερου
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κόστους της και του µικρότερου πάχους και βάρους των οθονών, µιας και δεν είναι
απαραίτητη η ενσωµάτωση χρωµατικών φίλτρων και µονάδας οπίσθιου φωτισµού. Επίσης,
για κινούµενες εικόνες, ο χρόνος απόκρισης και η γωνία θέασης αυτών των οθονών τις
κάνει ιδανικές. Η τεχνολογία OLED στην ουσία αποτελεί ένα ακόµα γιγαντιαίο βήµα προς
την υψηλότερη ολοκλήρωση ενός συστήµατος οθόνης. Συνδυασµένη µε την ολοκλήρωση
κυκλωµάτων οδήγησης βασισµένα στα τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού
πυριτίου, αυτή η τεχνολογία προβλέπεται να αποτελεί τη βασική τεχνολογία των
µελλοντικών οθονών. Το πρώτο δείγµα αυτής της νέας τεχνολογίας παρουσιάστηκε το
1998 (Εικόνα 20).

Εικόνα 20

Η πρώτη οθόνη poly-Si TFT-OLED.

Το επόµενο πεδίο εφαρµογής των poly-Si TFTs προβλέπεται να είναι το σύστηµα σε
επιφάνεια (system-on-panel-SOP) [114]. Υπάρχουν πολλές επιτυχηµένες εφαρµογές
ολοκλήρωσης µετατροπέων ψηφιακού σε αναλογικό (Digital to Analog Converters-DAC),
µνηµών και άλλων ψηφιακών κυκλωµάτων σε υποστρώµατα συµβατά µε την τεχνολογία
των τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου [115-117]. Ένα ακόµη πιο
εντυπωσιακό επίτευγµα σε αυτό το πεδίο ήταν η παρουσίαση από τη Sharp το 2003 µιας
ολόκληρης µονάδας επεξεργασίας (CPU) επάνω σε γυάλινο υπόστρωµα (Εικόνα 21),
χρησιµοποιώντας poly-Si TFTs τελευταίας τεχνολογίας [118]. Αυτή η επιτυχής κατασκευή
µιας µονάδας επεξεργασίας 8-bit, που περιλαµβάνει 13.000 poly-Si TFTs σε υπόστρωµα
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κατάλληλο για τη µαζική παραγωγή LCDs, δείχνει το πόσο κοντά είµαστε στα συστήµατα
σε επιφάνεια. Πλέον, µπορούµε να φανταζόµαστε ακόµη και υπολογιστές «φύλλου» και
την ενσωµάτωση µονάδας επεξεργασίας, κάρτας γραφικών και οθόνης στο ίδιο γυάλινο
υπόστρωµα. Ακόµη, δίνεται έναυσµα για ιδέες συστηµάτων οπτικής ανταλλαγής
δεδοµένων εισόδου και εξόδου, µε την εκµετάλλευση της διαφανούς φύσης του
υποστρώµατος.

Εικόνα 21
Εικόνα της µονάδας επεξεργασίας (CPU) που κατασκευάστηκε από τη Sharp πάνω σε
υπόστρωµα γυαλιού χρησιµοποιώντας τεχνολογία τρανζίστορ λεπτών υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Ένα ακόµα βήµα προς τα ελαφρά, ανθεκτικά και πιθανώς εύκαµπτα συστήµατα σε
επιφάνεια έγινε µε την παρουσίαση καινοτόµων σαρωτών ανίχνευσης δακτυλικών
αποτυπωµάτων σε γυάλινα και πολυµερή υποστρώµατα [119] (Εικόνα 22). Για να
πραγµατοποιηθούν αυτές οι διατάξεις απαραίτητη ήταν και πάλι η χρήση τρανζίστορ
λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Τέτοιες εύκαµπτες, µικρές και χαµηλού
κόστους διατάξεις θα µπορούν να χρησιµεύσουν σε εφαρµογές όπως οι τραπεζικές, ο
έλεγχος εισόδου, οι έξυπνες πιστωτικές κάρτες και όλες οι εφαρµογές που απαιτούν έλεγχο
ταυτότητας του χρήστη. Ακόµη, γίνονται προσπάθειες για τη δηµιουργία κυκλωµάτων µε
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τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου πάνω σε εύκαµπτα µεταλλικά υποστρώµατα [120122] ή ακόµα και ανάπτυξη µαγνητικών αισθητήρων µε τη χρήση poly-Si TFT [123, 124].
Μιας και τα τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι τα µοναδικά
µέχρι στιγµής που οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες είναι ικανές να καλύψουν όλες αυτές τις
εφαρµογές της µακροηλεκτρονικής που αναφέραµε σε προηγούµενα κεφάλαια, οι οποίες
απαιτούν πολύ µεγάλες ευκινησίες, µεγάλης σπουδαιότητας είναι και η κατασκευή poly-Si
TFTs σε πλαστικά υποστρώµατα [125, 126] (Εικόνα 23). Τέτοιες εφαρµογές έχουν ήδη
αναφερθεί µε µεγάλη επιτυχία στη βιβλιογραφία, καθώς µια τέτοια προοπτική θα άνοιγε
νέους δρόµους για µια µεγάλη ποικιλία νέων, καινοτόµων εφαρµογών.

Εικόνα 22
Σαρωτές δαχτυλικών αποτυπωµάτων κατασκευασµένοι µε τη χρήση τρανζίστορ λεπτών
υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Εικόνα23

Τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου σε πλαστικό υπόστρωµα.
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2.2.

Τεχνολογία κατασκευής poly-Si TFT.

Σε γενικές γραµµές η διαδικασία κατασκευής ενός τρανζίστορ λεπτού υµενίου
πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Εικόνα 24) µοιάζει αρκετά µε µια διαδικασία κατασκευής ενός
MOSFET, δεδοµένου ότι και οι δύο διατάξεις είναι συµβατές µε την τεχνολογία CMOS
[127]. Η διαδικασία διαφοροποιείται στο ότι υπάρχει πλέον το βήµα της εναπόθεσης του
ενεργού υλικού του καναλιού επάνω στο υπόστρωµα, ενώ στο MOSFET το υπόστρωµα
είναι το ενεργό υλικό, αλλά και το βήµα της κρυσταλλοποίησής του. Επίσης, και κάποια
από τα κοινά βήµατα είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της τεχνολογίας των TFT.
Σε αυτά τα βήµατα θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη συνέχεια.
Μια τυπική διαδικασία κατασκευής ενός τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού
πυριτίου επάνω πύλης είναι η ακόλουθη:
1. Εναπόθεση άµορφου πυριτίου επάνω στο υπόστρωµα (συνήθως γυαλί ή
quartz).
2. Κρυσταλλοποίηση

του

άµορφου

πυριτίου

προκειµένου

να

πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.
3. Λιθογραφία 1: Προσδιορισµός νησίδων πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
4. Εγχάραξη πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
5. Εναπόθεση διηλεκτρικού πύλης.
6. Εναπόθεση ηλεκτροδίου πύλης.
7. Λιθογραφία 2: Προσδιορισµός περιοχής πύλης.
8. Εγχάραξη υλικού πύλης.
9. Λιθογραφία 3: Προσδιορισµός περιοχών πηγής και απαγωγού.
10. Νόθευση περιοχών πηγής και απαγωγού.
11. Ενεργοποίηση πηγής και απαγωγού.
12. Εναπόθεση διηλεκτρικού αποµόνωσης.
13. Λιθογραφία 4: Προσδιορισµός επαφών.
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14. Εγχάραξη διηλεκτρικού αποµόνωσης.
15. Εναπόθεση µετάλλου επαφών.
16. Λιθογραφία 5: Μέταλλο πηγής και απαγωγού.
17. Εγχάραξη µετάλλου.
Πολλές παραλλαγές της παραπάνω τυπικής διαδικασίας κατασκευής, συνήθως µε την
προσθήκη και άλλων βηµάτων, ενός τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού
πυριτίου έχουν προταθεί, είτε λόγω βελτιστοποίησης για συγκεκριµένες εµπορικές ανάγκες,
είτε λόγω επιλογής άλλης γεωµετρίας. Για παράδειγµα ένα κατασκευαστικό βήµα που
συναντάµε αρκετά συχνά είναι κάποια διαδικασία ουδετεροποίησης (passivation) ενεργών
παγίδων, βελτιώνοντας τις ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων [128]. Σε γενικές γραµµές,
πάντως, όσο το δυνατόν λιγότερα βήµατα κατασκευής είναι προτιµητέα για λόγους
µείωσης κόστους.

Εικόνα 24

Τυπική δοµή τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Τα στάδια κατασκευής στα οποία υπάρχει µεγάλη και βασική διαφοροποίηση από την
κατασκευή ενός κλασικού MOSFET είναι και αυτά στα οποία θα αναφερθούµε
αναλυτικότερα στη συνέχεια. Το πρώτο τέτοιο στάδιο είναι και η αρχική εναπόθεση του
πυριτίου που θα αποτελέσει το ενεργό υµένιο του τρανζίστορ επάνω στο υπόστρωµα.
Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις: η πρώτη, και αρχική χρονικά, αφορά απευθείας
εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου και η δεύτερη, και καθιερωµένη πλέον, κατ’ αρχήν
εναπόθεση αµόρφου πυριτίου και εν συνεχεία µετατροπή του σε πολυκρυσταλλικό.
Η κύρια τεχνική για την απευθείας εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι µε
χαµηλής πίεσης χηµικής εναπόθεσης εξάχνωσης (Low Pressure Chemical Vapor
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Deposition-LPCVD) [129, 130]. Ρυθµοί εναπόθεσης από 1-10 nm/min µπορούν να
επιτευχθούν για θερµοκρασίες συµβατές µε τα χρησιµοποιούµενα υποστρώµατα (540620οC). Για πιέσεις σιλάνης (silane) 100-200 mTorr τα υµένια µπορούν να εναποτεθούν
στους 620οC µε µια καλοσχηµατισµένους κόκκους σε µορφή στήλης. Σε χαµηλότερες
θερµοκρασίες εναπόθεσης τα υµένια είναι πιο πιθανό να προκύψουν άµορφα, αλλά η
ακριβής κρυσταλλική δοµή του υµενίου εξαρτάται τόσο από την πίεση όσο και από τη
θερµοκρασία. Ερευνώντας τη διαδικασία σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια το τελικό µέγεθος των
κόκκων έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται από το ρυθµό εναπόθεσης του υµενίου.
Η δεύτερη τεχνική, όµως, της εναπόθεσης κατ’ αρχήν αµόρφου πυριτίου και της εν
συνεχεία κρυσταλλοποίησής του είναι αυτή που έχει επικρατήσει, µιας και έχει αποδειχτεί
ότι επιτυγχάνει µεγαλύτερη ευκινησία των φορέων. Η χρήση του αµόρφου πυριτίου σαν
υλικού εναπόθεσης επιτρέπει πλέον και τη χρήση της χηµικής εναπόθεσης εξάχνωσης µε
την ενίσχυση πλάσµατος (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition-PECVD). Όπως
υπονοεί και το όνοµα της µεθόδου, η PECVD (Εικόνα 25) χρησιµοποιεί το πλάσµα για να
βοηθήσει την χηµική αποσύνθεση των κατάλληλων αερίων, που τελικά συµπυκνώνονται
στην επιφάνεια του υποστρώµατος για να σχηµατίσουν ένα συνεχές υµένιο [131, 132]. Για
την περίπτωση εναπόθεσης πυριτίου τα τυπικά αέρια που χρησιµοποιούνται είναι σιλάνη
(SiH4) και υδρογόνο (Η2).

Εικόνα 25

Τυπικό σύστηµα PECVD.
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Από την αρχή της εξέλιξης των τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου έγινε φανερό
ότι οι συνθήκες εναπόθεσης του υµενίου του πυριτίου είναι άµεσα και πολύ στενά
συνδεδεµένες µε την ποιότητα της µικροδοµής του υµενίου. Ιστορικά, η LPCVD προτάθηκε
ως η βέλτιστη µέθοδος για το σχηµατισµό πολυκρυσταλλικών υµενίων πυριτίου καλής
ποιότητας [133]. Αυτό συνέβη εν µέρει γιατί τα LPCVD υµένια ήταν πιο εύκολο να
µετατραπούν σε πολυκρυσταλλικά µέσω µιας ανόπτησης χαµηλής θερµοκρασίας.
Όταν όµως, άρχισαν να επιστρατεύονται

πιο προηγµένες τεχνικές για την

κρυσταλλοποίηση των υµενίων, όπως η κρυσταλλοποίηση µε τη χρήση ανόπτησης laser, η
επιλογή της µεθόδου εναπόθεσης αµόρφου πυριτίου έγινε πιο ελεύθερη, χρησιµοποιώντας
παραλλαγές της µεθόδου LPCVD [134]. Ένας περιορισµός, ακόµα, που τέθηκε στην
τεχνολογία εναπόθεσης του πυριτίου από την επικράτηση αυτής της µεθόδου
κρυσταλλοποίησης ήταν και ότι έπρεπε να µειωθεί η περιεκτικότητα των εναποτιθέµενων
υµενίων σε H2 [135, 136]. Η απαίτηση, όµως, για όσο το δυνατόν χαµηλότερες
θερµοκρασίες κατασκευής οδήγησε στην επικράτηση της µεθόδου PECVD για την
εναπόθεση του αµόρφου πυριτίου.
Μια άλλη πιθανή µέθοδος εναπόθεσης που φαίνεται να έχει καλές προοπτικές είναι και
αυτή της φυσικής εναπόθεσης από ατµούς (Physical Vapor Deposition-PVD) [137]. Το
βασικό της πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να αποδώσει υµένια µε σχεδόν µηδενική
περιεκτικότητα σε H2. ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι ένα βελτιστοποιηµένο PVD υµένιο
είναι παρόµοιας ποιότητας µε ένα PECVD. Το αρνητικό αυτής της µεθόδου είναι ότι
υπάρχει

µεγαλύτερος

σχηµατισµός

ανεπιθύµητων

προσµίξεων,

λόγω

µικρότερης

προσκόλλησης του πυριτίου αλλά και λόγω της έλλειψης επί τόπου καθαρισµού του
θαλάµου εναπόθεσης.
Το δεύτερο βήµα, και ταυτόχρονα από τα πιο σηµαντικά, στο οποίο διαφοροποιείται η
διαδικασία κατασκευής ενός TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου από ένα κλασικό MOSFET
είναι το στάδιο της κρυσταλλοποίησης του αµόρφου πυριτίου, στην εναπόθεση του οποίου
αναφερθήκαµε προηγουµένως. Με τον όρο κρυσταλλοποίηση αναφερόµαστε στο στάδιο
που χρειάζεται για να σχηµατιστεί από το αρχικά εναποτιθέµενο άµορφο πυρίτιο το τελικό
υµένιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου που θα αποτελέσει και την ενεργό περιοχή λειτουργίας
του τρανζίστορ. Μιας και η µικροδοµή που θα προκύψει από αυτό το στάδιο επηρεάζει
άµεσα και σε µεγαλύτερο βαθµό τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διάταξης, έχει διεξαχθεί
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πολύ ερευνητικό έργο σε τέτοιες τεχνικές. Λόγω των πολλών διαφορετικών παραλλαγών
αλλά και της σηµασίας αυτού του βήµατος, λεπτοµερής αναφορά και ανάλυση των
διαφόρων µεθόδων κρυσταλλοποίησης ακολουθεί στην επόµενη παράγραφο του
παρόντος κεφαλαίου.
Προχωρώντας

λοιπόν,

στις

ιδιαιτερότητες

κατασκευής

των

τρανζίστορ

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, φτάνουµε στο σχηµατισµό του διηλεκτρικού πύλης. Για τα
TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου το διοξείδιο του πυριτίου είναι αυτή τη στιγµή το
επικρατέστερο διηλεκτρικό πύλης [138]. Εξαιτίας των θερµοκρασιακών περιορισµών της
τεχνολογίας των τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου, η τεράστια
εµπειρία που υπάρχει στη βιοµηχανία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µε το θερµικό
διοξείδιο του πυριτίου δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Η δηµιουργία, λοιπόν, υψηλής
ποιότητας υµενίων διηλεκτρικών πύλης για αυτές τις διατάξεις αποτελεί µια µεγάλη
πρόκληση. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των
υµενίων των διηλεκτρικών πλέον ξεπερνά σε εύρος και δυναµική την προσπάθεια
βελτίωσης της µικροδοµής του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, που µέχρι τώρα αποτελούσε
τον πρώτο και κύριο στόχο.
Οι βασικές δυσκολίες στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του διηλεκτρικού
πύλης των τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι τέσσερις: 1) Η
διαδικασία σχηµατισµού του εξαρτάται άµεσα από τα προηγούµενα στάδια κατασκευής
(π.χ. η τραχύτητα της επιφάνειας του πολυκρυσταλλικού πυριτίου εξαρτάται από τα βήµατα
της εναπόθεσης και της κρυσταλλοποίησης και επηρεάζει σαφώς και την εναπόθεση του
διηλεκτρικού), 2) υπάρχει ο περιορισµός της χαµηλής θερµοκρασίας, 3) το υµένιο που θα
προκύπτει θα πρέπει να δίνει όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας διεπιφάνεια ανάµεσα
στο διηλεκτρικό και το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, µιας και η πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων επηρεάζει σαφώς τις ηλεκτρικές παραµέτρους της διάταξης, 4) απαιτείται µια
µέθοδος που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µαζική παραγωγή, χαµηλού κόστους και
που να µπορεί να εφαρµοστεί για πολύ µεγάλα υποστρώµατα. Μέχρι στιγµής δεν έχει
βρεθεί µια µέθοδος που να µπορεί ταυτόχρονα να ικανοποιήσει και τα τέσσερα αυτά
απαιτούµενα κριτήρια.
∆ιάφορες µέθοδοι εναπόθεσης έχουν δοκιµαστεί (Εικόνα 26), µε την καθεµιά από αυτές
να επιδεικνύει διαφορετικά χαρακτηριστικά παγίδων, ανάλογες µε την ηλεκτρική
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παράµετρο της τάσης επίπεδων ζωνών Vfb (flat-band voltage). Είναι αναµενόµενο ότι οι
µέθοδοι που χρησιµοποιούν την αποσύνθεση µορίων που φέρουν οξυγόνο θα δίνουν
καλύτερης ποιότητας υµένια. Επίσης, περιµένουµε ότι η ποιότητα του διηλεκτρικού θα είναι
χαµηλότερη σε διαδικασίες πλάσµατος, λόγω του βοµβαρδισµού από ιόντα κατά τη
διάρκεια της εναπόθεσης [139]. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των
διηλεκτρικών υµενίων είναι η χρησιµοποίηση ατόµων ή χηµικών ενώσεων που παράγουν
παγίδες, όπως αέρια που περιέχουν άτοµα H ή O (π.χ. TEOS, SiH2+N2O), λόγω του ότι
εισάγουν στα υµένια του διηλεκτρικού σηµαντικές ποσότητες υδροξυλίου [140]. Για την
καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου προτιµούνται οι µέθοδοι της υψηλής πυκνότητας
πλάσµατος CVD (high-density plasma CVD) και της εναπόθεσης µε κονιορτοποίηση
(sputtering).

Εικόνα 26
πύλης.

∆ιαφορά της τάσης επίπεδων ζωνών για διαφορετικές µεθόδους εναπόθεσης του διηλεκτρικού

Ένας τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του διηλεκτρικού είναι και το
πάχος του, καθώς η µείωσή του ελαττώνει την πυκνότητα των παγίδων µέσα σε αυτό
[141]. Παρ’ όλα αυτά, το πάχος δε µπορεί να µειωθεί πέρα από κάποιο σηµείο, το οποίο
εξαρτάται

άµεσα

από

την

επιφανειακή

τραχύτητα

του

υποκείµενου

υµενίου

πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Για αυτό το λόγο σηµαντική έρευνα γίνεται τόσο στο στάδιο
της κρυσταλλοποίησης, µε σκοπό τη µείωση της επιφανειακής τραχύτητας, όσο και στο
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στάδιο του σχηµατισµού του διηλεκτρικού πύλης, µε σκοπό το όσο το δυνατόν µικρότερο
πάχος του. Μια ενδιαφέρουσα άποψη στη µείωση του πάχους του διηλεκτρικού είναι και η
χρήση διηλεκτρικών υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (high-k dielectrics) ως µονωτές πύλης
[142], όπου ναι µεν το ενεργό πάχος του διηλεκτρικού µειώνεται, βελτιώνοντας τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων, το φυσικό όµως παραµένει σταθερό,
ελαττώνοντας τις διαρροές µέσα από αυτό [143].
Μία τεχνική που χρησιµοποιείται προκειµένου να επιτευχθεί πολύ καλή ποιότητα
διηλεκτρικού ταυτόχρονα µε πολύ καλά διεπιφανειακά χαρακτηριστικά είναι ο σχηµατισµός
του διηλεκτρικού πύλης από δύο υµένια. Το πρώτο βελτιστοποιηµένο για καλή
διεπιφανειακή ποιότητα (συνήθως µε τη χρήση εναπόθεσης πλάσµατος) και το δεύτερο
βελτιστοποιηµένο για καλή ποιότητα διηλεκτρικού (συνήθως TEOS-SiO2). Όπως, όµως,
βλέπουµε, υπάρχει ακόµα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει όσον αφορά τη
βελτιστοποίηση των διηλεκτρικών πύλης για τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού
πυριτίου, καθώς πρέπει να ικανοποιηθούν όλοι οι περιορισµοί που υπάρχουν για την
κατασκευή τους ταυτόχρονα.
Τέλος, δύο διαδικασίες κλειδιά για την κατασκευή των τρανζίστορ λεπτού υµενίου
πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι η νόθευση και η ενεργοποίηση. Αυτές οι διαδικασίες
αναφέρονται στα βήµατα της κατασκευής που στοχεύουν στο σχηµατισµό των κρίσιµων
ηµιαγωγικών επαφών. Αναφερόµαστε και στις δύο διαδικασίες µαζί µιας και τα
χαρακτηριστικά των επαφών εξαρτώνται εξίσου και από τις δύο.
Η κατασκευή CMOS κυκλωµάτων µε τη χρήση TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου κάνει
αναγκαία την ολοκλήρωση και των δύο τύπων TFT στο ίδιο υπόστρωµα (n- και pκαναλιού). Ως αποτέλεσµα, χρειάζεται τόσο νόθευση δοτών (n τύπου) όσο και νόθευση
αποδεκτών (p τύπου). Για τις συγκεκριµένες διατάξεις όµως, υπάρχουν ορισµένες
ιδιαιτερότητες [144] που φέρνουν σε αντίθεση τις παραδοσιακές τεχνικές νόθευσης για
VLSI κυκλώµατα.
1. Η χαµηλή θερµική αγωγιµότητα του υποστρώµατος κάνει απαραίτητη τη χρήση
ηπιότερων συνθηκών νόθευσης, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η θερµική
ζηµιά.
2. Χρειάζεται ένα αρκετά ευρύ παράθυρο στην ενέργεια της νόθευσης προκειµένου
να διευκολυνθεί η νόθευση λεπτών υµενίων πυριτίου.
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3. Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι χαµηλού κόστους και
σχετικά απλός, ενώ ταυτόχρονα θα µπορεί να χειρίζεται µεγάλα υποστρώµατα
µε µεγάλο ρυθµό παραγωγής.
4. Η διαδικασία ενεργοποίησης των φορέων θα πρέπει να είναι χαµηλής
θερµοκρασίας, κατάλληλη για γυάλινα ή πλαστικά υποστρώµατα, αναλόγως µε
την εφαρµογή. Εν αντιθέσει µε τα VLSI, όπου µπορεί να εφαρµοστεί µια υψηλής
θερµοκρασίας διαδικασία για να επαναφέρει την κρυσταλλικότητα στις
νοθευµένες περιοχές, στα τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου αυτή θα
πρέπει να περιοριστεί σε επίπεδα κατώτερα των 650ο C για γυάλινα
υποστρώµατα και κάτω των 200οC για πλαστικά υποστρώµατα.
Προκειµένου, λοιπόν, να πληρούνται αυτοί οι περιορισµοί, διάφορες τεχνικές νόθευσης
και ενεργοποίησης έχουν αναπτυχθεί, όπως φαίνεται και στην εικόνα 27. Η καθεµιά από τις
τεχνικές έχει και τις δικές τις ιδιαιτερότητες, µε ανάλογα αποτελέσµατα στις ηλεκτρικές
επιδόσεις των διατάξεων. Για αυτό το λόγο η έρευνα συνεχίζεται και σε αυτόν τον τοµέα,
προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνική [145-147].

Εικόνα 27

Βασικές τεχνικές νόθευσης (doping) και ενεργοποίησης (activation).
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2.3.

Όπως

Τεχνικές κρυσταλλοποίησης υµενίου ενεργού περιοχής.

αναφέραµε

και

παραπάνω

το

στάδιο

της

κρυσταλλοποίησης

του

εναποτεθειµένου υµενίου του πυριτίου, προκειµένου να προκύψει πολυκρυσταλλικό
πυρίτιο, είναι από τα πιο σηµαντικά, αν όχι το πιο σηµαντικό, στη διαδικασία κατασκευής
τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Και αυτό γιατί ή δοµή των κόκκων
και των κοκκωδών ορίων, καθώς και η ποιότητα και πυκνότητα παγίδων στο εσωτερικό
των κόκκων είναι άµεση συνάρτηση της τεχνικής κρυσταλλοποίησης που έχει
χρησιµοποιηθεί. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι η µικροδοµή της ενεργού περιοχής ενός
τρανζίστορ επηρεάζει άµεσα και ισχυρά τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του, το µεγαλύτερο
βάρος της έρευνας µέχρι τώρα έχει δοθεί στη βελτίωση των διάφορων τεχνικών
κρυσταλλοποίησης [148].
Ιστορικά, η κρυσταλλοποίηση στερεάς φάσης (Solid Phase Crystallization - SPC) ήταν
η πρώτη τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή υµενίων πολυκρυσταλλικού
πυριτίου για εφαρµογές οθονών, και ακολουθήθηκε από την κρυσταλλοποίηση ανόπτησης
µε laser (laser annealing crystallization - LAC). Και οι δύο τεχνολογίες έχουν εξελιχθεί
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και οι τελευταίας τεχνολογίας εκδοχές τους έχουν αρχίσει να
εφαρµόζονται στην κατασκευή οθονών.
Η πιο άµεση µέθοδος για να πάρουµε υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου από αρχικά
άµορφα υµένια είναι µέσω της SPC τεχνικής µέσα σε περιβάλλον φούρνου. Το άµορφο
πυρίτιο είναι µια φάση που έχει τη δύναµη της µεταµόρφωσης σε πολυκρυσταλλική φάση,
αν του δοθεί ικανοποιητική ενέργεια προκειµένου να υπερβεί τον αρχικό ενεργειακό
φραγµό. Κρυσταλλοποίηση στερεάς φάσης µπορεί να επιτευχθεί σε ένα µεγάλο
θερµοκρασιακό εύρος ανόπτησης που απαιτεί και ένα εξίσου µεγάλο εύρος χρόνων
ανόπτησης. Η σχέση, όµως, ανάµεσα στις θερµοκρασίες και στους χρόνους ανόπτησης
δεν είναι µοναδική, αλλά εξαρτάται από της λεπτοµέρειες της µικροδοµής του αρχικού
υµενίου, πριν την ανόπτηση.
Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την κρυσταλλοποίηση είναι ο ρυθµός
σχηµατισµού πυρήνων κρυσταλλοποίησης στο αρχικό υµένιο. Αυτός ο ρυθµός εξαρτάται
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σηµαντικά από τη µέθοδο και τις συνθήκες εναπόθεσής του. Ένας παράγοντας που βοηθά
το σχηµατισµό κόκκων κατά τη διάρκεια της SPC είναι η παρουσία προϋπαρχόντων
πυρήνων στο υµένιο [149]. Αυτοί οι προϋπάρχοντες πυρήνες δρουν σαν σπόροι
δηµιουργίας κόκκων, συνεπώς εξαλείφουν την ανάγκη δηµιουργίας πυρήνων στο υµένιο
από την αρχή. Αν η πυκνότητα των προϋπαρχόντων πυρήνων είναι πολύ µεγάλη, τότε το
µέγεθος των κόκκων θα είναι αναλόγως µικρό. Τυπικά, επιδιώκεται η δηµιουργία µεγάλων
και οµοιόµορφων κόκκων προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός των κοκκωδών ορίων
που θα περιλαµβάνονται στην ενεργό περιοχή των TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται για να αξιοποιηθεί αυτό το φαινόµενο είναι ο
συνδυασµός ενός υµενίου πυριτίου µικτής φάσης (άµορφο πυρίτιο που περιλαµβάνει
κρυσταλλίτες) και ενός αµόρφου υµενίου πυριτίου. Με αυτή την τεχνική το πρώτο υµένιο
παρέχει τους αρχικούς πυρήνες κρυσταλλοποίησης, βοηθώντας την οµοιόµορφη και
ταχύτερη κρυσταλλοποίηση του δεύτερου.
Παρ’ όλες, όµως, τις επιτυχίες των παραδοσιακών µεθόδων SPC στο να αυξάνουν το
µέγεθος των κόκκων και να ελαττώνουν τη θερµοκρασία της ανόπτησης, ο χρόνος που
απαιτείται για µια πλήρη αλλαγή φάσης είναι αρκετά µεγάλος (10-20hrs στους 550οC).
Προκειµένου, λοιπό, να µειωθεί ο χρόνος κρυσταλλοποίησης εµφανίστηκαν δύο
παραλλαγές της τεχνικής SPC: η ανόπτηση µε ταχεία θέρµανση (Rapid Thermal Annealing
- RTA) και η κρυσταλλοποίηση προκαλούµενη από µέταλλο (Metal Induced Crystallization
- MIC).
Η µέθοδος RTA συνδυάζει την ακτινοβόλο ενέργεια από λυχνίες ξένου ή βολφραµίου
ακριβώς επάνω στο υµένιο του πυριτίου για µικρές χρονικές περιόδους [150]. Η ιδέα της
ταχείας θερµικής ανόπτησης απέκτησε σηµαντική δυναµική από τότε που οι εταιρείες
παραγωγής εξοπλισµού παρουσίασαν µηχανήµατα κατάλληλα για µεγάλης επιφάνειας
γυάλινα υποστρώµατα. Η παραλλαγή της ανόπτησης µε ταχεία µεταφορά ενέργειας (Rapid
Energy Transfer Annealing - RETA) έχει επίσης χρησιµοποιηθεί µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα [151].
Ένα από τα µεγάλα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου, όµως, είναι το µεγαλύτερο
εύρος θερµοκρασιών κρυσταλλοποίησης που απαιτείται για τον πλήρη µετασχηµατισµό
της φάσης. Όπως και στην απλή SPC, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα στρώµα µε
«σπόρους» κρυσταλλοποίησης προκειµένου να µειωθεί η θερµοκρασία που απαιτείται.
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Παρ’ ότι όµως το γυάλινο υπόστρωµα µένει σε υψηλές θερµοκρασίες για µόνο σύντοµες
χρονικές περιόδους, η πιθανότητα παραµόρφωσης ή σπασίµατος αυξάνεται εκθετικά, όταν
η θερµοκρασία αυξάνεται πάνω από ένα κρίσιµο σηµείο. Συνεπώς, για να χρησιµοποιηθεί
η RTA θα πρέπει η ποιότητα των γυάλινων υποστρωµάτων να είναι βελτιωµένη, άρα και το
κόστος τους αυξηµένο.
Ένα άλλο αρνητικό αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν προσφέρει λύση σε ένα µεγάλο
παράγοντα που περιορίζει τις επιδόσεις των τρανζίστορ: την υψηλή πυκνότητα ατελειών
εντός του κόκκου που παρατηρείται για τα SPC υµένια. Αυτές οι ατέλειες είναι συνήθως
δίδυµα όρια (twin boundaries) και µικροδίδυµες ατέλειες (microtwins). Τέτοιες ατέλειες των
κόκκων

(Εικόνα

28)

χειροτερεύουν

τις

ηλεκτρικές

επιδόσεις

των

τρανζίστορ,

δηµιουργώντας φραγµούς δυναµικού που εµποδίζουν την αγωγή των ελεύθερων φορέων
[152].

Εικόνα 28

Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM) των ατελειών δίδυµων ορίων.

Τα κύρια πλεονεκτήµατα αυτής της τεχνικής είναι δύο: πρώτον η δραστική µείωση των
χρόνων ανόπτησης, σε σχέση µε την απλή SPC, και δεύτερον η απλότητα της διαδικασίας
και η οµοιοµορφία της παραγόµενης µικροδοµής. Αυτή η τεχνική µπορεί να δώσει µέτριες
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τιµές ευκινησίας (20-40 cm2/V·s) αλλά µε ταυτόχρονα υψηλή οµοιοµορφία. Για αυτούς τους
λόγους, και δεδοµένου ότι οι ευκινησίες είναι ικανοποιητικές, θεωρείται πιθανή η εφαρµογή
της για την οδήγηση OLED.
Όσον αφορά την άλλη εκδοχή της SPC κρυσταλλοποίησης, την κρυσταλλοποίηση
µέσω πρόκλησης µετάλλου MIC, η αύξηση της κρυσταλλικότητας του πυριτίου παρουσία
µικρών ποσοτήτων µιας µεταλλικής φάσης είναι γνωστή για πάνω από 35 χρόνια, µε πιο
καθιερωµένη τη χρήση νικελίου ως µεταλλική φάση [153]. Εκτός από το νικέλιο και άλλα
µέταλλα έχουν ερευνηθεί [154] όσον αφορά τη δυνατότητά τους να ενισχύσουν την
κρυσταλλική ανάπτυξη του πυριτίου, όπως ο χρυσός [155], το αλουµίνιο [156, 157], το
αντιµόνιο, το ίνδιο, το παλλάδιο και το τιτάνιο. Λόγω, όµως, της εισαγωγής µεταλλικών
προσµείξεων στα υµένια του πυριτίου από αυτά τα εναλλακτικά στοιχεία, το Ni έχει
επικρατήσει [158] (Εικόνα 29).
Στην πράξη, η αναγκαιότητα να διατηρήσουµε µια χαµηλή θερµοκρασία επεξεργασίας
θέτει συγκεκριµένους περιορισµούς στην ποιότητα της µικροδοµής του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου που σχηµατίζεται µε τη χρήση της MIC [159]. Ένας τρόπος να ενισχύσουµε την
ποιότητα των υµενίων αυτών είναι αν συνδυάσουµε την MIC µε τη διαδικασία ανόπτησης
µε laser [160], στην οποία θα αναφερθούµε λεπτοµερέστερα στη συνέχεια. Αυτός ο
συνδυασµός έχει βρεθεί ότι αποδίδει υψηλής ποιότητας υλικό λύνοντας αρκετά από τα
προβλήµατα της απλής τεχνικής ανόπτησης µε laser LAC. Τέλος, µια άλλη παραλλαγή που
µπορεί να αυξήσει το ρυθµό κρυσταλλικής ανάπτυξης του πυριτίου και ταυτόχρονα να
µειώσει

τη θερµοκρασία κρυσταλλοποίησης είναι και η εφαρµογή ενός υπερτιθέµενου

ηλεκτρικού πεδίου κατά τη διάρκεια της MIC [161].

Εικόνα 29

MIC κρυσταλλοποίηση µε τη χρήση νικελίου.
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Η πιο πρόσφατη, όµως, σε σχέση µε τις προαναφερθείσες τεχνικές SPC είναι η
κρυσταλλοποίηση ανόπτησης µε laser. Συγκεκριµένα, για την κρυσταλλοποίηση του
αµόρφου πυριτίου χρησιµοποιείται ένας συγκεκριµένος τύπος laser που ονοµάζεται
excimer, ενώ η διαδικασία της κρυσταλλοποίησης µε τη χρήση αυτού του laser ονοµάζεται
κρυσταλλοποίηση ή ανόπτηση excimer laser (Excimer Laser Crystallization - ELC ή
Excimer Laser Anneal - ELA).
Τα excimer laser είναι ένας τύπος laser αερίου όπου το µέσο εκποµπής αποτελείται
από ένα αδρανές άτοµο και ένα άτοµο αλογόνου (π.χ. Cl, F, I). Αυτά τα laser παράγουν
µήκη κύµατος στο φάσµα του υπεριώδους. Για την περίπτωση της ανόπτησης πυριτίου τα
χρησιµοποιούµενα µήκη κύµατος είναι 193 nm, 248 nm, 308 nm και 351 nm, που
παράγονται από τα ακόλουθα µίγµατα αερίων αντίστοιχα: ArF, KrF, XeCl και XeF. Όλα
αυτά τα µήκη κύµατος είναι ικανοποιητικά για την κρυσταλλοποίηση του πυριτίου, µιας και
το άµορφο πυρίτιο απορροφά πολύ ισχυρά στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Συνεπώς, η ενέργεια του προσπίπτοντος παλµού laser απορροφάται ισχυρά µέσα στα λίγα
πρώτα ατοµικά στρώµατα του υµενίου (60-100 Å από την επιφάνεια του υµενίου του
πυριτίου). Αυτό προκαλεί ταχύτατη θέρµανση και τήξη στο υµένιο.
Από την άποψη της παραγωγικότητας και του κόστους, το excimer laser που επιλέγεται
για την κρυσταλλοποίηση πυριτίου είναι αυτό του XeCl (308 nm). Σε αυτό το µήκος
κύµατος το άµορφο πυρίτιο απορροφά πολύ ισχυρά, ενώ το κόστος και η διάρκεια ζωής
των απαραίτητων οπτικών, που χρησιµοποιούνται για το σχηµατισµό της ακτίνας laser
πάνω στην επιφάνεια του υµενίου, είναι κατάλληλα για λειτουργίες µαζικής παραγωγής. Τα
τυπικά lasers λειτουργούν µε παλµικό τρόπο σε συχνότητες περί τα 300 Hz, µε τη διάρκεια
του παλµού να είναι από 10 έως 50 ns.
Η ανάλυση των σεναρίων µετασχηµατισµού, που σχετίζονται µε την κρυσταλλοποίηση
excimer laser, δείχνουν ότι µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε την ELC των υµενίων του
πυριτίου σε µηχανισµούς κρυσταλλοποίησης ανάλογα µε την ενέργεια του laser [162], έναν
για χαµηλές ενέργειες εκποµπής του laser (A), έναν για υψηλές ενέργειες (C), και έναν για
ενδιάµεσες ενέργειες (B) (Εικόνα 30), τη λεγόµενη υπερπλευρική ανάπτυξη (superlateral
growth - SLG).
Ο µηχανισµός της χαµηλής ενέργειας του laser περιγράφει µια κατάσταση όπου η
προσπίπτουσα ενέργεια είναι αρκετή για να τήξει το υµένιο του πυριτίου αλλά αρκετά
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χαµηλή ώστε να παραµείνει ένα µέρος του υµενίου χωρίς να έχει τηχθεί πλήρως. Για αυτό
αυτός ο µηχανισµός λέγεται και µηχανισµός µερικής τήξης (partial melting). Ο µηχανισµός
της υψηλής ενέργειας συµβαίνει όταν η ενέργεια του laser είναι αρκετά µεγάλη ώστε να
λιώσει εξ’ ολοκλήρου το υµένιο του πυριτίου. Για αυτό το λόγο ο µηχανισµός αυτός λέγεται
µηχανισµός πλήρους τήξης (full melting).
Ανάµεσα στους δύο µηχανισµούς υπάρχει και ο τρίτος µηχανισµός σε ένα πολύ στενό
πειραµατικό παράθυρο. Παρόλο το µικρό εύρος αυτής της τρίτης περιοχής ενεργειών, ο
µηχανισµός που οφείλεται σε αυτές είναι µεγάλης τεχνολογικής σηµασίας, µιας και το
υµένιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου που σχηµατίζεται περιλαµβάνει µέγεθος κόκκων
σηµαντικά µεγαλύτερο από το πάχος του υµενίου. Με αυτό το µηχανισµό υπάρχει µια
µικρή περιοχή του υµενίου κάτω από την περιοχή πλήρους τήξης, όπου το υµένιο δεν είναι
πλέον συνεχές, αλλά αποτελείται από διακριτές νησίδες στερεού υλικού που χωρίζεται από
µικρές περιοχές που βρίσκονται σε πλήρη τήξη. Για αυτό το λόγο αυτός ο µηχανισµός
λέγεται επίσης και µηχανισµός σχεδόν πλήρους τήξης (near-complete melting). Αυτές οι
στέρεες νησίδες παρέχουν «σπόρους» στερεοποίησης από τους οποίους ξεκινά η
πλευρική ανάπτυξη, προχωρώντας στις γύρω περιοχές του λιωµένου πυριτίου.

Εικόνα 30

Οι τρεις µηχανισµοί κρυσταλλοποίησης σε σχέση µε την ενέργεια του laser.
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Ο σκοπός, λοιπόν, της συµβατικής µεθόδου κρυσταλλοποίησης µε excimer laser είναι
να προκαλέσει σχεδόν πλήρη τήξη του υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου και, µέσω
της ακτινοβόλησης της ίδιας περιοχής πολλές φορές, να βελτιώσει το µέγεθος και την
οµοιοµορφία των αρχικά ανεπτυγµένων κόκκων. Αυτή η πολλαπλή ακτινοβόληση των
ίδιων περιοχών του υµενίου µπορεί να γίνει είτε µε τη στατική πολλαπλή ακτινοβόληση της
περιοχής, είτε χρησιµοποιώντας κάποιο επικάλυψη ανάµεσα στις διαδοχικές ριπές
ακτινοβολίας. Φυσικά, υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ριπών (ή του εύρους
επικάλυψης) που υπαγορεύεται από τη µία µεριά από την επιθυµητή ποιότητα του υλικού
και από την άλλη µεριά από την επιθυµητή παραγωγικότητα.
Όσον αφορά την επιφανειακή τραχύτητα των παραγόµενων υµενίων, αυτή βρίσκεται
εντοπισµένη στα επίπεδα και στα σηµεία των κοκκωδών ορίων. Ο µηχανισµός για το
σχηµατισµό είναι γενικά κατανοητός και αποδίδεται στη διαφορά πυκνότητας ανάµεσα στο
λιωµένο και στο στερεό πυρίτιο. Με άλλα λόγια, καθώς το λιωµένο πυρίτιο στερεοποιείται,
ταυτόχρονα διαστέλλεται. Η στερεοποίηση ξεκινά από γειτονικές περιοχές «σπόρους» και
η τελευταία περιοχή που στερεοποιείται είναι ο όγκος στην περιοχή των δύο
συγκρουόµενων πλευρικών µετώπων. Καθώς αυτό συµβαίνει, το παραγόµενο στερεό
πυρίτιο µπορεί να εξαπλωθεί µόνο προς τα πάνω, δηµιουργώντας σε αυτό το σηµείο µια
προεξοχή, άµεσα συσχετισµένη προφανώς µε το κοκκώδες όριο που σχηµατίστηκε στην
περιοχή.
Η ανάπτυξη της µεθόδου ELC, λοιπόν, έχει δώσει πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
υψηλότερης ποιότητας από την συµβατική µέθοδο SPC. Στα ELC υµένια σηµαντικά
λιγότερες ατέλειες εντός του κάθε κόκκου σχηµατίζονται. Αυτή η πρόοδος φαίνεται να είναι
πολύ πιο σηµαντική από τη βελτίωση του µεγέθους του ίδιου του κόκκου. Ένα µειονέκτηµα
αυτής της µεθόδου είναι η δυσκολία να βρεθεί µια σωστή ισορροπία ανάµεσα στις
επιδόσεις και στην οµοιοµορφία του υµενίου. Επίσης, το µέγεθος των κόκκων που
παράγονται µε αυτόν τον τρόπο είναι συγκρίσιµο µε τις διαστάσεις του τρανζίστορ λεπτού
υµενίου. Αυτό σηµαίνει ότι αν το µήκος του καναλιού δε γίνει πολύ µικρό (π.χ. <0.5 µm) θα
είναι αδύνατον να φανταστούµε ένα κανάλι που θα περιλαµβάνεται σε έναν µόνο κόκκο.
Αυτό το πρόβληµα γίνεται ακόµη πιο έντονο από την αδυναµία µας να ελέγξουµε µε
ακρίβεια την τοποθεσία των κοκκωδών ορίων σε σχέση µε το κανάλι του τρανζίστορ.
Ξανασκεπτόµενοι τη µέθοδο της διαδικασίας κρυσταλλοποίησης µε excimer laser και
εκµεταλλευόµενοι κάποια πειραµατικά αποτελέσµατα, ερευνητές έχουν προτείνει και
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αναπτύξει κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα, τα τελευταία χρόνια [163]. Αυτές οι
βελτιστοποιηµένες τεχνικές λέγονται προηγµένες τεχνικές κρυσταλλοποίησης µε τη χρήση
excimer laser.
Το βασικό σηµείο που οδηγεί την ανάπτυξη των προηγµένων τεχνικών ELC είναι ο
χειρισµός του ενδογενώς ασταθούς φαινοµένου SLG µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει τον
ελαστικό σχεδιασµό της µικροδοµής του τελικού υλικού. Με αυτήν την έννοια, όλες αυτές οι
τεχνικές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν κάτω από ένα γενικό τίτλο των τεχνικών
ελεγχόµενης υπερπλευρικής ανάπτυξης (controlled SLG - C-SLG).
Σε αυτές τις τεχνικές, ελέγχοντας το σχήµα και τις φυσικές διαστάσεις των περιοχών
που υφίστανται πλήρη τήξη µέσω διαφόρων οπτικών, φωτολιθογραφικών και άλλων
τεχνικών, η παραγόµενη µικροδοµή µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να αποδώσει
ελεγχόµενο, προβλέψιµο και οµοιόµορφο µέγεθος κόκκου και δοµή. Αυτό το αποτέλεσµα
είναι άµεση συνέπεια της σχέσης ανάµεσα στην απόσταση πλευρικής ανάπτυξης και του
πλάτους της ακτινοβολούµενης περιοχής. Η απόσταση της ανάπτυξης των πλευρικών
κρυστάλλων περιορίζεται από την εκκίνηση της πυρηνοποίησης στη ζώνη του τηγµένου
υλικού ή από τη σύγκρουση των κρυστάλλων από την αντίθετη µεριά της λιωµένης
περιοχής. Συνεπώς, επιλέγοντας κατάλληλα το πλάτος της λιωµένης περιοχής που
σχηµατίζεται κατά την ακτινοβόληση µε το laser σε σχέση µε την απόσταση πλευρικής
ανάπτυξης, η πληθώρα των πυρηνοποιήσεων µπορεί να αποφευχθεί (Εικόνα 31). Με
αυτόν τον τρόπο µια πολύ οµοιόµορφη και µεγάλου µήκους κόκκων µικροδοµή µπορεί να
παραχθεί σε µεγάλες περιοχές [164].
Πολλές τεχνικές µπορούν να αναγνωριστούν ως ικανές να προεπιλέξουν τις περιοχές
που θα τηχθούν πλήρως. Αυτές περιλαµβάνουν τη µεταβολή του πάχους του υµενίου του
πυριτίου, την επικάλυψη του υµενίου µε ένα προσχηµατισµένο υµένιο που θα µπορεί να
δράσει ως αντιανακλαστικό και τον σχηµατισµό του προφίλ της ακτινοβολίας της ακτίνας
laser µέσω προβολής [165].
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Εικόνα 31

Σύγκριση µηχανισµών SLG (αριστερά) και C-SLG.

Μια τέτοια προηγµένη τεχνική, η οποία χρησιµοποιεί τη µέθοδο της προβολής της
ακτινοβολίας σε συγκεκριµένο προφίλ είναι η µέθοδος της διαδοχικής πλευρικής
στερεοποίησης (sequential lateral solidification - SLS) [166]. Σε αυτήν την τεχνική, οι
πλευρικά αναπτυσσόµενοι κρύσταλλοι µπορούν να επιµηκυνθούν σε οποιοδήποτε µήκος
επιλεγεί. Αυτό επιτυγχάνεται µετατοπίζοντας είτε το δείγµα σε σχέση µε την προσπίπτουσα
ακτίνα είτε την προσπίπτουσα ακτίνα σε σχέση µε το δείγµα. Αν η απόσταση της
µετατόπισης είναι µικρότερη από την απόσταση της υπερπλευρικής ανάπτυξης, το υµένιο
του πυριτίου µπορεί να ξανατηχθεί µε τέτοιο τρόπο που η ήδη τηγµένη περιοχή να αφεθεί
σε επαφή µε ένα µέρος των πλευρικά ανεπτυγµένων κόκκων από το προηγούµενο βήµα.
Καταλήγοντας, στην παρακάτω εικόνα 32 µπορούµε να δούµε τα τυπικά δεδοµένα
επιδόσεων των TFT που το πολυκρυσταλλικό τους πυρίτιο έχει σχηµατιστεί µε καθεµιά
από τις παραπάνω τεχνικές κρυσταλλοποίησης που αναλύσαµε. Όπως βλέπουµε, λοιπόν,
οι πιο προηγµένες από τις τεχνικές κρυσταλλοποίησης αναµένεται να µπορούν να
παράγουν υλικό τέτοιας ποιότητας που να µπορεί να συγκριθεί µε το µονοκρυσταλλικό
πυρίτιο (Silicon on Insulator - SOI), στο άµεσο µέλλον.
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Εικόνα 32

Ευκινησία TFT σε σχέση µε την επιλεγµένη τεχνική κρυσταλλοποίησης.
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2.4.

Ηλεκτρικές ιδιότητες και ιδιαιτερότητες poly-Si TFT.

Η ιδιαιτερότητα και διαφοροποίηση του τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού
πυριτίου σε σχέση µε το απλό MOSFET είναι η ύπαρξη κόκκων και κοκκωδών ορίων στο
ενεργό υµένιο του τρανζίστορ, όπως έγινε φανερό από τις προηγούµενες παραγράφους.
Αυτά τα χαρακτηριστικά της µικροδοµής έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζουν τόσο το µεταβατικό
ρεύµα του απαγωγού [167] όσο και το ρεύµα του απαγωγού στην σταθερή κατάσταση
[168], αλλά και το ρεύµα θορύβου χαµηλής συχνότητας [169]. Το γεγονός αυτό µας
επιτρέπει να χρησιµοποιούµε για την περιγραφή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτής
της διάταξης τις σχέσεις και τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται και για το απλό MOSFET,
λαµβάνοντας όµως υπόψιν, όπου χρειάζεται, την πολυκρυσταλλική φύση του καναλιού και
συµπεριλαµβάνοντας την επίδρασή του στις ηλεκτρικές παραµέτρους [170, 171].
Ένα πολυκρυσταλλικό υλικό αποτελείται από µικρούς κρυσταλλίτες που ενώνονται
µεταξύ τους µε τα κοκκώδη όρια [172]. Η γωνία προσανατολισµού ανάµεσα στους
κρυσταλλίτες που ενώνονται είναι πολλές φορές πολύ διαφορετική, αναλόγως µε τη
µέθοδο κρυσταλλοποίησης [173]. Μέσα σε κάθε κρυσταλλίτη τα άτοµα είναι κατανεµηµένα
µε περιοδικό τρόπο, τέτοιο που να µπορεί να θεωρείται ως ένας µικρός κρύσταλλος. Το
κοκκώδες όριο είναι µια πολύπλοκη δοµή, που συνήθως αποτελείται από µερικά ατοµικά
στρώµατα από άτοµα σε αταξία. Τα άτοµα στο κοκκώδες όριο αντιπροσωπεύουν µια
µεταβατική περιοχή ανάµεσα στους δύο γειτονικούς κρυσταλλίτες.
Υπήρχαν δύο σχολές σχετικά µε την επίδραση των κοκκωδών ορίων στις ηλεκτρικές
ιδιότητες των νοθευµένων πολυκρυσταλλικών ηµιαγωγών [174]. Η µία πιστεύει ότι το
κοκκώδες όριο δρα σαν καταβόθρα των ατόµων της νόθευσης λόγω του φαινοµένου της
συγκέντρωσής τους στα κοκκώδη όρια (segregation theory). Συνεπώς, ο αριθµών των
ατόµων της νόθευσης µειώνεται, οδηγώντας έτσι σε µικρότερη συγκέντρωση ελεύθερων
φορέων. Αυτό το φαινόµενο της απορρόφησης ατόµων νόθευσης από τα κοκκώδη όρια θα
συνεχίζεται µέχρι τον κορεσµό του κοκκώδους ορίου. Παρ’ όλα αυτά αποδείχτηκε ότι το
φαινόµενο της συγκέντρωσης των ατόµων νόθευσης στα κοκκώδη όρια είναι σηµαντικό
µόνο για πολύ µεγάλες συγκεντρώσεις νόθευσης. Επίσης, αυτή η θεωρία δύσκολα µπορεί
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να εξηγήσει τη θερµοκρασιακή εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης του υµενίου, που είναι
θερµικά διεγειρόµενη και παρουσιάζει αρνητική θερµοκρασιακή σταθερά.
Η δεύτερη σχολή, που είναι και αυτή που επικρατεί µέχρι σήµερα ως αυτή που µπορεί
να εξηγήσει καλύτερα τα παρατηρούµενα φαινόµενα, πρεσβεύει ότι µιας και τα άτοµα στο
κοκκώδες όριο είναι σε αταξία, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ατελειών εξαιτίας των
ατελών ατοµικών δεσµών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενεργειακών
καταστάσεων παγίδευσης (trapping states). Αυτές οι ενεργειακές καταστάσεις παγίδευσης
έχουν την ικανότητα να παγιδεύουν φορείς και να τους ακινητοποιούν. Αυτό το φαινόµενο
µειώνει τους ελεύθερους φορείς που θα λάβουν µέρος στην ηλεκτρική αγωγή [175]. Η
διαφοροποίηση, λοιπόν, από την πρώτη θεωρία, είναι ότι υπάρχουν ενεργειακές παγίδες
µέσα στο ενεργό υµένιο που εµποδίζουν τους φορείς του ρεύµατος και όχι απλά
υπερσυγκέντρωση της νόθευσης στα κοκκώδη όρια.
Μετά την παγίδευση των ελεύθερων φορέων, οι παγίδες γίνονται ηλεκτρικά
φορτισµένες, δηµιουργώντας έναν ενεργειακό φραγµό δυναµικού που παρεµποδίζει την
κίνηση των φορέων από τον ένα κρυσταλλίτη στον άλλο, µειώνοντας συνεπώς την
ευκινησία τους. Άρα, αυτή η θεωρία προβλέπει ότι για την ίδια νόθευση, ένα
πολυκρυσταλλικό υλικό θα παρουσιάζει µικρότερη ευκινησία και συγκέντρωση φορέων
από ότι ένα αντίστοιχο µονοκρυσταλλικό, όπως εξάλλου παρατηρείται και στην πράξη.
Συνδυάζοντας αυτό το µοντέλο της παγίδευσης στα κοκκώδη όρια µε ένα µηχανισµό
θερµιονικής εκποµπής [176] µέσω φραγµών δυναµικού [177], ο Seto [178] ανέπτυξε µια
θεωρία για τα φαινόµενα µεταφοράς στα πολυκρυσταλλικά υλικά που εξηγούσε τις
περισσότερες από τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Αρχικά, λοιπόν, θεωρεί για λόγους
απλότητας ότι το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο αποτελείται από κρυσταλλίτες µε ίδιο µέγεθος
κόκκου L. Επίσης θεωρεί ότι υπάρχει ένας τύπος ατόµου νόθευσης, τα άτοµα αυτά είναι
πλήρως ιονισµένα και οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο χώρο. Η δοµή των ενεργειακών
ζωνών εντός των κόκκων θεωρείται ότι είναι αυτή του µονοκρυσταλλικού πυριτίου και το
πάχος του κοκκώδους ορίου θεωρείται ότι είναι αµελητέο σε σχέση µε το µήκος L του
κόκκου. Μέσα στο κοκκώδες όριο θα περιλαµβάνεται φορτίο Qt λόγω των παγίδων µε
συγκέντρωση Nt, οι οποίες επίσης υποθέτει ότι εντοπίζονται σε µία συγκεκριµένη ενέργεια
Et σε σχέση µε τη στάθµη Fermi ΕF. Με βάση αυτές τις παραπάνω παραδοχές µπορεί να
υπολογιστεί το ενεργειακό διάγραµµα του πολυκρυσταλλικού υλικού (Εικόνα 33).
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Εικόνα 33

Ενεργειακό διάγραµµα πολυκρυσταλλικού πυριτίου σύµφωνα µε τη θεωρία του Seto.

Προχωρώντας σε µαθηµατική ανάλυση βρίσκει ότι η ηλεκτρική αντίσταση ενός
πολυκρυσταλλικού υλικού περιλαµβάνει συνεισφορές τόσο από την περιοχή του
κοκκώδους ορίου όσο και από τον όγκο του κόκκου. Καταλήγει στην παρακάτω σχέση για
τον υπολογισµό της ευκινησίας:

µ eff = L ⋅ q

1
 E 
⋅ exp − B 
2πm * kT
 kT 

Ο Levinson [179], προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα τη µελέτη του Seto, µπόρεσε να
µας δώσει τις βασικές χαρακτηριστικές ρεύµατος ενός τρανζίστορ λεπτού υµενίου
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, κάνοντας τις ίδιες παραδοχές που κάνει και ο Seto στη
θεωρία του. Το ρεύµα απαγωγού, λοιπόν, σύµφωνα µε τον Levinson θα είναι:
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ή αλλιώς, µε µια µορφή πιο κοντά στην πιο οικεία µορφή του ρεύµατος του MOSFET:
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Με το φραγµό δυναµικού στο κοκκώδες όριο να δίνεται από τη σχέση:
E =
B

q 2 N 2t
t ch
8ε ε C V − V 
o Si ox  g
th 

Παρά το ότι αυτό το µοντέλο και κάποιες από τις παραλλαγές του (π.χ. θεωρώντας
συνεχή κατανοµή των παγίδων των κοκκωδών ορίων µέσα στο ενεργειακό χάσµα και όχι
εντοπισµό τους σα δ-συνάρτηση σε συγκεκριµένη ενέργεια Εt) µπόρεσε να περιγράψει
αρκετά καλά τη λειτουργία των πρώτων τρανζίστορ λεπτών υµενίων, όσο η ποιότητα του
υλικού βελτιώνεται και η πυκνότητα των ατελειών µειώνεται, αυτό το µοντέλο φαίνεται να
παρουσιάζει αδυναµίες. Πολλές από τις παραδοχές που κάνει, όπως αυτή του εντοπισµού
των παγίδων σε συγκεκριµένη ενέργεια, φαίνεται ότι παίζουν µεγαλύτερο ρόλο στην
ηλεκτρική συµπεριφορά των διατάξεων όσο η ποιότητά τους βελτιώνεται. Συνεπώς, για να
µοντελοποιηθούν µε ακρίβεια τα τελευταίας τεχνολογίας τρανζίστορ λεπτών υµενίων
χρειάζονται βελτιώσεις στο παραπάνω µοντέλο.
Μια πρώτη τέτοια βελτίωση µπορεί να προκύψει από την πιο ακριβή αναπαράσταση
της κατανοµής των παγίδων µέσα στο ενεργειακό χάσµα του πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Fortunato και Migliorato [180] χρησιµοποιώντας
µια ανάλυση της επίδρασης πεδίου των χαρακτηριστικών µετάδοσης των TFT
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, βασισµένη στην τεχνική που χρησιµοποιήθηκε και για την
ανάλυση των TFT αµόρφου πυριτίου. Αυτές οι µελέτες, καθώς και άλλες ανάλογες που τις
στηρίζουν, δείχνουν ότι η κατανοµή των παγίδων δεν είναι συνεχής, αλλά αυξάνεται κοντά
στις άκρες του ενεργειακού χάσµατος (Εικόνα 34). Αυτές οι ενεργειακές καταστάσεις των
παγίδων είναι γνωστές σαν καταστάσεις «ουράς» (tail states).
H πιο πρόσφατη άποψη λοιπόν, είναι ότι η κατανοµή των παγίδων σε ένα τρανζίστορ
λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου δεν είναι ούτε συνάρτηση δ, ούτε συνεχής,
αλλά παρουσιάζει δύο κορυφές: µία κοντά στο κέντρο του ενεργειακού χάσµατος και µία
κοντά στα άκρα του [181]. Τα πιο πρόσφατα µοντέλα για το ρεύµα απαγωγού των TFT
πολυκρυσταλλικού πυριτίου λαµβάνουν υπ’ όψιν και αυτόν τον παράγοντα, καταλήγουν
όµως σε εξισώσεις πολύπλοκες τις οποίες δε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για τον
εύκολο υπολογισµό τεχνολογικών παραµέτρων από πειραµατικά δεδοµένα, παρά µόνο
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µέσω προσαρµογής των µαθηµατικών σχέσεων πάνω σε πειραµατικά δεδοµένα ή για
προσοµοιώσεις διατάξεων.

Εικόνα 34

Πειραµατικά δεδοµένα που δείχνουν την ύπαρξη των tail states στο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.

Επίσης, η ύπαρξη των κοκκωδών ορίων προκαλεί, όπως είδαµε και στην παραπάνω
παράγραφο, την αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας του υµενίου του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου τοπικά, µε τη δηµιουργία προεξοχών. Αυτό το χαρακτηριστικό επηρεάζει αρνητικά
την ποιότητα της διεπιφάνειας πολυκρυσταλλικού πυριτίου / διηλεκτρικού πύλης,
αυξάνοντας την παγίδευση διεπιφανειακού φορτίου [182], και άρα επηρεάζοντας τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διάταξης που εξαρτώνται από αυτό, κατά κύριο λόγο δηλαδή
την κλίση στην υποκατώφλια περιοχή S και την τάση κατωφλιού Vth [183].
Ένας ακόµη τεχνολογικός παράγοντας που επηρεάζει την ηλεκτρική συµπεριφορά των
TFT είναι και το πόσο καλής ποιότητας κρυσταλλοποίηση έχει υποστεί το υµένιο (π.χ.
ποιότητα του ίδιου του κόκκου, ύπαρξη ατελειών στο εσωτερικό του). Έχει αποδειχτεί ότι η
κρυσταλλική ποιότητα του υλικού είναι επίσης άµεσα συνδεδεµένη µε το ρεύµα απαγωγού
του τρανζίστορ [184], τόσο στην περιοχή της αποκοπής όσο και στην περιοχή της αγωγής
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[185] και συνεπώς και µε την ευκινησία των φορέων του ρεύµατος [186], χωρίς όµως να
υπάρχει ακόµα ένα πλήρες µαθηµατικό µοντέλο [187]. Επίσης, όπως και στα MOSFET,
ρόλο στις ηλεκτρικές επιδόσεις των τρανζίστορ παίζει και η γεωµετρία τους, π.χ. πάχος
ενεργού υµενίου, το µέσο µήκος των κόκκων [188], µήκος και πλάτος καναλιού [189, 190],
καθώς και το είδος της δοµής που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του τρανζίστορ.
Πολλές

ακόµα έρευνες

έγιναν

και

συνεχίζουν

να

γίνονται

προκειµένου

να

αποσαφηνιστεί η σχέση ανάµεσα στην πυκνότητα των παγίδων στον κύριο όγκο του
υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή στο διηλεκτρικό πύλης και τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου [191, 192], όµως, πλέον είναι αρκετά
καλά κατανοητό ότι το παγιδευµένο φορτίο επηρεάζει κατ’ αρχήν τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των διατάξεων στην υποκατώφλια περιοχή [193] (subthreshold regime).
Συνεπώς, η τάση κατωφλίου και η κλίση στην υποκατώφλια περιοχή θα επηρεάζονται
σηµαντικά από το παγιδευµένο φορτίο στα κοκκώδη όρια [194]. Από την υποκατώφλια
κλίση προκύπτει και µια προσεγγιστική εκτίµηση της πυκνότητας των παγίδων κοντά στο
µέσο του ενεργειακού χάσµατος Dts που δίνεται από τη σχέση:
Dts =

∆έσποινα Χ. Μόσχου

Cox  q

S − 1

q  kT ln10


69

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

∆έσποινα Χ. Μόσχου

70

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ LTPS TFT

3.1.

Ένας νέος πειραµατικός τρόπος εκτίµησης της ποιότητας του υµενίου

πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
Από όλη την προηγούµενη ανάλυση σχετικά µε την επίδραση των παγίδων του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των µικροηλεκτρονικών
διατάξεων, είδαµε ότι το να µπορείς να εκτιµήσεις τον αριθµό των παγίδων, δηλαδή την
ποιότητα του υµενίου του poly-Si, είναι πολύ µεγάλης σηµασίας για την κατασκευή
βελτιστοποιηµένων TFT. Ενώ, όµως, υπάρχουν όλες αυτές οι γνωστές θεωρίες και φυσικά
µοντέλα που αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο για τη σχέση του ρεύµατος
απαγωγού των τρανζίστορ µε την πυκνότητα των παγίδων, η πρακτική εφαρµογή τους
απαιτεί επίπονες και αµφιβόλου ακρίβειας µαθηµατικές προσαρµογές µε τη χρήση πολλών
αγνώστων παραµέτρων επάνω στα πειραµατικά δεδοµένα [195,196], ή εξειδικευµένες
πειραµατικές διαδικασίες ανίχνευσης των παγίδων [197,198]. Προκειµένου, λοιπόν, να γίνει
εφικτή η περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της χρήσης προηγµένων poly-Si TFT στη
βιοµηχανία, απαιτείται η εύρεση ενός εύκολου και γρήγορου τρόπου εκτίµησης της
ποιότητας του υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
Κινούµενοι σε αυτήν την κατεύθυνση, επισηµάναµε µια νέα ηλεκτρική παράµετρο, τη
διαφορά της τάσης της πύλης για µέγιστη τιµή της διαγωγιµότητας (Vg,max) µείον την τάση
κατωφλίου (Vth) της διάταξης, η οποία υπολογίζεται πολύ εύκολα γραφικά, µέσω των
χαρακτηριστικών Ids-Vgs των διατάξεων, ενώ αποδείξαµε µαθηµατικά ότι είναι ανάλογη των
παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µη επηρεαζόµενη από άλλους τεχνολογικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τις γνωστές ηλεκτρικές παραµέτρους. Για να καταλήξουµε
στις σχέσεις που αποδεικνύουν τη σχέση ανάµεσα στη διαφορά Vg,max-Vth και την
πυκνότητα των παγίδων του poly-Si χρησιµοποιήσαµε και τις δύο γνωστές θεωρίες σχετικά
µε την κατανοµή των παγίδων στο ενεργειακό χάσµα του πυριτίου: τη θεωρία των
µονοενεργειακών παγίδων και τη θεωρία των παγίδων µε κατανοµή µέσα στο ενεργειακό
χάσµα.
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Με βάση, λοιπόν, την πρώτη προσέγγιση, το ρεύµα του απαγωγού στην περιοχή της
αγωγής δίνεται από την παρακάτω σχέση, λαµβάνοντας υπόψιν ότι ο κυρίαρχος
µηχανισµός είναι η θερµιονική εκποµπή πάνω από τον ενεργειακό φραγµό των κοκκωδών
ορίων, ο οποίος σχηµατίζεται από µονοενεργειακές παγίδες, και ότι δεν υπάρχει σκέδαση
στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2 [178,179]:

I d = (W / L) µ Bo exp[−(qEb / kT )]Cox (Vg − Vth )Vd (1),
όπου:
µBo η ενεργός ευκινησία
Cox η χωρητικότητα του οξειδίου της πύλης
Eb το ύψος του ενεργειακού φραγµού, που δίνεται από τη σχέση:

Eb = q 2 N t2 t channel /[8ε 0 ε Si C ox (V g − Vth )] (2),
µε: εSiτη διηλεκτρική σταθερά του Si
και Nt την πυκνότητα των παγίδων στα κοκκώδη όρια.
Το πάχος του καναλιού tchannel δίνεται από την παρακάτω εξίσωση [199]:

t channel = 8kT ⋅ t ox (ε Si / ε ox )

1/ 2

/[ q (V g − Vth )] (3),

µε tox το πάχος του οξειδίου πύλης.
Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (2) και (3) στην (1), παίρνουµε την παρακάτω σχέση για
το ρεύµα του απαγωγού:

I d = (W / L) µ Bo exp{− q 2 N t2 ⋅ t ox (ε Si / ε ox )

1/ 2

Στη συνέχεια, θέτουµε ότι

/[ε 0ε Si C ox (V g − Vth ) 2 ]}Cox (Vg − Vth )Vd (4)

b ≡ q 2 N t2 ⋅ t ox (ε Si / ε ox )

άρα η εξίσωση (4) γίνεται της µορφής

1/ 2

/(ε 0ε Si Cox ) , x≡Vg-Vth, y≡Id, και

2

y ∝ e −b / x ⋅ x

Συνεπώς, η παράγωγος του ρεύµατος (Εξίσωση 4) θα µας δώσει για τη διαγωγιµότητα
Gm της διάταξης:
2

Gm ( x) = y ′( x) ∝ e − b / x [1 + ( 2b / x 2 )] (5)
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Υπολογίζοντας την τιµή του x για την οποία η Gm, όπως δίνεται στην εξίσωση 5,
παρουσιάζει µέγιστο, δηλαδή το σηµείο όπου Vg=Vg,max και άρα x=Vg,max-Vth, και
αντικαθιστώντας τον παράγοντα b, εξάγουµε ότι:

Vg,max

ε
q 2 N t2 ⋅ t ox  Si
 ε ox
− Vth = 2
ε 0ε Si Cox

1/ 2





= A ⋅ N t (6)

Από την παραπάνω εξίσωση (6), λοιπόν, βλέπουµε ότι η διαφορά Vg,max-Vth είναι
ευθέως ανάλογη µε την πυκνότητα των παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου Nt,
συνεπώς µπορεί πράγµατι να είναι ενδεικτική της ποιότητας του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου, για την περίπτωση που δεχόµαστε µονοενεργειακές παγίδες και καθόλου
σκέδαση στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2.
Αν

τώρα

ακολουθήσουµε

τη

δεύτερη

θεωρία

σχετικά

µε

τις

παγίδες

του

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, ότι δηλαδή αυτές είναι κατανεµηµένες στο ενεργειακό χάσµα
και ταυτόχρονα υπάρχουν φορτία παγιδευµένα στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2, προχωράµε
στην παρακάτω ανάλυση, µε σκοπό τον υπολογισµό της διαφοράς Vg,max-Vth. Σχετικά µε το
είδος της ενεργειακής κατανοµής των παγίδων, η επικρατούσα άποψη στη βιβλιογραφία
είναι ότι υπάρχει µια κορυφή της πυκνότητας των παγίδων περίπου στο µέσο του
ενεργειακού χάσµατος (καταστάσεις στο µέσο του χάσµατος - midgap states) και άλλη µια
στο άκρο της ζώνης αγωγιµότητας (καταστάσεις «ουράς» - tail states). Οι µεν αποδίδονται
σε εκκρεµείς δεσµούς (dangling bonds) οι δε σε έντονες µικροσκοπικές τάσεις.
Από την εξίσωση διατήρησης φορτίου, το συνολικό επαγόµενο φορτίο στην περιοχή
του καναλιού ενός poly-Si TFT είναι:

Qin = Cox (Vg − ϕ s − V fb ) ⇒ Vg = V fb + ϕ s + (1 / Cox )Qin

(7)

Το συνολικό φορτίο της αναστροφής, όµως, Qin αποτελείται από τρεις παράγοντες, όλοι
συναρτήσεις του επιφανειακού δυναµικού φs [200]: το φορτίο Qfe των ελεύθερων
ηλεκτρονίων του καναλιού, το φορτίο Qis που είναι παγιδευµένο στις διεπιφανειακές
καταστάσεις και το φορτίο Qgb που είναι παγιδευµένο στα κοκκώδη όρια. Θεωρώντας,
επίσης ότι Qt είναι το άθροισµα των φορτίων που οφείλονται σε παγίδες (Qt= Qis+ Qgb), η
εξίσωση (7) γίνεται:
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V g = V fb + ϕ s + (1 / C ox ) ⋅ [Q fe (ϕ s ) + Qt (ϕ s )] (8)
Για την πόλωση της πύλης Vg,max όπου η διαγωγιµότητα Gm παρουσιάζει το µέγιστό
της, ξέρουµε ότι η τιµή του επιφανειακού δυναµικού φs θα είναι 2φF (η τιµή του
επιφανειακού δυναµικού για Vg=Vth) συν µια σταθερή τιµή δυναµικού ψ, στο ξεκίνηµα της
ισχυρής αντιστροφής όπου η τιµή του φs ουσιαστικά γίνεται αµετάβλητη µε την αλλαγή της
τάσης της πύλης. Συνεπώς η εξίσωση (8) δίνει:

Vg ,max = V fb + 2ϕ F + ψ + (1 / Cox ) ⋅ [Q fe (2ϕ F + ψ ) + Qt (2ϕ F + ψ )] (9)
Επίσης, η τάση κατωφλίου Vth θα δίνεται από την ίδια εξίσωση, αλλά µε τιµή του
επιφανειακού δυναµικού φs=2φF:

Vth = V fb + 2ϕ F + (1 / Cox ) ⋅ [Q fe (2ϕ F ) + Qt (2ϕ F )] (10)
Αφαιρώντας την εξίσωση (10) από την εξίσωση (9) παίρνουµε ότι η διαφορά Vg,max-Vth
θα δίνεται από τη σχέση:

V g ,max − Vth = ψ + (1 / C ox ) ⋅ [Q fe ( 2ϕ F + ψ ) − Q fe ( 2ϕ F )] + (1 / C ox ) ⋅ [Qt ( 2ϕ F + ψ ) − Qt ( 2ϕ F )]

⇒ Vg ,max − Vth = ψ + (1 / C ox ) ⋅ [Q fe ]22ϕϕ FF +ψ + (1 / C ox ) ⋅ [Qt ]22ϕϕ FF +ψ
⇒ Vg ,max − Vth = A + B( N t ( 2φF +ψ ) − N t ( 2φF ) ) = A + B ⋅ N tband −edge (11)
Συνεπώς, όπως µπορούµε να δούµε από την εξίσωση (11), η διαφορά Vg,max-Vth είναι
και σε αυτή την περίπτωση, όπου έχουµε υποθέσει ενεργειακή κατανοµή των παγίδων,
ευθέως ανάλογη µε την πυκνότητα των παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Η
διαφορά µε την προηγούµενη προσέγγιση είναι ότι τώρα το µέρος των καταστάσεων του
πολυκρυσταλλικού

πυριτίου

που

αντικατοπτρίζεται

από

αυτή

τη

διαφορά

είναι

συγκεκριµένα οι παγίδες «ουράς», που βρίσκονται εντοπισµένες στο άκρο της ενεργειακής
ζώνης (Ntband-edge).
Έχοντας, λοιπόν, δει θεωρητικά ότι η διαφορά Vg,max-Vth είναι µια παράµετρος άµεσα
ενδεικτική της ποιότητας του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, προχωρήσαµε σε µια αρχική
µελέτη

των

πειραµατικών

αποτελεσµάτων

του

ηλεκτρικού

χαρακτηρισµού.

Χρησιµοποιώντας και τις κλασικές παραµέτρους (Vth, µ) και την καινούρια δικιά µας Vg,max-
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Vth, θελήσαµε να επιβεβαιώσουµε πειραµατικά τις ενδείξεις που έχουµε από τις θεωρητικές
σχέσεις µας, αλλά και να διαπιστώσουµε την πρακτική χρησιµότητα αυτής της
παραµέτρου,

εντοπίζοντας

τη

διαφορά

στις

τεχνολογικές

παραµέτρους

που

αντικατοπτρίζει, σε σχέση µε τα Vth και µ. Ενδεικτικά, χρησιµοποιήσαµε διατάξεις
κατευθυντικής SLS ELA κρυσταλλοποίησης (λεπτοµέρειες σχετικά µε την τεχνική θα
δοθούν σε επόµενη παράγραφο).
Αφού µετρήσαµε τις χαρακτηριστικές Ids-Vgs των TFT µας, εξάγαµε την ευκινησία τους
λόγω επίδρασης πεδίου (field effect mobility) µ και την τάση κατωφλίου τους Vth. Επίσης,
υπολογίσαµε γραφικά (Σχήµα 1) τη διαφορά Vg,max-Vth. Στον Πίνακα 2 µπορούµε να δούµε
τις τιµές αυτών των ηλεκτρικών παραµέτρων για 5 διαφορετικά ενδεικτικά TFT.
Συγκρίνοντας τα τρανζίστορ µε τα κανάλια τους προσανατολισµένα κάθετα στα κοκκώδη
όρια και παράλληλα σε αυτά, βλέπουµε πολύ χαµηλότερες τιµές ευκινησίας µ για τα πρώτα
(A vs B και E vs D), µιας και τα κοκκώδη όρια είναι γνωστό ότι ελαττώνουν την ευκινησία
των φορέων [201]. Παρόλα αυτά, η Vth δε φαίνεται να επηρεάζεται εξίσου από τον
προσανατολισµό του καναλιού (A vs B και E vs D). Άλλες τεχνολογικές παράµετροι, όπως
τα φορτία που βρίσκονται παγιδευµένα στο οξείδιο και τα διεπιφανειακά φορτία, είναι
γνωστό ότι επηρεάζουν ισχυρότερα την τιµή της Vth. Παρατηρώντας, τώρα, την τρίτη
ηλεκτρική παράµετρο του πίνακα, Vg,max-Vth, βλέπουµε ότι η τιµή της δεν επηρεάζεται
εξίσου ισχυρά από τον προσανατολισµό του καναλιού σε σχέση µε τα κοκκώδη όρια όσο η
ευκινησία µ (A vs B). Παρόλα αυτά, αυτή η παράµετρος δε φαίνεται να ακολουθεί ούτε την
ίδια συµπεριφορά µε την Vth (C vs D και D vs E).
-4

X direction
Y direction
Gm-Vgs

X direction

-4

3,5x10

Y direction
I -V
ds gs

1,8x10

-4

1,6x10

-4

-4

2,8x10

1,4x10

-4

-4

1,0x10

-5

8,0x10

-4

1,4x10

-5

-1

2,1x10

Gm(ohm )

Ids(A)

1,2x10
-4

6,0x10

-5

4,0x10

-5

7,0x10

-5

2,0x10
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0,0
2,0

Vgs(V)

Σχήµα 1
Γραφικός υπολογισµός της διαφοράς Vg,max-Vth για δύο διατάξεις, µία µε προτιµητέο
προσανατολισµό του καναλιού σε σχέση µε τους κόκκους και µία µε µη προτιµητέο.
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Πίνακας 2: Ηλεκτρικές παράµετροι ενδεικτικών διατάξεων κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης.

TFT Κόκκοι vs κανάλι
A
B
C
D
E

┴
//
//
//
┴

Ευκινησία µfe
(cm2/V·sec)
38
145
137
101
31

Τάση κατωφλίου Vth
Vg,max-Vth
(V)
(V)
0.22
0.24
0.53
0.93
0.94

0.48
0.46
0.57
0.57
1.26

Έχοντας κάνει τις παραπάνω παρατηρήσεις για τα TFT µονής πύλης, συνεχίσαµε µε
ηλεκτρικό χαρακτηρισµό ενός TFT διπλής πύλης. Εξάγαµε και πάλι τις κλασικές ηλεκτρικές
παραµέτρους της διάταξης, αυτή τη φορά µεταβάλλοντας την πόλωση της κάτω πύλης Vgb.
Έτσι, µπορούµε να δούµε την εξάρτηση της καθεµιάς από την τάση Vgb. Όπως φαίνεται
στο Σχήµα 2, η τάση κατωφλίου µεταβάλλεται γραµµικά µε την Vgb, όπως είναι και το
αναµενόµενο για ένα πλήρως απογυµνωµένο (fully depleted) TFT. Όµως, η διαφορά
Vg,max-Vth (Σχήµα 3), και πάλι δε δείχνει να ακολουθεί παρόµοια συµπεριφορά µε την Vth.
Για πολύ αρνητικά Vgb φαίνεται να µην επηρεάζεται από την πόλωση της κάτω πύλης,
αυξανόµενη για αυξανόµενο Vgb, από κάποιο όριο και πάνω, καταλήγοντας και πάλι σε
σταθεροποίηση της τιµής της για πολύ µεγάλα Vgb. Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να
εξηγηθεί πολύ πειστικά, αν σκεφτούµε ότι για αρνητικά Vgb το κανάλι ωθείται προς την
πάνω διεπιφάνεια. Αυτό σηµαίνει ότι οι παγίδες του πολυκρυσταλλικού πυριτίου που
αντικατοπτρίζει η διαφορά Vg,max-Vth είναι κυρίως διεπιφανειακές καταστάσεις, µιας και το
βάθος του καναλιού είναι σχετικά µικρό. Αντίθετα, για τις ίδιες, αρνητικές τιµές της
πόλωσης της κάτω πύλης Vgb, η διαγωγιµότητα (Σχήµα 4) φαίνεται να µειώνεται µε
µειούµενο Vgb, επηρεαζόµενη από την αύξηση της σκέδασης των φορέων, λόγω του πιο
έντονου κατακόρυφου πεδίου. Καθώς η Vgb αυξάνεται, το κανάλι εκτείνεται σε µεγαλύτερα
βάθη. Άρα, οι παγίδες των κοκκωδών ορίων που βρίσκονται βαθύτερα στον κύριο όγκο του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου επηρεάζουν πλέον πιο σηµαντικά την τιµή της Vg,max-Vth. Αυτό
στηρίζεται περαιτέρω και από τη µείωση της τιµής της µέγιστης διαγωγιµότητας Gm,max για
τις ίδιες τάσεις πόλωσης της κάτω πύλης (Σχήµα 4). Αξίζει να σηµειωθεί και πάλι, όµως, ότι
η µορφή της καµπύλης Gm,max(Vgb) δεν είναι ίδια µε αυτή της Vg,max-Vth(Vgb),
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υποδεικνύοντας τη διαφορά στην πυκνότητα των παγίδων που αντικατοπτρίζουν οι δύο
ηλεκτρικές παράµετροι.
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Σχήµα 2

Τάση κατωφλίου Vth ενός TFT διπλής πύλης σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb.
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Σχήµα 3

∆ιαφορά Vg,max-Vth ενός TFT διπλής πύλης σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

77

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

-5

1,9x10

-5

1,8x10

-5

Gm,max(A/V)

1,7x10

-5

1,6x10

-5

1,5x10

-5

1,4x10

-5

1,3x10

-3

-2

-1

0

1

2

3

Vgb(v)

Σχήµα 4

∆ιαγωγιµότητα Gm,max ενός TFT διπλής πύλης σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb.

Καταλήγοντας, από την ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων που προηγήθηκε,
θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι τρεις ηλεκτρικές παράµετροι που µελετήθηκαν φαίνεται να
είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη, µε την καθεµιά να αντικατοπτρίζει διαφορετικές
τεχνολογικές παραµέτρους: η Vth είναι γνωστό ότι επηρεάζεται κυρίως από διεπιφανειακές
παγίδες και φορτία στο οξείδιο, η Gm,max από παγίδες του πολυκρυσταλλικού πυριτίου που
παρεµποδίζουν τη ροή του ρεύµατος και από τη σκέδαση των φορέων του ρεύµατος, ενώ
η Vg,max-Vth αποδείχτηκε ότι επηρεάζεται από παγίδες του πολυκρυσταλλικού πυριτίου,
ανεξαρτήτως της επίδρασής τους στο ρεύµα του απαγωγού, και πιο συγκεκριµένα από τις
tail states, αν δεχθούµε ότι υπάρχει διασπορά των παγίδων στο ενεργειακό χάσµα.
Συνεπώς, η διαφορά Vg,max-Vth που προτείνουµε ως νέα ηλεκτρική παράµετρο
χαρακτηρισµού για poly-Si TFT µας δίνει έναν εύκολο, πειραµατικό τρόπο να εκτιµήσουµε
απευθείας την πυκνότητα των παγίδων στο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, κάτι το οποίο δε
µπορούσε να γίνει χρησιµοποιώντας τις µέχρι τώρα γνωστές ηλεκτρικές παραµέτρους.
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3.2.

Η τεχνολογία SPC σε σχέση µε την ELA.

Έχοντας, πλέον, στη διάθεσή µας ένα εύχρηστο εργαλείο για την εκτίµηση της
ποιότητας του πολυκρυσταλλικού πυριτίου της ενεργού περιοχής, προχωρήσαµε στη
διερεύνηση της επίδρασης της µικροδοµής του στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των TFT.
Ξεκινήσαµε

τη

µελέτη

µας

συγκρίνοντας

την

πιο

παλιά

και

γνωστή

µέθοδο

κρυσταλλοποίησης του πυριτίου, την SPC, µε µια από τις προηγµένες τεχνικές SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, αυτή των 2 ριπών. Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαµε να
εντοπίσουµε τα σηµεία και τις αιτίες που κάνουν τα TFT σε SLS ELA poly-Si να έχουν τόσο
καλύτερες ηλεκτρικές επιδόσεις από τα αντίστοιχα SPC κρυσταλλοποίησης.
Κατασκευάσαµε, λοιπόν, TFT σε υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου πάχους 50nm.
Όλα τα κατασκευαστικά βήµατα που ακολουθήθηκαν ήταν ίδια και για τα δύο δείγµατα, µε
µοναδική

διαφοροποίηση

το

βήµα

της

κρυσταλλοποίησης.

Το

δείγµα

Τ4

κρυσταλλοποιήθηκε µέσω της προηγµένης τεχνικής SLS ELA 2 ριπών, ενώ το Τ7 µέσω
της SPC τεχνικής. Η διαδικασία SLS ELA έγινε σε θερµοκρασία δωµατίου, σαρώνοντας τα
δείγµατα µέσα από µια κατάλληλου σχήµατος µάσκα, που διαµορφώνει το σχήµα της
προσπίπτουσας ακτίνας laser ανάλογα. Χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα LPX 315i Lamda
Physik excimer laser (XeCl) µε µήκος κύµατος εκποµπής στα 308nm και συχνότητα
αποφόρτισης 150Hz. Για τη συγκεκριµένη τεχνική 2 ριπών που χρησιµοποιήθηκε, η ακτίνα
του laser σχηµατίζεται σε δύο κολώνες παράλληλων σχισµών, µε µικρή παράλληλη
µετατόπιση της µιας κολώνας ως προς την άλλη, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 35. Το
υπόστρωµα,

δηλαδή

το

υµένιο

του

αµόρφου

πυριτίου

που

θέλουµε

να

κρυσταλλοποιήσουµε, µετακινείται κατά µια αρκετά µεγάλη απόσταση, ίση µε το πλάτος
της κολώνας, µετά από κάθε αποφόρτιση (ριπή) του laser. Η οριζόντια ανάπτυξη των
κόκκων γίνεται κάθετα στην κίνηση του υποστρώµατος, δίνοντας το λεγόµενο υµένιο polySi 2 ριπών (2-shot), το οποίο έχει κόκκους σχεδόν ορθογωνικού σχήµατος, που όµως
αναπόφευκτα θα περιέχουν και σηµειακές ατέλειες (point defects) και επιπεδικές ατέλειες
(planar defects). Όσο για την SPC κρυσταλλοποίηση [202], αυτή έγινε µε θερµική
ανόπτηση στους 600οC για 17 ώρες, δίνοντας πολυκρυσταλλικό υµένιο µε ακανόνιστη
κατανοµή των κόκκων, µε µέγεθος κόκκου της τάξης των 0,3µm.
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Εικόνα 35

Εικόνα µάσκας laser για την τεχνική 2 ριπών SLS ELA κρυσταλλοποίησης.

Προχωρήσαµε στον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των διατάξεων, µετρώντας τις Ids-Vgs
χαρακτηριστικές των τρανζίστορ και υπολογίζοντας τα Vth, µ, S, Vg,max-Vth. Στον παρακάτω
Πίνακα 3 µπορούµε να δούµε τις µέσες τιµές των βασικών ηλεκτρικών παραµέτρων των
TFT για καθένα από τα δείγµατα που κατασκευάσαµε. Μετρήσαµε τις ίδιες διατάξεις πριν
και µετά από ανόπτηση µε αέριο διαµόρφωσης (Forming Gas Anneal - FGA), ούτως ώστε
να δούµε την επίδρασή της σε καθεµιά από τις µεθόδους κρυσταλλοποίησης.

Πίνακας 3: Μέσες τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων για TFTs κρυσταλλοποιηµένα µε SPC και 2-shot SLS
ELA κρυσταλλοποίηση, πριν και µετά το forming gas anneal (FGA).

Poly-Si

∆είγµα

2-shot
SPC

T4
T7

Vth (V)
µ (cm2/V·sec)
No FGA FGA No FGA FGA
0,79
0,72 82,44 104,33
7,20
8,56 10,85
11,09

S (V/decade)
Vg,max-Vth (V)
No FGA FGA No FGA FGA
0,36
0,21
0,83
0,58
1,14
1,10
2,30
2,37

Όπως θα περιµέναµε, το δείγµα SPC παρουσιάζει περίπου τριπλάσιες τιµές για τη
διαφορά Vg,max-Vth, δηλαδή τριπλάσια πυκνότητα παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου,
µιας και το µέγεθος των κόκκων του είναι πολύ µικρότερο από ότι στην SLS ELA τεχνική,
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ενώ και η ίδια η ποιότητα του κάθε κόκκου είναι πολύ χαµηλότερη. Επίσης, παρατηρούµε
ότι οι παγίδες του SLS ELA δείγµατος ουδετεροποιούνται σε µεγάλο ποσοστό µε την FGA,
ενώ αυτές του SPC όχι, δείχνοντας έτσι ότι πιθανώς να έχουν διαφορετικές φυσικές αιτίες
προέλευσης σε κάθε υλικό.
Επίσης, στα SPC TFT παρατηρούµε πολύ µεγαλύτερες τιµές Vth και S. Και πάλι, αν
λάβουµε υπ’ όψιν µας τις διαφορές της µικροδοµής των υµενίων, αυτό είναι κάτι
αναµενόµενο, µιας και το SPC υµένιο έχει περισσότερα κοκκώδη όρια, άρα και µεγαλύτερη
επιφανειακή τραχύτητα, µιας και στην περιοχή των κοκκωδών ορίων δηµιουργούνται
εξογκώµατα προς τα πάνω. Όσο πιο έντονη επιφανειακή τραχύτητα έχει ένα υµένιο, τόσο
χειρότερης ποιότητας θα είναι η διεπιφάνεια πολυκρυσταλλικού πυριτίου / SiO2, λόγω της
δυσκολίας πρόσφυσης που θα υπάρχει. Συνεπώς, περιµένουµε η πυκνότητα των
διεπιφανειακών καταστάσεων στο SPC δείγµα να είναι πολύ εντονότερη, και άρα η τάση
κατωφλίου Vth και η υποκατώφλια κλίση S θα είναι πολύ µεγαλύτερες. Η επίδραση της
πολύ µεγαλύτερης πυκνότητας παγίδων του ίδιου του poly-Si που εντοπίσαµε και
νωρίτερα, σαφώς επιβαρύνει επιπλέον τα Vth και S.
Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες της µικροδοµής του SPC poly-Si επηρεάζουν και την πάρα
πολύ χαµηλή ευκινησία µ που βλέπουµε, σε σχέση πάντα µε το SLS ELA δείγµα. Η µεγάλη
πυκνότητα παγίδων του poly-Si είναι, όπως έχουµε και προηγουµένως αναφέρει, ο κύριος
παράγοντας που επηρεάζει την ευκινησία µ. Όµως, και η έντονη επιφανειακή τραχύτητα
αυξάνει τη σκέδαση των φορέων του ρεύµατος στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2, µε
αποτέλεσµα να επιβαρύνεται περαιτέρω η ευκινησία των φορέων.
Εξετάζοντας, τώρα, την επίδραση του FGA στα SPC TFT πιο λεπτοµερώς, βλέπουµε
ότι µόνο τα µ και S παρουσίασαν κάποια µικρή βελτίωση, ενώ τα αντίστοιχα µεγέθη του
SLS ELA δείγµατος βελτιώθηκαν σηµαντικά. Η τάση κατωφλίου Vth, όµως, όχι µόνο δεν
καλυτέρευσε, αλλά αυξήθηκε η τιµή της σηµαντικά. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι,
ενώ στο SLS ELA poly-Si υπάρχουν παγίδες που ένα µέρος τους µπορεί να
ουδετεροποιηθεί ικανοποιητικά µε FGA, στο SPC η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη, µε την
παρουσία παγίδων µε διαφορετική συµπεριφορά στο FGA.
Προχωρήσαµε στην έρευνα της αξιοπιστίας των δύο διαφορετικής κρυσταλλοποίησης
δειγµάτων, εφαρµόζοντας καταπόνηση συνεχούς ρεύµατος (DC stress) µε χρήση της
συνθήκης Vgs=Vds/2, που είναι γνωστό από τα MOSFET ότι δίνει τη µεγαλύτερη γήρανση
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των διατάξεων. Χρησιµοποιήθηκαν ενδεικτικά διατάξεις πλάτους W=8,5µm και µήκους
L=1µm, µε τάσεις καταπόνησης Vgs=3V και Vds=6V για διάρκεια 16 ωρών. Οι
χαρακτηριστικές Ids-Vgs των διατάξεων µετρούνταν µετά από κάθε κύκλο καταπόνησης και
από αυτές εξάγονταν για κάθε κύκλο οι ηλεκτρικές παράµετροι των διατάξεων.
Στο Σχήµα 5 µπορούµε να παρατηρήσουµε την εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth σε
σχέση µε το χρόνο της καταπόνησης για τα δύο είδη διαφορετικής κρυσταλλοποίησης. Και
για τα δύο δείγµατα βλέπουµε µη µονοτονική συµπεριφορά, αλλά πιο έντονη γήρανση
παρατηρείται για το SPC δείγµα. Επίσης, τα δύο δείγµατα φαίνεται να έχουν αντίστροφες
τάσεις καταπόνησης: στο µεν SPC βλέπουµε αρχικά αύξηση και µετέπειτα µείωση, στο δε
SLS ELA αρχικά µείωση και µετέπειτα αύξηση. Η πολύ έντονη αρχική αύξηση για το SPC
είναι αποτέλεσµα πολύ έντονης έγχυσης ηλεκτρονίων στο οξείδιο της πύλης, πιθανώς
λόγω της µεγάλης τραχύτητας του υµενίου, που προκαλεί τοπικά σηµεία ενίσχυσης του
κατακόρυφου πεδίου, ωθώντας τα ηλεκτρόνια προς το οξείδιο. Μετά από κάποιο χρονικό
σηµείο, το οξείδιο φτάνει σε πόλωση, λόγω του µεγάλου αριθµού των εγχεόµενων
ηλεκτρονίων, προκαλώντας πλέον έγχυση οπών και άρα τη µείωση που βλέπουµε για
µεγάλους χρόνους καταπόνησης. Η αρχική µείωση που παρατηρείται στο SLS ELA δείγµα
αποδίδεται πιθανώς σε αρχικά προϋπάρχουσες παγίδες οπών στο οξείδιο της πύλης που,
και πάλι λόγω πόλωσης του οξειδίου, οδηγούν στη συνέχεια σε έγχυση ηλεκτρονίων.
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Σχήµα 5
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth δύο ενδεικτικών TFT, SPC και 2-shot SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

Παρατηρώντας την γήρανση του S (Σχήµα 6), για το SLS ELA δείγµα βλέπουµε
ελάχιστη διαφοροποίηση µε το χρόνο καταπόνησης. Αυτό σηµαίνει ότι η δηµιουργία
∆έσποινα Χ. Μόσχου

82

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

παγίδων στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2 και στο ίδιο το poly-Si είναι ελάχιστη, για αυτή τη
συνθήκη καταπόνησης. Αυτό φαίνεται και αν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη της διαφοράς
Vg,max-Vth (Σχήµα 7), όπου για το SLS ELA δείγµα δεν παρατηρείται µεταβολή. Για το SPC
δείγµα βλέπουµε και πάλι µια ανορθόδοξη συµπεριφορά, µιας και παρατηρούµε πολύ
έντονη µείωση του S, µε κάποια µικρή αύξηση στα περίπου 100-1000sec και µετέπειτα
συνέχιση της µείωσης. Αντίστοιχη είναι και η συµπεριφορά της διαφοράς Vg,max-Vth,
παρατηρώντας µια αύξηση στα 100-1000sec ακολουθούµενη από µείωση. Οι µειώσεις που
παρατηρούµε τόσο στο S όσο και στο Vg,max-Vth υποθέτουµε ότι θα µπορούσαν να
εξηγηθούν λόγω της λειτουργίας ενός παρασιτικού τρανζίστορ στην κάτω διεπιφάνεια
[203]. Από την εξέλιξη της τάσης κατωφλίου µε το χρόνο καταπόνησης είδαµε ότι στο
οξείδιο εγχέονται ηλεκτρόνια. Άρα οπές θα εγχέονται προς την κάτω διεπιφάνεια,
δηµιουργώντας µια περιοχή p τύπου. Συνεπώς θα υπάρχει ένα παρασιτικό τρανζίστορ n-pn στην κάτω διεπιφάνεια, παράλληλα µε το TFT, ενισχύοντας το συνολικό ρεύµα και άρα
ελαττώνοντας σε σχέση µε τη συνολική επιφάνεια αγωγής το σύνολο των παγίδων που
φαίνονται από το ρεύµα. Ο µηχανισµός αύξησης που παρατηρείται στις καµπύλες
οφείλεται στην αναµενόµενη δηµιουργία παγίδων στη διεπιφάνεια και στον κυρίως όγκο
του poly-Si.
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Σχήµα 6
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S δύο ενδεικτικών TFT, SPC και 2-shot SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.
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Σχήµα 7
Eξέλιξη της διαφοράς Vg,max-Vth δύο ενδεικτικών TFT, SPC και 2-shot SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

Παρατηρώντας τώρα την εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm,max στο Σχήµα 8, βλέπουµε
παρόµοια συµπεριφορά για τα δύο δείγµατα. Αρχική µείωση, πολύ πιο έντονη για το SPC
δείγµα, ακολουθούµενη από µία σταθεροποίηση, µεγαλύτερης διάρκειας και πάλι για το
SPC, και µια µετέπειτα αύξηση. Ο µηχανισµός της µείωσης, που είναι καθαρά πιο έντονος
για το SPC οφείλεται στη γήρανση και τη δηµιουργία ατελειών στο αγώγιµο κανάλι, το
οποίο είναι σαφώς κατώτερης ποιότητας από το SLS ELA. Ο µηχανισµός της αύξησης του
Gm,max αποδίδεται στο φαινόµενο µείωσης του µήκους του καναλιού [204] (channel
shortening), όπου λόγω της έγχυσης οπών στην περιοχή κοντά στον απαγωγό,
δηµιουργείται µια µικρή περιοχή απογύµνωσης φορέων, ελαττώνοντας το πραγµατικό
µήκος του καναλιού. Όσο η καταπόνηση συνεχίζεται, η έγχυση προχωράει σε όλο το µήκος
του καναλιού και το φαινόµενο καταπνίγεται. Για το SPC δείγµα το φαινόµενο µείωσης του
καναλιού είναι λιγότερο έντονο, εξαιτίας της χειρότερης ποιότητάς της διεπιφάνειάς polySi/SiO2 που επιταχύνει την καταπόνηση κατά µήκος του συνολικού καναλιού. Σε γενικές
γραµµές, πάντως, το SPC δείγµα δείχνει πολύ µεγαλύτερη γήρανση του Gm,max του, όπως
εξάλλου θα περιµέναµε λόγω της πολύ κατώτερης ποιότητάς του.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

84

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση
20

2-shot SLS ELA
SPC

∆Gm,max/Gm,max0 (%)

10

0

-10

-20

-30

-40

1

10

100

1000

10000

100000

time

Σχήµα 8
Ποσοστιαία εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm,max δύο ενδεικτικών TFT, SPC και 2-shot SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

85

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

3.3.

Οπτικός και µορφολογικός χαρακτηρισµός υµενίων διαφορετικής ELA

κρυσταλλοποίησης.

Έχοντας διαπιστώσει πλέον την πολύ υψηλότερη ποιότητα των SLS ELA TFT σε
σχέση µε τα SPC, προσπαθήσαµε να ερευνήσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τη σχέση
των διαφόρων τεχνικών της SLS ELA κρυσταλλοποίησης της ενεργού περιοχής των polySi TFT µε τις ηλεκτρικές τους επιδόσεις. Ξεκινήσαµε µελετώντας το ίδιο το υµένιο του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, όπως προκύπτει µετά την κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης,
πριν ακόµη κατασκευαστούν τρανζίστορ σε αυτό, χαρακτηρίζοντάς το µορφολογικά και
οπτικά, προκειµένου να συγκεντρώσουµε λεπτοµερή στοιχεία για τη µικροδοµή του.
Ο µορφολογικός χαρακτηρισµός έγινε µε τη χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας
σάρωσης (Scanning Electron Microscopy - SEM) για καθένα από τα υµένια του SLS ELA
poly-Si που µελετήθηκε (Εικόνα 36). Τα υµένια ήταν κρυσταλλοποιηµένα µε τις παρακάτω
τεχνικές: κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης (directional), κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης
σπόρου

(seeded

directional),

22

ριπών

(22-shot),

26

ριπών

(26-shot),

M×N

κρυσταλλοποίησης µε διαφορετικά µεγέθη κόκκων, και σηµειακής κρυσταλλοποίησης (dot)
µε εξαγωνικούς (HEX) ή τετραγωνικούς (SQ) κόκκους. Όλες οι τεχνικές της διαδικασίας
κρυσταλλοποίησης SLS ELA έγιναν σε θερµοκρασία δωµατίου, σαρώνοντας τα δείγµατα
µέσα από µια κατάλληλου σχήµατος µάσκα, που διαµορφώνει το σχήµα της
προσπίπτουσας ακτίνας laser ανάλογα. Χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα LPX 315i Lamda
Physik excimer laser (XeCl) µε µήκος κύµατος εκποµπής στα 308nm και συχνότητα
αποφόρτισης 150Hz.
Στην τεχνική

της κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης, συγκεκριµένα,

τα υµένια

κρυσταλλοποιούνται από την ακτίνα του laser, που το σχήµα της διαµορφώνεται
περνώντας την από µια µάσκα µιας επιµήκους σχισµής πλάτους 25µm. Η ακτίνα αυτή
λιώνει το υµένιο τοπικά µετά από τη ριπή του laser, στη συνέχεια το υπόστρωµα
µετατοπίζεται και η ακτίνα του laser λιώνει το διπλανό κοµµάτι του υµενίου. Με αυτόν τον
τρόπο σαρώνεται όλη η επιφάνεια του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται επιµήκεις κόκκοι µήκους πολύ µεγαλύτερου από τις διαστάσεις του
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Εικόνα 36
Εικόνες SEM των υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου που µελετήθηκαν, διαφόρων
παραλλαγών της τεχνικής SLS ELA κρυσταλλοποίησης.

καναλιού ενός τρανζίστορ, που µε αρκετά καλή προσέγγιση µπορούµε να πούµε ότι είναι
παράλληλοι µεταξύ τους. Στην κρυσταλλοποίηση σπόρου, η µόνη αλλά ουσιαστική
διαφορά της από την κατευθυντική έγκειται στο ότι στο αρχικό υµένιο του πυριτίου
υπάρχουν από πριν κάποιοι σπόροι κρυστάλλων, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν τα
σηµεία έναρξης της κρυσταλλοποίησης, για αυτό και τα κοκκώδη όρια αναπτύσσονται
ακτινικά γύρω από τον σπόρο, ακολουθώντας την κρυσταλλική του δοµή.
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Για την τεχνική 2 ριπών, όπως περιγράψαµε και στην προηγούµενη παράγραφο, η
ακτίνα του laser σχηµατίζεται από δύο κολώνες παράλληλων σχισµών, µε µικρή
παράλληλη µετατόπιση της µια κολώνας από την άλλη (Εικόνα 35). Το υπόστρωµα,
δηλαδή το υµένιο του αµόρφου πυριτίου που θέλουµε να κρυσταλλοποίησουµε,
µετακινείται κατά µια αρκετά µεγάλη απόσταση, ίση µε το πλάτος της κολώνας, µετά από
κάθε αποφόρτιση (ριπή) του laser. Η οριζόντια ανάπτυξη των κόκκων γίνεται κάθετα στην
κίνηση του υποστρώµατος, δίνοντας το λεγόµενο υµένιο poly-Si 2 ριπών, το οποίο έχει
κόκκους σχεδόν ορθογωνικού σχήµατος, που όµως αναπόφευκτα θα περιέχουν και
σηµειακές και επιπεδικές ατέλειες. Μια άλλη παραλλαγή αυτής της τεχνικής ονοµάζεται 2Ν
ριπών (2Ν-shot). Τώρα η ακτίνα του laser χωρίζεται σε έναν αριθµό περιοχών, που η
καθεµιά αποτελείται από σύνολα παράλληλων σχισµών, κάθετες µεταξύ τους. Οι µισές από
τις Ν περιοχές είναι προσανατολισµένες στη x κατεύθυνση και οι άλλες µισές στην y, µε µια
µικρή παράλληλη µετατόπιση µεταξύ τους (Εικόνα 37). Το υπόστρωµα µετακινείται κατά
µία τέτοια περιοχή µετά από κάθε αποφόρτιση του laser. Όσο αυξάνεται το Ν, οι φορές
που ακτινοβολείται κάθε σηµείο του υµενίου αυξάνονται, δίνοντας ένα υµένιο πολύ
καλύτερης εσωτερικής κρυσταλλικής ποιότητας και ορθογωνικών κόκκων. Στην Εικόνα 36
βλέπουµε υµένια για Ν=2 και Ν=6.

Εικόνα 37

Εικόνα µάσκας laser για την τεχνική 2Ν (Ν=2) ριπών SLS ELA κρυσταλλοποίησης.
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Στην Μ×Ν τεχνική, η µάσκα αποτελείται και πάλι από οµάδες σχισµών κάθετες µεταξύ
τους οι οποίες µετακινούνται όπως φαίνεται στην Εικόνα 38. Η κρυσταλλοποίηση γίνεται
ως εξής: οι κόκκοι πρώτα αναπτύσσονται στη x κατεύθυνση -µέσω των Μ σχισµών- και
στη συνέχεια τα υπο-κοκκώδη όρια (sub-boundaries) εντός των σχηµατισµένων κόκκων
σαρώνονται στην y κατεύθυνση -µέσω των Ν σχισµών- η οποία θα είναι και η προτιµητέα,
µιας και µε την κίνηση της µάσκας σε αυτόν τον άξονα σαρώθηκαν οι ατέλειες που είχαν
αποµείνει στον κόκκο. Η διαφορά αυτής της τεχνικής από την 2Ν ριπών είναι ότι στην
τελευταία η µία περιοχή σχισµών σαρώνει την ίδια περιοχή του υποστρώµατος, και άρα
δεν συνεισφέρει στην οριζόντια ανάπτυξη των κόκκων, παρά µόνο βελτιώνει την ίδια την
ποιότητα των υπαρχόντων κόκκων. Όµως, στη Μ×Ν τεχνική όλες οι περιοχές σχισµών
συνεισφέρουν στην οριζόντια ανάπτυξη, προχωρώντας το µέτωπο της ανάπτυξης µε τη
µετατόπισή τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερους κόκκους, χαµηλότερης
εσωτερικής κρυσταλλικής ποιότητας από την τεχνική 2Ν ριπών και λιγότερο έντονη
επιφανειακή τραχύτητα, µιας και τα κοκκώδη όρια είναι πιο αραιά.

Εικόνα 38

Εικόνα µάσκας laser για την τεχνική Μ×Ν SLS ELA κρυσταλλοποίησης.

Εκτός όµως, από τις προηγούµενες τεχνικές που βασίζονται στην παράλληλη
κρυσταλλοποίηση µέσω µασκών laser πολλών σχισµών, υπάρχουν διαδικασίες όπου η
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µάσκα αποτελείται από πίνακες σηµείων (dots) στην επιφάνειά της και όχι από σχισµές
(Εικόνα 39). Έτσι, η οριζόντια ανάπτυξη των κρυστάλλων ξεκινά από αυτά τα σηµεία και
προχωρά ακτινικά, δίνοντας υµένια µε υπο-κοκκώδη όρια εντός του κόκκου. Σε αυτήν την
περίπτωση, η απόσταση των σηµείων είναι αυτή που ορίζει το µέγεθος της οριζόντιας
ανάπτυξης. Όταν τα σηµεία είναι τοποθετηµένα σε τετραγωνικό πίνακα παίρνουµε
τετραγωνικούς κόκκους, όταν είναι τοποθετηµένα σε εξαγωνικό παίρνουµε εξαγωνικούς.
Τελικά, λοιπόν, η σηµειακή κρυσταλλοποίηση αποδίδει κρυσταλλικά πεδία σχήµατος
ανάλογου µε το πώς είναι τοποθετηµένα τα σηµεία έναρξης της κρυσταλλοποίησης στη
µάσκα του laser, µε έντονη επίσης παρουσία ενδοκρυσταλλικών κοκκωδών ορίων.

Εικόνα 39

Εικόνα µάσκας laser για την τεχνική σηµειακής κρυσταλλοποίησης.

Προκειµένου να δούµε και την επίδραση της κάθε τεχνικής στην επιφανειακή τραχύτητα
των υµενίων, προχωρήσαµε και στο χαρακτηρισµό των υµενίων µε µικροσκοπία ατοµικών
δυνάµεων (Atomic Force Microscopy - AFM) (Εικόνα 40). Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι όσο
µεγαλύτερος ο αριθµός των ριπών σε ένα υµένιο, τόσο πιο µεγάλες προεξοχές του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου θα προκληθούν και τόσο πιο έντονη τραχύτητα θα
παρατηρείται. Στις τεχνικές Μ×Ν και σηµειακής κρυσταλλοποίησης, όπου η εσωτερική
ποιότητα του κόκκου είναι πιο χαµηλή, µιας και υπάρχουν υπο-κοκκώδη όρια, οι
προεξοχές του υµενίου είναι πιο αραιά διασπαρµένες, εντοπισµένες κυρίως στα σηµεία
των κύριων κοκκωδών ορίων.
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Εικόνα 40
Εικόνες AFM των υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου, διαφόρων παραλλαγών της τεχνικής
SLS ELA κρυσταλλοποίησης.

Έχοντας πλέον µια αρκετά καλή εικόνα για τη µικροδοµή των υµενίων του
πολυκρυσταλλικού SLS ELA πυριτίου που θα µελετήσουµε, θελήσαµε να προχωρήσουµε
στον οπτικό χαρακτηρισµό 3 ενδεικτικών SLS ELA υµενίων. Ο οπτικός χαρακτηρισµός
ενός υλικού είναι πολύ σηµαντικός, καθώς µπορεί να µας πληροφορήσει για πολύ κρίσιµες
παραµέτρους του υλικού, π.χ. το ενεργειακό του χάσµα ή τη διηλεκτρική σταθερά του, που
θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τις ηλεκτρικές επιδόσεις των διατάξεων που θα
κατασκευαστούν επάνω σε αυτό ή και να µας δώσουν πληροφορίες για πιθανές εφαρµογές
του υλικού σε οπτικές διατάξεις.
Τα δείγµατα κατασκευάστηκαν µε αρχική εναπόθεση a:Si πάνω σε υποστρώµατα
quartz. Μετά ακολούθησε το βήµα της SLS ELA κρυσταλλοποίησης, χρησιµοποιώντας
τρεις διαφορετικές τεχνικές: την κατευθυντική, την 2 ριπών και την 26 ριπών. Αρχικά,
καταγράφηκαν τα φάσµατα διάδοσης Τ (Transmission) των τριών διαφορετικών υµενίων
πολυκρυσταλλικού

πυριτίου,

µε

τη

βοήθεια

ενός

Perkin-Elmer

Lamda

19

φασµατοφωτόµετρου στο εύρος µηκών κύµατος του υπεριώδους και του ορατού (250nm∆έσποινα Χ. Μόσχου
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900nm).

Το

φάσµα

του

a:Si,

όπως

αυτό

εναποτέθηκε,

πριν

την

SLS

ELA

κρυσταλλοποίηση, καταγράφηκε επίσης, σαν αναφορά.
Προκειµένου να υπολογίσουµε τη διηλεκτρική σταθερά κάθε υµενίου από τα
πειραµατικά δεδοµένα του φάσµατος διάδοσης, αναπτύξαµε αλγορίθµους µαθηµατικής
προσαρµογής (fitting) σε γλώσσα Fortran (Παράρτηµα), χρησιµοποιώντας τις βασικές
εξισώσεις που περιγράφουν θεωρητικά το φάσµα διάδοσης ενός υµενίου εναποτεθειµένου
σε υπόστρωµα quartz πεπερασµένου πάχους [205]. Εν συντοµία, η εξίσωση που θα δίνει
τη διάδοση ενός τέτοιου υµενίου είναι:

T=

[

][

]

n2
(1 + g1 ) 2 + h12 ⋅ (1 + g 2 ) 2 + h22
⋅ 2 a1
n0 e + ( g12 + h12 ) ⋅ ( g 22 + h22 ) ⋅ e −2 a1 + C ⋅ cos( 2γ 1 ) + D ⋅ sin( 2γ 1 )

Όπου όλες οι παράµετροι είναι συναρτήσεις του πραγµατικού µέρους n και του
φανταστικού µέρους k της διηλεκτρικής σταθεράς των υµενίων, του πάχους του
εναποτεθειµένου υµενίου και του µήκους κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ο
δείκτης 0 αναφέρεται στον αέρα, ο δείκτης 1 στο υµένιο του πολυκρυσταλλικού πυριτίου και
ο δείκτης 2 στο quartz. Για τον αέρα θεωρήσαµε ότι n0=1, ενώ για το quartz
n2 = 1 +

0.6961663 ⋅ λ2
0.4079426 ⋅ λ2
0.8974794 ⋅ λ2
+
+
λ2 − (0.0684043) 2 λ2 − (0.1162414 ) 2 λ2 − (9.896161) 2 και k2=0 [206].

Όσον αφορά το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο χρησιµοποιήσαµε δύο οπτικά µοντέλα για
την περιγραφή του, και για αυτό το λόγο αναπτύξαµε και δύο παραλλαγές του λογισµικού
(Παράρτηµα). Η πρώτη χρησιµοποιούσε τις σχέσεις που δίνονται από τους Forouhi και
Bloomer, προκειµένου να περιγράψει τη διηλεκτρική σταθερά του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου [207]. Η δεύτερη χρησιµοποιούσε τις σχέσεις που δίνονται από τους Jellison και
Modine, προκειµένου να περιγράψει τη διηλεκτρική σταθερά του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου [208], που είναι γνωστές ως µοντέλο Tauc-Lorentz (TL).
Επειδή όµως, διαπιστώσαµε ότι το µοντέλο Forouhi-Bloomer δεν έδινε καλά
αποτελέσµατα κατά τη µαθηµατική προσαρµογή του στα δεδοµένα µας, δεδοµένου κιόλας
ότι είναι σχεδιασµένο για να περιγράφει άµορφα υλικά, συνεχίσαµε την ανάλυσή µας σε
αυτά τα δείγµατα χρησιµοποιώντας το µοντέλο Tauc-Lorentz. Σε αυτό το µοντέλο, λοιπόν,
δίνεται ότι για το υµένιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου θα ισχύει:
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 AE0C ( E − E g ) 2 1 
ε2 =  2
⋅ 
2 2
2 2
 ( E − E0 ) + C E E 
για ενέργειες µεγαλύτερες του ενεργειακού χάσµατος Eg και ε2=0 για ενέργειες χαµηλότερες
του Eg. To ε1 υπολογίζεται αναλυτικά µέσω ολοκλήρωσης Kramers-Kroning [205]. Από
αυτά, υπολογίζονται τα n και k από τις παρακάτω σχέσεις [205]:

(

)

n = 1 / 2 ε 1 + ε 12 + ε 22 , k = ε 2 /(2n)
Λαµβάνοντας υπόψιν, λοιπόν, τις παραπάνω σχέσεις, βλέπουµε ότι τα n και k του
υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου µπορούν να υπολογιστούν αν εφαρµόσουµε
µαθηµατική προσαρµογή στα πειραµατικά δεδοµένα της διάδοσης Τ, χρησιµοποιώντας ως
παραµέτρους προσαρµογής τους έξι άγνωστους παράγοντες των παραπάνω σχέσεων: τις
πέντε παραµέτρους του µοντέλου TL Eg, ε1(∞), Α, Ε0, C και το πάχος του υµενίου tSi.
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της φασµατοσκοπίας ορατού-υπεριώδους για τα τρία
SLS ELA δείγµατα και το άµορφο που χρησιµοποιήσαµε για αναφορά φαίνονται στο Σχήµα
9. Παρατηρούµε ότι η διάδοση αυξάνεται από το άµορφο στο κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης, στο 2 ριπών και τέλος στο 26 ριπών. Αυτή η τάση µπορεί να εξηγηθεί,
αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τα χαρακτηριστικά της µικροδοµής του κάθε υµενίου, όπως τα
καταγράψαµε κατά τον µορφολογικό χαρακτηρισµό. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ίδιο το
φάσµα διάδοσης δεν αντανακλά την κρυσταλλική ποιότητα του υµενίου, αλλά εξαρτάται
από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η φύση του υποστρώµατος, το πάχος του υµενίου
και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του υµενίου. Τα δείγµατά µας είναι ίδιου πάχους και
ίδιου υποστρώµατος, αλλά είδαµε ότι παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά
επιφανειακής τραχύτητας. Όσο πιο πολλές φορές ακτινοβολείται µε laser µια περιοχή, τόσο
πιο µεγάλες επιφανειακές προεξοχές θα υπάρχουν στα κοκκώδη όρια, και άρα τόσο
υψηλότερα ποσοστά διάδοσης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας θα παρουσιάζει, λόγω
της επιπλέον σκέδασης της ακτινοβολίας στις προεξοχές.
Επίσης, βλέπουµε ότι τα αποτελέσµατα της µαθηµατικής προσαρµογής των
παραπάνω σχέσεων, µε χρήση του µοντέλου TL, στα πειραµατικά δεδοµένα της Τ είναι
ιδανικά για όλα τα δείγµατα και για όλο το εύρος του υπό εξέταση φάσµατος. Από τη
µαθηµατική προσαρµογή πήραµε τις τιµές των 6 παραµέτρων προσαρµογής για κάθε ένα
από τα δείγµατα, όπως παρατίθενται στον Πίνακα 4. Το πάχος του υµενίου του
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πολυκρυσταλλικού πυριτίου βρέθηκε κοντά στα 62nm για όλα τα δείγµατα, όπως περίπου
αναµενόταν, υποστηρίζοντας έτσι την εγκυρότητα της προσαρµογής µας.

Tauc-Lorentz fitting
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6
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Σχήµα 9
∆ιάδοση Τ των SLS ELA υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου και ενός υµενίου αµόρφου
πυριτίου σε σχέση µε το µήκος κύµατος λ της ακτινοβολίας, όπως αποκτήθηκε µέσω φασµατοσκοπίας UV-visible
και αποτελέσµατα της µαθηµατικής προσαρµογής µέσω του µοντέλου Tauc-Lorentz.

Πίνακας 4: Τιµές παραµέτρων του µοντέλου Tauc-Lorentz µετά από τη µαθηµατική προσαρµογή στα
πειραµατικά δεδοµένα διάδοσης T της φασµατοσκοπίας UV-visible.

Υµένιο
a:Si
2-shot
26-shot
Directional

Eg (eV)
ε1(∞)
Α (eV) E0 (eV) C (eV) tSi (nm)
1,4742 0,71983 125,09 3,5113
2,502
63,867
1,7669 3,7912 64,665 3,6835 0,84788 60,294
1,8296 3,6063 68,83 3,7178 0,63332 63,328
0,085
3,0438 16,293 3,7265 0,55858 62,232

Έχοντας πλέον τις αριθµητικές τιµές των 6 παραµέτρων του µοντέλου TL, µπορούµε να
τις χρησιµοποιήσουµε στις γνωστές εξισώσεις του µοντέλου που αναφέραµε νωρίτερα και
να αναπαράγουµε τα n και k των υµενίων, όπως φαίνονται στα Σχήµατα 10 και 11
αντίστοιχα. Η επιτυχής αναπαραγωγή των n και k του αµόρφου πυριτίου, συγκρίνοντάς τα
µε άλλες αναφορές της βιβλιογραφίας [208], στηρίζει περαιτέρω την ορθότητα των
αποτελεσµάτων µας.
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Σχήµα 10
Πραγµατικό µέρος του δείκτη διάθλασης n των SLS ELA υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου
και ενός υµενίου αµόρφου πυριτίου σε σχέση µε την ενέργεια E της ακτινοβολίας, όπως αναπαράχθηκε µέσω των
αποτελεσµάτων της µαθηµατικής προσαρµογής του µοντέλου Tauc-Lorentz στα πειραµατικά δεδοµένα της
φασµατοσκοπίας UV-visible.
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Σχήµα 11
Φανταστικό µέρος του δείκτη διάθλασης k των SLS ELA υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου
και ενός υµενίου αµόρφου πυριτίου σε σχέση µε την ενέργεια E της ακτινοβολίας, όπως αναπαράχθηκε µέσω των
αποτελεσµάτων της µαθηµατικής προσαρµογής του µοντέλου Tauc-Lorentz στα πειραµατικά δεδοµένα της
φασµατοσκοπίας UV-visible.

Όπως παρατηρούµε, λοιπόν, όλα τα SLS ELA υµένια δείχνουν µεγαλύτερες µέγιστες
τιµές για τα n και k από το άµορφο, µε µια ταυτόχρονη µετατόπιση της κορυφής στα
περίπου 3,5eV για το n και στα 4eV για το k. Επίσης, µιας και τα n και k είναι γνωστό ότι
αντικατοπτρίζουν την κρυσταλλική ποιότητα των υµενίων, από αυτά τα δύο σχήµατα
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µπορούµε να καταλάβουµε ότι το υµένιο των 2 ριπών είναι το χαµηλότερης ποιότητας, µιας
και έχει το µικρότερο µέγιστο. Τα άλλα δύο SLS ELA υµένια δείχνουν παρόµοια
συµπεριφορά µεταξύ τους, αλλά καλύτερη ποιότητα από το 2 ριπών.
Προχωρώντας πιο πέρα τη µελέτη του πραγµατικού µέρους του δείκτη διάθλασης n
που υπολογίσαµε µέσω της µαθηµατικής προσαρµογής του µοντέλου TL στα φάσµατα της
διάδοσης Τ, προσπαθήσαµε να εφαρµόσουµε το µοντέλο του ενός ταλαντωτή των
Wemple-DiDomenico (WD) [209], µέσα από το οποίο µπορούµε να έχουµε µια πιο
λεπτοµερή εικόνα της µικροδοµής του υλικού µας. Ακολουθώντας τη διαδικασία που
ακολουθείται για διάφορες κρυσταλλικές δοµές πυριτίου [210], σχεδιάσαµε τη γραφική
παράσταση του λόγου 1/(n2-1) σε σχέση µε το τετράγωνο της ενέργειας Ε2 (Σχήµα 12), για
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Σχήµα 12
Γραφική παράσταση του λόγου 1/(n2-1), χρησιµοποιώντας το n που αναπαράχθηκε µέσω της
µαθηµατικής προσαρµογής του µοντέλου Tauc-Lorentz στα φάσµατα διάδοσης των SLS ELA υµενίων και ενός
υµενίου αµόρφου πυριτίου, σε σχέση µε το τετράγωνο της ενέργειας της ακτινοβολίας Ε2, για τον έλεγχο του
µοντέλου Wemple-DiDomenico στην περιοχή κάτω από το ενεργειακό χάσµα Eg.

το n που είχαµε υπολογίσει µέσω του µοντέλου TL προηγουµένως και για ενέργειες
µικρότερες από το ενεργειακό χάσµα, στην όπου βλέπουµε ότι αυτοί οι δύο παράγοντες
συνδέονται µεταξύ τους µε µια γραµµική σχέση, όπως προβλέπει και το µοντέλο WD:

1
E
1
= 0−
E2
n − 1 E d E d E0
2
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όπου Εd η ενέργεια διασποράς του υλικού και Ε0 η ενέργεια του ταλαντωτή.
Υπολογίζοντας την κλίση και το σηµείο τοµής µε τον άξονα x των ευθειών, µπορέσαµε να
υπολογίσουµε τις τιµές των Εd και Ε0 για κάθε δείγµα, όπως φαίνονται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Τιµές παραµέτρων του µοντέλου Wemple-DiDomenico µετά από τη µαθηµατική προσαρµογή
του στα δεδοµένα του πραγµατικού µέρους του δείκτη διάθλασης n.

Υµένιο
a:Si
2-shot
26-shot
Directional

Ed (eV)
22,87354
30,33006
29,29027
26,66097

E0 (eV) Vg,max-Vth (V)
3,07878
4,45549
1,85765
4,33262
1,56375
4,34121
1,04542

Σε µια προσπάθεια να συσχετίσουµε αυτές τις οπτικές παραµέτρους µε δοµικές και άρα
ηλεκτρικές, στον ίδιο Πίνακα 5 τοποθετήσαµε και την τιµή της διαφοράς Vg,max-Vth για TFT
κατασκευασµένα σε κάθε ένα υµένιο SLS ELA, ίδιων διαστάσεων και προσανατολισµένων
προς την προτιµητέα για κάθε τεχνική κατεύθυνση, δηλαδή αυτή που περιλαµβάνει τα
λιγότερα κοκκώδη όρια κάθετα στη ροή του ρεύµατος. Στο Σχήµα 13 βλέπουµε τη γραφική
παράσταση της οπτικής παραµέτρου Ed µε τη διαφορά Vg,max-Vth. Μπορούµε να πούµε ότι
ανάµεσα στις δύο παραµέτρους φαίνεται να υπάρχει µια γραµµική εξάρτηση, η οποία θα
µπορούσε να είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την κατασκευή TFT, µιας και µε απλές
οπτικές µετρήσεις σε υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου, θα µπορούσες να έχεις µια
εκτίµηση των ηλεκτρικών επιδόσεων των τρανζίστορ πριν ακόµα τα κατασκευάσεις.
Αυτή η πιθανή γραµµική σχέση ανάµεσα στην οπτική παράµετρο Ed και στην ηλεκτρική
παράµετρο Vg,max-Vth θα µπορούσε να εξηγηθεί και θεωρητικά, αν σκεφτούµε ότι η σχέση
από την οποία δίνεται η Ed είναι Ed=βNcZaNe, όπου β µια αριθµητική σταθερά γνωστή για
κάθε υλικό, Nc=4 ο αριθµός συντεταγµένων (coordination number) του Si, Za το χηµικό
σθένος (formal chemical valency) του ανιόντος, επίσης σταθερά, και Ne τα συνολικά
ηλεκτρόνια σθένους ανά ανιόν. Θα περιµέναµε λοιπόν, όσο αυξάνεται η πυκνότητα των
παγίδων (δηλαδή αυξάνεται και η διαφορά Vg,max-Vth που είναι ανάλογη της πυκνότητας
των παγίδων στο υµένιο) να αυξάνεται και ο αριθµός των ηλεκτρονίων σθένους ανά ανιόν
Ne και συνεπώς να αυξάνεται και η ενέργεια διασποράς Ed, όπως βλέπουµε και από τα
πειραµατικά δεδοµένα (Σχήµα 13).
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Σχήµα 13
Ενέργεια Ed του µοντέλου Wemple-DiDomenico σε σχέση µε τη διαφορά Vg,max-Vth για
τρανζίστορ ίδιων διαστάσεων στον προτιµητέο προσανατολισµό καθεµιάς από τις τρεις τεχνικές SLS ELA
κρυσταλλοποίησης.

Συνεχίζοντας την οπτική µελέτη των SLS ELA υµενίων, διεξαγάγαµε µετρήσεις
φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας (spectroscopic ellipsometry) για τα τρία δείγµατα που
αναλύσαµε και προηγουµένως. Χρησιµοποιήσαµε ένα J.A. Woollam Co. Inc. M2000F
(EC400) φασµατοσκοπικό ελλειψόµετρο. Η πηγή του φωτός που χρησιµοποιήθηκε ήταν
Xe Arc Light Source, FLS-300, µε φασµατική ανάλυση ∆λ=1.57nm. Καταγράφηκαν,
λοιπόν, οι παράµετροι ∆ και Ψ (Σχήµατα 14 και 15 αντίστοιχα) της φασµατοσκοπικής
ελλειψοµετρίας από τα 250nm µέχρι τα 1000nm, για τα τρία δείγµατα SLS ELA
(κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης, 2 ριπών, 26 ριπών) και το δείγµα αναφοράς του a:Si.
Για τα δείγµατα SLS ELA συγκεκριµένα, επειδή γνωρίζοντας τη µικροδοµή τους ξέρουµε
ότι ο προσανατολισµός των κόκκων επηρεάζει τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, πήραµε
µετρήσεις µε τους κόκκους τόσο κάθετα στο επίπεδο της πόλωσης της προσπίπτουσας
ακτινοβολίας, όσο και παράλληλα. Όπως, όµως βλέπουµε και από τα Σχήµατα 14, 15, ο
προσανατολισµός των κόκκων σε σχέση µε την πόλωση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
δε φάνηκε να επηρεάζει τις µετρήσεις µας.
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Σχήµα 14
Παράµετρος ∆ της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας σε σχέση µε το µήκος κύµατος λ της
ακτινοβολίας, για τις τρεις διαφορετικές τεχνικές SLS ELA κρυσταλλοποίησης και ένα υµένιο αµόρφου πυριτίου,
για προσανατολισµό σε σχέση µε την πόλωση της δέσµης τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα
κατεύθυνση.
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Σχήµα 15
Παράµετρος Ψ της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας σε σχέση µε το µήκος κύµατος λ της
ακτινοβολίας, για τις τρεις διαφορετικές τεχνικές SLS ELA κρυσταλλοποίησης και ένα υµένιο αµόρφου πυριτίου,
για προσανατολισµό σε σχέση µε την πόλωση της δέσµης τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα
κατεύθυνση.

Προχωρώντας

στην

ανάλυση

των

αποτελεσµάτων

της

φασµατοσκοπικής

ελλειψοµετρίας, εξετάσαµε την Ψ παράµετρο σε σχέση µε το µήκος κύµατος λ, για εύρος
από 260nm έως 370nm. ∆οκιµάσαµε να προσαρµόσουµε µαθηµατικά το µοντέλο των
Forouhi-Bloomer 4 ταλαντωτών που αναφέρεται σε κρυσταλλικούς ηµιαγωγούς [211] για
να περιγράψουµε το δείκτη διάθλασης του υµενίου µας. Μόνο οι τέσσερις παράµετροι Αi
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χρησιµοποιήθηκαν σαν παράµετροι της µαθηµατικής προσαρµογής, µιας και οι υπόλοιπες
διαπιστώθηκε ότι δεν επηρέαζαν σηµαντικά τη διαδικασία.
Η προσαρµογή στα πειραµατικά δεδοµένα του µοντέλου αυτού αποδείχτηκε εξαιρετικά
επιτυχηµένη, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 16, για µία τυπική µέτρηση των υµενίων µας.
Ακολουθήσαµε αυτή τη διαδικασία της µαθηµατικής προσαρµογής και για τα τρία SLS ELA
δείγµατά µας, αλλά επίσης και για ένα αµόρφου πυριτίου (a:Si) και ένα κρυσταλλικού
πυριτίου (c-Si), ως αναφορές, παίρνοντας τις τιµές των A1, A2, A3, A4, οι οποίες
αναπαριστούν το πλάτος της καµπύλης της πυκνότητας καταστάσεων καθενός υµενίου.
Στα Σχήµατα 17-20 βλέπουµε γραφικά τις τιµές των παραµέτρων αυτών, και για τους δύο
προσανατολισµούς κόκκων για τα SLS ELA υµένια και για τα δείγµατα a:Si και c-Si.

Σχήµα 16
Ενδεικτικό γράφηµα της παραµέτρου Ψ της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας σε σχέση µε το
µήκος κύµατος λ της ακτινοβολίας για ένα από τα SLS ELA υµένια, για µήκη κύµατος από 260 nm µέχρι 370 nm,
και µαθηµατική προσαρµογή στα πειραµατικά δεδοµένα µέσω του µοντέλου Forouhi-Bloomer για κρυσταλλικά
υλικά.
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Σχήµα 17
Παράµετρος Α1 του µοντέλου Forouhi-Bloomer, µετά από τη µαθηµατική προσαρµογή του στα
πειραµατικά δεδοµένα της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας των τριών SLS ELA δειγµάτων και ενός άµορφου
και ενός µονοκρυσταλλικού δείγµατος πυριτίου, τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση.
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Σχήµα 18
Παράµετρος Α2 του µοντέλου Forouhi-Bloomer, µετά από τη µαθηµατική προσαρµογή του στα
πειραµατικά δεδοµένα της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας των τριών SLS ELA δειγµάτων και ενός άµορφου
και ενός µονοκρυσταλλικού δείγµατος πυριτίου, τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση.
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Σχήµα 19
Παράµετρος Α3 του µοντέλου Forouhi-Bloomer, µετά από τη µαθηµατική προσαρµογή του στα
πειραµατικά δεδοµένα της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας των τριών SLS ELA δειγµάτων και ενός άµορφου
και ενός µονοκρυσταλλικού δείγµατος πυριτίου, τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση.
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Σχήµα 20
Παράµετρος Α4 του µοντέλου Forouhi-Bloomer, µετά από τη µαθηµατική προσαρµογή του στα
πειραµατικά δεδοµένα της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας των τριών SLS ELA δειγµάτων και ενός άµορφου
και ενός µονοκρυσταλλικού δείγµατος πυριτίου, τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση.

Όπως εύκολα παρατηρεί κανείς, ο προσανατολισµός της πολωµένης ακτίνας laser σε
σχέση µε τα κοκκώδη όρια δε φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση, µιας και οι τιµές όλων
των παραµέτρων δε φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς αυτόν τον παράγοντα για
κανένα από τα υµένια. Επίσης, όλα τα SLS ELA υµένια δείχνουν παρόµοιες τιµές µεταξύ
∆έσποινα Χ. Μόσχου

102

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

τους, αλλά σηµαντικά διαφορετικές τόσο από το άµορφο πυρίτιο όσο και από το
κρυσταλλικό, δείχνοντας ότι αυτή η µέθοδος κρυσταλλοποίησης δίνει ένα υλικό σηµαντικά
διαφορετικό ως προς την κρυσταλλικότητα και από το a:Si και από το c-Si.
Τέλος, τα φάσµατα διάθλασης ακτίνων Χ (X-ray diffraction - XRD) για τα δείγµατά µας
µετρήθηκαν, προκειµένου να διαπιστώσουµε τη διαφοροποίηση της φύσης του SLS ELA
υλικού µας, ως προς την κρυσταλλική του δοµή. Στο Σχήµα 21 παρατηρούµε τα φάσµατα
που προέκυψαν για τα τρία διαφορετικά SLS ELA υµένια. Όπως βλέπουµε, και τα τρία
δείγµατα δείχνουν παρόµοια συµπεριφορά, µε µία και µοναδική κορυφή να υπάρχει στις
περίπου 21.5o, εν αντιθέσει µε ανάλογες µετρήσεις σε υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου
κρυσταλλοποιηµένων µε ανάλογες προηγµένες τεχνικές [212-215], που δείχνουν έντονες
κορυφές και για άλλες γωνίες. Η µοναδική γωνία XRD για πυρίτιο, κοντά στη δική µας, που
αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι αυτή για µία κρυσταλλική τροποποίηση του Si που
ονοµάζεται allo-Si [216], µε γωνία στις 21.34o. Άρα, έχουµε σοβαρές ενδείξεις ότι οι
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτά τα υµένια, πιθανώς να οφείλεται στο ότι η ίδια η
κρυσταλλική

δοµή

τους

είναι

τροποποιηµένη

σε

σχέση

µε

τα

άλλα,

γνωστά

πολυκρυσταλλικά πυρίτια, και παρουσιάζει ιδιότητες παρόµοιες µε το allo-Si, µια δοµή
παρόµοια µε το γραφίτη, που αποτελείται από παράλληλα επίπεδα κρυστάλλων.
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Σχήµα 21
Φάσµατα έντασης XRD σε σχέση µε την προσπίπτουσα γωνία 2θ των τριών SLS ELA
δειγµάτων και γραφικός εντοπισµός των χαρακτηριστικών κορυφών τους.
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3.4.

Σύγκριση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών διαφορετικών τεχνικών ELA

κρυσταλλοποίησης.

Έχοντας µελετήσει και εντοπίσει τα κύρια µορφολογικά χαρακτηριστικά των υµενίων
SLS ELA πολυκρυσταλλικού πυριτίου, προχωρήσαµε στον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των
TFT που κατασκευάστηκαν σε αυτά τα υµένια, προκειµένου να δούµε την επίδραση της
µικροδοµής των υµενίων στις ηλεκτρικές επιδόσεις των διατάξεων. Ξεκινήσαµε µελετώντας
την επίδραση των κοκκωδών ορίων πάνω στα τρανζίστορ µας, µελετώντας TFT
κατασκευασµένα µε διαφορετικές τεχνικές κρυσταλλοποίησης, µε τη µόνη διαφορά µεταξύ
των συγκρινόµενων διατάξεων να είναι ο προσανατολισµός του καναλιού σε σχέση µε τα
κοκκώδη όρια του υµενίου.
Αρχικά, µελετήσαµε δύο παραλλαγές της κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης [217-220].
Όπως

αναλύσαµε

και

στην

προηγούµενη

παράγραφο,

στην

κατευθυντική

κρυσταλλοποίηση τα υµένια κρυσταλλοποιούνται από µια ακτίνα laser σχηµατοποιηµένη
από µια µακριά σχισµή η οποία λιώνει το υµένιο τοπικά. Στη συνέχεια, αυτό
κρυσταλλοποιείται δίνοντας ένα «σκληρό» κοκκώδες όριο (hard grain boundary-έντονο,
µεγάλου ενεργειακού φραγµού, δηλαδή µε πολλές παγίδες µέσα σε αυτό). Στην πρώτη
παραλλαγή, οι ριπές του laser είναι συνεχείς και επικαλυπτόµενες, δηλαδή η κάθε περιοχή
του laser δεν ακτινοβολείται µόνο µια φορά αλλά δύο, για αυτό και αυτή η παραλλαγή
ονοµάζεται

επικαλυπτόµενων

ριπών

(overlapping

irradiation).

Οι

διαδοχικές

επικαλυπτόµενες ριπές του laser δίνουν ένα υµένιο χωρίς «σκληρά» κοκκώδη όρια, αλλά
µόνο «µαλακά» κοκκώδη όρια (soft grain boundary, λιγότερο έντονο κοκκκώδες όριο, µε
σχετικά χαµηλό ενεργειακό φραγµό και µικρή πυκνότητα παγίδων) υπάρχουν, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 41. Στη δεύτερη παραλλαγή της κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης,
που είναι και η πιο τυπική, χρησιµοποιούνται ριπές laser που δεν επικαλύπτονται µεταξύ
τους χωρικά, µε αποτέλεσµα κάθε περιοχή του υµενίου να ακτινοβολείται µία µόνο φορά.
Το υλικό που προκύπτει ονοµάζεται 1 ριπής (1-shot), και η έλλειψη επικάλυψης των ριπών
οδηγεί σε ένα υµένιο µε την παρουσία «σκληρών» κοκκωδών ορίων, παράλληλων µεταξύ
τους. Τα κανάλια των τρανζίστορ σε τέτοια υµένια µπορεί να είναι προσανατολισµένα είτε
προς την προτιµητέα Χ κατεύθυνση (δηλαδή παράλληλα µε τα κοκκώδη όρια, ώστε η ροή
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του ρεύµατος να µην παρεµποδίζεται από αυτά) είτε στη µη προτιµητέα Υ (µε τα κοκκώδη
όρια κάθετα στο κανάλι, ώστε να παρεµποδίζουν τη ροή του ρεύµατος), όπως φαίνεται
στην Εικόνα 41. Παράλληλα µε αυτή τη διαφορά στο είδος των κοκκωδών ορίων των δύο
παραλλαγών κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης, τα δύο υµένια έχουν και άλλη µια
σηµαντική δοµική διαφορά: στην περίπτωση της επικαλυπτόµενης ακτινοβόλησης, εξαιτίας
του υψηλότερου θερµικού φορτίου το υµένιο έχει πιο έντονη επιφανειακή τραχύτητα σε
σχέση µε αυτό της 1 ριπής.
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Εικόνα 41
Σχηµατικό των κοκκωδών ορίων για το δείγµα κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης
επικαλυπτόµενων ριπών στην προτιµητέα X (a) και στη µη προτιµητέα Y (b) κατεύθυνση και για το 1 ριπής στη
X (c) και στην Υ (d) κατεύθυνση (µε διακεκοµµένες γραµµές συµβολίζονται τα «µαλακά» κοκκώδη όρια και µε
συνεχείς τα «σκληρά»).

Προχωρώντας στο χαρακτηρισµό των διατάξεων, καταγράψαµε τις Ids-Vgs καµπύλες
των TFT των δύο διαφορετικών παραλλαγών κρυσταλλοποίησης και εξάγαµε τις
ηλεκτρικές παραµέτρους τους, όπως φαίνονται στον Πίνακα 6. Όπως, λοιπόν,
παρατηρούµε για τις διατάξεις στο υµένιο 1 ριπής, η επίδραση του προσανατολισµού του
καναλιού σε σχέση µε τα κοκκώδη όρια φαίνεται να είναι πολύ έντονη, ειδικά στην
ευκινησία µ, όπου για την προτιµητέα Χ κατεύθυνση έχουµε περίπου τετραπλάσια τιµή.
Αυτό εξάλλου είναι και το αναµενόµενο, µιας και στην Υ κατεύθυνση υπάρχουν «σκληρά»
κοκκώδη όρια κάθετα στη ροή του ρεύµατος, που εισάγουν µεγάλους φραγµούς δυναµικού
τους οποίους θα πρέπει να ξεπεράσουν τα ηλεκτρόνια. Αυτό ανιχνεύεται και από την
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περίπου τριπλάσια τιµή της διαφοράς Vg,max-Vth για την Υ κατεύθυνση. Τόσο η S όσο και η
Vth φαίνεται να ακολουθούν την ίδια συµπεριφορά, παρουσιάζοντας µεγαλύτερες τιµές για
τη µη προτιµητέα Υ κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, έχουν µικρότερη διαφορά ανάµεσα στις
δύο κατευθύνσεις από ότι οι προηγούµενες δύο παράµετροι, µιας και είναι γνωστό ότι
επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες εξίσου έντονα µε τα κοκκώδη όρια, µειώνοντας
έτσι την εξάρτησή τους από τον προσανατολισµό του καναλιού. Όσον αφορά την
κατευθυντική κρυσταλλοποίηση επικαλυπτόµενων ριπών, η εξάρτιση των παραµέτρων
από την προσανατολισµό του καναλιού φαίνεται να είναι ελάχιστη, δείχνοντας µια
απειροελάχιστη υπεροχή της Χ κατεύθυνσης, από την ελαφρά µικρότερη τιµή της διαφοράς
Vg,max-Vth.
Συνολικά, η υψηλότερη ευκινησία παρατηρείται για TFT Χ κατεύθυνσης 1 ριπής, που
δεν παρουσιάζουν ούτε «σκληρά» κοκκώδη όρια κάθετα στη ροή του ρεύµατος, ούτε
έντονη επιφανειακή τραχύτητα, η οποία αυξάνει τη σκέδαση των ηλεκτρονίων,
ελαττώνοντας την ευκινησία τους. Ακολουθούν και οι δύο κατευθύνσεις της τεχνικής
επικαλυπτόµενων ριπών, που δεν έχουν καθόλου «σκληρά» κοκκώδη όρια να
παρεµποδίζουν τη ροή του ρεύµατος αλλά εντονότερη επιφανειακή τραχύτητα, και τέλος η
Υ κατεύθυνση της τεχνολογίας 1 ριπής, µε την παρουσία «σκληρών» κοκκωδών ορίων,
κάθετων στη ροή του ρεύµατος. Η ευκινησία των TFT, λοιπόν, περιορίζεται κυρίως από την
παρουσία «σκληρών» κοκκωδών ορίων κάθετων στη ροή του ρεύµατος, αλλά επίσης και
από την επιφανειακή τραχύτητα των υµενίων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Πίνακας 6: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των ηλεκτρικών παραµέτρων των TFT κατευθυντική
κρυσταλλοποίησης 1 ριπής και επικαλυπτόµενων ριπών, τόσο για την προτιµητέα όσο και για τη µη προτιµητέα
κατεύθυνση.

Vth (V)
Poly-Si
1 ριπής
Επικαλυπτόµενων
ριπών

Κατεύθυνση
Χ
Υ
Χ
Υ

x

0,21
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σ

µ (cm2/V·sec)
x

σ

S
(V/decade)
x

0,12 130,38 29,56 0,11
0,51 30,16 16,39 0,15
0,48 95,69 39,90 0,13
0,40 99,12 45,23 0,13

σ
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0,02

Vg,max-Vth
(V)
x

σ

0,45
1,16
0,78
0,95

0,09
0,92
0,36
0,42

Συνεχίσαµε την έρευνα για την επίδραση των κοκκωδών ορίων και για την τεχνολογία
Μ×Ν κρυσταλλοποίησης, που, όπως αναφέραµε παραπάνω, έχει διαφορετική µικροδοµή
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από την κατευθυντική, παρουσιάζοντας µεγαλύτερα κρυσταλλικά πεδία, µικρότερη
επιφανειακή τραχύτητα αλλά χαµηλότερη ενδοκρυσταλλική ποιότητα, λόγω περισσότερων
ενδοκρυσταλλικών κοκκωδών ορίων. Οι τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων των τρανζίστορ
για αυτή την τεχνολογία βρίσκονται στον Πίνακα 7. Όπως θα περιµέναµε, λόγω της
διαδικασίας κρυσταλλοποίησης που περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο,
υπάρχει και εδώ προτιµητέα κατεύθυνση, µιας και τα τελευταία κοκκώδη όρια σαρώνονται
προς αυτήν. Αυτό φαίνεται από την τιµή της ευκινησίας µ, η οποία είναι µεγαλύτερη για την
προτιµητέα Χ κατεύθυνση, αλλά και από την τιµή της Vg,max-Vth, που είναι µικρότερη για
αυτήν. Παρατηρούµε και µια αύξηση της τάσης κατωφλίου λόγω του προσανατολισµού του
καναλιού, ενώ η υποκατώφλια κλίση S µοιάζει και πάλι ανεπηρέαστη. Εποµένως, και για
αυτήν την τεχνολογία, παρ’ ότι δεν υπάρχουν «σκληρά» κοκκώδη όρια στο κανάλι, υπάρχει
διαφοροποίηση των ηλεκτρικών επιδόσεων λόγω του προσανατολισµού, οφειλόµενη
κυρίως στην ποιότητα των ενδοκρυσταλλικών κοκκωδών ορίων αυτή τη φορά.

Πίνακας 7: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των ηλεκτρικών παραµέτρων των TFT Μ×Ν
κρυσταλλοποίησης, τόσο για την προτιµητέα όσο και για τη µη προτιµητέα κατεύθυνση.

Vth (V)

µ (cm2/V·sec) S (V/decade) Vg,max-Vth (V)

σ
σ
Direction
µ
µ
Χ
0,14 0,34 187,10 37,34
Υ
0,37 0,55 106,15 35,39

µ

σ

0,15
0,16

0,02
0,03

µ
0,87
1,29

σ
0,41
1,02

Τέλος, εξετάσαµε και TFT δύο προσανατολισµών κρυσταλλοποιηµένων µε την τεχνική
του σπόρου, µε τα αποτελέσµατα να παρατίθενται στον Πίνακα 8. Αυτά τα υµένια
διαφέρουν από τα προηγούµενα στο ότι τα κοκκώδη όρια εκτείνονται ακτινικά γύρω από το
σηµείο έναρξης της κρυσταλλοποίησης, δηλαδή το σπόρο. Τώρα, όµως, µπορούµε να
τοποθετήσουµε τις διατάξεις µας σε συγκεκριµένα σηµεία του κόκκου, ελέγχοντας έτσι τις
ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, τα TFT που είναι
προσανατολισµένα στην Υ κατεύθυνση φαίνονται να παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευκινησία
µ, περιλαµβάνοντας λιγότερα ενδοκρυσταλλικά κοκκώδη όρια, όπως εξάλλου δείχνει και η
διαφορά Vg,max-Vth. Η υποκατώφλια κλίση και πάλι δείχνει ανεπηρέαστη σχεδόν από τον
προσανατολισµό του καναλιού, ενώ η τάση κατωφλίου φαίνεται πιο αυξηµένη στη µη
προτιµητέα Χ κατεύθυνση. Συνεπώς, και στην περίπτωση που επιλέγουµε σε ποιο σηµείο
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του κρυστάλλου ακριβώς θα τοποθετήσουµε τις διατάξεις µας, υπάρχει µια βέλτιστη
κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας, αν και µε πολύ λιγότερο έντονη
επίδραση από ότι στην κατευθυντική κρυσταλλοποίηση.

Πίνακας 8: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των ηλεκτρικών παραµέτρων των TFT κρυσταλλοποίησης µε
τη χρήση σπόρου, τόσο για την προτιµητέα όσο και για τη µη προτιµητέα κατεύθυνση.

Vth (V)

µ (cm2/V·sec) S (V/decade) Vg,max-Vth (V)

σ
σ
Direction
µ
µ
Χ
0,78 0,80 144,51 36,78
Υ
0,35 0,17 209,85 38,61

µ

σ

0,14
0,13

0,04
0,01

µ
1,59
1,17

σ
0,78
0,32

Συνεχίζοντας τη µελέτη µας σχετικά µε την επίδραση της τεχνολογίας SLS ELA
κρυσταλλοποίησης στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των TFT, προχωρήσαµε στη σύγκριση
διαφορετικών τεχνικών κρυσταλλοποίησης, µε τα κανάλια των τρανζίστορ πάντα
προσανατολισµένα στην προτιµητέα για κάθε τεχνολογία κατεύθυνση. Ξεκινήσαµε
συγκρίνοντας την τεχνολογία κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης (στην πιο απλή της
παραλλαγή, δηλαδή της 1 ριπής-δείγµα Τ1) µε την τεχνική των 2 ριπών (δείγµα Τ3). Τα
αποτελέσµατα, όσον αφορά τις τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων βρίσκονται στον Πίνακα
9. Όπως παρατηρούµε, και τα δύο δείγµατα έχουν πολύ κοντινές τιµές Vg,max-Vth,
δείχνοντας ελάχιστο προβάδισµα της τεχνολογίας κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης, όπως
εξάλλου είναι και το αναµενόµενο αν σκεφτούµε την µικροδοµή τους. Όµως, η ανωτερότητα
της κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης είναι προφανής µέσω της πολύ µεγαλύτερης
ευκινησίας µ, και των πολύ χαµηλότερων Vth και S. Η µεγάλη αυτή διαφοροποίηση αυτών
των παραµέτρων αποδίδεται στην πολύ µικρότερη επιφανειακή τραχύτητα των
κατευθυντικών υµενίων, βοηθώντας τα να επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις µε παρόµοια
ενδοκρυσταλλική ποιότητα.
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Πίνακας 9: Μέσες τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων για TFTs κρυσταλλοποιηµένα µε κατευθυντική
κρυσταλλοποίηση 1 ριπής και κρυσταλλοποίηση 2 ριπών προσανατολισµένων στην προτιµητέα κατεύθυνση.

Sample Vth (V) µ (cm2/V·sec) S (V/decade) Vg,max-Vth (V)
name
Κατευθυντική (1 ριπής)
T1
0,37
91,07
0,18
0,56
2 ριπών
T3
1
65,99
0,23
0,60
Poly-Si

Συνεχίσαµε ελέγχοντας το πώς συµπεριφέρονται οι δύο αυτές τεχνολογίες σε σχέση µε
την αξιοπιστία τους, καταπονώντας δύο ίδιων διαστάσεων διατάξεις (W=8,5µm, L=1µm)
κάτω από τις ίδιες συνθήκες (Vgs=5V, Vds=10V). Παρατηρώντας την εξέλιξη της τάσης
κατωφλίου (Σχήµα 22) βλέπουµε µια µονοτονική αύξησή της και για τα δύο δείγµατα,
δείχνοντας έγχυση ηλεκτρονίων, ταχύτερη για την τεχνολογία 2 ριπών, µιας και
παρουσιάζει πιο έντονες επιφανειακές προεξοχές, οι οποίες προκαλούν τοπική ενίσχυση
του κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδίου και άρα επιταχύνουν την έγχυση των ηλεκτρονίων στο
οξείδιο της πύλης. Η ίδια µονοτονική αύξηση παρατηρείται και για την υποκατώφλια κλίση
των διατάξεων S, και πάλι πιο έντονη για το υµένιο των 2 ριπών, και αποδίδεται στην
αυξηµένη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων εξαιτίας της µεγαλύτερης σκέδασης
των

φορέων

του

ρεύµατος.

Η

χειρότερη

αξιοπιστία

2,0

του

δείγµατος

0,15

∆Vth

∆S
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ
2 ΡΙΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ
2 ΡΙΠΩΝ

1,5

1,0
0,05
0,5

∆S (V/decade)

∆Vth (V)

0,10

0,00
0,0
1

10

100

1000

10000

100000

time

Σχήµα 22
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth και της υποκατώφλιας κλίσης S δύο ενδεικτικών TFT,
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής και κρυσταλλοποίησης 2 ριπών σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης
της διάταξης.
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των 2 ριπών φαίνεται και από τη µεγαλύτερη γήρανση των Gm,max και Vg,max-Vth (Σχήµα 23).
Μιας και το υµένιο των 2 ριπών είναι γνωστό ότι παρουσιάζει περισσότερα κοκκώδη όρια
µέσα στην περιοχή του καναλιού του τρανζίστορ, είναι αναµενόµενο ότι µεγαλύτερη ζηµιά
και περισσότερες παγίδες θα προκληθούν σε αυτό.

11
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11
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Σχήµα 23
Ποσοστιαία εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm,max και της διαφοράς Vg,max-Vth δύο ενδεικτικών
TFT, κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής και κρυσταλλοποίησης 2 ριπών σε σχέση µε το χρόνο
καταπόνησης της διάταξης.

Προχωρήσαµε µελετώντας µε ανάλογο τρόπο SLS ELA TFT που το υµένιό τους είχε
κρυσταλλοποιηθεί και µε τις υπόλοιπες τεχνικές που έχουµε περιγράψει στην
προηγούµενη παράγραφο, δηλαδή των 2 ριπών, των 26 ριπών, της σηµειακής
κρυσταλλοποίησης και της M×N. Για να µπορούµε να έχουµε κάποια αναφορά για τις
επιδόσεις των τρανζίστορ µας µετρήσαµε και διατάξεις SIMOX, δηλαδή µονοκρυσταλλικού
πυριτίου, κατασκευασµένες κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε τα SLS ELA TFT.
Στον Πίνακα 10 µπορούµε να δούµε τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις της
τάσης κατωφλίου Vth, της ευκινησίας µ, της υποκατώφλιας κλίσης S και της διαφοράς
Vg,max-Vth για τις διατάξεις που µετρήθηκαν σε κάθε δείγµα. Για τη σηµειακή
κρυσταλλοποίηση εξετάσαµε δείγµατα τόσο µε τετραγωνικούς κόκκους (50SQ) όσο και µε
εξαγωνικούς (30HEX), ενώ και για τη M×N τεχνική εξετάσαµε 4 διαφορετικές παραλλαγές,
µε µόνη διαφορά µεταξύ τους το µέγεθος των κρυσταλλικών πεδίων.
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Όσον αφορά την S, µπορούµε να δούµε ότι είναι αυξηµένη για τα δείγµατα µε επίσης
αυξηµένη Vg,max-Vth, µε τη µοναδική εξαίρεση των TFT σηµειακής κρυσταλλοποίησης, όπου
θα περιµέναµε µεγαλύτερες τιµές S, λόγω της πολύ χειρότερής τους ποιότητα
πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Αυτό το φαινόµενο θα µπορούσε να εξηγηθεί, αν σκεφτούµε τι
είδους παγίδες αντικατοπτρίζει η καθεµιά από τις παραµέτρους αυτές. Γνωρίζουµε από
προηγούµενη ανάλυση ότι η διαφορά Vg,max-Vth αντικατοπτρίζει κυρίως tail states ενώ από
την άλλη το S παγίδες κοντά στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος. Συνεπώς, η σχετικά
µικρή τιµή του S, παρόλη την αρκετά αυξηµένη Vg,max-Vth, θα µπορούσε να αποδοθεί στο
ότι, για αυτή την τεχνολογία κρυσταλλοποίησης, υπάρχουν πιο πολλές παγίδες στο άκρο
του ενεργειακού χάσµατος παρά στο µέσο του.
Συγκρίνοντας, τώρα, τη µέση τιµή της ευκινησίας των TFT, µπορούµε να
παρατηρήσουµε ότι τη µεγαλύτερη τιµή, η οποία µάλιστα προσεγγίζει την αναφορά του
µονοκρυσταλλικού

πυριτίου

SIMOX,

παρουσιάζει

η

κρυσταλλοποίηση

Μ×Ν,

ακολουθούµενη από αυτή των 2 ριπών, κατόπιν των 26 ριπών µε τελευταία τη σηµειακή
κρυσταλλοποίηση. Αυτή η κατάταξη των τεχνολογιών µε βάση την ευκινησία των
διατάξεων είναι ένας συνδυασµός δύο παραγόντων: της ποιότητας του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου (δηλαδή της πυκνότητας των παγίδων που βρίσκονται σε αυτό) και της
επιφανειακής τραχύτητας. Η πρώτη µπορεί να ανιχνευθεί µέσω της Vg,max-Vth ενώ η
δεύτερη παρατηρώντας της εικόνες AFM των υµενίων που παραθέσαµε στην
προηγούµενη παράγραφο.

Πίνακας 10: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση των ηλεκτρικών παραµέτρων των TFT διαφόρων SLS ELA
τεχνικών κρυσταλλοποίησης, προσανατολισµένων στην προτιµητέα κατεύθυνση.

Vth (V)
Poly-Si

∆είγµα
SIMOX
2 ριπών
SLE
6
2 ριπών
PI
30Hex
Dot
50Sq
#1
#7
Μ×Ν
#8
adv
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µ (cm2/V·sec)

x

σ

x

σ

-0,57
-1,87
0,21
-1,31
0,62
-1,03
-0,95
-0,20
0,14

0,46
0,56
0,23
0,28
0,37
0,38
0,29
0,48
0,34

322,15
282,31
187,33
163,01
198,14
235,40
321,96
289,08
187,10

42,92
67,02
62,83
37,97
18,99
55,23
26,50
36,03
37,34
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S (V/decade) Vg,max-Vth (V)
x

σ

x

σ

0,11
0,39
0,16
0,23
0,21
0,17
0,19
0,15
0,15

0,01
0,25
0,03
0,04
0,02
0,03
0,05
0,02
0,03

1,63
0,95
1,25
2,25
0,85
0,94
0,75
0,87

0,30
0,27
0,26
0,90
0,21
0,32
0,14
0,41
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Λαµβάνοντας υπόψιν αυτούς τους δύο παράγοντες, βλέπουµε ότι τα Μ×Ν TFT, τα
οποία έχουν και τη µεγαλύτερη µ, πράγµατι έχουν τη χαµηλότερη τιµή Vg,max-Vth και
ταυτόχρονα τη λιγότερο έντονη επιφανειακή τραχύτητα. Η επόµενη χαµηλότερη τιµή Vg,maxVth είναι για το δείγµα των 26 ριπών, το οποίο πράγµατι, όπως είδαµε και από τη
µορφολογική του ανάλυση στην προηγούµενη παράγραφο, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα
κόκκων. Παρόλα αυτά, η ευκινησία του είναι χαµηλότερη από το δείγµα των 2 ριπών που
έχει µεγαλύτερη Vg,max-Vth και άρα περισσότερες παγίδες. Αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά
έντονη επιφανειακή τραχύτητα του υµενίου των 26 ριπών. Τέλος, τα TFT σηµειακής
κρυσταλλοποίησης, που έχουν και τις µεγαλύτερες τιµές Vg,max-Vth, παρότι έχουν πολύ
χαµηλή επιφανειακή τραχύτητα, παρουσιάζουν τις µικρότερες ευκινησίες. Καταλήγοντας,
λοιπόν, η καλή ποιότητα πολυκρυσταλλικού πυριτίου, δηλαδή η µικρή διαφορά Vg,max-Vth,
είναι απαραίτητη για να επιτύχουµε υψηλές ευκινησίες, αλλά η επίδραση της επιφανειακής
τραχύτητας δε θα πρέπει να αγνοηθεί, µιας και µπορεί να υποβαθµίσει σηµαντικά τις
επιδόσεις ενός TFT.
Προχωρήσαµε στη µελέτη της αξιοπιστίας των τρανζίστορ που κατασκευάστηκαν σε
αυτά τα διαφορετικά κρυσταλλοποιηµένα υµένια SLS ELA, εφαρµόζοντας τάσεις
καταπόνησης ίσες µε Vg,stress=5V και Vd,stress=10V. Στο Σχήµα 24 βλέπουµε την εξέλιξη της
Vth µε το χρόνο καταπόνησης για διατάξεις όλων των τεχνικών κρυσταλλοποίησης που
αναλύσαµε προηγουµένως. Η µικρότερη µεταβολή φαίνεται να υπάρχει για τα δείγµατα
Μ×Ν και σηµειακής κρυσταλλοποίησης, πιθανώς εξαιτίας της πολύ µικρής παρουσίας
επιφανειακών προεξοχών του υµενίου στην περιοχή του καναλιού, ελαχιστοποιώντας έτσι
τις τοπικές ενισχύσεις του κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδίου εξαιτίας αυτών, που θα
µπορούσαν να προκαλέσουν αυξηµένη έγχυση φορέων προς το οξείδιο.
Από την άλλη µεριά, τα δείγµατα 26 ριπών και SIMOX δείχνουν µια λογαριθµική αύξηση
της τάσης κατωφλίου µε το χρόνο καταπόνησης, υποδεικνύοντας µηχανισµό έγχυσης
ηλεκτρονίων στο οξείδιο, ενώ το δείγµα 2 ριπών δείχνει πολύ µεγάλη αλλά µη µονοτονική
µεταβολή της τιµής της Vth. Μετά από την αρχική ταχεία αύξηση, δηλαδή έγχυση
ηλεκτρονίων, βλέπουµε µια µείωση, που θα µπορούσε να αποδοθεί σε θετικά φορτία που
παγιδεύονται στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2, υπερκαλύπτοντας την επίδραση της έγχυσης
των ηλεκτρονίων από κάποια χρονική στιγµή και µετά. Αυτό υποστηρίζεται και από την
αύξηση της υποκατώφλιας κλίσης (Σχήµα 25), που είναι σηµαντικά µεγαλύτερη για αυτή
µόνο την τεχνολογία.
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Σχήµα 24
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth ενδεικτικών TFT διαφορετικών τεχνικών κρυσταλλοποίησης
SLS ELA σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.
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Σχήµα 25
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S ενδεικτικών TFT
κρυσταλλοποίησης SLS ELA σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

διαφορετικών

τεχνικών

Όσον αφορά τη διαγωγιµότητα Gm,max (Σχήµα 26), για τα περισσότερα από τα δείγµατά
µας παρατηρούµε το λεγόµενο φαινόµενο µείωσης του µήκους του καναλιού, δηλαδή µια
αρχική αύξηση της διαγωγιµότητας, λόγω εντοπισµένης έγχυσης φορέων στην περιοχή
κοντά στον απαγωγό, δηµιουργώντας έτσι µια µικρή περιοχή απογύµνωσης φορέων εκεί,
µικραίνοντας το ενεργό µήκος του καναλιού. Όσο η καταπόνηση προχωρά, η ζηµιά
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επεκτείνεται κατά µήκος ολόκληρου του καναλιού, δηµιουργώντας παγίδες διεπιφανειακών
καταστάσεων και παγίδες στην περιοχή του καναλιού, µε αποτέλεσµα η διαγωγιµότητα
από κάποια χρονική στιγµή και µετά να µειώνεται.
Αυτό το φαινόµενο φαίνεται να εµφανίζεται για µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης για
το δείγµα SIMOX, ενώ για το δείγµα 26 ριπών δεν παρουσιάζεται καθόλου. Η καθυστέρηση
αυτού του φαινοµένου για το SIMOX αποδίδεται στην πολύ ανώτερη ποιότητά του
(ελάχιστη τραχύτητα και καθόλου κοκκώδη όρια), η οποία καθυστερεί την εξέλιξη της
γήρανσης σε σχέση µε τα τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Όσο για το δείγµα των
26 ριπών, η πολύ έντονη επιφανειακή του τραχύτητα, συγκρινόµενο µε τα υπόλοιπα υπό
εξέταση υµένια, µπορεί να προκαλέσει αυξηµένη γένεση διεπιφανειακών καταστάσεων από
ότι έγχυση στο οξείδιο, µιας και η σκέδαση των φορέων του ρεύµατος ευνοείται
περισσότερο. Συνεπώς, η επίδραση της έγχυσης φορέων του ρεύµατος προς το οξείδιο
είναι µικρότερη από αυτή της δηµιουργίας διεπιφανειακών καταστάσεων.
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Σχήµα 26
Ποσοστιαία εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm ενδεικτικών TFT διαφορετικών τεχνικών
κρυσταλλοποίησης SLS ELA σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

Αφού εξετάσαµε την επίδραση της µορφολογίας του υµενίου του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου στις ηλεκτρικές ιδιότητες των τρανζίστορ, προχωρήσαµε σε µια πιο λεπτοµερή
µελέτη της επίδρασης του µεγέθους του κόκκου στην αξιοπιστία των διατάξεων, για υµένια
µε ορθογωνικούς κόκκους. Μελετήσαµε, λοιπόν, τα δείγµατα 26 ριπών, και Μ×Ν#8 και Μ×Ν
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advanced. H µοναδική διαφορά των δύο δειγµάτων Μ×Ν είναι ότι τα advanced έχουν
µικρότερο µέγεθος κόκκου. Οι τάσεις καταπόνησης που εφαρµόστηκαν ήταν Vg,stress=5V,
Vd,stress=10V, για τα δείγµατα 26 ριπών και Μ×Ν#8. Στο advanced Μ×Ν εφαρµόστηκε πιο
ήπια καταπόνηση (Vg,stress=4V, Vd,stress=8V), επειδή αυτές οι διατάξεις αποδείχτηκαν πολύ
πιο ευαίσθητες.
Το γεγονός ότι αυτό το δείγµα αποδείχθηκε πιο ευαίσθητο στην καταπόνηση οφείλεται
στο µικρότερο µήκος των κόκκων του. Μικρότερα κρυσταλλικά πεδία σηµαίνει
περισσότερες επιφανειακές προεξοχές του υµενίου του poly-Si στο οξείδιο της πύλης,
συνεπώς περισσότερα σηµεία τοπικής ενίσχυσης του κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδίου και
άρα αυξηµένη έγχυση φορέων στο οξείδιο [221]. Πράγµατι, όπως παρατηρούµε στο Σχήµα
27, η µεγαλύτερη αύξηση της τάσης κατωφλίου παρατηρείται για το δείγµα Μ×Ν advanced.
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Σχήµα 27
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth ενδεικτικών SLS ELA TFT µε ορθογώνιους κόκκους
διαφορετικών µεγεθών σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

Για όλα τα δείγµατα βλέπουµε λογαριθµική αύξηση της Vth, πιο έντονη κατά σειρά στα Μ×Ν
advanced, 26 ριπών και Μ×Ν#8. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρούµε και για την υποκατώφλια
κλίση (Σχήµα 28), µε τη διαφοροποίηση όµως ανάµεσα στα δείγµατα να είναι πολύ
µικρότερη, µιας και η υποκατώφλια κλίση αντικατοπτρίζει λιγότερο έντονα την έγχυση
φορέων προς το οξείδιο, η οποία προκαλεί και την αύξηση των διεπιφανειακών
καταστάσεων.
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Σχήµα 28
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S ενδεικτικών SLS ELA TFT µε ορθογώνιους κόκκους
διαφορετικών µεγεθών σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.

Το γεγονός ότι είναι κυρίως οι επιφανειακές προεξοχές που αυξάνουν την έγχυση
φορέων και άρα διαφοροποιούν τα τρία δείγµατα ορθογωνικών κόκκων, υποστηρίζεται
περαιτέρω από τη σχεδόν παρόµοια καταπόνηση της Gm,max για τα τρία δείγµατα (Σχήµα
29). Αυτή η παράµετρος επηρεάζεται κυρίως από τη γένεση φορέων στο υµένιο του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου και όχι τόσο από την έγχυση φορέων προς το οξείδιο [222].
Παρόλα αυτά, η φύση των υµενίων επηρεάζει τις απόλυτες τιµές της διαγωγιµότητας, η
οποία είναι µεγαλύτερη για τα δείγµατα µε µεγαλύτερα κρυσταλλικά πεδία. Παρόµοια
καταπόνηση βλέπουµε και για την παράµετρο Vg,max-Vth (Σχήµα 30) των τριών δειγµάτων,
µε αύξησή της µε το χρόνο καταπόνησης, επιβεβαιώνοντας την αύξηση των παγίδων που
ανιχνεύσαµε µέσω της S. Για µεγάλους χρόνους βλέπουµε µια εντονότερη αύξηση για το
δείγµα 26 ριπών, υποδεικνύοντας ότι η δηµιουργία παγίδων tail states στο poly-Si ευνοείται
περισσότερο για αυτή την τεχνολογία.
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Σχήµα 29
Ποσοστιαία εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm ενδεικτικών SLS ELA TFT µε ορθογώνιους
κόκκους διαφορετικών µεγεθών σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.
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Σχήµα 30
Εξέλιξη της διαφοράς Vg,max-Vth ενδεικτικών SLS ELA TFT µε ορθογώνιους κόκκους
διαφορετικών µεγεθών σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης.
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3.5.

Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα από την επίδραση του σταδίου της

κρυσταλλοποίησης στα LTPS TFT.

• Εντοπίσαµε µια νέα ηλεκτρική παράµετρο, τη διαφορά της τάσης της πύλης για
µέγιστη τιµή της διαγωγιµότητας (Vg,max) µείον την τάση κατωφλίου (Vth) της διάταξης και
αποδείξαµε

µαθηµατικά

και

πειραµατικά

ότι

είναι

ανάλογη

των

παγίδων

του

πολυκρυσταλλικού πυριτίου και συγκεκριµένα των παγίδων «ουράς». Η παράµετρος αυτή
δεν επηρεάζεται από άλλους τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις γνωστές
ηλεκτρικές παραµέτρους Vth, Gm,max, S.

• Συγκρίναµε την πιο παλιά και γνωστή µέθοδο κρυσταλλοποίησης του πυριτίου, την
SPC, µε µια από τις προηγµένες τεχνικές SLS ELA κρυσταλλοποίησης. Το δείγµα SPC
παρουσιάζει περίπου τριπλάσια πυκνότητα παγίδων πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µιας και
το µέγεθος των κόκκων του είναι πολύ µικρότερο από ότι στην SLS ELA τεχνική, ενώ και η
ίδια η ποιότητα του κάθε κόκκου είναι πολύ χαµηλότερη. Παρατηρούµε, επίσης, πολύ
µεγαλύτερες τιµές των Vth και S, µιας και το SPC υµένιο έχει περισσότερα κοκκώδη όρια,
άρα και µεγαλύτερη επιφανειακή τραχύτητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ευκινησία µ
στο SPC δείγµα είναι πολύ χαµηλότερη και παρατηρούµε και πολύ εντονότερη γήρανση.

• Μελετήσαµε το ίδιο το υµένιο του SLS ELA πολυκρυσταλλικού πυριτίου, όπως
προκύπτει µετά την κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης, χαρακτηρίζοντάς το µορφολογικά
(SEM, AFM) και οπτικά (UV-visible spectroscopy, ellipsometry, XRD).

• Από τη µαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου Tauc-Lorentz εξάγαµε τα n και k των
SLS ELA υµενίων. Eφαρµόζοντας το µοντέλο του ενός ταλαντωτή των WempleDiDomenico υπολογίσαµε τις οπτικές παραµέτρους Ed και E0. Από τη γραφική παράσταση
της οπτικής παραµέτρου Ed µε τη διαφορά Vg,max-Vth για τρανζίστορ της ανάλογης τεχνικής
κρυσταλλοποίησης ίδιων διαστάσεων, µπορούµε να πούµε ότι ανάµεσα στις δύο
παραµέτρους φαίνεται να υπάρχει µια γραµµική εξάρτηση.

• Από την προσαρµογή του µοντέλου των Forouhi-Bloomer 4 ταλαντωτών στα
δεδοµένα της φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας διαπιστώσαµε ότι όλα τα SLS ELA υµένια
έχουν παρόµοια συµπεριφορά αλλά πολύ διαφορετική από αυτή του κρυσταλλικού και του
αµόρφου πυριτίου.
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• Τα φάσµατα XRD των δειγµάτων µας µετρήθηκαν και έδειξαν και για τα τρία
δείγµατα παρόµοια συµπεριφορά, µε µία και µοναδική κορυφή να υπάρχει στις περίπου
21.5o. Η µοναδική γωνία XRD για πυρίτιο, κοντά στη δική µας (21.34o), που αναφέρεται
στη βιβλιογραφία είναι αυτή για µία κρυσταλλική τροποποίηση του Si που ονοµάζεται alloSi. Άρα, έχουµε σοβαρές ενδείξεις ότι οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτά τα υµένια,
πιθανώς να οφείλονται στο ότι η ίδια η κρυσταλλική δοµή τους είναι τροποποιηµένη και
παρουσιάζει ιδιότητες παρόµοιες µε το allo-Si, µια δοµή που αποτελείται από παράλληλα
επίπεδα κρυστάλλων.

• Μελετήσαµε

την

επίδραση

των

κοκκωδών

ορίων

πάνω

στα

ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά των τρανζίστορ µας, εξετάζοντας TFT κατασκευασµένα µε διαφορετικές
τεχνικές κρυσταλλοποίησης, µε τη µόνη διαφορά µεταξύ των συγκρινόµενων διατάξεων να
είναι ο προσανατολισµός του καναλιού σε σχέση µε τα κοκκώδη όρια του υµενίου. Για όλες
τις τεχνικές βρέθηκε να υπάρχει µια προτιµητέα κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή εξαρτάται
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µικροδοµής του κάθε υµενίου (σκληρά ή µαλακά
κοκκώδη όρια, παράλληλα κοκκώδη όρια ή τετραγωνικοί κόκκοι, έντονη ή όχι επιφανειακή
τραχύτητα) και είναι συγκεκριµένη για κάθε τεχνική SLS ELA κρυσταλλοποίησης.

• Συγκρίναµε TFT διαφορετικών τεχνικών κρυσταλλοποίησης, µε τα κανάλια των
τρανζίστορ πάντα προσανατολισµένα στην προτιµητέα για κάθε τεχνολογία κατεύθυνση.
Τόσο τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά όσο και η συµπεριφορά τους κατά την dc
καταπόνηση αποδείχτηκε ότι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της µικροδοµής του
εκάστοτε υµενίου. Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ευκινησία των διατάξεων
ήταν τόσο τα κοκκώδη όρια, όσο και η ποιότητα του ίδιου του κόκκου, αλλά και η
επιφανειακή τραχύτητα. Οι ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν και τους µηχανισµούς
καταπόνησης που παρατηρούνται για κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης.

• Συνεχίσαµε µε µια πιο λεπτοµερή µελέτη της επίδρασης του µεγέθους του κόκκου
στην αξιοπιστία των διατάξεων, για υµένια µε ορθογωνικούς κόκκους. Το πιο ευαίσθητο
στην καταπόνηση δείγµα αποδείχθηκε αυτό µε το µικρότερο µήκος κόκκου, λόγω των
περισσότερων επιφανειακών προεξοχών του υµενίου του poly-Si στο οξείδιο της πύλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ POLY-Si TFT

4.1.

Ο ρόλος της µεθόδου εναπόθεσης του διηλεκτρικού πύλης στα

τρανζίστορ λεπτού υµενίου.
Προχωρώντας την έρευνά µας σχετικά µε τους τεχνολογικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τις επιδόσεις των LTPS TFT, θελήσαµε να δούµε την επίδραση ενός άλλου,
πολύ σηµαντικού τεχνολογικού βήµατος κατασκευής: της δηµιουργίας του διηλεκτρικού
πύλης των διατάξεων. Κατασκευάσαµε και χαρακτηρίσαµε διατάξεις µε τη µόνη διαφορά
µεταξύ τους να είναι η µέθοδος εναπόθεσης του διηλεκτρικού SiO2 της πύλης. ∆οκιµάσαµε
δύο τεχνικές: την PECVD εναπόθεση (δείγµα Τ3) και την LPCVD από τετρααιθυλικό
ορθοπυρίτιο (tetraethyl orthosilicate - TEOS) εναπόθεση. Και για τα δύο δείγµατα
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική 2 ριπών SLS ELA κρυσταλλοποίησης. Τρανζίστορ ίδιων
διαστάσεων χαρακτηρίστηκαν και για τα δύο δείγµατα και εξάχθηκαν οι µέσες ηλεκτρικές
τους παράµετροι, όπως φαίνονται στον Πίνακα 11.
Συγκρίνοντας τα δύο δείγµατα, λοιπόν, βλέπουµε ότι οι διατάξεις µε LPCVD οξείδιο
πύλης δείχνουν σηµαντικά βελτιωµένα χαρακτηριστικά, δηλαδή µικρότερες τιµές Vth, S,
Vg,max-Vth και περίπου δυόµισι φορές µεγαλύτερη ευκινησία µ. Όµως, η επίδραση της FGA
είναι πολύ πιο έντονη στο δείγµα µε PECVD διηλεκτρικό πύλης, διπλασιάζοντας περίπου
την ευκινησία και µειώνοντας στο µισό τις Vth, S, Vg,max-Vth, ενώ για το LPCVD δείγµα
βλέπουµε πολύ µικρότερης τάξης µείωση για τις Vth, S, Vg,max-Vth, µε την ευκινησία να
βελτιώνεται µόνο κατά περίπου 25%. Συνεπώς, αν και το LPCVD φαίνεται να είναι
καλύτερης ποιότητας διηλεκτρικό, δεδοµένου και ότι δεν υφίσταται και τη ζηµιά του
βοµβαρδισµού του µε ιόντα όπως το PECVD, και άρα δίνει καλύτερα χαρακτηριστικά TFT,
οι ατέλειές του φαίνεται να είναι λιγότερο εύκολα θεραπεύσιµες µέσω FGA, από ό,τι του
PECVD. Παρόλα αυτά, και µετά το FGA τα TFT µε LPCVD οξείδιο παραµένουν ανώτερων
ηλεκτρικών επιδόσεων.
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Πίνακας 11: Μέσες τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων για TFTs µε PECVD και LPCVD SiO2 διηλεκτρικό
πύλης, πριν και µετά το forming gas anneal (FGA).

∆ιηλεκτρικό Sample
Vth (V)
µ (cm2/V·sec)
πύλης
name No FGA FGA No FGA FGA
PECVD SiO2
T3
2,11
1
32,02
65,99
LPCVD SiO2
T4
0,79
0,72 82,44 104,33

Στη

συνέχεια,

προχωρήσαµε

στον

έλεγχο

της

S (V/decade)
Vg,max-Vth (V)
No FGA FGA No FGA FGA
0,51
0,23
1,19
0,60
0,36
0,21
0,83
0,58

επίδρασης

των

διαφορετικά

εναποτεθειµένων διηλεκτρικών στην αξιοπιστία των διατάξεων, µέσω ηλεκτρικής
καταπόνησης. Εφαρµόσαµε τρεις διαφορετικές τάσεις καταπόνησης, όλες βάσει της
συνθήκης Vg,stress = Vd,stress/2: 1ον Vg,stress=3V, Vd,stress=6V, 2ον Vg,stress=4V, Vd,stress=8V και 3ον
Vg,stress=5V, Vd,stress=10V, προκειµένου να δούµε αν η ένταση της καταπόνησης θα
προκαλούσε µεταβολή στους παρατηρούµενους µηχανισµούς γήρανσης. Ενδεικτικά,
χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις µε πλάτος W=8,5µm και µήκος L=1µm.
Παρατηρώντας την εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth µε το χρόνο καταπόνησης (Σχήµα
31), είναι κατ’ αρχήν φανερό ότι το δείγµα µε LPCVD οξείδιο είναι πολύ πιο ευαίσθητο.
Επίσης, ενώ για το PECVD οξείδιο παρατηρούµε µονοτονική αύξηση, για το LPCVD
βλέπουµε µια αρχική µείωση που ακολουθείται από λογαριθµική αύξηση. Αυτή η αλλαγή
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Σχήµα 31
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth δύο ενδεικτικών TFT µε PECVD και LPCVD SiO2
διηλεκτρικό πύλης σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης, για τρεις διαφορετικές συνθήκες
καταπόνησης.
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της συµπεριφοράς της τάσης κατωφλίου µε την καταπόνηση έχει αναφερθεί και αλλού
[223], δηλαδή από αρχική έγχυση οπών στο οξείδιο σε µετέπειτα έγχυση ηλεκτρονίων, και
έχει αποδοθεί σε δύο πιθανά αίτια: 1ον υπάρχουν παγίδες οπών προ της καταπόνησης στο
οξείδιο της πύλης, και άρα είναι οι πρώτες που καλύπτονται. Όσο η καταπόνηση προχωρά,
δηµιουργούνται νέες παγίδες ηλεκτρονίων που σιγά σιγά υπερκαλύπτουν το αρχικό φορτίο
των οπών. 2ον σύµφωνα µε ένα µοντέλο που έχει προταθεί, σπάνε οι υπό µηχανική τάση
δεσµών Si-O στη διεπιφάνεια, ως αποτέλεσµα της καταπόνησης, εξαιτίας της αρχικής
παγίδευσης οπών στους δεσµούς [224]. Όσο πιο πολύ αυξάνεται η ένταση της
καταπόνησης στο δείγµα LPCVD τόσο λιγότερο εµφανής γίνεται αυτή η αρχική έγχυση των
οπών, µιας και οι παγίδες ηλεκτρονίων λόγω της καταπόνησης δηµιουργούνται ταχύτερα,
υπερκαλύπτοντας τη φόρτιση των προϋπαρχουσών παγίδων οπών πολύ νωρίτερα.
Σχετικά όµως µε την εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S (Σχήµα 32), δε βλέπουµε τόσο
έντονη διαφορά ανάµεσα στα δύο δείγµατα, µιας και αυξάνεται και για τα δύο, δείχνοντας
την

αναµενόµενη

ζηµιά

λόγω

καταπόνησης,

µε

τη

δηµιουργία

διεπιφανειακών

καταστάσεων ή ατελειών στο υµένιο του πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Για τις µικρότερες
από τις εφαρµοζόµενες τάσεις, δεν παρατηρούµε δηµιουργία παγίδων για κανένα από τα
δύο δείγµατα. Ίδια εικόνα παίρνουµε και από τη συµπεριφορά της παραµέτρου Vg,max-Vth
(Σχήµα 33), επιβεβαιώνοντας ότι η δηµιουργία παγίδων στο υµένιο του poly-Si είναι
ανεξάρτητη του διηλεκτρικού της πύλης.
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Σχήµα 32
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S δύο ενδεικτικών TFT µε PECVD και LPCVD SiO2
διηλεκτρικό πύλης σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης, για τρεις διαφορετικές συνθήκες
καταπόνησης.
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Σχήµα 33
Eξέλιξη της διαφοράς Vg,max-Vth δύο ενδεικτικών TFT µε PECVD και LPCVD SiO2 διηλεκτρικό
πύλης σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης, για τρεις διαφορετικές συνθήκες καταπόνησης.

Στο Σχήµα 34, τώρα, βλέπουµε την εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm,max µε το χρόνο
stress. Παρατηρούµε ότι ενώ για το PECVD δείγµα υπάρχει µονοτονική µείωση της Gm,max,
για το LPCVD δείγµα βλέπουµε µια αρχική µείωση, ακολουθούµενη από αύξηση και τέλος
από µια εκ νέου µείωση, για τις δύο µικρότερες τάσεις καταπόνησης. Έχοντας εντοπίσει
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Σχήµα 34
Ποσοστιαία εξέλιξη της διαγωγιµότητας G m,max δύο ενδεικτικών TFT µε PECVD και LPCVD
SiO2 διηλεκτρικό πύλης σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης της διάταξης, για τρεις διαφορετικές συνθήκες
καταπόνησης.

προηγουµένως ότι η δηµιουργία παγίδων στο υµένιο του poly-Si είναι σχεδόν η ίδια για τα
δύο δείγµατα, και παρατηρώντας ότι η αύξηση συµβαίνει κατά τους ίδιους χρόνους που
υπάρχει η αλλαγή συµπεριφοράς της τάσης κατωφλίου, µπορούµε να αποδώσουµε αυτή
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την αύξηση σε µια αλλαγή των µηχανισµών καταπόνησης. Συγκεκριµένα στην εντοπισµένη
χωρικά έγχυση οπών κοντά στην περιοχή του απαγωγού, γνωστή και σαν το φαινόµενο
channel shortening που αναφέραµε και προηγουµένως. Καθώς ο χρόνος καταπόνησης
αυξάνεται, η έγχυση εξαπλώνεται κατά µήκος του καναλιού, προκαλώντας την τελική
µείωση του Gm,max. Επίσης, όσο η ένταση της καταπόνησης αυξάνεται, το φαινόµενο
channel shortening τείνει να εξαφανιστεί, µιας και η καταπόνηση του οξειδίου της πύλης
κατά µήκος ολόκληρου του καναλιού είναι πολύ ταχύτερη.
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4.2.

Ο ρόλος της νόθευσης του καναλιού για τη δηµιουργία LTPS TFT n- και

p- καναλιού.

Μιας και ο απώτερος σκοπός χρήσης των LTPS TFT είναι για τη δηµιουργία
µικροσυστηµάτων σε διαφόρων ειδών υποστρώµατα, ιδιαίτερης σηµασίας είναι η έρευνα
τόσο για διατάξεις n- καναλιού όσο και για διατάξεις p- καναλιού, ώστε να γίνει δυνατή η
ανάπτυξη LTPS TFT CMOS VLSI κυκλωµάτων. Η διαδικασία της νόθευσης του καναλιού,
λοιπόν, και η επίδρασή της στις επιδόσεις και στην αξιοπιστία των τρανζίστορ, είναι
µεγάλης σηµασίας για τη βιοµηχανία.
Για αυτό το λόγο µελετήσαµε διατάξεις µε όλα τα κατασκευαστικά βήµατα κοινά, στο
ίδιο υπόστρωµα, µε µοναδική διαφορά µεταξύ τους τη νόθευση του καναλιού. Ξεκινήσαµε
χαρακτηρίζοντας τρανζίστορ n- και p- καναλιού, κρυσταλλοποιηµένων µε τις δύο
παραλλαγές της κατευθυντικής τεχνικής που αναφέραµε προηγουµένως: της 1 ριπής και
των επικαλυπτόµενων ριπών. Στον Πίνακα 12 µπορούµε να δούµε τις µέσες τιµές των
ηλεκτρικών παραµέτρων αυτών των TFT, τόσο για την προτιµητέα (Χ) όσο και για τη µη
προτιµητέα (Υ) κατεύθυνση του καναλιού. Ανάµεσα στα TFT n- και p- καναλιού
παρατηρούµε και για τις δύο τεχνικές κρυσταλλοποίησης ανάλογη συµπεριφορά: αυξηµένη
(κατά απόλυτη τιµή) τάση κατωφλίου για τα p- καναλιού, µειωµένη ευκινησία, λόγω του ότι
στα p- κανάλια η αγωγή του ρεύµατος γίνεται από τις βαρύτερες οπές, και παρόµοιες τιµές
S και Vg,max-Vth. Επίσης, για τα τρανζίστορ 1 ριπής βλέπουµε τόσο για τα n- όσο και για τα
p- καναλιού έντονη εξάρτηση της ευκινησίας µ από την κατεύθυνση του καναλιού σε σχέση
µε τους κόκκους, ενώ για των επικαλυπτόµενων ριπών σχεδόν καθόλου εξάρτηση και για
τους δύο τύπους καναλιού, όπως εξάλλου εξηγήσαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι
θα ήταν και το αναµενόµενο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη µικροδοµή των υµενίων.
Συνεπώς,

βλέπουµε

ότι

για

τις

δύο

αυτές

τεχνικές

της

κατευθυντικής

κρυσταλλοποίησης, η ποιότητα του υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι
παρόµοια για τα n- και p- τύπου κανάλια, µιας και οι S και Vg,max-Vth διαφέρουν ελάχιστα. Η
αναµενόµενη διαφορά στις επιδόσεις των δύο διατάξεων αντικατοπτρίζεται κυρίως στην
ευκινησία, δεδοµένου ότι οι φορείς του ρεύµατος των p- (οπές) είναι πιο αργοί από τη φύση
τους από τους αντίστοιχους των n- (ηλεκτρόνια), και σε µικρότερο βαθµό στη λίγο πιο
αυξηµένη, κατά απόλυτη τιµή, τους Vth, πιθανώς λόγω του διαφορετικού είδους νόθευσης
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που γίνεται, µε αποτέλεσµα να παγιδεύονται περισσότερα φορτία στο οξείδιο για τον ένα
τύπο νόθευσης.

Πίνακας 12: Μέσες τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων των TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής
και επικαλυπτόµενων ριπών n- και p- καναλιού, τόσο για την προτιµητέα όσο και για τη µη προτιµητέα
κατεύθυνση.

Vth (V)
Poly-Si

Κατεύθυνση
Χ
1 ριπής
Υ
Επικαλυπτόµενων
Χ
ριπών
Υ

n0,21
0,54
0,10
0,10

p-0,54
-1,09
-0,68
-0,72

µ (cm2/V·sec)
n130,38
30,16
95,69
99,12

p62,30
13,88
52,08
46,91

S
(V/decade)
np0,11 0,14
0,15 0,15
0,13 0,11
0,13 0,13

Vg,max-Vth
(V)
np0,45 0,54
1,16 1,31
0,78 0,70
0,95 0,77

Στη συνέχεια χαρακτηρίσαµε TFT n- και p- καναλιού µε τα κανάλια τους
προσανατολισµένα τόσο κατά τη Χ όσο και κατά την Υ κατεύθυνση, για την τεχνική της
κρυσταλλοποίησης µε τη χρήση σπόρου. Στον Πίνακα 13 µπορούµε να παρατηρήσουµε τις
µέσες τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων των τρανζίστορ. Και πάλι, όπως και για την
κατευθυντική κρυσταλλοποίηση, βλέπουµε ελαφρώς αυξηµένες, κατά απόλυτη τιµή, τάσεις
κατωφλίου για τα p- καναλιού τρανζίστορ και µικρότερες ευκινησίες, ενώ η S φαίνεται να
έχει παρόµοιες τιµές και για τους δύο τύπους καναλιού, για τους ίδιους λόγους που
αναφέραµε και προηγουµένως. Όσον αφορά τη διαφορά Vg,max-Vth, είναι φανερά µειωµένη
στα p- καναλιού TFT, υποδεικνύοντας µια αυξηµένη ποιότητα του υµενίου του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου µετά από p τύπου νόθευση. Κάτι τέτοιο έχει αναφερθεί και στη
βιβλιογραφία, µε τα υµένια poly-Si να έχουν µεγαλύτερο µέγεθος κόκκου ύστερα από pτύπου νόθευση [225]. Επίσης, αναφέρεται ότι για το n- τύπου poly-Si παρατηρείται το
φαινόµενο του διαχωρισµού της νόθευσης (doping segregation), δηλαδή ότι τα άτοµα της
νόθευσης τείνουν να διαχωρίζονται χωρικά µε το να συγκεντρώνονται στο κοκκώδες όριο,
αυξάνοντας έτσι το ύψος του φραγµού δυναµικού του κοκκώδους ορίου. Απεναντίας, στο
p- τύπου poly-Si δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις διαχωρισµού της νόθευσης. Για αυτό το λόγο,
πιθανώς και να παρατηρούµε τη µικρότερη επίδραση της κατεύθυνσης του καναλιού στις
ηλεκτρικές παραµέτρους των p- TFT.
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Πίνακας 13: Μέσες τιµές των ηλεκτρικών παραµέτρων των TFT κρυσταλλοποίησης µε τη χρήση σπόρου nκαι p- καναλιού, τόσο για την προτιµητέα όσο και για τη µη προτιµητέα κατεύθυνση.

Vth (V)
Κατεύθυνση npΧ
0,78 -0,99
Υ
0,35 -0,86

µ (cm2/V·sec) S (V/decade) Vg,max-Vth (V)
npnpnp144,51 75,38 0,14 0,12 1,59 0,85
209,85 84,30 0,13 0,12 1,17 0,85

Προχωρήσαµε και στη µελέτη της αξιοπιστίας LTPS TFT n- και p- καναλιού,
τεχνολογίας κρυσταλλοποίησης Μ×Ν, προσανατολισµένων τόσο κατά την προτιµητέα (Χ)
όσο και κατά τη µη προτιµητέα (Υ) κατεύθυνση, προκειµένου να δούµε την επίδραση της
διαφορετικής νόθευσης του καναλιού στην γήρανση των διατάξεων. Εφαρµόσαµε DC
καταπόνηση σε διατάξεις n- και p- καναλιού µε διαστάσεις L=2µm και W=2µm,
χρησιµοποιώντας ως συνθήκη καταπόνησης την Vgstress=Vdstress/2. Οι τάσεις καταπόνησης
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν Vgstress=4V, Vdstress=8V για τα τρανζίστορ n- καναλιού. Για τα
p- καναλιού TFT ήταν Vgstress=-5V, Vdstress=-10V, παρατηρώντας ότι η απόλυτη τιµή της Vth
τους ήταν περίπου 1V υψηλότερη από τα n- καναλιού.
Στο Σχήµα 35 βλέπουµε την εξέλιξη της τάσης κατωφλίου για τα TFT και των δύο
τύπων καναλιού, προσανατολισµένων τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση. Για τα nκαναλιού βλέπουµε µεγάλη διαφοροποίηση ανάµεσα στους δύο προσανατολισµούς.
Απεναντίας, για τα p- καναλιού οι δύο προσανατολισµοί δείχνουν παρόµοια συµπεριφορά.
Η

µεγαλύτερη

καταπόνηση

παρατηρείται

για

τη

διάταξη

n-

καναλιού

και

Χ

προσανατολισµού, η οποία έχει και τη µεγαλύτερη ευκινησία φορέων από όλες τις υπό
εξέταση διατάξεις. Όσον αφορά την υποκατώφλια κλίση S (Σχήµα 36), η µοναδική διάταξη
που δείχνει µια αύξηση, και άρα κάποια δηµιουργία παγίδων στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2
ή στο υµένιο του poly-Si είναι το n- κανάλι Χ προσανατολισµού. Όλες οι υπόλοιπες
διατάξεις δε δείχνουν σχεδόν καθόλου µεταβολή στην S τους.
Η συµπεριφορά της διαφοράς Vg,max-Vth (Σχήµα 37) µας δείχνει ότι, σχεδόν από την
αρχή της καταπόνησης, δε φαίνεται να δηµιουργούνται παγίδες στο υµένιο του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µιας και αυτή παραµένει πρακτικά σταθερή για όλα τα
τρανζίστορ. Συνεπώς, για τις διατάξεις µας δε φαίνονται να δηµιουργούνται σηµαντικές
παγίδες στο poly-Si κατά τη διάρκεια της καταπόνησης, µε µόνη εξαίρεση το TFT n-
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καναλιού και Χ προσανατολισµού, που βλέπουµε τη δηµιουργία παγίδων στο midgap, µιας
και αυτές αντικατοπτρίζονται κατά κύριο λόγο από την αύξηση της S.
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Σχήµα 35
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT n- και
p- καναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (p-TFT :
Vgstress=-5V, Vdstress=-10V ).
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Σχήµα 36
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT nκαι p- καναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (p-TFT :
Vgstress=-5V, Vdstress=-10V ).
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Σχήµα 37
Eξέλιξη της διαφοράς Vg,max-Vth σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT n- και pκαναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (p-TFT : Vgstress=5V, Vdstress=-10V ).

Η παρατήρηση που κάναµε προηγουµένως, ότι για τις διατάξεις p- καναλιού ο
προσανατολισµός του καναλιού παίζει λιγότερο σηµαντικό ρόλο από ό,τι στις n- καναλιού
επιβεβαιώνεται και παρατηρώντας την ευκινησία µ των τρανζίστορ (Σχήµα 38). Ενώ για τα
n- TFT η ευκινησία στο Χ προσανατολισµό είναι περίπου η διπλάσια από τον Υ, η
ευκινησία των p- TFT στο Χ προσανατολισµό είναι µόνο της τάξης του 10% µεγαλύτερη
από αυτήν του Υ. Επίσης, και οι δύο προσανατολισµοί των p- TFT δείχνουν παρόµοια
γήρανση της µ, µε µια µικρή αύξηση για µεγάλους χρόνους καταπόνησης, υποδεικνύοντας
ένα µικρό φαινόµενο µείωσης του µήκους του καναλιού. Αυτή η συµπεριφορά είναι πολύ
διαφορετική από των n- TFT, για τα οποία στον Υ προσανατολισµό δε βλέπουµε καθόλου
γήρανση, ενώ για τη Χ κατεύθυνση βλέπουµε ένα αρχικό, πολύ γρήγορο φαινόµενο
µείωσης του µήκους του καναλιού, ακολουθούµενο από µια µεγάλη µείωση.
Όσον αφορά τη συµπεριφορά των n- TFT, σε αυτά αναφερθήκαµε µε λεπτοµέρεια σε
προηγούµενο κεφάλαιο. Σε γενικές γραµµές, οι παρατηρούµενες µεγάλες διαφοροποιήσεις
της γήρανσης ανάµεσα στους δύο προσανατολισµούς αποδόθηκαν στην πολύ χαµηλότερη
ευκινησία των φορέων στην Υ κατεύθυνση, λόγω περισσότερων υπο-κοκκωδών ορίων
κάθετων στη ροή του ρεύµατος. Προκειµένου να ανιχνεύσουµε αν τα φαινόµενα που
εντοπίσαµε για τα p- TFT είναι λόγω της έντασης της καταπόνησης, συνεχίσαµε
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καταπονώντας p- TFT παρόµοιων διαστάσεων (W/L=1µm/2µm) για µεγαλύτερες τάσεις
καταπόνησης (Vgstress=-6V, Vdstress=-12V) και για τους δύο προσανατολισµούς καναλιού.
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Σχήµα 38
Εξέλιξη της ευκινησίας µ σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT n- και pκαναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (p- TFT:Vgstress=5V, Vdstress=-10V ).

Παρατηρώντας, λοιπόν, την καταπόνηση της τάσης κατωφλίου για τα p- καναλιού TFT
µε τα κανάλια τους προσανατολισµένα τόσο στην Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση (Σχήµα
39), βλέπουµε και πάλι µια πολύ όµοια συµπεριφορά για τις δύο διατάξεις: µια µικρή
αρχική αύξηση που ακολουθείται από µια λογαριθµική µείωση. Μιας και η πόλωση
γήρανσης της πύλης είναι µεγαλύτερη, η καταπόνηση της Vth είναι επίσης πιο έντονη από
ό,τι πριν. Η αρχική παγίδευση ηλεκτρονίων, που υπονοείται από την αύξηση της τάσης
κατωφλίου, έχει προσοµοιωθεί από τους Yamagata et. al. [226] και αποδόθηκε σε ένα
πολύ υψηλό κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο κάτω από την πύλη, κοντά στον κόµβο του
απαγωγού, το οποίο ελκύει θερµά ηλεκτρόνια. Για µεγάλους χρόνους καταπόνησης τα
παγιδευµένα αρνητικά φορτία αυξάνουν το φραγµό δυναµικού. Συνεπώς, η έγχυση
ηλεκτρονίων τείνει προς τον κορεσµό, επιτρέποντας πλέον την έγχυση των θερµών οπών
(που είναι εξάλλου και ο φορέας του ρεύµατος) κατά µήκος ολόκληρης της περιοχής του
καναλιού να γίνει ο κυρίαρχος µηχανισµός. Έτσι προκαλείται η λογαριθµική µείωση της
τάσης κατωφλίου που ακολουθεί για µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης.
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Παρατηρώντας τώρα την εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S στο Σχήµα 40, βλέπουµε
ότι ακόµα και για µεγαλύτερες τάσεις καταπόνησης η τιµή της δε µεταβάλλεται σηµαντικά.
Αυτό υπονοεί ότι για τη δεδοµένη συνθήκη καταπόνησης δεν ευνοείται η δηµιουργία
ενεργειακών καταστάσεων στο poly-Si ή στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2 για διατάξεις pκαναλιού, όπως εξάλλου βλέπουµε και στη βιβλιογραφία [227].
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Σχήµα 39
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT pκαναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (Vgstress=-5V,
Vdstress=-10V ).
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Σχήµα 40
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT pκαναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (Vgstress=-5V,
Vdstress=-10V ).
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Παρ’ όλα αυτά, η ένταση της καταπόνησης φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τη
γήρανση της ευκινησίας, µιας και βλέπουµε µια πολύ µεγαλύτερη αύξηση για µεγάλους
χρόνους καταπόνησης από ότι προηγουµένως (Σχήµα 41). Παρότι, λοιπόν, τα
αποτελέσµατα της καταπόνησης είναι πιο έντονα, ακόµη δε βλέπουµε µείωση της
ευκινησίας. Αυτή η αύξηση έχει αποδοθεί στο φαινόµενο µείωσης του µήκους του
καναλιού, εξαιτίας της προαναφερθείσας έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων στην περιοχή
κοντά στον απαγωγό. Το γεγονός ότι αυτό το φαινόµενο παρατηρείται για πολύ
µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης σε σχέση µε τα TFT n- καναλιού µπορεί να εξηγηθεί
αν σκεφτούµε ότι σε αυτές τις διατάξεις η εξάπλωση της καταπονηµένης περιοχής κατά
µήκος ολόκληρου του καναλιού παίρνει µεγαλύτερους χρόνους, εξαιτίας του µικρότερου
παράλληλου ηλεκτρικού πεδίου, όπως αυτό βρέθηκε από την προσοµοίωση των
διατάξεων [226]. Μηχανισµός µείωσης της ευκινησίας λόγω δηµιουργίας παγίδων που να
παρεµποδίσουν τη ροή του ρεύµατος δεν παρατηρείται, µιας και όπως είδαµε και από την
S για αυτή τη συνθήκη δεν παρατηρείται δηµιουργία παγίδων σε αυτούς τους χρόνους.
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Σχήµα 41
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT pκαναλιού, προσανατολισµένων τόσο στην προτιµητέα όσο και στη µη προτιµητέα κατεύθυνση (Vgstress=-5V,
Vdstress=-10V ).

Όπως γίνεται φανερό, παρατηρώντας την εξέλιξη όλων των ηλεκτρικών παραµέτρων
των TFT p- καναλιού Χ και Υ προσανατολισµού, είναι φανερό ότι η κατεύθυνση του
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καναλιού σε σχέση µε τους κόκκους έχει πολύ λιγότερη επίδραση στα p- TFT από ό,τι είχε
στα n-TFT. Αυτή η διαφορά επιβεβαιώθηκε και µέσω µετρήσεων φασµατοσκοπίας
µεταβατικών ρευµάτων βαθέων επιπέδων (Deep level transient spectroscopy-DLTS), όπου
εντοπίστηκαν τα είδη των παγίδων που υπάρχουν σε κάθε υµένιο n- ή p- τύπου και X ή Y
προσανατολισµού. Πράγµατι, ενώ στα n- TFT βρέθηκαν διαφορετικοί τύποι παγίδων στις
δύο κατευθύνσεις, στα p- TFT και οι δύο είχαν ίδιες τύπου παγίδες και µάλιστα λιγότερες
από ό,τι στα n- τύπου υµένια. Αυτές οι παρατηρήσεις ενισχύουν περαιτέρω την
προαναφερθείσα υπόθεσή µας ότι αυτό το φαινόµενο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η
p- τύπου νόθευση πιθανώς να δίνει καλύτερης ποιότητας υµένια, µε µεγαλύτερους κόκκους
και µικρότερους ενεργειακούς φραγµούς στα κοκκώδη και υπο-κοκκώδη όρια, λόγω
απουσίας του φαινοµένου του διαχωρισµού της νόθευσης.
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της επίδρασης της νόθευσης στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
των SLS ELA TFT, εφαρµόσαµε DC καταπόνηση σε TFT p- καναλιού διαστάσεων W=8µm
και L=2µm,

κρυσταλλοποίησης Μ×Ν µε

µεγαλύτερο µέγεθος κόκκου

από ό,τι

προηγουµένως, προσανατολισµένα στην προτιµητέα κατεύθυνση. Προκειµένου να γίνει
σύγκριση µε τα n- τύπου κανάλια, καταπονήσαµε και διατάξεις n- TFT (W/L=4µm/2µm)
κάτω από τις ίδιες κατά απόλυτη τιµή πολώσεις γήρανσης Vgstress=5V, Vdstress=10V.
Στο Σχήµα 42 µπορούµε να δούµε µια τυπική Ids-Vgs χαρακτηριστική ενός τέτοιου pτύπου TFT µετά από την καταπόνηση. Εύκολα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η
καµπύλη φαίνεται να µετατοπίζεται παράλληλα καθώς η καταπόνηση προχωράει. Αυτό
δείχνει ότι και πάλι η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων από τους θερµούς φορείς
του ρεύµατος είναι ένας δευτερεύων µηχανισµός γήρανσης για τα p- TFT, σε σχέση µε την
έγχυση φορτίων προς το οξείδιο [228]. Για αυτό το λόγο και δε βλέπουµε σχεδόν καθόλου
µεταβολή στην τιµή της υποκατώφλιας κλίσης S (Σχήµα 43).
Το γεγονός ότι η έγχυση οπών είναι ο κυριότερος µηχανισµός γήρανσης για τα p- TFT
µπορεί να φανεί ακόµη πιο καθαρά, αν παρατηρήσουµε το Σχήµα 44. Εκεί µπορούµε να
δούµε ότι η τάση κατωφλίου µειώνεται λογαριθµικά µε το χρόνο καταπόνησης,
υπονοώντας την έγχυση θετικών φορτίων στο υµένιο του οξειδίου. Μάλιστα, αυτή η έγχυση
φαίνεται να είναι πιο µεγάλης έντασης για το p- τύπου κανάλι από ότι για το n- τύπου.
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Σχήµα 42
Εξέλιξη της καµπύλης Ids-Vgs σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT p- καναλιού
προσανατολισµένου στην προτιµητέα κατεύθυνση.
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Σχήµα 43
Εξέλιξη της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT nκαι p- καναλιού, προσανατολισµένων στην προτιµητέα κατεύθυνση.
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Σχήµα 44
Εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT n- και
p- καναλιού, προσανατολισµένων στην προτιµητέα κατεύθυνση.

Όσον αφορά την καταπόνηση της διαγωγιµότητας Gm,max, στο Σχήµα 45 µπορούµε να
δούµε ότι και η n- και η p- διάταξη δείχνουν µείωση σε όλη τη χρονική διάρκεια της
καταπόνησης, πολύ µικρότερη για τα p- TFT, παρότι µάλιστα το πλάτος του καναλιού τους
είναι διπλάσιο από ότι των n- TFT. Αυτό θα µπορούσε να αποδοθεί σε µικρότερο ρυθµό
γένεσης παγίδων στο υµένιο του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µιας και είδαµε ότι η
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Σχήµα 45
Ποσοστιαία εξέλιξη της διαγωγιµότητας Gm,max σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS
ELA TFT n- και p- καναλιού, προσανατολισµένων στην προτιµητέα κατεύθυνση.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

136

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων είναι αµελητέα. Πράγµατι, αυτή µας η υπόθεση
επιβεβαιώνεται, λαµβάνοντας υπόψιν την εξέλιξη της διαφοράς Vg,max-Vth (Σχήµα 46), όπου
βλέπουµε συνεχή αύξηση µε το χρόνο της καταπόνησης τόσο για το n- όσο και για το pκανάλι, άρα αύξηση του αριθµού των παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, αλλά µε
µεγαλύτερο ρυθµό για το n- TFT.
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Σχήµα 46
Eξέλιξη της διαφοράς Vg,max-Vth σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης για SLS ELA TFT n- και pκαναλιού, προσανατολισµένων στην προτιµητέα κατεύθυνση.
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4.3.

Επίδραση του πλάτους του καναλιού στα poly-Si TFTs.

Εκτός από τη νόθευση του καναλιού, ένας άλλος τεχνολογικός παράγοντας που έχει
σηµασία να διερευνηθεί ως προς την επίδρασή του στα SLS ELA TFT είναι και οι
γεωµετρικές διαστάσεις του καναλιού. Προκειµένου να επιτύχουµε ηλεκτρονικά κυκλώµατα
υψηλών επιδόσεων από LTPS TFT οι διαστάσεις των καναλιών τους θα πρέπει να
συρρικνωθούν περαιτέρω, όπως συµβαίνει και στα κλασικά µικροηλεκτρονικά κυκλώµατα
µονοκρυσταλλικού πυριτίου κατά τη διάρκεια των χρόνων. Η ιδιαιτερότητα της µικροδοµής
των poly-Si TFT, όµως, σε σχέση µε τα µονοκρυσταλλικά, έχει σαν αποτέλεσµα τη
διαφοροποίηση των φαινοµένων που οφείλονται στη σµίκρυνση του καναλιού. Η επίδραση,
λοιπόν, της µείωσης του πλάτους του καναλιού στα SLS ELA TFT είναι µεγάλης σηµασίας
για τη µελλοντική εξέλιξη των ηλεκτρονικών µεγάλης επιφανείας.
Ξεκινήσαµε, λοιπόν, την έρευνά µας σε αυτή την κατεύθυνση χαρακτηρίζοντας
ηλεκτρικά διατάξεις SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε κανάλια nτύπου. Η µόνη διαφοροποίηση των διατάξεων που χαρακτηρίσαµε ήταν το πλάτος του
καναλιού τους W (1µm≤W≤100µm). Ενδεικτικά, στο Σχήµα 47 µπορούµε να δούµε τις
κανονικοποιηµένες ως προς το πλάτος χαρακτηριστικές Ids-Vgs των διατάξεων διαφόρων W
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Σχήµα 47
Κανονικοποηµένες χαρακτηριστικές
κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διάφορα πλάτη καναλιού.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

138

ρεύµατος

TFT

n-

καναλιού

κατευθυντικής

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

για L=1µm. Όπως είναι φανερό, οι χαρακτηριστικές, παρότι είναι κανονικοποιηµένες δεν
ταυτίζονται µεταξύ τους. Εποµένως, υπάρχουν επιπλέον ηλεκτρικά φαινόµενα λόγω της
µείωσης του πλάτους που επηρεάζουν τη λειτουργία των SLS ELA TFT, πέραν της απλής
γεωµετρικής µείωσης του ρεύµατος.
Προκειµένου να διερευνήσουµε, λοιπόν, πιο συγκεκριµένα τα φαινόµενα που
επηρεάζουν την ηλεκτρική συµπεριφορά των SLS ELA TFT λόγω της στένωσης του
καναλιού (narrow width effects), εξάγαµε από της χαρακτηριστικές τις ηλεκτρικές
παραµέτρους τους και τις απεικονίσαµε σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού τους W, για
κανάλια προσανατολισµένα τόσο στην προτιµητέα (X) όσο και στη µη προτιµητέα (Υ)
κατεύθυνση. Στο Σχήµα 48 βλέπουµε την εξάρτηση της ευκινησίας µ από το πλάτος του
καναλιού W. Όπως µπορούµε να δούµε για τη Χ κατεύθυνση δεν παρατηρούµε κάποια
εξάρτηση από το W, ενώ για την Υ κατεύθυνση βλέπουµε µια µείωση της µ για τα
µικρότερα πλάτη καναλιού. Επίσης, στο Σχήµα 49 βλέπουµε την εξάρτηση της τάσης
κατωφλίου Vth από το W, παρατηρώντας αύξησή της για µικρά πλάτη καναλιού, πολύ πιο
έντονη για τον µη προτιµητέο προσανατολισµό του καναλιού Υ. Τέλος, στο Σχήµα 50
βλέπουµε την πυκνότητα παγίδων Dts, όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S των
τρανζίστορ (Dts~S). Και εδώ παρατηρούµε µια αύξηση των παγίδων για µικρότερα πλάτη
καναλιών, και πάλι σαφώς εντονότερη για την Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 48
Ευκινησία µ σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT n- καναλιού κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 49
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT n- καναλιού
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ
κατεύθυνση.
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Σχήµα 50
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το πλάτος
του καναλιού W για TFT n- καναλιού κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διατάξεις
προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Στη συνέχεια ακολουθήσαµε την ίδια µέθοδο για SLS ELA TFT κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών µε κανάλια n- τύπου, τόσο στη Χ όσο και στην
Υ κατεύθυνση. Στο Σχήµα 51 βλέπουµε την ευκινησία µ σε σχέση µε το πλάτος του
καναλιού W. Για µεγάλα πλάτη βλέπουµε σταθερή µ, ενώ όσο το πλάτος µικραίνει
παρατηρούµε µεγάλες διακυµάνσεις στην τιµή της, κυρίως προς τα πάνω. Ο Υ
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προσανατολισµός δείχνει σχεδόν την ίδια συµπεριφορά µε τον Χ. Ο λόγος που
παρατηρούνται τόσο µεγάλες διακυµάνσεις της µ µε το πλάτος του καναλιού για αυτήν την
τεχνολογία κρυσταλλοποίησης και όχι για την τεχνική της µιας ριπής είναι ότι λόγω της
µικροδοµής των υµενίων (βλ. προηγούµενο κεφάλαιο), όσο µικραίνουν οι διαστάσεις του
καναλιού σε ένα υµένιο επικαλυπτόµενων ριπών, τόσο πιο πιθανό είναι το κανάλι να
βρίσκεται εντελώς στην περιοχή ενός µοναδικού κόκκου και άρα να µπορούν να
επιτευχθούν πολύ µεγάλες ευκινησίες. Αυτή η συµπεριφορά δεν παρατηρείται για TFT
µικρού πλάτους 1 ριπής, επειδή όσο µικραίνει το W δεν υπάρχουν εξίσου σηµαντικές
µεταβολές της επιφανειακής τραχύτητας στην περιοχή του καναλιού, λόγω των επίµηκων
και στενών, παράλληλων κοκκωδών ορίων.
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Σχήµα 51
Ευκινησία µ σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT n- καναλιού κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ
κατεύθυνση.

Στο Σχήµα 52 βλέπουµε την εξάρτηση της Vth από το W για την τεχνική των
επικαλυπτόµενων ριπών. Και πάλι, όπως και για την τεχνική της 1 ριπής, βλέπουµε µια
αύξηση της τάσης κατωφλίου µε µειούµενο πλάτος καναλιού, παρόµοια και για τις δύο
κατευθύνσεις λόγω της µικροδοµής του υµενίου. Οι πιο πολλές από τις προηγούµενες
έρευνες σχετικά µε τα φαινόµενα στένωσης του πλάτους του καναλιού [229-231]
παρουσιάζουν µείωση της Vth µε µειούµενο πλάτος καναλιού, φαινόµενο αντίθετο από αυτό
που παρατηρούµε εµείς, αλλά και αντίθετο από το φαινόµενο στένωσης του πλάτους του
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καναλιού που παρατηρείται για το MOSFET. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα TFT που έχουν
µελετηθεί µέχρι τώρα για αυτό το σκοπό ήταν σε poly-Si µε µικρούς κόκκους και άρα
σηµαντικά µεγαλύτερες πυκνότητες παγίδων από τα δικά µας. Μόνο ο Yaung [232]
αναφέρει αύξηση για µειούµενο πλάτος καναλιού για υδρογονωµένα poly-Si TFT, όπου η
πυκνότητα των παγίδων ήταν µειωµένη. Όσο βελτιωνόταν η ποιότητα του υµενίου του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου τόσο η συµπεριφορά άλλαζε από µείωση της Vth για µειούµενο
W σε αύξηση.
Οι δικές µας, λοιπόν, διατάξεις, µοιάζουν να συµπεριφέρονται πιο πολύ σαν MOSFET,
κάτι αναµενόµενο µιας και η ποιότητα του SLS ELA poly-Si είναι πολύ ανώτερη από τα
TFT που έχουν µελετηθεί στη βιβλιογραφία. Η αύξηση της Vth, µάλιστα είναι πολύ πιο
έντονη για τη µη προτιµητέα κατεύθυνση Υ της τεχνικής 1 ριπής, όπου οι κόκκοι του
υµενίου είναι επιµήκεις και σχεδόν παράλληλοι µεταξύ τους. Για να εξηγήσουµε αυτή τη
συµπεριφορά πρέπει και πάλι να σκεφτούµε τα χαρακτηριστικά της µικροδοµής του polySi. Όσο µικρότερες γίνονται οι διαστάσεις του τρανζίστορ, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η
επίδραση των περιοχών στα άκρα της νησίδας του πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή του
οξειδίου. Πιστεύουµε ότι το φαινόµενο της τόσο µεγάλης αύξησης της τάσης κατωφλίου για

1,4
1,2

L=0,8µm
L=1µm
L=1,3µm

1,0

X ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
L=0,8µm
L=1µm
L=1,3µm
Y ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

0,8
Vth (V)

0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

0

20

40

60

80

100

W (µm)

Σχήµα 52
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT n- καναλιού
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και
στην Υ κατεύθυνση.

µειούµενο W δηµιουργείται από την αυξηµένη πυκνότητα παγίδων ή φορτίων στο οξείδιο
αντίστοιχα (πιθανώς λόγω της διαδικασίας εγχάραξης της νησίδας του poly-Si και του
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οξειδίου πύλης και της ακόλουθης εµφύτευσης n+), που προκαλεί µια περιοχή
απογύµνωσης στα άκρα του καναλιού. Αυτή η επίδραση της υποβαθµισµένης περιοχής
των άκρων µπορεί να αγνοηθεί για µεγάλα πλάτη καναλιών, αλλά γίνεται σηµαντική όταν
το πλάτος ελαττώνεται και οι περιοχές απογύµνωσης είναι συγκρίσιµες µε το W.
Στο Σχήµα 53 βλέπουµε την Dts για την τεχνική επικαλυπτόµενων ριπών. Όπως είδαµε
και από το αντίστοιχο σχήµα για την τεχνική της µιας ριπής, παρατηρούµε µια αύξηση της
πυκνότητας των παγίδων για µειούµενο W, λιγότερο έντονη για την πρώτη τεχνική. Αυτή η
αύξηση µας επιβεβαιώνει ότι πράγµατι η πυκνότητα των παγίδων στα άκρα του καναλιού
είναι µεγαλύτερη από ότι στο υπόλοιπο κανάλι, µιας και η επίδραση των άκρων γίνεται
σηµαντική όσο µικραίνει το πλάτος.
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Σχήµα 53
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το πλάτος
του καναλιού W για TFT n- καναλιού κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών για διατάξεις
προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Επίσης, από την παραπάνω ανάλυση, συµπεραίνεται ότι η επίδραση της στένωσης του
καναλιού είναι πιο έντονη στην τάση κατωφλίου των SLS ELA TFT παρά στις ευκινησίες
τους. Συγκεκριµένα, τα πιο έντονα αποτελέσµατα από τη µείωση του πλάτους του καναλιού
παρατηρούνται στην Υ κατεύθυνση των TFT 1 ριπής, τόσο όσον αφορά την αύξηση της Vth
όσο και τη µείωση της µ. Αυτό συνδέεται µε το γεγονός ότι τα άκρα της ενεργού περιοχής
για το συγκεκριµένο υµένιο περιµένουµε να είναι πιο επιβαρηµένα, εξαιτίας των
«σκληρών» κοκκωδών ορίων που περιλαµβάνουν (µιας και αυτά είναι κάθετα στο κανάλι),
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και άρα να επιδεικνύουν µεγαλύτερη αύξηση της πυκνότητας των παγίδων όσο µικραίνει το
W και συνεπώς πιο έντονα φαινόµενα λόγω στένωσης του καναλιού.
Συνεχίσαµε µελετώντας τα φαινόµενα στένωσης του πλάτους του καναλιού και για pτύπου κανάλια, για τις ίδιες τεχνικές κρυσταλλοποίησης όπως προηγουµένως. Όπως
φαίνεται από τα Σχήµατα 54 και 55, η επίδραση της µείωσης του W στη µ είναι η ίδια και
για τις δύο τεχνικές. Στη µεν κατευθυντική κρυσταλλοποίηση 1 ριπής δε βλέπουµε κάποια
επίδραση του πλάτους για τη Χ κατεύθυνση, ενώ βλέπουµε µείωση µε µειούµενο πλάτος
στην Υ κατεύθυνση, για τους ίδιους λόγους που εξηγήσαµε και για τα n- τύπου κανάλια. Για
τη δε τεχνική επικαλυπτόµενων ριπών βλέπουµε και πάλι παρόµοια συµπεριφορά των δύο
κατευθύνσεων, µε µια τάση για αύξηση όσο το πλάτος του καναλιού στενεύει, όπως και
στα αντίστοιχα n- TFT.
Όσον αφορά την τάση κατωφλίου (Σχήµατα 56, 57), όπως και για τα n- τύπου κανάλια
παρατηρούµε αύξηση της τάσης κατωφλίου µε µειούµενο πλάτος καναλιού για τη Χ
κατεύθυνση της τεχνικής 1 ριπής και για τις δύο κατευθύνσεις της τεχνικής
επικαλυπτόµενων ριπών. Η µοναδική περίπτωση που διαφοροποιείται από τις άλλες είναι
η Υ κατεύθυνση της κρυσταλλοποίησης 1 ριπής (µείωση µε µειούµενο W), όπου
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Σχήµα 54
Ευκινησία µ σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT p- καναλιού κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 55
Ευκινησία µ σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT p- καναλιού κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ
κατεύθυνση.

όπως είδαµε και προηγουµένως η επίδραση των περιοχών απογύµνωσης των άκρων του
καναλιού είναι πιο έντονη. Επειδή όµως τώρα η νόθευση, από την οποία προήλθαν τα
φορτία που παγιδεύτηκαν στα άκρα του καναλιού και δηµιούργησαν τις περιοχές
απογύµνωσης, είναι p- τύπου και όχι n- όπως πριν, βλέπουµε µείωση της Vth και όχι
αύξηση.
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Σχήµα 56
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT p- καναλιού
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ
κατεύθυνση.
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Σχήµα 57
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το πλάτος του καναλιού W για TFT p- καναλιού
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και
στην Υ κατεύθυνση.

Τέλος, σχετικά µε την εξάρτηση της πυκνότητας των παγίδων από το πλάτος του
καναλιού (Σχήµατα 58, 59), και πάλι διακρίνουµε µια τάση για αύξηση της Dts µε µειούµενο
W και για τις δύο τεχνικές κρυσταλλοποίησης, αλλά λιγότερο έντονη. Αυτό µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι πιθανώς για p- τύπου νόθευση είναι πιο έντονο το φαινόµενο παγίδευσης
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Σχήµα 58
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το πλάτος
του καναλιού W για TFT p- καναλιού κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής για διατάξεις
προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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φορτίων στα άκρα του οξειδίου, παρά η δηµιουργία παγίδων στα άκρα της νησίδας του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επίσης, παρατηρούµε ότι για τα p- τύπου κανάλια, οι τιµές
της Dts των δύο κατευθύνσεων είναι παρόµοιες, εν αντιθέσει µε τα n- τύπου, όπου είχαµε
µεγαλύτερες τιµές για τη µη προτιµητέα Υ κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα φαινόµενο στο οποίο
αναφερθήκαµε και στην προηγούµενη παράγραφο, όπου διαπιστώσαµε ότι η επίδραση του
προσανατολισµού του καναλιού είναι λιγότερο έντονη στα p- τύπου κανάλια, λόγω
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Σχήµα 59
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το πλάτος
του καναλιού W για TFT p- καναλιού κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης επικαλυπτόµενων ριπών για διατάξεις
προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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4.4.

Επίδραση του µήκους του καναλιού στα poly-Si TFTs.

Όπως είναι γνωστό, η µείωση του µήκους του καναλιού ενός τρανζίστορ οδηγεί στην
αύξηση του ρεύµατος απαγωγού και άρα σε διατάξεις ικανές για την πραγµατοποίηση
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων υψηλότερων επιδόσεων. Αντίστοιχα, η µείωση του µήκους
ενός TFT µπορεί να οδηγήσει σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα υψηλότερων επιδόσεων για
µακροηλεκτρονικές εφαρµογές. Έχει παρατηρηθεί, όµως, ότι όταν το µήκος του καναλιού
σµικρυνθεί κάτω από κάποιο όριο, εκτός από την αύξηση του ρεύµατος λόγω γεωµετρίας,
παρατηρούνται και άλλα επιπλέον φυσικά φαινόµενα κατά τη λειτουργία της διάταξης, που
επηρεάζουν περαιτέρω από το αναµενόµενο τις ηλεκτρικές παραµέτρους των τρανζίστορ.
Αυτά τα φαινόµενα ονοµάζονται επιδράσεις µικρού µήκους καναλιού (short channel
effects).
Προκειµένου, λοιπόν, να µελετήσουµε τις επιδράσεις του µικρού µήκους καναλιού στα
SLS ELA TFT, προχωρήσαµε σε ηλεκτρικό χαρακτηρισµό TFT M×N κρυσταλλοποίησης µε
τη µόνη διαφορά ανάµεσα στα τρανζίστορ να είναι το µήκος του καναλιού τους L.
Χαρακτηρίσαµε διατάξεις τόσο στον προτιµητέο Χ όσο και στο µη προτιµητέο Υ
προσανατολισµό του καναλιού σε σχέση µε τους κόκκους του υµενίου για πλάτος καναλιού
W=2µm και 8µm και µήκη καναλιού L=0,5µm, 0,8µm 1,3µm και 2µm. Από τη
χαρακτηριστική Ids-Vgs εξάγαµε τις ηλεκτρικές παραµέτρους Vth, µ, Dts και Vg,max-Vth της
κάθε διάταξης.
Στο Σχήµα 60 µπορούµε να δούµε την επίδραση της µείωσης του µήκους του καναλιού
στην τάση κατωφλίου Vth των διατάξεων. Όπως παρατηρούµε, και για τους δύο
προσανατολισµούς καναλιού βλέπουµε µια µείωση της Vth µε µειούµενο µήκος καναλιού L,
όπως εξάλλου αναφέρεται και στη βιβλιογραφία για τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού
πυριτίου [233-234]. Αυτή η µείωση αποδίδεται στο επιπλέον φορτίο εντός του καναλιού
που εισάγεται από τις περιοχές πηγής και απαγωγού για TFT µικρού µήκους, µιας και οι
περιοχές αυτές είναι πολύ πιο κοντά για µικρά L, άρα η τάση του απαγωγού επηρεάζει πιο
πολύ τη λειτουργία του καναλιού. Το επιπλέον αυτό φορτίο βοηθά να γίνει αντιστροφή στο
κανάλι ταχύτερα, και άρα να µειωθεί η τάση κατωφλίου.
Στο Σχήµα 61 παρατηρούµε κατ’ αρχήν την πολύ µεγαλύτερη ευκινησία µ των
διατάξεων Χ προσανατολισµού, όπως εξάλλου περιµέναµε αφού η Χ είναι η προτιµητέα για
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Σχήµα 60
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού
κρυσταλλοποίησης M×N για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

αυτήν την τεχνολογία κρυσταλλοποίησης. Επίσης, και για τις δύο κατευθύνσεις, βλέπουµε
ότι η ευκινησία παρουσιάζει ένα τοπικό µέγιστο σε σχέση µε το µήκος L για µια ενδιάµεση
τιµή του, κοντά στο 1,3µm. Η καµπύλη λοιπόν, αποτελείται από δύο τµήµατα: ένα τµήµα
µείωσης της µ για µειούµενο L (για L<1,3µm) και ένα τµήµα αύξησης της µ για µειούµενο L
(για L>1,3µm). Ο µηχανισµός µείωσης της µ µε το L έχει παρατηρηθεί και από άλλους στη
βιβλιογραφία [234], και έχει αποδοθεί σε δύο παράγοντες: 1ον στην ύπαρξη µιας περιοχής
κοντά στον απαγωγό µε υψηλή πυκνότητα καταστάσεων η οποία προκαλεί µια παρασιτική
αντίσταση στο κανάλι· όσο µειώνεται το µήκος του καναλιού τόσο η επίδραση της
παρασιτικής αντίστασης γίνεται εντονότερη, µειώνοντας τη µ. 2ον στην αύξηση της
επιφανειακής σκέδασης των φορέων λόγω της αύξησης του διαµήκους ηλεκτρικού πεδίου
όσο οι περιοχές απαγωγού και πηγής έρχονται πιο κοντά [235]. Όσο για το µηχανισµό της
αύξησης, γίνεται εύκολα κατανοητός αν σκεφτούµε τη µικροδοµή του υµενίου µας. Όσο
µικραίνει το µήκος του καναλιού, τόσο λιγότερα υπο-κοκκώδη όρια και επιφανειακές
προεξοχές περιλαµβάνονται σε αυτό και άρα τόσο καλύτερης ποιότητας θα είναι το
πολυκρυσταλλικό πυρίτιο του καναλιού και τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ευκινησία µ. Αυτό
αποδεικνύεται αν σκεφτούµε και τη συνεχή µείωση της διαφοράς Vg,max-Vth µε το L (Σχήµα
62) υποδεικνύοντας τη βελτίωση του poly-Si όσο το L µειώνεται. Από κάποιο, όµως, µήκος
και πέρα, ο ηλεκτρικός µηχανισµός της µείωσης της µ γίνεται πολύ ισχυρότερος από τον
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µηχανισµό αύξησης, που είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας κατασκευής, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει ένα συγκεκριµένο µήκος καναλιού (~1,3µm) στο οποίο παρατηρείται η µέγιστη
ευκινησία, στο σηµείο που δεν έχει επικρατήσει κυρίαρχα κανένας από τους δύο
µηχανισµούς.
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Σχήµα 61
Ευκινησία µ σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού κρυσταλλοποίησης
M×N για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 62
∆ιαφορά Vg,max-Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού
κρυσταλλοποίησης M×N για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Αυτή η ισορροπία ανάµεσα στους δύο µηχανισµούς, µε τον ένα να βελτιώνει την
ποιότητα του poly-Si µε µειούµενο L και τον άλλο να υποβαθµίζει τις ηλεκτρικές επιδόσεις
των TFT για µειούµενο L, φαίνεται και στην πυκνότητα των παγίδων Dts, όπως αυτή
προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S (Σχήµα 63). Και πάλι παρατηρούµε τη βέλτιστη
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τιµή Dts για L της τάξης του 1,3µm. Για µήκη µικρότερα ή µεγαλύτερα από αυτήν την τιµή η
επίδοση των TFT φαίνεται να χειροτερεύει. Ο µηχανισµός µείωσης της Dts για µειούµενο L
είναι ο ίδιος µε αυτόν της µ, και συνδέεται µε τεχνολογικούς παράγοντες. Λόγω της
µικροδοµής του υµενίου, όπως αυτή προέκυψε από την κρυσταλλοποίηση, για µικρότερο L
η ποιότητα του poly-Si βελτιώνεται, όπως αναλύσαµε και προηγουµένως για την ευκινησία,
και άρα και η Dts µειώνεται. Η αύξηση της Dts για µειούµενο L, είναι και πάλι ένα ηλεκτρικό
φαινόµενο, που αποδίδεται στο αυξηµένο φορτίο του καναλιού στην υποκατώφλια περιοχή
[233], εξαιτίας της µείωσης του µήκους του καναλιού και άρα στον επιπλέον έλεγχο της
περιοχής του καναλιού από την τάση του απαγωγού. Το αποτέλεσµα είναι πιο πολλές από
τις υπάρχουσες παγίδες να γίνονται ενεργές. Για το ίδιο µήκος, όπως για την ευκινησία µ, ο
ένας µηχανισµός αρχίζει να επικρατεί έναντι του άλλου, µε αποτέλεσµα ο συνδυασµός τους
να προσδιορίζει ένα βέλτιστο ενδιάµεσο µήκος για τα τρανζίστορ.
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Σχήµα 63
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το µήκος
του καναλιού L για TFT n- καναλιού κρυσταλλοποίησης M×N για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο
και στην Υ κατεύθυνση.

Στη συνέχεια, προκειµένου να επιβεβαιώσουµε τις παρατηρήσεις µας σχετικά µε την
επίδραση της µείωσης του µήκους του καναλιού στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των TFT,
προχωρήσαµε σε χαρακτηρισµό TFT n- καναλιού κρυσταλλοποιηµένων µε την τεχνική
χρήσης σπόρου, τόσο στην Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση, για πλάτος W=8µm και µήκη
L=0,5µm, 0,6µm, 0,8µm, 1µm, 1,3µm, 2µm και 6µm. Στο Σχήµα 64 µπορούµε να δούµε την
∆έσποινα Χ. Μόσχου

151

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

επίδραση της σµίκρυνσης του µήκους του καναλιού στην τάση κατωφλίου Vth των
διατάξεών µας. Όπως και για την προηγούµενη τεχνολογία, παρατηρούµε µείωση της Vth
µε το µήκος L, λόγω της αυξηµένης επίδρασης της πόλωσης του απαγωγού στο κανάλι
όσο το µήκος µειώνεται, όπως αναλύσαµε και προηγουµένως.

2,0
1,8

X ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Y ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1,6

Vth (V)

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

1

2

3

4

5

6

L (µm)

Σχήµα 64
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Παρατηρώντας, όµως, την εξάρτηση της ευκινησίας µ από το µήκος καναλιού L (Σχήµα
65), βλέπουµε ότι για αυτή την τεχνολογία κρυσταλλοποίησης παρατηρείται µόνο αύξηση
της ευκινησίας µε µειούµενο L, και όχι κάποιος µηχανισµός µείωσης για πολύ µικρά µήκη,
όπως παρατηρήθηκε για την τεχνολογία M×N κρυσταλλοποίησης. Ο µηχανισµός µείωσης
έχει αποδοθεί στην αύξηση της επιφανειακής σκέδασης όσο το µήκος του καναλιού
µειώνεται και στην αύξηση της επίδρασης της παρασιτικής αντίστασης που µπορεί να
υπάρχει στα άκρα του. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφορά στην κρυσταλλοποίηση των
υµενίων M×N κρυσταλλοποίησης και κρυσταλλοποίησης µε τη χρήση σπόρου µπορούµε
να εξηγήσουµε τη διαφοροποίησή τους αυτή.
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Σχήµα 65
Ευκινησία µ σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού κρυσταλλοποίησης µε
χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Στα M×N υµένια οι κόκκοι είναι ορθογωνικής µορφής και τα κοκκώδη και υπο-κοκκώδη
όρια, καθώς και οι επιφανειακές προεξοχές είναι και αυτά κατανεµηµένα στο χώρο
ακολουθώντας µία συγκεκριµένη γεωµετρία, σύµφωνα µε τους ορθογώνιους κρυστάλλους.
Η σµίκρυνση του καναλιού σε ένα τέτοιο υµένιο ναι µεν µειώνει τον αριθµό των ατελειών,
αλλά το κάνει µε τρόπο σχεδόν ανάλογο µε τη µείωση του µήκους. Στην κρυσταλλοποίηση
µε τη χρήση σπόρου, όµως, επειδή η κρυσταλλοποίηση έχει ξεκινήσει από το σπόρο, ο
οποίος έχει κρυσταλλική δοµή, η γεωµετρική κατανοµή στο χώρο των υπο-κοκκωδών
ορίων και των προεξοχών που τα συνοδεύουν δεν είναι ορθογωνική, αλλά µάλλον ακτινική.
Μιας, λοιπόν, και τα κανάλια των τρανζίστορ είναι για αυτή την τεχνική τοποθετηµένα σε
συγκεκριµένα, βέλτιστα σηµεία του κόκκου, η σµίκρυνση του καναλιού δε βελτιώνει την
ποιότητά του αναλογικά µε τη µείωση του µήκους του αλλά πολύ παραπάνω. Έτσι, οι
επιφανειακές προεξοχές που θα περιλαµβάνονται σε ένα κανάλι µικρού µήκους για αυτήν
την τεχνολογία θα είναι ελάχιστες σε σχέση µε κάποιο µεγαλύτερο και πολύ µειωµένες σε
σχέση µε ένα ίδιου µήκους κανάλι τεχνολογίας Μ×Ν. Το ηλεκτρικό αποτέλεσµα αυτής της
διαφοροποίησης θα είναι ο µηχανισµός µείωσης της ευκινησίας λόγω της αύξησης της
επιφανειακής σκέδασης να είναι πολύ πιο ήπιος στην τεχνική κρυσταλλοποίησης µε χρήση
σπόρου. Ακόµη, λόγω της καλύτερης ποιότητας του υµενίου που κρυσταλλοποιήθηκε µε τη
χρήση κόκκου, είναι πιθανόν και η επίδραση της παρασιτικής αντίστασης του καναλιού να
είναι µειωµένη. Συνεπώς, ο µηχανισµός αύξησης της µ λόγω βελτίωσης της ποιότητας του
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υµενίου (όπως αυτή ανιχνεύεται και πάλι από τη µείωση της διαφοράς Vg,max-Vth µε
µειούµενο L στο Σχήµα 66) είναι ο επικρατών για αυτά τα µήκη, µη επιτρέποντας στο
δευτερεύοντα για αυτή την τεχνολογία µηχανισµό µείωσης να φανεί.
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Σχήµα 66
∆ιαφορά Vg,max-Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Ενώ, λοιπόν, όσον αφορά την ευκινησία δεν παρατηρούµε κάποιο βέλτιστο µήκος,
όπως για την τεχνολογία Μ×Ν, όσον αφορά την πυκνότητα των παγίδων Dts (Σχήµα 67)
παρατηρούµε όχι µόνο ότι υπάρχει βέλτιστο µήκος, αλλά και ότι αυτό βρίσκεται και για αυτή
την τεχνολογία κοντά στην τιµή L~1,3µm. O µηχανισµός αύξησης της Dts παρατηρείται, εν
αντιθέσει µε το µηχανισµό αύξησης της µ, γιατί η προέλευσή του είναι καθαρά λόγω της
γεωµετρικής προσέγγισης της περιοχής του απαγωγού µε την πηγή που είναι η ίδια για
όποια τεχνολογία κρυσταλλοποίησης και αν χρησιµοποιήσουµε.
Τέλος, θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν τα φαινόµενα λόγω µείωσης του µήκους του
καναλιού είναι παρόµοια και για διατάξεις p- καναλιού, έχοντας διαπιστώσει σε
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Σχήµα 67
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το µήκος
του καναλιού L για TFT n- καναλιού κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο
στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

προηγούµενο κεφάλαιο ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά n- και p- τύπου TFT. Χαρακτηρίσαµε διατάξεις κρυσταλλοποιηµένες µε την
τεχνική της χρήσης σπόρου και πάλι, και στους δύο προσανατολισµούς καναλιού και για
τις ίδιες γεωµετρικές διαστάσεις όπως τα n- TFT. Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 68,
παρατηρούµε την αναµενόµενη αύξηση της τάσης κατωφλίου Vth, λόγω του αυξηµένου
φορτίου στην περιοχή του καναλιού εξαιτίας της επίδρασης της τάσης του απαγωγού,
συµπεριφορά απολύτως ανάλογη µε αυτή των n- TFT.
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Σχήµα 68
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Στο Σχήµα 69 βλέπουµε την ευκινησία µ σε σχέση µε το µήκος L του καναλιού. Εδώ η
συµπεριφορά των p- τύπου διατάξεων φαίνεται να διαφοροποιείται από τα n- τύπου, αφού
δεν υπάρχει η ξεκάθαρη αύξηση της µ για µειούµενο L, αλλά µια τάση για µείωση για πολύ
µικρά µήκη, σαφώς όµως λιγότερο ξεκάθαρη από ό,τι για την τεχνολογία Μ×Ν. Όπως
επισηµάναµε νωρίτερα, για τα p- τύπου κανάλια παρατηρήθηκε ανώτερη ποιότητα του
poly-Si, λόγω της επίδρασης της νόθευσης. Αυτό πιθανώς σηµαίνει ότι ο µηχανισµός
αύξησης της µ λόγω βελτίωσης της κρυσταλλικής ποιότητας του καναλιού ίσως να είναι
µειωµένης έντασης για τα p- τύπου κανάλια (για αυτό παρατηρείται µικρότερη κλίση της
καµπύλης Vg,max-Vth (L) σε σχέση µε τα n- TFT στο Σχήµα 70), λόγω της έτσι και αλλιώς
βελτιωµένης σε σχέση µε τα n- ποιότητάς τους. Ως αποτέλεσµα, ο επίσης µειωµένης
έντασης µηχανισµός µείωσης της ευκινησίας λόγω επιφανειακής σκέδασης γίνεται
συγκρίσιµος και άρα εκδηλώνεται για πολύ µικρά µήκη L. Επειδή, όµως, και οι δύο
µηχανισµοί είναι µειωµένης έντασης, δεν είναι τόσο σαφής η εικόνα για το ποιος θα
επικρατήσει σε κάθε διάταξη, µε αποτέλεσµα η ευκινησία να παρουσιάζει µεγάλες
αυξοµειώσεις σε σχέση µε το µήκος, όσο αυτό ελαττώνεται.
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Σχήµα 69
Ευκινησία µ σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού κρυσταλλοποίησης µε
χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Τέλος, όσον αφορά την πυκνότητα των παγίδων Dts, το συµπέρασµα στο οποίο
φτάσαµε και για τα n- TFT φαίνεται να επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι ο µηχανισµός αύξησης
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της Dts είναι σχεδόν ανεξάρτητος από το µηχανισµό µείωσης της ευκινησίας µ, αφού
εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο κοντά βρίσκονται πηγή και απαγωγός και άρα πόσο
επιδρά η τάση απαγωγού στο κανάλι, όχι από τα χαρακτηριστικά της µικροδοµής του
υµενίου όπως η µ. Για αυτό το λόγο παρατηρούνται οι ίδιοι µηχανισµοί όπως και στα nTFT, τόσο κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου όσο και M×N κρυσταλλοποίησης, µε το
µηχανισµό µείωσης για µειούµενο L να είναι λίγο µικρότερης έντασης, για τους λόγους που
αναφέραµε και προηγουµένως. Συνεπώς, και πάλι παρατηρούµε παρόµοιο βέλτιστο µήκος
καναλιού όπως και για τα n- TFT (Σχήµα 71).
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Σχήµα 70
∆ιαφορά Vg,max-Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 71
Πυκνότητα παγίδων Dts (όπως προκύπτει από την υποκατώφλια κλίση S) σε σχέση µε το µήκος
του καναλιού L για TFT p- καναλιού κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο
στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

157

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

4.5.

Αποτελέσµατα

και

συµπεράσµατα

από

τη

µελέτη

κρίσιµων

κατασκευαστικών βηµάτων στα SLS ELA TFT.

• Μελετήσαµε την επίδραση της µεθόδου εναπόθεσης του διηλεκτρικού πύλης στα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και την αξιοπιστία των SLS ELA TFT. ∆οκιµάσαµε δύο τεχνικές:
την PECVD και την LPCVD TEOS εναπόθεση. Οι ηλεκτρικές παράµετροι των διατάξεων µε
LPCVD οξείδιο ήταν σαφώς ανώτερες, δεδοµένου και ότι αυτό το διηλεκτρικό δεν υφίσταται
τη ζηµιά του βοµβαρδισµού του µε ιόντα όπως το PECVD. Οι ατέλειές του, όµως, φαίνεται
να είναι λιγότερο εύκολα θεραπεύσιµες µέσω FGA, από ό,τι του PECVD. Προχωρήσαµε
στον έλεγχο της αξιοπιστίας των διατάξεων, διαπιστώνοντας ότι το δείγµα µε LPCVD
οξείδιο είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Οι µηχανισµοί γήρανσης που παρατηρήθηκαν
συνδέονταν µόνο µε την ποιότητα του οξειδίου πύλης και όχι µε το υµένιο του
πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

• Αναλύθηκε ο ρόλος της νόθευσης του καναλιού για τη δηµιουργία LTPS TFT n- και
p- καναλιού. Χαρακτηρίσαµε τρανζίστορ n- και p- καναλιού για διάφορες τεχνικές
κρυσταλλοποίησης. Βρέθηκε ότι είναι δυνατόν µια p- τύπου νόθευση να βελτιώσει την
ποιότητα του υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου (µικρότερες πυκνότητες παγίδων).
Αυτό το φαινόµενο αποδόθηκε στο µεγαλύτερο µέγεθος κόκκου ύστερα από p- τύπου
νόθευση και στην απουσία του φαινοµένου doping segregation σε αυτά. Γι’ αυτό το λόγο,
πιθανώς και να παρατηρούµε και τη µικρότερη επίδραση της κατεύθυνσης του καναλιού
στις ηλεκτρικές παραµέτρους των p- TFT.

• Προχωρήσαµε και στη µελέτη της αξιοπιστίας LTPS TFT n- και p- καναλιού
προσανατολισµένων και στις δύο κατευθύνσεις. Για τα n- καναλιού βλέπουµε µεγάλη
διαφοροποίηση ανάµεσα στους δύο προσανατολισµούς. Απεναντίας, για τα p- καναλιού οι
δύο προσανατολισµοί δείχνουν παρόµοια συµπεριφορά. Επίσης, είδαµε ότι δεν ευνοείται η
δηµιουργία ενεργειακών καταστάσεων στο poly-Si ή στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2 για
διατάξεις p- καναλιού.

• Έγινε DC καταπόνηση σε TFT p- καναλιού µε µεγαλύτερο µέγεθος κόκκου από ό,τι
προηγουµένως. Επιβεβαιώσαµε ότι η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων από τους
θερµούς φορείς είναι ένας δευτερεύων µηχανισµός γήρανσης για τα p- TFT.
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Παρατηρήσαµε µείωση της Gm,max, πολύ µικρότερη για τα p- τύπου TFT που αποδόθηκε σε
µικρότερο ρυθµό γένεσης παγίδων στο υµένιο του πολυκρυσταλλικού πυριτίου από ότι για
τα n- τύπου.

• Μελετήσαµε τις επιπτώσεις από τη µείωση του πλάτους του W στα SLS ELA TFT.
Παρατηρήθηκε υποβάθµιση των χαρακτηριστικών των τρανζίστορ όσο το W ελαττωνόταν.
Η υποβάθµιση αυτή αποδόθηκε στην αυξηµένη επίδραση των υποβαθµισµένων άκρων
του καναλιού όσο το W γίνεται συγκρίσιµο µε αυτά. Η διαφορά στην ένταση των
φαινοµένων για κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης συνδέθηκε µε την ποιότητα των άκρων
του καναλιού σε κάθε περίπτωση, η οποία εξαρτάται άµεσα από τη δοµή των κοκκωδών
ορίων κάθε υµενίου. Για p- τύπου κανάλια παρατηρήσαµε παρόµοια φαινόµενα λόγω
µείωσης του W όπως και για n- τύπου.

• Μελετήσαµε τις επιδράσεις µικρού µήκους καναλιού L στα SLS ELA TFT. Για τη
M×N κρυσταλλοποίηση είδαµε ότι η ευκινησία µ παρουσιάζει ένα τοπικό µέγιστο σε σχέση
µε το µήκος L για µια ενδιάµεση τιµή του, κοντά στο 1,3µm. Καταλήξαµε σε δύο
µηχανισµούς που καθορίζουν αυτό το µέγιστο: έναν ηλεκτρικής φύσης µηχανισµό µείωσης
της µ για µειούµενο L (για µικρά µήκη) και έναν τεχνολογικής φύσης µηχανισµό αύξησής
της για µειούµενο L (για µεγάλα µήκη). Βέλτιστη τιµή σε σχέση µε το µήκος παρατηρήθηκε
και για την πυκνότητα παγίδων Dts για το ίδιο L όπως και για τη µ. Ο µηχανισµός µείωσης
της Dts για µειούµενο L είναι ο ίδιος µε αυτόν της µ. Η αύξηση της Dts για µειούµενο L
αποδόθηκε στο αυξηµένο φορτίο του καναλιού στην υποκατώφλια περιοχή εξαιτίας της
µείωσης του µήκους του καναλιού.

• Προχωρήσαµε µε χαρακτηρισµό TFT n- καναλιού κρυσταλλοποιηµένων µε την
τεχνική χρήσης σπόρου, µε µειούµενο µήκος καναλιού L. Όπως και για την προηγούµενη
τεχνολογία, παρατηρούµε ίδια συµπεριφορά της Dts όπως και πριν, µε το βέλτιστο µήκος
να είναι το ίδιο και για τις δύο τεχνολογίες κρυσταλλοποίησης. Παρατηρώντας, όµως, την
εξάρτηση της ευκινησίας µ από το µήκος καναλιού L βλέπουµε ότι για αυτή την τεχνολογία
κρυσταλλοποίησης παρατηρείται µόνο αύξηση της ευκινησίας µε µειούµενο L, και όχι
µηχανισµός µείωσης για πολύ µικρά µήκη. Αυτή η διαφοροποίηση αποδόθηκε στη
διαφορετική µικροδοµή των υµενίων, η οποία κάνει το µηχανισµό µείωσης της ευκινησίας
να είναι πολύ πιο ήπιος για αυτήν την τεχνική.
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• Όσον αφορά την ευκινησία µ για p- τύπου διατάξεις µειούµενου µήκους L, εδώ δεν
υπάρχει η σαφής αύξηση της µ για µειούµενο L, αλλά µια τάση για µείωση για πολύ µικρά
µήκη. Αυτή η συµπεριφορά εξηγήθηκε µε την παρουσία και το συνδυασµό και των δύο
µηχανισµών (αύξησης και µείωσης µε µειούµενο L) που εντοπίσαµε για τη µ των n- τύπου
TFT, όπως αυτοί διαµορφώνονται λόγω της µικρότερης πυκνότητας παγίδων στο pπολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Όσον αφορά την πυκνότητα των παγίδων Dts, επιβεβαιώθηκε
ότι ο µηχανισµός αύξησης της Dts είναι σχεδόν ανεξάρτητος από το µηχανισµό µείωσης της
ευκινησίας µ, αφού εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο κοντά βρίσκονται πηγή και
απαγωγός και άρα πόσο επιδρά η τάση απαγωγού στο κανάλι, όχι από τα χαρακτηριστικά
της µικροδοµής του υµενίου όπως για τη µ. Συνεπώς, και πάλι παρατηρούµε παρόµοιο
βέλτιστο µήκος καναλιού όπως και για τα n- TFT.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ POLY-Si TFT

5.1.

Σύγκριση χαρακτηριστικών τοπολογιών επάνω πύλης και κάτω πύλης.

Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν διάφορες τοπολογίες
κατασκευής ενός TFT, η καθεµιά µε τα τεχνολογικά της πλεονεκτήµατα. Στην προσπάθειά
µας, λοιπόν, να βρούµε τους παράγοντες που µπορούν να βελτιστοποιήσουν την
τεχνολογία κατασκευής TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µελετήσαµε την επίδραση της
τοπολογίας χαρακτηρίζοντας διατάξεις τρανζίστορ τόσο επάνω (top gate) όσο και κάτω
πύλης (bottom gate) και συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά τους. Ξεκινήσαµε από την τεχνική
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης, τόσο µίας ριπής, όσο και επικαλυπτόµενων ριπών.
Στο Σχήµα 72 βλέπουµε τα ποσοστά λειτουργίας (yield) για τα TFT επάνω πύλης στη Χ
κατεύθυνση,

και

για

τις

δύο

τεχνικές

κατευθυντικής

κρυσταλλοποίησης.

Όπως

παρατηρούµε, τα ποσοστά των λειτουργικών τρανζίστορ είναι αρκετά υψηλά και παρόµοια
για όλες τις εξεταζόµενες περιπτώσεις. Από τα τρανζίστορ που δεν παρουσίαζαν κανονική
λειτουργία, ελάχιστα µόνο είχαν πρόβληµα διαρροής στο οξείδιο. Τα περισσότερα είχαν
προβλήµατα στο να δηµιουργήσουν αγώγιµο κανάλι κατά την αντιστροφή, για αυτό και η
χαρακτηριστική τους Ids-Vgs ήταν προβληµατική. Παρόµοια εικόνα έχουµε και για τον Υ
προσανατολισµό καναλιού (Σχήµα 73), επιβεβαιώνοντας ότι τα λειτουργικά τρανζίστορ
είναι αρκετά υψηλού ποσοστού αλλά και ότι οι διαρροές µέσω του οξειδίου είναι ελάχιστες
για TFT τοπολογίας επάνω πύλης.
Προχωρήσαµε σε ανάλογη µελέτη για TFT ίδιας κρυσταλλοποίησης αλλά τοπολογίας
κάτω πύλης, από όπου η εικόνα του yield ήταν πολύ διαφορετική για τη Χ κατεύθυνση
(Σχήµα 74). Το ποσοστό των λειτουργικών τρανζίστορ µειώνεται δραµατικά σε πολύ
χαµηλά επίπεδα. Επίσης, παρατηρούµε ότι το πρόβληµα της διαρροής µέσω του οξειδίου
πύλης είναι ένα πολύ σηµαντικό για αυτήν την τοπολογία και είναι δραµατικά αυξηµένο (6070%) για την τεχνική της 1 ριπής. Για την τεχνική των επικαλυπτόµενων ριπών το
πρόβληµα της µη δηµιουργίας σωστού καναλιού φαίνεται να είναι εξίσου σηµαντικό.
Ανάλογη και η εικόνα στην Υ κατεύθυνση (Σχήµα 75). Τα ποσοστά των λειτουργικών
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τρανζίστορ είναι µεγαλύτερα επειδή ελέγχθηκαν µόνο οι διατάξεις που ήδη δούλευαν στη Χ
κατεύθυνση, µιας και τα TFT ήταν κατασκευασµένα µε κοινή πηγή.
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Σχήµα 72
Ποσοστά λειτουργίας (yield) SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης επάνω πύλης στη
Χ κατεύθυνση.
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Σχήµα 73
Ποσοστά λειτουργίας (yield) SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης επάνω πύλης στη
Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 74
Ποσοστά λειτουργίας (yield) SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης κάτω πύλης στη
Χ κατεύθυνση.
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Σχήµα 75
Ποσοστά λειτουργίας (yield) SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης κάτω πύλης στη
Υ κατεύθυνση.
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Όπως είδαµε, λοιπόν, για την τεχνική κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης τα ποσοστά
των λειτουργικών τρανζίστορ κάτω πύλης ήταν απαγορευτικά για περαιτέρω συγκριτική
µελέτη των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των δύο τοπολογιών. ∆ύο λόγοι θεωρήθηκαν
πιθανοί για αυτό το άσχηµο αποτέλεσµα: 1ον το πολύ µικρό πάχος του κάτω οξειδίου (50
nm) σε σχέση µε το πάχος του poly-Si της κάτω πύλης (200 nm) είναι πολύ πιθανόν να
δηµιουργεί προβλήµατα κάλυψης (step coverage) κατά την εναπόθεσή του και 2ον το
γεγονός ότι το a-Si εναποτίθεται πάνω στο κάτω οξείδιο και µετά ακολουθεί η διαδικασία
της SLS ELA κρυσταλλοποίησης, αυξάνει τη θερµική καταπόνηση της υφιστάµενης δοµής
ενώ καταστρέφει και τη διεπιφάνεια λόγω της επανακρυσταλλοποίησης του υµενίου. Και
για τους δύο αυτούς λόγους το κάτω οξείδιο καταπονείται και άρα είναι πιο εύκολο να γίνει
κάποια αγωγή ρεύµατος µέσω αυτού, αλλά και η κάτω διεπιφάνεια υποβαθµίζεται
δυσκολεύοντας έτσι πολύ τη δηµιουργία αγώγιµου καναλιού λόγω της επίδρασης του
πεδίου της κάτω πύλης.
Προκειµένου να καταφέρουµε να συγκρίνουµε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δύο
τοπολογιών µελετήσαµε τις τοπολογίες επάνω και κάτω πύλης για κρυσταλλοποίηση µε τη
χρήση σπόρου. Τώρα το πάχος του poly-Si της κάτω πύλης µειώθηκε στο µισό, µε
αποτέλεσµα το yield των TFT κάτω πύλης να προσεγγίζει αυτό των επάνω, και άρα να
µπορούµε να κάνουµε κάποια αξιόπιστη σύγκριση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των
δύο τοπολογιών.
Όπως βλέπουµε από την τάση κατωφλίου στο Σχήµα 76, για τα n- τύπου κανάλια δεν
παρατηρούµε κάποια σηµαντική διαφορά, ενώ για τα p- τύπου βλέπουµε ότι η τοπολογία
κάτω πύλης παρουσιάζει πολύ υψηλότερες κατ’ απόλυτη τιµή τάσεις κατωφλίου. Πιθανώς,
λοιπόν, η επίδραση της νόθευσης στα p- τύπου κανάλια να επιβαρύνει περαιτέρω την κάτω
διεπιφάνεια από ότι η n- τύπου, µιας και όπως επισηµάναµε σε προηγούµενα κεφάλαια, η
νόθευση έχει πολύ σηµαντική επίδραση στη διαδικασία της κρυσταλλοποίησης. Αυτή η
ανωτερότητα της επάνω πύλης για τα p- τύπου κανάλια φαίνεται ξεκάθαρα τόσο από τη
µεγαλύτερη ευκινησία τους (Σχήµα 77), όσο και από τις χαµηλότερες πυκνότητες παγίδων
Dts και Nt (όπως δίνεται από τη διαφορά Vg,max-Vth, τύπος 6, παράγραφος 3.1), στα
Σχήµατα 78 και 79 αντίστοιχα. Χρησιµοποιούµε τις πυκνότητες των παγίδων για να
συγκρίνουµε τις δύο δοµές, προκειµένου να κανονικοποιήσουµε τη διαφορά στα πάχη των
επάνω (tox,top=30nm) και κάτω οξειδίου (tox,bottom=50nm).
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Σχήµα 76
Μέση τιµή και τυπική απόκλιση της Vth για SLS ELA TFT κρυσταλλοποίησης σπόρου n- και pκαναλιού, επάνω και κάτω πύλης, Χ και Υ κατεύθυνσης.
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Σχήµα 77
Μέση τιµή και τυπική απόκλιση της µ για SLS ELA TFT κρυσταλλοποίησης σπόρου n- και pκαναλιού, επάνω και κάτω πύλης, Χ και Υ κατεύθυνσης.
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Σχήµα 78
Μέση τιµή και τυπική απόκλιση της Dts για SLS ELA TFT κρυσταλλοποίησης σπόρου n- και pκαναλιού, επάνω και κάτω πύλης, Χ και Υ κατεύθυνσης.
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Σχήµα 79
Μέση τιµή και τυπική απόκλιση της Nt για SLS ELA TFT κρυσταλλοποίησης σπόρου n- και pκαναλιού, επάνω και κάτω πύλης, Χ και Υ κατεύθυνσης.
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Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο τοπολογίες φαίνονται πιο ξεκάθαρα στα p- καναλιού
TFT, µιας και όπως έχουµε αναλύσει, έχουν καλύτερη ποιότητα Poly-Si και άρα και οι δύο
κατευθύνσεις Χ και Υ έχουν παρόµοια συµπεριφορά. Αντίστοιχα συµπεράσµατα πάντως
µπορούν να εξαχθούν και για τα n- κανάλια, µε την τοπολογία της κάτω πύλης να έχει
σαφώς χειρότερη συµπεριφορά, ειδικά αν θεωρήσουµε την κατεύθυνση Υ. Αυτή η
κατεύθυνση, εκτός του ότι παρουσιάζει ευκινησία συγκρίσιµη µε των p- TFT, έχει τις
µεγαλύτερες πυκνότητες παγίδων, αλλά και τη µεγαλύτερη διασπορά στις ηλεκτρικές
παραµέτρους της.
Έχοντας διαπιστώσει τη σαφή ανωτερότητα της τοπολογίας επάνω πύλης σε σχέση µε
την κάτω, συνεχίσαµε να ελέγξουµε αν υπάρχει κάποια διαφορά στα φαινόµενα λόγω
µείωσης του µήκους του καναλιού, λόγω της τοπολογίας. Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 80,
και για τα TFT κάτω πύλης και στις δύο κατευθύνσεις παρατηρούµε την αναµενόµενη
µείωση της Vth µε µειούµενο µήκος L, λόγω της αυξηµένης επίδρασης της τάσης
απαγωγού στο κανάλι, όσο το κανάλι µικραίνει. Αντίστοιχα, όπως και στα TFT n- καναλιού
επάνω πύλης, παρατηρούµε συνεχή αύξηση της ευκινησία µ µε µειούµενο L (Σχήµα 81),

Vth (V)

λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του καναλιού όσο µικραίνει το µήκος.
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Σχήµα 80
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 81
Ευκινησία µ σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Όσον αφορά τις πυκνότητες των παγίδων τώρα, επίσης παρόµοια µε τα TFT επάνω
πύλης είναι η εξάρτηση της Dts από το µήκος L. Και εδώ παρατηρούµε δύο µηχανισµούς,
ένα µηχανισµό µείωσής της µε µειούµενο L και ένα µηχανισµό αύξησής της για µειούµενο
L. Αυτοί οι δύο µηχανισµοί προσδιορίζουν το βέλτιστο µήκος του καναλιού, για τιµές
κοντινές και µε αυτές των επάνω πύλης TFT. Επίσης, παρατηρούµε και εδώ µείωση της
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Σχήµα 82
Πυκνότητα παγίδων Dts σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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µικραίνει.Ενδιαφέρον έχει το ότι για πολύ µεγάλα L βλέπουµε µια σταθεροποίηση της
διαφοράς. Αυτό, πιθανώς, δηλώνει ότι από κάποιο µήκος και πάνω υπάρχουν τόσο πολλές
ατέλειες µέσα στο κανάλι που η σµίκρυνσή του δε βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητά του.
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Σχήµα 83
∆ιαφορά Vg,max-Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT n- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.

Ολοκληρώσαµε τη µελέτη µας αναλύοντας τα φαινόµενα λόγω µείωσης µήκους του
καναλιού σε TFT κάτω πύλης p- τύπου καναλιού. Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 84, και για
την τοπολογία κάτω πύλης παρατηρούµε την αναµενόµενη αύξηση της τάσης κατωφλίου,
όπως εξάλλου παρατηρήσαµε και για την τοπολογία πάνω πύλης. Αυτή η τάση είναι
λιγότερο ξεκάθαρη για τη Χ κατεύθυνση, όπου έχουµε µεγαλύτερες τιµές τάσης κατωφλίου.
Αντίστοιχα µε τα TFT n- καναλιού κάτω πύλης, βλέπουµε και τους δύο µηχανισµούς
αύξησης και µείωσης της ευκινησίας, που προσδιορίζουν και το βέλτιστο µήκος του
τρανζίστορ, στο Σχήµα 85.
Όσον αφορά την εξάρτηση των παγίδων από το µήκος L, τόσο η Dts όσο και η Vg,maxVth παρουσιάζουν την αναµενόµενη συµπεριφορά, όπως η τοπολογία πάνω πύλης:
βέλτιστο µήκος καναλιού για τη Dts (Σχήµα 86) και µείωση της Vg,max-Vth για µειούµενο L
(Σχήµα 87). Οι τάσεις αυτές είναι και πάλι λιγότερο ξεκάθαρες από ό,τι στα αντίστοιχα n-
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κανάλια, µιας και οι µηχανισµοί είναι µειωµένης έντασης λόγω της καλύτερης ποιότητας
των p- τύπου υµενίων.
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Σχήµα 84
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 85
Ευκινησία µ σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 86
Πυκνότητα παγίδων Dts σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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Σχήµα 87
∆ιαφορά Vg,max-Vth σε σχέση µε το µήκος του καναλιού L για TFT p- καναλιού κάτω πύλης,
κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου για διατάξεις προσανατολισµένες τόσο στη Χ όσο και στην Υ κατεύθυνση.
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5.2.

Χαρακτηριστικά τοπολογίας διπλής πύλης.

Εκτός από τις απλές τοπολογίες κατασκευής ενός TFT µίας πύλης, είτε στην επάνω
πλευρά του poly-Si είτε στην κάτω, µελετώνται και πιο σύνθετες τοπολογίες, στα πρότυπα
των µονοκρυσταλλικών τρανζίστορ [236]. Μια από αυτές είναι και η δοµή διπλής πύλης
(double gate), µε ταυτόχρονη παρουσία επάνω πύλης στην επάνω επιφάνεια του υµενίου
του πολυκρυσταλλικού πυριτίου και κάτω πύλης στην κάτω επιφάνεια. Η παρουσία της
δεύτερης πύλης σε αυτές τις δοµές προσφέρει επιπλέον δυνατότητες ελέγχου των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των τρανζίστορ, προσφέροντας µεγαλύτερη ευελιξία στη
σχεδίαση πολύπλοκων συστηµάτων [237].
Ξεκινήσαµε µελετώντας TFT διπλής πύλης, κρυσταλλοποιηµένων µε τη µέθοδο
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής, που όπως είδαµε είχε και τα µεγαλύτερα
ποσοστά λειτουργικών κάτω πυλών για n- τύπου κανάλια µε πλάτος W=8µm. Τα
τρανζίστορ ήταν προσανατολισµένα στην προτιµητέα κατεύθυνση, λόγω των καλύτερων
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Μετρήσαµε τις χαρακτηριστικές µετάδοσης των TFT IdsVgt σε συνάρτηση µε την πόλωση της επάνω πύλης Vgt για διάφορες τιµές της πόλωσης
της κάτω πύλης Vgb (επάνω λειτουργία) καθώς επίσης και τις Ids-Vgb σε συνάρτηση µε την
πόλωση της κάτω πύλης Vgb για διάφορες τιµές της πόλωσης της επάνω πύλης Vgt (κάτω
λειτουργία) στη γραµµική περιοχή. Στο Σχήµα 88 βλέπουµε αυτές τις χαρακτηριστικές για
διαφορετικά µήκη της κάτω πύλης, µε την αντίθετη κάθε φορά πύλη σε µηδενική τάση.
Όπως είναι φανερό, οι χαρακτηριστικές της κάτω λειτουργίας για όλα τα τρανζίστορ
δείχνουν πολύ χειρότερα χαρακτηριστικά αγωγής, όπως εξάλλου θα περιµέναµε λόγω της
µειωµένης ποιότητας της κάτω διεπιφάνειας.
Επίσης, οι χαρακτηριστικές µετάδοσης των TFT διπλής πύλης, που µετρήθηκαν σε
σχέση είτε µε την επάνω είτε µε την κάτω πύλη, βρέθηκε ότι επηρεάζονται βαθιά από την
πόλωση της αντίθετης πύλης. Στο Σχήµα 89 βλέπουµε ότι υπάρχει µια συνεχής µετατόπιση
της χαρακτηριστικής Ids-Vgt για µεταβαλλόµενη τιµή της Vgb, δείχνοντας µια συνεχή
επίδραση της κάτω πύλης και υπονοώντας ότι η διάταξη είναι πλήρως απογυµνωµένη
(fully depleted). Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρήθηκε και για τις χαρακτηριστικές Ids-Vgb
για µεταβλητή τάση Vgt, µε τη µόνη διαφορά να είναι ότι η µετατόπιση των χαρακτηριστικών
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ήταν πιο έντονη, δεδοµένου και ότι το πάχος του επάνω οξειδίου είναι µικρότερο (30nm
έναντι των 50nm του κάτω οξειδίου).
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Σχήµα 88
Χαρακτηριστικές Ids-Vgs για SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε
Ltop=1,6µm, τόσο για αγωγή από την πάνω διεπιφάνεια (Ids-Vgt) όσο και από την κάτω (Ids-Vgb).
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Σχήµα 89
Χαρακτηριστικές Ids-Vgt για SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε
Ltop=1,6µm και Lb=0,5µm µεταβάλλοντας την πόλωση της κάτω πύλης Vgb.
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Στο Σχήµα 90 βλέπουµε την εξέλιξη της τάσης κατωφλίου Vth για επάνω λειτουργία σε
συνάρτηση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb. Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια
προσεγγιστικά γραµµική εξάρτηση της Vth από τη Vgb, χωρίς να διαφαίνεται κάποια
περιοχή που η Vth µένει ανεπηρέαστη από την πόλωση της κάτω πύλης. Η ύπαρξη µιας
τέτοιας περιοχής θα υπονοούσε την παρουσία µιας ουδέτερης περιοχής µέσα στο υµένιο
και άρα µια µερική απογύµνωση. Συνεπώς, για τα δικά µας τρανζίστορ, όπου δεν
παρατηρούνται τέτοιες περιοχές, επιβεβαιώνεται ότι τα υµένια κάτω από όλες τις πολώσεις
είναι πλήρως απογυµνωµένα. Επίσης, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι µπορούµε να
ελέγξουµε την τιµή της Vth κατά βούληση, ρυθµίζοντας κατάλληλα την εφαρµοζόµενη
πόλωση της αντίθετης πύλης. Η επίδραση της πόλωσης της κάτω πύλης στην τάση
κατωφλίου και στην υποκατώφλια κλίση έχει µοντελοποιηθεί για SOI MOSFETs [238].
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Σχήµα 90
Μεταβολή της τάσης κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS ELA
TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.

Συγκρίνοντας την εξάρτηση της τάσης κατωφλίου από την πόλωση της αντίθετης
πύλης για επάνω λειτουργία και για κάτω (Σχήµα 91), βλέπουµε ότι και στις δύο
περιπτώσεις υπάρχει αυτή η σχεδόν γραµµική εξάρτηση που προβλέπει και το µοντέλο
των SOI για πλήρως απογυµνωµένα υµένια. Ακόµη, παρατηρούµε ότι η κλίση των
καµπυλών είναι πιο µεγάλη για την κάτω λειτουργία και λόγω της διαφοράς στα πάχη των
επάνω και κάτω οξειδίων, αλλά και λόγω της διαφοράς στην πυκνότητα των
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διεπιφανειακών παγίδων στις δύο διεπιφάνειες, λόγω της πολύ χειρότερης ποιότητας των
κάτω διεπιφανειών που διαπιστώθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Συγκεκριµένα, στο
µοντέλο που δίνεται για τα SOI η κλίση της ευθείας Vth=f(Vgb) εξαρτάται µόνο από την
πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων στην κάτω διεπιφάνεια και καθόλου από την

Vth(V)

πάνω.
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Σχήµα 91
Μεταβολή της τάσης κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της επάνω πύλης Vgt για SLS ELA
TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.

Στο Σχήµα 92 βλέπουµε την εξάρτηση της υποκατώφλιας κλίσης S από την πόλωση
της κάτω πύλης Vgb για επάνω λειτουργία. Για αυξανόµενες αρνητικές τιµές η τιµή του S
φαίνεται να πλησιάζει στα ίδια επίπεδα για όλες τις διατάξεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι όσο η πόλωση της κάτω πύλης γίνεται αρνητική, το κανάλι πιέζεται προς την πάνω
διεπιφάνεια και η τιµή του S, που εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα της διεπιφάνειας,
τείνει προς την τιµή των απλών τρανζίστορ επάνω πύλης. Για θετικές τιµές της πόλωσης
της κάτω πύλης η υποκατώφλια κλίση αυξάνεται λόγω της αύξησης του πάχους του
καναλιού.
Για κάτω λειτουργία (Σχήµα 93), η υποκατώφλια κλίση δείχνει µια συµπεριφορά
σχήµατος U και όχι σύγκλιση για πολύ αρνητικές τιµές, όπως για την επάνω λειτουργία. Για
αρνητικές τιµές της Vgt η S αυξάνεται λόγω της αυξηµένης πυκνότητας διεπιφανειακών
καταστάσεων στην κάτω διεπιφάνεια, µιας και το κανάλι ωθείται προς τα κάτω. Για θετικά
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Vgt η S αυξάνεται και πάλι. Σκεπτόµενοι ότι η αγωγή του ρεύµατος θα γίνεται κυρίως από
την πάνω διεπιφάνεια, θα περιµέναµε να βελτιωθεί. Πρέπει να λάβουµε, όµως, υπόψιν µας
ότι το µέγεθος αυτό υπολογίζεται από τις χαρακτηριστικές της κάτω λειτουργίας ενώ η
αγωγή γίνεται κυρίως από την πάνω διεπιφάνεια. Συνεπώς, αυτή η αύξηση είναι
φαινοµενική και δείχνει απλώς ότι το επάνω κανάλι είναι µονίµως σε κατάσταση
αντιστροφής, ανεξαρτήτως της Vgb.
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Σχήµα 92
Μεταβολή της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS
ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.
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Σχήµα 93
Μεταβολή της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε την πόλωση της επάνω πύλης Vgt για SLS
ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.
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Στα Σχήµατα 94 και 95 βλέπουµε την εξάρτηση της µέγιστης διαγωγιµότητας Gm,max
από την πόλωση της αντίθετης πύλης για επάνω και κάτω λειτουργία αντίστοιχα. Για την
επάνω λειτουργία βλέπουµε µείωση της Gm,max όσο η πόλωση της αντίθετης πύλης γίνεται
πολύ αρνητική και πολύ θετική. Για τις πολύ αρνητικές τιµές (Vgb<1V) πιστεύουµε ότι η
αύξηση του κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή της αντιστροφής οδηγεί σε
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Σχήµα 94
Μεταβολή της διαγωγιµότητας Gm,max σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS
ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.
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Σχήµα 95
Μεταβολή της διαγωγιµότητας Gm,max σε σχέση µε την πόλωση της επάνω πύλης Vgt για SLS
ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.
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αυξηµένη σκέδαση των φορέων στην επάνω διεπιφάνεια και άρα µείωση της
διαγωγιµότητας. Για την περίπτωση των πολύ θετικών πολώσεων Vgb (Vgb>0V), το ρεύµα
δε ρέει πλέον µόνο στην επάνω διεπιφάνεια αλλά και βαθύτερα στο σώµα του poly-Si και
άρα επηρεάζεται από επιπλέον µηχανισµούς παγίδευσης που µειώνουν τη Gm,max. Όσο για
την κάτω λειτουργία, αυτά τα φαινόµενα δε φαίνονται τόσο ξεκάθαρα, κυρίως λόγω των
πολύ µικρότερων τιµών της Gm,max, εξαιτίας της πολύ χειρότερης ποιότητας της κάτω
διεπιφάνειας.
Στη συνέχεια προχωρήσαµε στη µελέτη διατάξεων διπλής πύλης κρυσταλλοποιηµένων
µε τη χρήση σπόρου αυτή τη φορά, προκειµένου να διαπιστώσουµε αν η εξάρτηση των
παραµέτρων από την πόλωση της αντίθετης πύλης είναι η ίδια. Τώρα µελετήσαµε µόνο την
επάνω λειτουργία για το λόγο ότι, παρόλο που το ποσοστό των λειτουργικών πίσω πυλών
ήταν αυξηµένο, αποδείχτηκαν πολύ ευαίσθητες στην εφαρµογή πόλωσης για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να γίνει αξιόπιστος χαρακτηρισµός τους.
Στο Σχήµα 96 βλέπουµε την εξάρτηση της τάσης κατωφλίου Vth από την Vgb. Όπως
φαίνεται, για τα µικρότερα µήκη η συµπεριφορά είναι κατά προσέγγιση η γραµµική που
διαπιστώσαµε και για την προηγούµενη τεχνική κρυσταλλοποίησης. Για τα µεγαλύτερα
µήκη η καµπύλη αποκλίνει από την ευθεία γραµµή, δείχνοντας ότι η επίδραση του µήκους
τόσο των επάνω όσο και των κάτω πυλών είναι σηµαντική και επηρεάζει την εξάρτηση της
ηλεκτρικής συµπεριφοράς των διατάξεων αυτών.
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Σχήµα 96
Μεταβολή της τάσης κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS ELA
TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου.
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Όσον αφορά την S (Σχήµα 97), αυτή φαίνεται να ακολουθεί την ίδια συµπεριφορά
όπως και στην κατευθυντική κρυσταλλοποίηση, αυξανόµενη για µεγάλα Vgb λόγω της
αύξησης του πάχους του καναλιού αγωγής και µε τις διατάξεις να συγκλίνουν για αρνητικές
τιµές Vgb λόγω της συγκέντρωσης του καναλιού στην επάνω διεπιφάνεια. Η επίδραση του
µήκους των καναλιών φαίνεται πιο έντονα στη µέγιστη διαγωγιµότητα Gm,max (Σχήµα 98),
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Σχήµα 97
Μεταβολή της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS
ELA TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου.
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Σχήµα 98
Μεταβολή της διαγωγιµότητας Gm,max σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS
ELA TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου.
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µε τα µεγαλύτερα L να δείχνουν λιγότερη εξάρτηση από την πόλωση, όπως ίσχυε και για τη
Vth. Για τα µικρότερα µήκη παρατηρούµε την κωδωνοειδή µορφή που είχαµε δει και
εξηγήσει και για τα TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης.
Συνεπώς, και για αυτή την τεχνολογία κρυσταλλοποίησης επιβεβαιώνονται οι
µηχανισµοί εξάρτησης των ηλεκτρικών παραµέτρων από την πόλωση της κάτω πύλης για
µικρά µήκη καναλιών. Για µεγάλα µήκη καναλιών φαίνεται να υπάρχουν και άλλα
φαινόµενα που επηρεάζουν τη λειτουργία. Άρα, µια µελέτη της επίδρασης των
γεωµετρικών χαρακτηριστικών στην ηλεκτρική συµπεριφορά των SLS ELA TFT θα ήταν
µεγάλης σηµασίας για την εξήγηση αυτών των φαινοµένων.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

180

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

5.3.

Μοντελοποίηση της τάσης κατωφλίου τρανζίστορ διπλής πύλης µε

µεγαλύτερο το µήκος της πάνω πύλης.

Όπως φαίνεται από την προηγούµενη ανάλυση, λοιπόν, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
των SLS ELA TFT διπλής πύλης εξαρτώνται κατά πολύ από τη γεωµετρία των διατάξεων.
Συγκεκριµένα, τα µήκη των δύο πυλών φαίνεται ότι επηρεάζουν σηµαντικά την εξάρτηση
της τάσης κατωφλίου Vth από την πόλωση της κάτω πύλης Vgb. Για την περίπτωση που τα
δύο µήκη είναι τα ίδια υπάρχει το µοντέλο του Balestra [238] για SOI MOSFET που
προβλέπει µια γραµµική σχέση Vth(Vgb). Η περίπτωση που η κάτω πύλη έχει µεγαλύτερο
µήκος από την πάνω ανάγεται στην προηγούµενη περίπτωση των ίδιων µηκών για δοµές
αυτο-ευθυγραµµιζόµενες (self-aligned) όπως οι δικές µας, µιας και η νόθευση των
περιοχών n+ πηγής και απαγωγού και της πάνω πύλης poly-Si γίνεται χρησιµοποιώντας
σα µάσκα την πάνω πύλη. Για την περίπτωση, τώρα, που το µήκος της πάνω πύλης είναι
µεγαλύτερο από το µήκος της κάτω πύλης δεν υπάρχει ανεπτυγµένο κάποιο αναλυτικό
µοντέλο που να λαµβάνει αυτή τη γεωµετρική ιδιαιτερότητα υπ’ όψιν.
Εµείς, λοιπόν, αναπτύξαµε ένα φυσικό µοντέλο της τάσης κατωφλίου Vth για ένα
τρανζίστορ διπλής πύλης ασύµµετρο (δηλαδή µε µεγαλύτερο µήκος της πάνω πύλης Ltop
από ότι της κάτω Lb). Στο Σχήµα 99 βλέπουµε τις πειραµατικές καµπύλες της Vth(Vgb) µαζί
µε µια απόπειρα µαθηµατικής προσαρµογής τους µε το µοντέλο του Balestra et al [238] για
συµµετρικά TFT διπλής πύλης (Ltop=Lb):

Vth = V fbt

Coxb
CsstCSi 

CSi + Coxb + C (CSi + Csst ) + C

qNα tSiCSi
CoxbCSi
2ϕ F
oxt
oxt 

+
+
−
(Vgb − V fbb )


Cssb
CSi + Coxb + Cssb
Coxt (CSi + Coxb + Cssb ) Coxt (CSi + Coxb + Cssb )
+
(
C
+
C
+
C
)


oxt
sst
Si
 Coxt


Σε αυτό το µοντέλο, όπως βλέπουµε από την παραπάνω σχέση, η κλίση της ευθείας
εξαρτάται µόνο από την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων της κάτω διεπιφάνειας.
Συνεπώς, εφαρµόζοντας το παραπάνω µοντέλο στα πειραµατικά δεδοµένα, όπως φαίνεται
στο Σχήµα 99, µπορούµε να εκτιµήσουµε την πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων
της κάτω διεπιφάνειας Nssb από την κλίση της ευθείας. Τα αποτελέσµατα για τα
πειραµατικά µας δεδοµένα φαίνονται στον Πίνακα 14. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ούτε
οι τιµές του Nssb, είναι ρεαλιστικές για µια κακής ποιότητας διεπιφάνεια poly-Si/SiO2 αλλά
ούτε και η προσαρµογή στα δεδοµένα ιδιαίτερα ικανοποιητική.
∆έσποινα Χ. Μόσχου

181

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

3
2

Vth(V)

1
0
ΜΟΝΤΕΛΟ BALESTRA ET AL

Lb=0.5 µm

-1

Lb=0.8 µm
Lb=1 µm

-2

Lb=1.3 µm

-3

-2

-1

0

1

2

3

Vgb(V)

Σχήµα 99
Μαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου του Balestra et al στα πειραµατικά δεδοµένα της τάσης
κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάνω πύλης Vgb για SLS ELA TFT κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.

Πίνακας 14: Αριθµητική τιµή της παραµέτρου µαθηµατικής προσαρµογής Nssb της σχέσης Balestra et al στα
δεδοµένα µας.

Μήκος κάτω πύλης Lb
(µm)
0,5
0,8
1
1,3

Πυκνότητα παγίδων στο κάτω interface Nssb
(eV-1cm-2)
5,66×1011
3,49×1011
4,37×1010
5,81×1010

Προκειµένου, λοιπόν, να καλύψουµε αυτό το κενό και να µπορέσουµε να
µοντελoποιήσουµε αυτές τις διατάξεις, θεωρούµε ότι τα TFT διπλής πύλης µε Lb<Ltop
µπορούν να προσοµοιωθούν από ένα TFT επάνω πύλης µε µήκος Ltop-Lb σε σειρά µε ένα
συµµετρικό TFT διπλής πύλης µε µήκος και για τις δύο πύλης ίσο µε το Lb, και µε τα δύο να
λειτουργούν στη γραµµική περιοχή, µε κοινή πόλωση της πάνω πύλης, µιας και το
ηλεκτρόδιο της πάνω πύλης είναι κοινό, όπως εξάλλου φαίνεται και στην Εικόνα 42.
Επίσης, στην ακόλουθη ανάλυσή µας έχουµε αγνοήσει την επίδραση των κοκκωδών ορίων
για δύο λόγους : α) µοντελοποιούµε TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου µεγάλων κόκκων
όπου το φορτίο αντιστροφής στο κοκκώδες όριο είναι αµελητέο σε σχέση µε το φορτίο
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αντιστροφής στην περιοχή του κόκκου [238] και β) µιας και η δοµή του poly-Si είναι γνωστό
ότι είναι σε µορφή κατακόρυφων στηλών προς το βάθος του υµενίου, κανένα κοκκώδες
όριο δεν τέµνει την κατεύθυνση που είναι κάθετη στη διεπιφάνεια poly-Si/SiO2, όπου το
κατακόρυφο πεδίο Ey υπολογίζεται. Παρόλα αυτά, αναµένεται η επίδραση των κοκκωδών
ορίων να αντικατοπτρίζεται στην πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων και των δύο
διεπιφανειών.

Εικόνα 42
Η δοµή του ασύµµετρου TFT διπλής πύλης και η προσέγγισή µας για τη δηµιουργία του
φυσικού µοντέλου σε α) σχηµατικό διάγραµµα και β) ισοδύναµο κύκλωµα

Α) Ανάλυση TFT επάνω πύλης
Από την εξίσωση διατήρησης φορτίου έχουµε:

C oxt (V ' gt −ϕ mst − ϕ ' st ) = −(Q ' Si +Q ' sst +Q' ssb )
⇒ V ' gt = V fbt −

(12)

Q ' Si Q fb C oxt + C sst
C
−
+
ϕ ' st + ssb ϕ ' sb
C oxt C oxt
C oxt
C oxt
(13)

∆έσποινα Χ. Μόσχου

183

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

όπου όλα τα φορτία και οι χωρητικότητες εκφράζονται ανά µονάδα επιφανείας.
Υποθέτοντας

ένα

γραµµικά

µεταβαλλόµενο

δυναµικό

στο

υµένιο

του

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, το ηλεκτροστατικό δυναµικό του υµενίου δίνεται από τη
σχέση:

ϕ ' sb = − E ' y t Si + ϕ ' st

(14)

Εφαρµόζοντας το θεώρηµα του Gauss στην πάνω διεπιφάνεια:

E ' y = [C oxt (V ' gt −ϕ mst − ϕ ' st ) + Q ft − C sst ϕ ' st ] / εε 0

(15)

Αντικαθιστώντας την (15) στη (14) παίρνουµε:

ϕ ' sb = −

Coxt
C
C + C sst + C Si
V ' gt + oxt V fbt + oxt
ϕ ' st
C Si
C Si
C Si

(16)

Αντικαθιστώντας την (16) στη (13) έχουµε για την πόλωση της επάνω πύλης:
V ' gt = V fbt −

CSi
(C + Csst )(Cssb + CSi ) + CSiCssb
(Q 'Si +Q fb ) + oxt
ϕ 'st (17)
Coxt (Cssb + CSi )
(Cssb + CSi )Coxt

Β) Ανάλυση συµµετρικού TFT διπλής πύλης
Κατά έναν τρόπο ανάλογο µε την περίπτωση της διάταξης επάνω πύλης, από την
εξίσωση διατήρησης φορτίου γνωρίζουµε ότι:

C oxt (V gt − ϕ mst − ϕ st ) + C oxb (V gb − ϕ msb − ϕ sb ) = − (QSi + Qsst + Qssb )
⇒ V gt = V fbt −

(18)

Q Si
C
+ C sst
C
+ C oxb
C
+ oxt
ϕ st + ssb
ϕ sb − oxb (V gb − V fbb ) (19)
C oxt
C oxt
C oxt
C oxt

Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση του TFT διπλής πύλης ένας επιπλέον όρος που
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάτω πύλης και διεπιφάνειας έχει προστεθεί.
Και πάλι, υποθέτοντας ότι ισχύει η προσέγγιση του γραµµικά µεταβαλλόµενου
δυναµικού στο βάθος του υµενίου:

ϕ sb = − E y t Si + ϕ st
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Όπως και προηγουµένως, εφαρµόζουµε το θεώρηµα του Gauss στην πάνω
διεπιφάνεια:

E y = [C oxt (V gt − ϕ mst − ϕ st ) + Q ft − C sst ϕ st ] / εε 0

(21)

Και αντικαθιστώντας το κατακόρυφο πεδίο από την (21) στην (20) παίρνουµε:

ϕ sb = −

Coxt
C
C + Csst + CSi
Vgt + oxt V fbt + oxt
ϕ st
CSi
CSi
CSi
(22)

Τέλος, από τις (19) και (22) παίρνουµε την παρακάτω εξίσωση για την πόλωση της
επάνω πύλης:
Coxb


CSi + Coxb + C (CSi + Csst)

QSiCSi
ϕst
CoxbCSi
oxt

−
Vgt = Vfbt −
+
(V − V ) (23)
 Coxt(CSi + Cssb + Coxb) gb fbb
Coxt(CSi + Cssb + Coxb) CSi + Cssb + Coxb  CsstCSi Cssb
+
+
+
+
(
C
C
C
)

oxt
sst
Si 
Coxt
 Coxt


Γ) Ανάλυση ασύµµετρου TFT διπλής πύλης
Ο στόχος µας είναι να υπολογίσουµε την ισοδύναµη τάση κατωφλίου Vth ενός
ασύµµετρου TFT διπλής πύλης που αποτελείται από τα δύο προηγούµενα TFT
συνδεδεµένα σε σειρά µεταξύ τους. Κατ’ αρχήν, υπολογίζουµε το ισοδύναµο φορτίο
αντιστροφής QSieq της ασύµµετρης διάταξης. ∆εδοµένου ότι και το TFT επάνω πύλης και το
συµµετρικό TFT διπλής πύλης θεωρείται ότι λειτουργούν στη γραµµική περιοχή, η
ισοδύναµη αντίσταση του καναλιού θα είναι:

R eq = R + R ' ⇒

Q Sieq =

Lt
Lb
L − Lb
=
+ t
⇒
W µ Q Sieq
W µ Q Si
W µ Q ' Si

Q Si Q ' Si
Lb
( Q ' Si − Q Si ) + Q Si
Lt
(24)

όπου οι αντιστάσεις καναλιού R και R′ του συµµετρικού TFT διπλής πύλης και του TFT
επάνω πύλης, αντίστοιχα, έχουν εκφραστεί σε συνάρτηση των φορτίων του καναλιού της
ευκινησία µ και γεωµετρικών χαρακτηριστικών.
Αν σκεφτούµε ότι το ηλεκτρόδιο της επάνω πύλης είναι κοινό και για τις δύο διατάξεις
και από τις σχέσεις (17) και (23) εξάγουµε την παρακάτω εξίσωση:
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V gt = V ' gt ⇒ Q ' Si = ΑQ Si − Β ϕ st + Γϕ ' st −Q fb + ∆ (V gb − V fbb ) (25)
όπου:
Α=

C ssb + C Si
C Si + C ssb + C oxb



C oxt ( C ssb + C Si )
C
C C
C
⋅ C Si + C oxb + oxb (C Si + C sst ) + sst Si + ssb ( C oxt + C sst + C Si ) 
C Si ( C Si + C ssb + C oxb ) 
C oxt
C oxt
C oxt

(C oxt + C sst )( C ssb + C Si ) + C Si C ssb
Γ=
C Si

Β=

∆=

C oxb (C ssb + C Si )
( C Si + C ssb + C oxb )

Αντικαθιστώντας το φορτίο αντιστροφής του TFT επάνω πύλης από την εξίσωση (25)
στην (24), υπολογίσαµε το ισοδύναµο φορτίο αντιστροφής QSieq της ασύµµετρης διάταξης
διπλής πύλης σαν συνάρτηση του φορτίου αντιστροφής του συµµετρικού TFT διπλής
πύλης:

AQSi2 + (∆(Vgb −Vfbb ) − Bϕst + Γϕ 'st −Qfb )QSi

QSieq =
(

Lb
L
( A −1) +1)QSi + (∆(Vgb −Vfbb ) − Bϕst + Γϕ'st −Qfb ) b
Lt
Lt

(26)

Επίσης, γνωρίζουµε ότι η ισοδύναµη τάση κατωφλίου Vth που υπολογίζεται από τα
πειραµατικά δεδοµένα συνδέεται µε το ισοδύναµο φορτίο αντιστροφής της διάταξης µε την
παρακάτω εξίσωση:

Vth,extr =

QSieq
Coxt

+ 2ϕ F + V fbt ⇒ QSieq = (Vth,extr − (2ϕ F + V fbt ))Coxt
(27)

Αντικαθιστώντας την εξίσωση (26) στην (27) παίρνουµε την παρακάτω σχέση για την
ισοδύναµη τάση κατωφλίου:
AQSi2 + ( ∆ (Vgb − V fbb ) − Bϕ st + Γϕ 'st −Q fb )QSi

Vth , extr ⋅ Coxt − ( 2ϕ F + V fbt )Coxt =
(

Lb
L (28)
( A − 1) + 1)QSi + ( ∆ (Vgb − V fbb ) − Bϕ st + Γϕ ' st −Q fb ) b
Lt
Lt

Όπως βλέπουµε από την εξίσωση (28) για να υπολογίσουµε την τάση κατωφλίου Vth το
µόνο που µένει να κάνουµε είναι να αντικαταστήσουµε το φορτίο αντιστροφής της
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συµµετρικής διάταξης διπλής πύλης QSi από τη σχέση (23), για την εφαρµοζόµενη τάση
της επάνω πύλης Vgt = Vth, στην παραπάνω σχέση (28). Το QSi, λοιπόν, από την (23) είναι:

Q Si = EV th , extr + Z + H ϕ st − C oxb (V gb − V fbb )

(29)

όπου:

E =−

C oxt ( C Si + C ssb + C oxb )
C Si

Z = − EV
H=

fbt


Coxt 
Coxb
C C
C
(CSi + Csst ) + sst Si + ssb (Coxt + Csst + CSi )
CSi + Coxb +
CSi 
Coxt
Coxt
Coxt


Τελικά, αντικαθιστώντας την εξίσωση (29) στη (28) βρίσκουµε ότι η τάση κατωφλίου της
ασύµµετρης διάταξης διπλής πύλης Vth θα δίνεται από τις ρίζες του τριωνύµου (30):

α V th2 , extr + β V th , extr + γ = 0

(30)

όπου:

α=

2
C
 C2 C L
C oxt
(C Si + C ssb + C oxb ) ssb + 2  − oxt oxb b
C Si
C Si
Lt
 C Si

(31)




 Lb

L
( A − 1) + 1 − C oxt b ∆ + E∆ − 2 AEC oxb  (V gb − V fbb )
Lt
 Lt



β = C oxt C oxb 



L


L 
+  2 AE − C oxt  b ( A − 1) + 1  ( Z + Hϕ st ) +  E − C oxt b  ( Γ ϕ ' st − Q fb − Bϕ st ) (32)
Lt 

 Lt
 


L
+ ( 2ϕ F + V fbt )C oxt E  b ( A − 1) + 1
 Lt


και
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γ =  − ( 2ϕ F + V fbt )C oxt C oxb 1 −

Lb
Lt



 − C oxb ( AZ + AH ϕ st − Q fb + Γϕ ' st − Bϕ st )  (V gb − V fbb )





L

+ ( Z + Hϕ st ) AZ + AH ϕ st − Q fb + Γϕ ' st − Bϕ st + ( 2ϕ F + V fbt )C oxt  b ( A − 1) + 1  +


 Lt


L
( 2ϕ F + V fbt )C oxt b ( −Q fb + Γϕ ' st − Bϕ st )
Lt

(33)

Οι αλγεβρικές ρίζες του τριωνύµου θα είναι:

V th ,extr = −

D
β
±
2α
2α (34)

Όπως βλέπουµε από τις εξισώσεις (31) έως (33), η σταθερά του τριωνύµου α είναι
ανεξάρτητη της πόλωσης της κάτω πύλης Vgb, ενώ οι σταθερές β και γ µεταβάλλονται
γραµµικά µε το Vgb. Επίσης, ο παράγοντας αναλογίας ανάµεσα στα β και Vgb είναι µόνο
εξαρτώµενος από την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων της κάτω διεπιφάνειας.
Σε µια πρώτη προσέγγιση δοκιµάσαµε να απλοποιήσουµε τη λύση της εξίσωσης του
τριωνύµου (30) κάνοντας προσεγγίσεις που θα εξαφάνιζαν την παράµετρο γ, η οποία
εξαρτάται από την πόλωση της κάτω πύλης. Η γ είναι παρούσα µόνο στη διακρίνουσα του
τριωνύµου. Αν µπορούσε να γίνει µια τέτοια προσέγγιση θα παίρναµε µια γραµµική σχέση
ανάµεσα στην τάση κατωφλίου Vth και την πόλωση Vgb, από την κλίση της οποίας θα
µπορούσε να υπολογιστεί απευθείας η πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων της κάτω
διεπιφάνειας Nssb, κατ’ αναλογία µε το γραµµικό µοντέλο της συµµετρικής δοµής διπλής
πύλης που πρότεινε ο Balestra et al.
Η πρώτη µας απόπειρα για απλοποίηση της λύσης του τριωνύµου ήταν να
υποθέσουµε ότι β2 ≈ 4αγ και άρα − β >>

D . Σε αυτήν την περίπτωση θα µπορούσαµε να

αγνοήσουµε τη διακρίνουσα και άρα η λύση του τριωνύµου θα ήταν η:

V th , extr = −

β
2α .

Η δεύτερη απόπειρα ήταν να υποθέσουµε ότι β2 >> 4αγ και άρα D ≈ β2. Σε αυτήν την
περίπτωση η λύση του τριωνύµου θα ήταν η:
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V th ,extr = −

2β
β
=−
2α
α .

Για να διερευνήσουµε αν καµία από αυτές τις γραµµικές προσεγγίσεις µπορεί να
εφαρµοστεί, υπολογίσαµε την τάση κατωφλίου Vth χρησιµοποιώντας τις παραπάνω
προσεγγιστικές σχέσεις µαζί µε την πλήρη λύση (34) του τριωνύµου, για τυπικές τιµές των
παραµέτρων. Βρέθηκε ότι καµία από τις παραπάνω προσεγγίσεις δεν ήταν ικανοποιητική,
και άρα η αναλυτική εξίσωση που δίνει την τάση κατωφλίου µιας ασύµµετρης δοµής διπλής
πύλης θα είναι η πλήρης εξίσωση (34). Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να
εφαρµόσουµε µαθηµατική προσαρµογή στην πειραµατική καµπύλη Vth(Vgb) µε τη µη
γραµµική εξίσωση (34), µε τις άγνωστες ποσότητες Qft, Qfb, Nsst, και Nssb να είναι οι
παράµετροι της µαθηµατικής προσαρµογής.
Έχοντας καταλήξει στην εξίσωση που µπορεί να περιγράψει θεωρητικά τη σχέση
ανάµεσα στην τάση κατωφλίου Vth και τις διάφορες τεχνολογικές παραµέτρους,
προχωρήσαµε βάζοντας κάποιες λογικές τιµές αυτών των παραµέτρων προκειµένου να
προσδιορίσουµε ποια από τις δύο λύσεις της (34) µπορεί να γίνει αποδεκτή σαν αυτή που
αντικατοπτρίζει τα πειραµατικά δεδοµένα µας. Όπως µπορούµε να δούµε από τα Σχήµατα
100 και 101, η πρώτη λύση είναι πάντα κοίλη ενώ η δεύτερη κυρτή. Από τα πειραµατικά
µας δεδοµένα, όµως, γνωρίζουµε ότι η µορφή της πειραµατικής καµπύλης είναι πάντα
κυρτή. Συνεπώς, θα θεωρήσουµε ότι η δεύτερη λύση είναι αυτή που περιγράφει σωστά τα
δεδοµένα µας, και άρα αυτή που θα χρησιµοποιείται στη µαθηµατική προσαρµογή.
5
4
3
2
1
Vth (V)

0
-1
-2
-3

-7

2

-7

2

-7

2

Qft=-6.10 (Cb/cm )

-4

Qft=-5.10 (Cb/cm )

-5

Qft=-4.10 (Cb/cm )

-6
-3

-2

-1

0

1

2

3

Vgb (V)

Σχήµα 100
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάνω πύλης Vgb όπως αυτή αναπαράγεται µε
βάση το µοντέλο µας, µε µόνη µεταβλητή το φορτίο του επάνω οξειδίου Qft.
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4
3
2
1
Vth(V)

0
-1
-2

11

-1

-2

Nssb=1.10 (eV cm )

-3

11

-1

-2

Nssb=4,5.10 (eV cm )

-4

12

-1

-2

Nssb=1.10 (eV cm )

-5
-3

-2

-1

0

1

2

3

Vgb (V)

Σχήµα 101
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάνω πύλης Vgb όπως αυτή αναπαράγεται µε
βάση το µοντέλο µας, µε µόνη µεταβλητή την πυκνότητα των παγίδων στην κάτω διεπιφάνεια Nssb.

Επίσης, διερευνώντας αν η θεωρητική σχέση που προτείνουµε µπορεί να περιγράψει
σωστά την εξάρτηση από τα µήκη των πάνω και κάτω πυλών, δοκιµάσαµε να δούµε πώς
συµπεριφέρεται αν η µόνη παράµετρος που αλλάξουµε είναι το µήκος της κάτω πύλης.
Πράγµατι, όπως ήταν και το θεωρητικά αναµενόµενο, για ίσα µήκη επάνω και κάτω πυλών

3

2
Vth(V)

Lb=0.1µm
Lb=0.3µm
Lb=0.5µm
Lb=0.8µm
Lb=1.2µm

1

Lb=1.6µm
-3

-2

-1

0

1

2

3

Vgb (V)

Σχήµα 102
Τάση κατωφλίου Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάνω πύλης Vgb όπως αυτή αναπαράγεται µε
βάση το µοντέλο µας, µε µόνη µεταβλητή το µήκος της κάτω πύλης Lb και µε µήκος της επάνω πύλης
Ltop=1,6µm.
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η καµπύλη Vth(Vgb) ανάγεται στην απολύτως ευθεία γραµµή, όπως προβλέπει και η σχέση
του Balestra. Επίσης, παρατηρούµε ότι το µοντέλο µας προβλέπει ότι, για όλες τις άλλες
τεχνολογικές παραµέτρους σταθερές, η καµπυλότητα της γραφικής παράστασης θα
αυξάνεται όσο µικραίνει το µήκος της κάτω πύλης. Αυτό είναι επίσης κάτι αναµενόµενο,
αφού όσο το µήκος της κάτω πύλης γίνεται µικρότερο τόσο λιγότερο θα πρέπει η πόλωση
της κάτω πύλης να επηρεάζει τη λειτουργία της διάταξης.
Προχωρήσαµε εφαρµόζοντας το µοντέλο µας στις πειραµατικές καµπύλες Vth(Vgb),
όπως αυτές αποκτήθηκαν από το χαρακτηρισµό των διατάξεων, χρησιµοποιώντας την
πλήρη δεύτερη λύση του τριωνύµου της εξίσωσης (34). Όπως βλέπουµε από το Σχήµα
103, η µαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου µας στα πειραµατικά δεδοµένα είναι πολύ
ικανοποιητική. Οι τέσσερις παράµετροι της προσαρµογής για καθένα από τα TFT φαίνονται
στον Πίνακα 15. Από τις τιµές των παραµέτρων αυτών, βλέπουµε ότι το µοντέλο µας δίνει
φυσιολογικές τιµές και για τις τέσσερις παραµέτρους, αν λογαριάσουµε και την ιδιαίτερη
φύση του πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επίσης, παρατηρούµε ότι για όλα τα τρανζίστορ η
διαφορά της ποιότητας ανάµεσα στην επάνω και την κάτω διεπιφάνεια είναι σηµαντική,
όπως εξάλλου έχουµε διαπιστώσει και από τον χαρακτηρισµό των διαφόρων τοπολογιών.

3
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1
0
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Σχήµα 103
Μαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου µας στα πειραµατικά δεδοµένα της τάσης κατωφλίου
Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάνω πύλης Vgb για SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε
Ltop=1,6µm.

∆έσποινα Χ. Μόσχου

191

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

Πίνακας 15: Αριθµητική τιµή των παραµέτρων µαθηµατικής προσαρµογής Qft, Qfb, Nsst και Nssb του
µοντέλου µας στα δεδοµένα µας για SLS ELA TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής µε Ltop=1,6µm.

Μήκος
κάτω
πύλης Lb
(µm)
0,5
0,8
1
1,3

Φορτίο στο
επάνω οξείδιο
Qft (cb/cm2)

Φορτίο στο
κάτω οξείδιο
Qfb (cb/cm2)

Πυκνότητα
παγίδων στο
επάνω interface
Nsst (eV-1cm-2)

1,99×10-7
3,17×10-7
4,55×10-7
4,62×10-8

-6,08×10-7
-1,06×10-6
-1,67×10-6
-8,40×10-7

6,54×1010
7,04×1010
1,03×1011
3,32×1011

Πυκνότητα
παγίδων στο
κάτω interface
Nssb
(eV-1cm-2)
9,04×1011
9,76×1011
1,00×1012
1,16×1012

Παρόλα αυτά, διαπιστώνουµε αποκλίσεις αρκετά σηµαντικές από διάταξη σε διάταξη,
πράγµα µη αναµενόµενο για TFT ίδιας τεχνολογίας κατασκευής. Επίσης, βλέπουµε
διαφορετικό πρόσηµο για το παγιδευµένο φορτίο ανάµεσα στο πάνω και στο κάτω οξείδιο.
Αυτές οι παρατηρήσεις µας οδήγησαν στην εφαρµογή του µοντέλου µας και για τρανζίστορ
άλλης τεχνολογίας κρυσταλλοποίησης, προκειµένου να διαπιστώσουµε την αξιοπιστία του
αλλά και τα όριά του.
Προχωρήσαµε, λοιπόν, στο χαρακτηρισµό τρανζίστορ κρυσταλλοποιηµένων µε τη
χρήση σπόρου µε µια γεωµετρία που ισοδυναµεί µε διατάξεις ασύµµετρων TFT διπλής
πύλης µε Ltop>Lb. Πιο συγκεκριµένα, αυτές οι διατάξεις που µετρήθηκαν είχαν το
χαρακτηριστικό ότι οι δύο πύλες είχαν διαφορετικά µήκη, αλλά το µέσον της πάνω ήταν
µετατοπισµένο ως προς το µέσον της κάτω κατά ένα µήκος Loffset, µε αποτέλεσµα µετά τη
νόθευση των n+ περιοχών απαγωγού και πηγής η πάνω πύλη να διατηρεί το µήκος της
όπως αυτό είχε προσδιοριστεί από τη µάσκα ενώ η κάτω πύλης να ελέγχει µόνο ένα µέρος
του καναλιού που βρίσκεται κάτω ακριβώς από την πάνω πύλη (µήκος Lbreal), όπως
φαίνεται και στην Εικόνα 43. Συνεπώς για µια τέτοια διάταξη το πραγµατικό µήκος της
κάτω πύλης Lbreal θα δίνεται από τη σχέση: Lbreal=Lb/2-(Loffset-Lt/2). Εµείς χαρακτηρίσαµε
διατάξεις µε πλάτος W=8µm, µήκος επάνω πύλης Ltop=0,8µm και µήκος κάτω πύλης
Lb=1,5µm. Το µήκος Loffset είχε τρεις διαφορετικές τιµές 0,8µm, 0,6µm και 0,4µm δίνοντας
έτσι διατάξεις µε πραγµατικό µήκος κάτω πύλης Lbreal=0,35µm, 0,55µm και 0,75µm
αντίστοιχα. Αρχικά χαρακτηρίσαµε αυτές τις διατάξεις προκειµένου να επιβεβαιώσουµε την
ηλεκτρική συµπεριφορά τους.
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ΕΠΑΝΩ ΠΥΛΗ

Ltop/2
Lbreal
ΚΑΤΩ ΠΥΛΗ

Lb/2
Loffset

Εικόνα 43

Η δοµή του ασύµµετρου TFT διπλής πύλης µε µετατοπισµένη τη µία πύλης ως προς την άλλη.

Στα Σχήµατα 104 και 105 βλέπουµε την εξάρτηση της υποκατώφλιας κλίσης S και της
µέγιστης διαγωγιµότητας Gm,max σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για δύο
τυπικά τρανζίστορ κάθε πραγµατικού µήκους Lbreal. Όσον αφορά την S, παρατηρούµε την
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Σχήµα 104
Μεταβολή της υποκατώφλιας κλίσης S σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS
ELA TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου, για δοµές µε µικρότερο πραγµατικό µήκος κάτω πύλης Lbreal από
το πάνω Ltop.
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Σχήµα 105
Μεταβολή της διαγωγιµότητας G m,max σε σχέση µε την πόλωση της κάτω πύλης Vgb για SLS
ELA TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου, για δοµές µε µικρότερο πραγµατικό µήκος κάτω πύλης Lbreal από
το πάνω Ltop.

αναµενόµενη αύξησή της για υψηλές τιµές της πόλωσης Vgb, αλλά βλέπουµε µεγάλη
διαφοροποίηση ανάµεσα στις διατάξεις. ∆ε βλέπουµε τόσο έντονη διαφοροποίηση όσον
αφορά τη Gm,max αλλά δεν παρατηρούµε το µέγιστο της καµπύλης κοντά στα 0V, όπως για
τα τρανζίστορ της προηγούµενης τεχνολογίας. Αντίστοιχα µεγάλες διαφοροποιήσεις
βλέπουµε για την τάση κατωφλίου των διατάξεων Vth (Σχήµα 106). Παρόλα αυτά,
βλέπουµε ότι οι διατάξεις µε µεγαλύτερα Lbreal παρουσιάζουν συµπεριφορά πιο κοντά στη
γραµµική, όπως προέβλεπε θεωρητικά και το µοντέλο µας.
Προχωρήσαµε, λοιπόν, στη µαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου µας επάνω στα
πειραµατικά δεδοµένα Vth(Vgb). Τα αποτελέσµατα της προσαρµογής βρίσκονται στον
Πίνακα 16. Όπως βλέπουµε από το Σχήµα 106, οι καµπύλες της µαθηµατικής
προσαρµογής δεν είναι τόσο ιδανικές όσο ήταν για την προηγούµενη τεχνολογία
κρυσταλλοποίησης, ενώ οι αριθµητικές τιµές των παραµέτρων που προέκυψαν έχουν
παρόµοια χαρακτηριστικά: φαίνεται καθαρά η κατά πολύ κατώτερη ποιότητα της κάτω
διεπιφάνειας, αλλά υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσα στις διατάξεις, µε αποτέλεσµα
να µη γνωρίζουµε αν η εικόνα που δίνει το µοντέλο είναι πραγµατική ή οφείλεται πράγµατι
σε τόσο µεγάλες αποκλίσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας. Προκειµένου, λοιπόν, να
εµπιστευτούµε τη χρήση του µοντέλου µας για τον προσδιορισµό των τεχνολογικών
παραµέτρων Qft, Qfb, Nsst και Nssb θα πρέπει να ελέγξουµε τη λειτουργία του για διατάξεις
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βελτιστοποιηµένες για αυτό το σκοπό, µε όσο το δυνατόν πιο σταθερά τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, προκειµένου να διευκρινίσουµε αν το µοντέλο δουλεύει σωστά και δίνει
σωστές τιµές παραµέτρων.
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Σχήµα 106
Μαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου µας στα πειραµατικά δεδοµένα της τάσης κατωφλίου
Vth σε σχέση µε την πόλωση της κάνω πύλης Vgb για SLS ELA TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου, για
δοµές µε µικρότερο πραγµατικό µήκος κάτω πύλης Lbreal από το πάνω Ltop.

Πίνακας 16: Αριθµητική τιµή των παραµέτρων µαθηµατικής προσαρµογής Qft, Qfb, Nsst και Nssb του
µοντέλου µας στα δεδοµένα µας για SLS ELA TFT κρυσταλλοποίησης µε χρήση κόκκου, για δοµές µε µικρότερο
πραγµατικό µήκος κάτω πύλης Lbreal από το πάνω Ltop.

Μήκος
κάτω
πύλης
Lbreal (µm)
0,35
0,55
0,75

Φορτίο στο
επάνω οξείδιο
Qft (cb/cm2)

Φορτίο στο
κάτω οξείδιο
Qfb (cb/cm2)

Πυκνότητα
παγίδων στο
επάνω interface
Nsst (eV-1cm-2)

-2,09×10-7
-8,79×10-8
-2,07×10-7

1,21×10-8
-3,77×10-8
1,26×10-8

7,70×1010
5,24×1010
1,55×1011
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Πυκνότητα
παγίδων στο
κάτω interface
Nssb
(eV-1cm-2)
1,56×1012
4,58×1012
4,59×1011
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5.4.

Αποτελέσµατα

και

συµπεράσµατα

σχετικά

µε

τη

σηµασία

της

τοπολογίας στα SLS ELA TFT.

• Μελετήσαµε την επίδραση της τοπολογίας χαρακτηρίζοντας διατάξεις τρανζίστορ
τόσο επάνω όσο και κάτω πύλης και συγκρίνοντας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους.
Ξεκινήσαµε από την τεχνική κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης. Από τα ποσοστά
λειτουργίας (yield) για τα TFT επάνω πύλης διαπιστώσαµε ικανοποιητικό αριθµό
λειτουργικών τρανζίστορ. Για την τοπολογία κάτω πύλης, όµως, το ποσοστό των
λειτουργικών τρανζίστορ µειώνεται δραµατικά σε πολύ χαµηλά επίπεδα, µε εντονότερο
πρόβληµα να είναι η διαρροή µέσω του οξειδίου πύλης. ∆ύο λόγοι θεωρήθηκαν πιθανοί για
αυτό το άσχηµο αποτέλεσµα: 1ον το πολύ µικρό πάχος του κάτω οξειδίου (50 nm) σε σχέση
µε το πάχος του poly-Si της κάτω πύλης (200 nm) είναι πολύ πιθανόν να δηµιουργεί
προβλήµατα κάλυψης (step coverage) κατά την εναπόθεσή του και 2ον το γεγονός ότι το aSi εναποτίθεται πάνω στο κάτω οξείδιο και µετά ακολουθεί η διαδικασία της SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, η οποία αυξάνει τη θερµική καταπόνηση της υφιστάµενης δοµής ενώ
καταστρέφει και τη διεπιφάνεια λόγω της επανακρυσταλλοποίησης του υµενίου.

• Μελετήσαµε τις τοπολογίες επάνω και κάτω πύλης για κρυσταλλοποίηση µε τη
χρήση σπόρου. Τώρα το πάχος του poly-Si της κάτω πύλης µειώθηκε στο µισό, µε
αποτέλεσµα το yield των TFT κάτω πύλης να προσεγγίζει αυτό των επάνω. Η ανωτερότητα
της επάνω πύλης φαίνεται ξεκάθαρα τόσο από τη µεγαλύτερη ευκινησία τους όσο και από
τις χαµηλότερες πυκνότητες παγίδων. Τα φαινόµενα λόγω µείωσης του µήκους καναλιού
δε φάνηκε να επηρεάζονται από την επιλογή της τοπολογίας επάνω ή κάτω πύλης.

• Εξετάστηκε και µια πιο σύνθετη τοπολογία: η δοµή διπλής πύλης, µε ταυτόχρονη
παρουσία δηλαδή επάνω πύλης στην επάνω επιφάνεια του υµενίου του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου και κάτω πύλης στην κάτω επιφάνεια. Οι χαρακτηριστικές της κάτω λειτουργίας
για όλα τα τρανζίστορ δείχνουν πολύ χειρότερα χαρακτηριστικά αγωγής, όπως εξάλλου θα
περιµέναµε λόγω της µειωµένης ποιότητας της κάτω διεπιφάνειας. Επίσης, οι
χαρακτηριστικές µετάδοσης των TFT διπλής πύλης, που µετρήθηκαν σε σχέση είτε µε την
επάνω είτε µε την κάτω πύλη, βρέθηκε ότι επηρεάζονται σηµαντικά από την πόλωση της
αντίθετης πύλης υπονοώντας ότι η διάταξη είναι πλήρως απογυµνωµένη. Οι ηλεκτρικές
παράµετροι λειτουργίας των διατάξεων (Vth, S, Gm,max) διαπιστώθηκε ότι εξαρτώνται από
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την πόλωση της κάτω πύλης, η καθεµιά µε βάση δικούς της µηχανισµούς. Είδαµε ότι οι
µηχανισµοί αυτοί επηρεάζονται σηµαντικά από τα µήκη των πυλών.

• Αναπτύξαµε ένα φυσικό µοντέλο για την τάση κατωφλίου ενός ασύµµετρου TFT
διπλής πύλης µε µεγαλύτερο µήκος επάνω πύλης από ότι κάτω. Προκειµένου να το
επιτύχουµε αυτό, υπολογίσαµε την ισοδύναµη τάση κατωφλίου µιας διάταξης που
αποτελείται από το συνδυασµό ενός συµµετρικού TFT διπλής πύλης (µε ίσα µήκη επάνω
και κάτω πύλης) και ενός TFT επάνω πύλης συνδεδεµένων σε σειρά. Καταλήξαµε ότι η
εξίσωση που συνδέει τη Vth της εν λόγω διάταξης µε την πόλωση της πίσω πύλης Vgb είναι
η λύση ενός τριωνύµου, µε τη µία µόνο λύση να προσεγγίζει τα πειραµατικά δεδοµένα.

• Η προσαρµογή του µοντέλου στα πειραµατικά δεδοµένα της κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Πήραµε ρεαλιστικές τιµές για
τις πυκνότητες διεπιφανειακών καταστάσεων και παγιδευµένων φορτίων στα οξείδια.
Παρόλα αυτά, διαπιστώνουµε αποκλίσεις αρκετά σηµαντικές από διάταξη σε διάταξη,
πράγµα µη αναµενόµενο για TFT ίδιας τεχνολογίας κατασκευής. Επίσης, βλέπουµε
διαφορετικό πρόσηµο για το παγιδευµένο φορτίο ανάµεσα στο πάνω και στο κάτω οξείδιο.

• Εφαρµόσαµε

το

µοντέλο

µας

και

για

τρανζίστορ

άλλης

τεχνολογίας

κρυσταλλοποίησης, προκειµένου να διαπιστώσουµε την αξιοπιστία του αλλά και τα όριά
του. Όµως, οι καµπύλες της µαθηµατικής προσαρµογής δεν είναι τόσο ιδανικές όσο ήταν
για την προηγούµενη τεχνολογία, ενώ οι αριθµητικές τιµές των παραµέτρων που
προέκυψαν έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά: είναι ρεαλιστικές όσον αφορά την τιµή τους,
αλλά υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσα στις διατάξεις, µε αποτέλεσµα να µη
γνωρίζουµε αν η εικόνα που δίνει το µοντέλο είναι πραγµατική ή οφείλεται πράγµατι σε
τόσο µεγάλες αποκλίσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POLY-Si TFT

6.1.

Κατασκευή πυκνωτών µε διηλεκτρικό υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς

ως διηλεκτρικό πύλης.
Όπως έχουµε προαναφέρει, τα LTPS TFTs ήδη χρησιµοποιούνται σαν στοιχεία
οδήγησης pixel επίπεδων οθονών. Προκειµένου, όµως, να κινηθούµε προς την
κατεύθυνση των συστηµάτων σε επιφάνεια, κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση και των
κυκλωµάτων οδήγησης των συσκευών επάνω στο γυάλινο υπόστρωµα. ‘Όµως, οι δύο
αυτές λειτουργίες των TFT, ως οδηγοί pixel και ως στοιχεία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
οδήγησης, έχουν διαφορετικές απαιτήσεις στα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά: η µεν
πρώτη απαιτεί λειτουργία σε υψηλές τάσεις και χαµηλά ρεύµατα διαρροής, η δε δεύτερη
χρειάζεται λειτουργία σε χαµηλές τάσεις και υψηλά ρεύµατα οδήγησης, µε χαµηλή τάση
κατωφλίου. Μια λύση που θα µπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και των δύο
λειτουργιών είναι η λέπτυνση του πάχους του οξειδίου πύλης [240]. Ενώ, όµως, µια τέτοια
κίνηση µπορεί να αυξήσει το ρεύµα οδήγησης, ενδέχεται να αυξήσει και τα ρεύµατα
διαρροής διαµέσου του λεπτού οξειδίου, αλλά και να χειροτερέψει τα υπόλοιπα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά της διάταξης [241].
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί, λοιπόν, αυτό το πρόβληµα, αναζητήθηκαν νέα υλικά
ως διηλεκτρικά πύλης των τρανζίστορ, που, λόγω της υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς τους
k, µπορούσαν να διατηρήσουν το φυσικό πάχος του διηλεκτρικού πύλης σε επίπεδο
ικανοποιητικό, ελαττώνοντας όµως το ηλεκτρικά ισοδύναµο πάχος του [242, 243]. Έτσι, το
ικανό φυσικό πάχος µπορεί να διασφαλίσει τη διατήρηση των ρευµάτων διαρροής σε
ικανοποιητικά χαµηλά επίπεδα, ενώ το χαµηλότερο ηλεκτρικά ισοδύναµο πάχος µπορεί να
αυξήσει τη χωρητικότητα της πύλης και άρα την πυκνότητα των φορέων του ρεύµατος στην
περιοχή του καναλιού [244]. Τέτοια υλικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς είναι το Al2O3, το
Ta2O5 και το HfO2. Το πρώτο έχει το µειονέκτηµα ότι δεν έχει αρκετά υψηλή διηλεκτρική
σταθερά ώστε να προκαλέσει κάποια προφανή βελτίωση στις επιδόσεις των διατάξεων. Το
δεύτερο, από την άλλη µεριά, έχει σχετικά µικρό ενεργειακό χάσµα, µε αποτέλεσµα να
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απαιτείται αρκετά µεγάλο φυσικό πάχος προκειµένου να επιτύχουµε µικρά ρεύµατα
διαρροής, συνεπώς και η αύξηση της χωρητικότητας της πύλης είναι περιορισµένη [245].
Το HfO2, όµως, έχει αρκετά µεγάλη υψηλή διηλεκτρική σταθερά (περίπου 25), ικανά
µεγάλο ενεργειακό χάσµα και πολύ καλή θερµική σταθερότητα σε συνδυασµό µε το
πολυκρυσταλλικό Si. Μόλις πρόσφατα (Μάιος 2006) δηµοσιεύτηκε η κατασκευή των
πρώτων poly-Si TFT µε HfO2 ως οξείδιο πύλης, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα [246].
Ακολούθησαν και άλλες δουλειές προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν αυτές τις διατάξεις
[247].
Όµως η χρήση του HfO2 ως διηλεκτρικού πύλης για LTPS TFT δε σταµατά µόνο στη
βελτίωση των χαρακτηριστικών των τρανζίστορ για τη χρήση τους σε ολοκληρωµένα
κυκλώµατα. Είναι γνωστό ότι προκειµένου να κατασκευαστούν συστήµατα σε επιφάνειες
θα χρειαστούν και άλλα κυκλωµατικά στοιχεία εκτός από τρανζίστορ οδήγησης, όπως π.χ.
ολοκληρωµένες µνήµες πάνω σε γυάλινο υπόστρωµα [248]. Η χρήση, λοιπόν, HfO2 ως
διηλεκτρικού πύλης σε LTPS TFT ερευνάται πλέον και για τη δηµιουργία flash µνηµών,
χρησιµοποιώντας το HfO2 σε διάφορους τεχνολογικούς συνδυασµούς ως στρώµα
παγίδευσης φορτίων [249], ενσωµατωµένων επάνω σε γυάλινο υπόστρωµα και συµβατών
µε τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας κατασκευής των LTPS TFT (π.χ. χαµηλή
θερµοκρασία).
Λόγω, λοιπόν, της µεγάλης χρησιµότητας µιας διάταξης LTPS TFT µε διηλεκτρικό
πύλης HfO2, ξεκινήσαµε µια προσπάθεια για µια τέτοια κατασκευή στο εργαστήριό µας. Το
πρώτο βήµα στην πορεία µας αυτή ήταν να προσπαθήσουµε να κατασκευάσουµε, κατ’
αρχήν, πυκνωτές (διατάξεις απλούστερες από τα τρανζίστορ και άρα πιο ιδανικές για
κατασκευαστικές δοκιµές) επάνω σε συµβατικά wafers πυριτίου, µε HfO2 ως οξείδιο πύλης,
προκειµένου να βρούµε τις ιδανικές τεχνολογικές παραµέτρους για την εναπόθεση του
HfO2, σύµφωνα µε τον εργαστηριακό εξοπλισµό µας.
Για τις πρώτες απόπειρες εναπόθεσης του HfO2 ξεκινήσαµε µε το σύστηµα sputtering
του Ινστιτούτου Επιστήµης Υλικών, παρέχοντας ένα τυπικό δισκίδιο µονοκρυσταλλικού
πυριτίου. Μετά από µετρήσεις ελλειψοµετρίας το πάχος του εναποτεθειµένου υµενίου HfO2
υπολογίστηκε στα 900Å, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν στα 500Å. Έτσι, διαπιστώσαµε την
ανάγκη για βελτιστοποίηση της διαδικασίας και καλύτερη βαθµονόµηση του συστήµατος,
µιας και επρόκειτο για διαδικασία εναπόθεσης που δεν είχε επαναληφθεί στο εργαστήριο.
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Για αυτό το λόγο συνεχίσαµε και σε δεύτερη προσπάθεια, έχοντας προχωρήσει σε αρχικό
καθαρισµό του παρεχόµενου δισκιδίου µε Piranha και BHF, προκειµένου να µην υπάρχει
ούτε το αρχικό native oxide κατά την εναπόθεση. Το δισκίδιο αυτή τη φορά ήταν φανερά,
ακόµα και µε γυµνό µάτι, ανοµοιόµορφο στην εναπόθεσή του. Αυτό το αποτέλεσµα
επιβεβαιώθηκε και µε µετρήσεις ελλειψοµετρίας, ενώ προχωρήσαµε και σε φασµατοσκοπία
UV-visible, προκειµένου να έχουµε και άλλη µια ποσοτική εκτίµηση για το πάχος, µε τη
χρήση του λογισµικού που αναπτύξαµε για τη µαθηµατική προσαρµογή των οπτικών
µοντέλων

των

Forouhi-Bloomer

και

Tauc-Lorentz

στα

οπτικά

δεδοµένα

της

ανακλαστικότητας R του υµενίου.
Στο Σχήµα 107 µπορούµε να δούµε ενδεικτικά ένα τυπικό φάσµα της ανακλαστικότητας
R του υµενίου HfO2 για µήκη κύµατος από 250 nm έως 900 nm. Επίσης, µπορούµε να
δούµε τα αποτελέσµατα της µαθηµατικής προσαρµογής των δύο οπτικών µοντέλων. Όπως
φαίνεται και από το σχήµα, η εφαρµογή και των δύο µοντέλων είναι αρκετά ικανοποιητική,
µε αυτή του µοντέλου Tauc-Lorentz να φαίνεται πιο ιδανική. Αυτό επιβεβαιώνεται και
παρατηρώντας στο Σχήµα 108 το πραγµατικό µέρος του δείκτη διάθλασης n, όπως αυτός
αναπαράχθηκε από το καθένα από τα δύο µοντέλα, µε βάση τις τιµές που προέκυψαν από
τη µαθηµατική προσαρµογή. Πράγµατι, η εφαρµογή του µοντέλου Tauc-Lorentz φαίνεται
να είναι πιο ικανοποιητική, αφού η προκύπτουσα αναπαραγωγή του n φαίνεται να είναι πιο
κοντά στην αναµενόµενη από τη βιβλιογραφία καµπύλη [250-252].
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ TAUC-LORENTZ
ΜΟΝΤΕΛΟ FOROUHI-BLOOMER
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Σχήµα 107
Πειραµατικά δεδοµένα φάσµατος ανακλαστικότητας R υµενίου HfO2 σε σχέση µε το µήκος
κύµατος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και εφαρµογή των δύο χρησιµοποιούµενων οπτικών µοντέλων.
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Σχήµα 108
Πραγµατικό µέρος δείκτη διάθλασης n του HfO2 σε σχέση µε το µήκος κύµατος λ όπως
υπολογίστηκε µε την µαθηµατική προσαρµογή των δύο διαφορετικών οπτικών µοντέλων στο φάσµα της
ανακλαστικότητας R.

Επιπλέον, η µαθηµατική προσαρµογή των δύο οπτικών µοντέλων µας δίνει και µια
ποσοτική εκτίµηση του πάχους του εν λόγω υµενίου. Στον Πίνακα 17 βλέπουµε αυτές τις
τιµές του πάχους, όπως προέκυψαν από µετρήσεις σε 5 διαφορετικά σηµεία του δισκιδίου,
µετά από την εφαρµογή και των δύο οπτικών µοντέλων. Όπως βλέπουµε, και πάλι υπάρχει
απόκλιση από το αρχικό πάχος-στόχο των 50 nm, ενώ η διαφαινόµενη και οπτικά χωρική
ανοµοιοµορφία του υµενίου επιβεβαιώνεται και ποσοτικά, από την απόκλιση των
µετρήσεων µεταξύ τους.

Πίνακας 17: Πάχος υµενίου HfO2 όπως αυτό υπολογίστηκε από τη µαθηµατική προσαρµογή των δύο
οπτικών µοντέλων.

Πάχος υµενίου HfO2 (nm)

Πάχος υµενίου HfO2 (nm)

(µοντέλο Tauc-Lorentz)

(µοντέλο Forouhi-Bloomer)

37,692
39,018
37,359
34,38
39,52

43,883
45,444
43,441
28,513
34,672

Μέτρηση
HF1
HF2
HF3
HF4
HF5
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Αυτά τα προβλήµατα µε τη χωρική ανοµοιοµορφία του υµενίου του HfO2 και τη µη
προβλεψιµότητα του πάχους του θα µπορούσαν να ελαττώσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό το
ποσοστό των λειτουργικών διατάξεων ενός wafer. Αν υπερτίθονταν και τα υπόλοιπα
κατασκευαστικά βήµατα, το καθένα µε το ποσοστό σφάλµατός του, είναι πιθανόν ο αριθµός
των λειτουργικών διατάξεων στο wafer να είναι ελάχιστος. Για αυτό το λόγο, αποφασίσαµε
να αλλάξουµε το σύστηµα sputtering που θα χρησιµοποιούσαµε, και προχωρήσαµε σε
συνεργασία µε τη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έχοντας ήδη κάποια εµπειρία που να τους έχει
επιτρέψει

τη

βέλτιστη

βαθµονόµηση

του

συστήµατός

τους

ήταν

σε

θέση

να

πραγµατοποιήσουν ικανοποιητικές εναποθέσεις. Για αυτό το λόγο και οι πρώτες δοκιµές
µας έγιναν κατευθείαν κατασκευάζοντας πυκνωτές µε HfO2 ως διηλεκτρικό πύλης.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 18, κατασκευάστηκαν 4 διαφορετικά δείγµατα
πυκνωτών µε HfO2. Το υλικό που επιλέχτηκε για ηλεκτρόδιο της πύλης ήταν το Al [253],
παρότι είναι ένα υλικό µη συµβατό µε τις διαδικασίες χαµηλής θερµοκρασίας των LTPS
TFT, µιας και ο σκοπός µας σε αυτή τη φάση ήταν να ελέγξουµε την ποιότητα και τις
επιδόσεις του διηλεκτρικού, καθώς και να βρούµε τις βέλτιστες συνθήκες κατασκευής.
∆οκιµάστηκαν παραλλαγές για να δούµε την επίδραση της παρουσίας οξειδίου πεδίου
(field oxide) στις διατάξεις, της παρουσίας ενός πολύ λεπτού οξειδίου πύλης SiO2 κάτω
από το κυρίως διηλεκτρικό HfO2, καθώς και έγινε µια πρώτη απόπειρα να ενσωµατωθούν
νανοκρυσταλλίτες µέσα στο διηλεκτρικό, προκειµένου να δούµε αν η δηµιουργία διατάξεων
µνηµών flash σε LTPS TFT είναι εφικτή [254].

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά κατασκευής των πρώτων τεσσάρων δειγµάτων πυκνωτών µε οξείδιο πύλης
HfO2 και πύλες Al.

∆είγµα Οξείδιο πεδίου SiO2 Λεπτό οξείδιο πύλης SiO2 Νανοκρυσταλλίτες
ΚΡ11
ΚΡ12
ΚΡ22
ΚΡ32
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Αυτή η απόπειρα κατασκευής πυκνωτών, αν και η πρώτη, αποδείχτηκε αρκετά
επιτυχηµένη, µιας και οι διατάξεις, όπως φαίνεται και από τις ενδεικτικές καµπύλες
χωρητικότητας C - τάσης Vg του Σχήµατος 109, παρουσίασαν τυπική συµπεριφορά
πυκνωτών MOS. Ταυτόχρονα, παρατηρήσαµε σε όλα τα δείγµατα το φαινόµενο της
υστέρησης των καµπυλών, δείγµα, δηλαδή, παγίδευσης φορτίων µέσα στο οξείδιο της
πύλης.

Αυτό

θα ήταν

αναµενόµενο

µόνο

για τους

πυκνωτές

που

περιέχουν

νανοκρυσταλλίτες (δείγµα ΚΡ11), το οποίο, πράγµατι, παρουσιάζει τη µεγαλύτερη
υστέρηση από όλα. Η παρουσία, όµως, τόσο πολλών ανεπιθύµητων φορτίων στα
υπόλοιπα δείγµατα, πιθανώς λόγω των συνθηκών κατασκευής [255], ήταν ένα θέµα προς
βελτιστοποίηση στο µέλλον.
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Σχήµα 109
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα πρώτα τέσσερα δείγµατα
πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 και πύλες Al.

Όπως φαίνεται και από τις χαρακτηριστικές, αλλά πολύ πιο καθαρά από το ισοδύναµο
πάχος οξειδίου EOT (Σχήµα 110), ανάµεσα στα διαφορετικά δείγµατα υπάρχουν
διαφοροποιήσεις. Από αυτό το µέγεθος, µάλιστα, µπορούµε να δούµε και την καταλυτική
σηµασία της παρουσίας οξειδίου πεδίου στις επιδόσεις των πυκνωτών, µιας και το
µοναδικό δείγµα που δεν είχε οξείδιο πεδίου παρουσιάζει τόσο πολύ αυξηµένο µέσο όρο
EOT σε σχέση µε τα άλλα δείγµατα, όσο και πολύ µεγάλη ανοµοιοµορφία από διάταξη σε
διάταξη. Τέλος, στο Σχήµα 111 µπορούµε να δούµε τις µετρήσεις ρεύµατος πύλης Ig ∆έσποινα Χ. Μόσχου
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τάσης πύλης Vg των δειγµάτων, προκειµένου να δούµε την ανθεκτικότητα του οξειδίου
πύλης. Όπως είναι φανερό, οι τάσεις στις οποίες καταρρέει το διηλεκτρικό είναι σχετικά
χαµηλές, όπως εξάλλου θα ήταν και το αναµενόµενο για πυκνωτές µε τόσο µεγάλη
παρουσία φορτίων µέσα στο οξείδιο της πύλης τους.

∆ΙΑΣΠΟΡΑ EOT
25

ΕΟΤ (nm)

20

C1

15

C2

10

C3
C4

5
0
KP11

KP12

KP22

KP32

∆ΕΙΓΜΑ

Σχήµα 110
Ισοδύναµο πάχος οξειδίου σε τέσσερις διαφορετικούς πυκνωτές (C1-C4) καθενός από τα πρώτα
τέσσερα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 και πύλες Al.
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Σχήµα 111
Ρεύµα διαµέσου της πύλης Ig σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα πρώτα τέσσερα
δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 και πύλες Al.
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6.2. Μελέτη εναλλακτικών ηλεκτροδίων πύλης συµβατών µε τις συνθήκες
κατασκευής τρανζίστορ λεπτών υµενίων.

Έχοντας λύσει, λοιπόν, τα πρακτικά προβλήµατα της οµοιόµορφης εναπόθεσης του
υµενίου του HfO2, έπρεπε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία εναπόθεσής του, µιας και για το
κάθε σύστηµα εναπόθεσης υπάρχουν συγκεκριµένες βέλτιστες συνθήκες [256], ώστε να
προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα, που είναι η εύρεση κατάλληλων υλικών για ηλεκτρόδιο
πύλης, συµβατών µε τις χαµηλές θερµοκρασίες που απαιτούνται για την κατασκευή LTPS
TFT [257]. Μετά από δοκιµές σε διάφορες συνθήκες εναπόθεσης, καταλήξαµε ότι οι
βέλτιστες συνθήκες sputtering λεπτού υµενίου HfO2 στο σύστηµα που χρησιµοποιούσαµε
ήταν: θερµοκρασία T=200oC, πίεση P=8×10-3mTorr και λόγο Ar/O2 ίσο µε 6/1. Στη
συνέχεια, για βέλτιστη απόδοση, ακολουθεί ένα βήµα ανόπτησης σε περιβάλλον N2 και σε
θερµοκρασία T=320oC για 20 λεπτά.
Έχοντας, λοιπόν, καταλήξει στις συνθήκες εναπόθεσης και µετέπειτα επεξεργασίας του
διηλεκτρικού, συνεχίσαµε τα πειράµατά µας εναποθέτοντας 300Å HfO2 επάνω σε ένα
τυπικό δισκίδιο µονοκρυσταλλικού Si. Σε ορισµένα από τα δείγµατα (Πίνακας 19), κάτω
από αυτό υπήρχε και ένα πολύ λεπτό (3,5nm) υµένιο SiO2. Τα δύο υλικά που µελετήθηκαν
ως συµβατά µε τη διαδικασία κατασκευής LTPS TFT είναι το poly-Si [258-260] και το
βολφράµιο (W) [261-264]. Το poly-Si είναι το τυπικό υλικό ηλεκτροδίου πύλης για poly-Si
TFT, τόσο λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας που απαιτείται για την εναπόθεσή του, όσο και
διότι µπορούµε να ρυθµίσουµε τις ηλεκτρικές του ιδιότητες µέσω της νόθευσής του. Το W
πάλι είναι µία πολύ καλή εναλλακτική λύση, λόγω του ότι µπορεί να εναποτεθεί σε χαµηλές
θερµοκρασίες ενώ έχει έργο εξόδου που µας επιτρέπει την κατασκευή διατάξεων τόσο nόσο και p- καναλιού. Επίσης, κατασκευάστηκαν και διατάξεις µε πύλες Al, προκειµένου να
έχουµε και κάποιες δοµές ελέγχου ώστε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε
τα υλικά των πυλών.
Το πάχους 3000Å ηλεκτρόδιο πύλης Al δηµιουργήθηκε µε εξάχνωση µέσω κανονιού
ηλεκτρονίων (e-gun).

Το

πάχους 3000Å ηλεκτρόδιο

πολυκρυσταλλικού

πυριτίου

σχηµατίστηκε µε CVD στη θερµοκρασία T = 580ºC και σε πίεση P = 300 mTorr.
Ακολούθησε ιοντική εµφύτευση φωσφόρου P, µε δόση 1016cm-2 σε ενέργεια 60 keV, και µια
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ανόπτηση Ν2 6 ωρών σε θερµοκρασία T=580ºC. Τέλος, τα υµένια W εναποτέθηκαν µε DC
sputtering σε πίεση βάσης 1×10-7Torr. Η πίεση εργασίας ήταν 3mTorr σε περιβάλλον Ar. Ο
στόχος ήταν ένας δίσκος διαµέτρου 50mm. Η πυκνότητα ισχύος του στόχου ήταν
2,5mW/mm2 και η απόσταση στόχου - υποστρώµατος ήταν 9cm. Το τελικό πάχος του W
είχε εύρος από 200nm έως 225nm, όπως µετρήθηκε µε το προφιλόµετρο.

Πίνακας 19: Χαρακτηριστικά κατασκευής των πρώτων δισκιδίων πυκνωτών µε διηλεκτρικά πύλης HfO2
και εναλλακτικά υλικά για ηλεκτρόδια πύλης.

∆είγµα
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NAI
Al

Λεπτό οξείδιο πύλης SiO2
Υλικό πύλης

OXI
Al

KT02Α
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NAI
Poly-Si

OXI
Poly-Si

OXI
W

Στη συνέχεια µετρήσαµε τις χαρακτηριστικές C-V όλων των δειγµάτων. Όπως φαίνεται
από τα Σχήµατα 112 και 113, τα δείγµατα µε πύλες Al καθώς και το δείγµα χωρίς λεπτό
οξείδιο πύλης και πύλη poly-Si δεν παρουσιάζουν συµπεριφορά πυκνωτών, πιθανώς λόγω
προβληµάτων κατά τη διαδικασία κατασκευής. Το δείγµα, όµως, µε πύλη poly-Si και λεπτό
οξείδιο πύλης, καθώς και αυτό µε πύλη W, φαίνεται να έχουν κάποια χωρητική
συµπεριφορά, αν και όχι απολύτως ικανοποιητική. Σε αυτά τα δύο δείγµατα, λοιπόν,
προχωρήσαµε και σε µετρήσεις ρεύµατος πύλης Ig-τάσης πύλης Vg, προκειµένου να δούµε
την ανθεκτικότητα του οξειδίου πύλης (Σχήµα 114), παίρνοντας αρκετά ικανοποιητικά
αποτελέσµατα.
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Σχήµα 112
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 και εναλλακτικές πύλες α) KT02 (πύλη Al), β) ΚΤ02S (πύλη Al) και γ) ΚΤ02SA (πύλη poly-Si).
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Σχήµα 113
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 και εναλλακτικές πύλες α) KT02Α (πύλη poly-Si) και β) ΚΤ01S (πύλη W).

3

10

1

10

2

∆ΕΙΓΜΑ KTO2A

0

10

1
0

10
10

-2

10

-1

-3

10

-2

10

-4

10

-3

10

10

-4

10

-5

10

-5

10

-6

10

-6

10

-7

10

-7
-8

10

-8

10

-9

10

-9

10

10

2

-10

10

-10

10

∆ΕΙΓΜΑ KTO1S

10

-1

Jg (A/cm )

2

Jg (A/cm )

10

-30

-11

-20

-10

0

10

20

30

40

10

50

-20

-10

0

10

20

Vg (v)

Vg (v)

α

β

30

40

50

Σχήµα 114
Πυκνότητα ρεύµατος διαµέσου της πύλης Jg σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα
δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 και εναλλακτικές πύλες α) KT02A (πύλη poly-Si) και β) ΚΤ01S (πύλη
W).

Παρ’ όλα αυτά, όταν προσπαθήσαµε να επαναλάβουµε τις µετρήσεις µας µετά από 2-3
µέρες, παρατηρήσαµε ότι το δείγµα µε πύλες poly-Si είχε σταµατήσει να παρουσιάζει
συµπεριφορά πυκνωτή. Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε αυτά τα συµπεράσµατα, αλλά και
να επιλύσουµε τα κατασκευαστικά προβλήµατα που δεν επέτρεψαν σε όλα τα δείγµατα να
λειτουργήσουν, προχωρήσαµε στην κατασκευή µιας νέας σειράς πυκνωτών (Πίνακας 20),
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µε ίδιες συνθήκες εναπόθεσης των υµενίων όπως και πριν, δοκιµάζοντας και πάλι τα τρία
διαφορετικά ηλεκτρόδια πύλης: Al, poly-Si και W.

Πίνακας 20: Χαρακτηριστικά κατασκευής των δεύτερων δισκιδίων πυκνωτών µε διηλεκτρικά πύλης HfO2
και εναλλακτικά υλικά για ηλεκτρόδια πύλης.
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Και πάλι, αρχικά, προχωρήσαµε σε C-V χαρακτηρισµό όλων των δειγµάτων, και όπως
φαίνεται και από τα παρακάτω σχήµατα (Σχήµατα 114-117) είχαµε συµπεριφορά
πυκνωτών και για τα δύο δείγµατα µε πύλες Al, καθώς και για τα δείγµατα µε λεπτό οξείδιο
πύλης και πύλες poly-Si και W. Συγκρίνοντας, πάντως, τα δύο δείγµατα µε πύλες Al, είναι
φανερή η ανώτερη ποιότητα του δείγµατος µε παρουσία λεπτού οξειδίου, καθώς έχει πολύ
µικρότερο επίπεδο τάσης επίπεδων ζωνών Vfb (άρα πολύ λιγότερα σταθερά φορτία στο
οξείδιο) αλλά και πολύ µικρότερη υστέρηση (πολύ λιγότερα ευκίνητα φορτία στο οξείδιο).
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Σχήµα 114
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 χωρίς λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη Al.
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Συγκρίνοντας, τώρα, τα δείγµατα µε λεπτό οξείδιο πύλης και διαφορετικά υλικά για
ηλεκτρόδια πύλης (Σχήµατα 115-117), βλέπουµε ότι οι πυκνωτές µε πύλες Al έχουν την
πιο απότοµη κλίση κατά τη µετάβαση από την περιοχή της αντιστροφής (inversion) στην
περιοχή της συγκέντρωσης (accumulation) φορέων, δείγµα χαµηλής πυκνότητας
διεπιφανειακών καταστάσεων. Επίσης, αυτά τα δείγµατα παρουσιάζουν τη µικρότερη
υστέρηση, άρα και τη µικρότερη παγίδευση φορτίων στο οξείδιο.
Οι C-V χαρακτηριστικές των πυκνωτών µε πύλες poly-Si είναι επίσης πολύ απότοµης
κλίσης και µε µικρή υστέρηση, δείχνοντας και πάλι χαµηλή πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων και µικρή παγίδευση φορέων στο οξείδιο. Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το δείγµα
βλέπουµε µια συνεχή παράλληλη θετική µετατόπιση της καµπύλης, καθώς αυξάνουµε το
εύρος της τάσης της πύλης. Αυτό υπονοεί ότι για το συγκεκριµένο ηλεκτρόδιο πύλης, η
έγχυση φορέων µέσα στο οξείδιο της πύλης ευνοείται. Το γεγονός ότι η µετατόπιση της
καµπύλης είναι σχεδόν παράλληλη δείχνει ότι παρόλη την έγχυση φορέων δεν έχουµε
ταυτόχρονη σηµαντική ζηµιά στη διεπιφάνεια.
Όσο για τις πύλες W, παρατηρούµε διαφορετική συµπεριφορά από τα προηγούµενα
δείγµατα. Κατ’ αρχήν, η µικρότερη κλίση των καµπυλών δείχνει ότι η διεπιφάνεια W-HfO2
είναι χειρότερη. Επίσης, παρατηρούµε µεγαλύτερη υστέρηση, ακόµα και για µικρά εύρη
τάσεων. Όµως το κοµµάτι τον καµπυλών από τις θετικές προς τις αρνητικές τιµές δείχνει να
ταυτίζεται σε όλες, ενώ µόνο το άλλο κοµµάτι διαφέρει, προκαλώντας την υστέρηση. Αυτό
θα µπορούσε να είναι δείγµα φόρτισης του οξειδίου µόνο από τη µία µεριά, πιθανώς λόγω
διάχυσης του βολφραµίου.
Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την επιφάνεια της πύλης των πυκνωτών,
υπολογίσαµε από τις χαρακτηριστικές το ισοδύναµο πάχος του οξειδίου ΕΟΤ και την τάση
επίπεδων ζωνών Vfb, όπως φαίνονται στον Πίνακα 21. Από αυτόν τον πίνακα µπορούµε να
δούµε φανερά ότι ενώ οι πυκνωτές µε πύλες Al και W έχουν παρόµοιες τιµές ΕΟΤ και
κοντά στη θεωρητικά αναµενόµενη, η τιµή για το δείγµα µε πύλη poly-Si είναι περίπου
τετραπλάσια. Αυτό το φαινόµενο θα µπορούσε να αποδοθεί σε παράλληλες παρασιτικές
χωρητικότητες εξαιτίας του σχηµατισµού µιας τραχιάς επάνω διεπιφάνειας ανάµεσα στο
ηλεκτρόδιο της πύλης και στο υµένιο του διηλεκτρικού. Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος που
και σε αυτά τα δείγµατα µε πύλες poly-Si όσο και στα προηγούµενα παρατηρούµε την
παύση της λειτουργίας τους µετά από το διάστηµα λίγων ηµερών από την κατασκευή τους.
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Σχήµα 115
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη Al.
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Σχήµα 116
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη poly-Si.

Κάνοντας µια προσπάθεια να βελτιώσουµε τις ηλεκτρικές επιδόσεις των πυκνωτών µε
πύλες W, θεραπεύοντας το πρόβληµα των διεπιφανειακών καταστάσεων και της
υστέρησης, προχωρήσαµε σε µια ανόπτηση των δειγµάτων σε περιβάλλον Ν2 σε
θερµοκρασία Τ=320οC για 20 λεπτά. Ξαναµετρώντας τις χαρακτηριστικές C-V του
δείγµατος (Σχήµα 118) βλέπουµε ότι ναι µεν η κλίση των καµπυλών γίνεται λίγο πιο
απότοµη, αλλά το πρόβληµα της υστέρησης δε φαίνεται να διορθώνεται.
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Σχήµα 117
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη W.

Πίνακας 21: Χαρακτηριστικά κατασκευής των δεύτερων δισκιδίων πυκνωτών µε διηλεκτρικά πύλης HfO2
και εναλλακτικά υλικά για ηλεκτρόδια πύλης.

Υλικό πύλης Ισοδύναµο πάχος οξειδίου EOT (nm) Τάση επίπεδων ζωνών Vfb (V)
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Σχήµα 118
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο
πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη W, µετά από ανόπτηση.
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Στη συνέχεια προχωρήσαµε σε µετρήσεις της πυκνότητας του ρεύµατος διαµέσου της
πύλης Jg σε σχέση µε τη τάση της πύλης Vg, µε σκοπό να δούµε αν υπάρχει επίδραση του
ηλεκτροδίου της πύλης στην αξιοπιστία του διηλεκτρικού. Ξεκινώντας από το δείγµα χωρίς
καθόλου λεπτό οξείδιο (Σχήµα 119), βλέπουµε ότι το διηλεκτρικό παρουσιάζει κατάρρευση
σε πολύ µικρότερες τάσεις, σε σχέση µε το αντίστοιχο δείγµα µε λεπτό οξείδιο πύλης.
Για τα δείγµατα µε παρουσία λεπτού οξειδίου τώρα, όσον αφορά τους πυκνωτές µε
πύλες Al (Σχήµα 120), βλέπουµε µεγάλη οµοιοµορφία ανάµεσα στις διάφορες διατάξεις,
ενώ επίσης παρατηρούµε πολύ µικρές πυκνότητες ρεύµατος διαρροής µέσω του οξειδίου.
Το ρεύµα αυξάνεται σταδιακά µέχρι την πλήρη κατάρρευση του διηλεκτρικού για τάσεις
περίπου -30V για αρνητική πόλωση και +25V για θετική πόλωση. Από το Σχήµα 121,
όµως, µπορούµε να δούµε τη συγκριτικά πολύ χαµηλότερη ποιότητα των πυκνωτών µε
πύλες poly-Si. Ενώ η οµοιοµορφία των διατάξεων είναι και πάλι ικανοποιητική, το ρεύµα
διαρροής σε αυτές φαίνεται να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα, φτάνοντας στην κατάρρευση
του διηλεκτρικού σε πολύ µικρότερες τιµές πόλωσης. Αυτή η ευαισθησία των πυκνωτών µε
πύλες poly-Si θα µπορούσε και πάλι να συνδέεται µε την τραχύτητα της διεπιφάνειας
polysilicon-HfO2 που εντοπίστηκε προηγουµένως, και µπορεί να προκαλέσει τοπική
ενίσχυση του κάθετου πεδίου, επιταχύνοντας την έγχυση φορέων στο διηλεκτρικό της
πύλης. Στο Σχήµα 122 φαίνονται οι αντίστοιχες καµπύλες για τους πυκνωτές µε πύλες W.
Παρατηρείται ανοµοιοµορφία ανάµεσα στις διατάξεις που µετρήθηκαν, αντίθετα µε τα
προηγούµενα δείγµατα. Επίσης, η αύξηση του ρεύµατος µέσω της πύλης φαίνεται να
ακολουθεί κάποιον διαφορετικό µηχανισµό, µιας και για αυτά τα δείγµατα µοιάζει να
αυξάνεται µε µικρότερο ρυθµό για χαµηλές πολώσεις της πύλης. Αυτές οι ιδιαιτερότητες
ενδέχεται να συνδέονται µε τη διάχυση του W στο διηλεκτρικό, όπως αναφέραµε και
προηγουµένως, προκαλώντας και την υστέρηση των χαρακτηριστικών C-V.
Όσον αφορά, τώρα, τα αποτελέσµατα τις ανόπτησης που έγινε στο δείγµα µε πύλες W,
όπως

και

προηγουµένως

δεν

παρουσιάστηκε

µεγάλη

βελτίωση

στα

ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά των πυκνωτών (Σχήµα 123). Η µορφή των χαρακτηριστικών J-V δε
φαίνεται να επηρεάστηκε από την ανόπτηση σηµαντικά. Η µοναδική βελτίωση που
βλέπουµε είναι στην οµοιοµορφία των διατάξεων.
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Σχήµα 119
Πυκνότητα ρεύµατος πύλης Jg σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα
πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 χωρίς λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη Al.
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Σχήµα 120
Πυκνότητα ρεύµατος πύλης Jg σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα
πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη Al.
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Σχήµα 121
Πυκνότητα ρεύµατος πύλης Jg σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα
πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη poly-Si.
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Σχήµα 122
Πυκνότητα ρεύµατος πύλης Jg σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα
πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη W.
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Σχήµα 123
Πυκνότητα ρεύµατος πύλης Jg σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τα δείγµατα
πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 µε λεπτό οξείδιο πυριτίου και πύλη W.

Τέλος, µετρήσαµε και καταγράψαµε και τις ηµιστατικές (quasistatic) χαρακτηριστικές
των πυκνωτών µας, µέσω των οποίων µπορούµε να ανιχνεύσουµε την ύπαρξη
διεπιφανειακών καταστάσεων στις διατάξεις µας. Όπως βλέπουµε από το Σχήµα 124, οι
χειρότερες επιδόσεις των πυκνωτών µε πύλες Al και χωρίς λεπτό οξείδιο επιβεβαιώνονται,
µιας και η καµπύλη υψηλής συχνότητας είναι τόσο διαστρεβλωµένη από την παρουσία
παγίδων που δεν παρουσιάζει την αναµενόµενη αύξηση για θετικές πολώσεις. Την
µικρότερη πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων παρουσιάζει, όπως περιµέναµε και
από την προηγούµενη ανάλυση το δείγµα ΚΤ031 µε λεπτό οξείδιο πύλης και πύλες Al, µιας
και η διαφορά του µεγίστου της καµπύλης από το ελάχιστό της είναι η µεγαλύτερη από όλα
τα δείγµατα. Συγκρίνοντας τώρα τις ηµιστατικές καµπύλες του δείγµατος µε πύλες W, πριν
και µετά την ανόπτηση (Σχήµα 125), πράγµατι βλέπουµε µια βελτίωση της µορφής της
προς το θεωρητικά αναµενόµενο µετά την ανόπτηση, υπονοώντας έτσι τη µείωση των
διεπιφανειακών καταστάσεων στο δείγµα.
Καταλήγοντας, λοιπόν, είδαµε ότι την καλύτερη συµβατότητα µε το HfO2 έχει το Αl, ως
υλικό πύλης. Όµως, µιας και αυτό δεν είναι συµβατό µε τις διαδικασίες χαµηλών
θερµοκρασιών που χρειαζόµαστε για την κατασκευή LTPS TFT, θα πρέπει να επιλέξουµε
ένα εκ των poly-Si και W. Παρότι, όµως, το poly-Si δίνει χαµηλότερη πυκνότητα
διεπιφανειακών καταστάσεων και καλύτερα χαρακτηριστικά χωρητικότητας, η πολύ χαµηλή
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του αξιοπιστία σε συνδυασµό µε τη χαµηλή του πρόσφυση επάνω στο διηλεκτρικό µας δεν
επιτρέπουν την κατασκευή λειτουργικών τρανζίστορ. Για αυτό το λόγο, ως καταλληλότερη
επιλογή πύλης για HfO2 ως διηλεκτρικό κρίνεται το W.
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Σχήµα 124
Ηµιστατικές χαρακτηριστικές για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 και
εναλλακτικές πύλες α) KT03S1, β) ΚΤ031 και γ) ΚΤ032.
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Σχήµα 125
Ηµιστατικές χαρακτηριστικές για τα δείγµατα πυκνωτών µε οξείδιο πύλης HfO2 και πύλες W α)
πριν και β) µετά την ανόπτηση.
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6.3.

Απόπειρα κατασκευής τρανζίστορ λεπτών υµενίων µε διηλεκτρικό

υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς και οξυνιτριδίου ως διηλεκτρικά πύλης.

Έχοντας κάνει, λοιπόν, όλη την προεργασία σε δισκίδια µονοκρυσταλλικού πυριτίου,
αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στον απώτερο σκοπό µας: στην εισαγωγή δηλαδή αυτών
των τεχνολογικών τροποποιήσεων στα LTPS TFTs. Η πρώτη τροποποίηση που
σκεφτήκαµε να εισάγουµε ήταν να αντικαταστήσουµε το συµβατικό διηλεκτρικό πύλης SiO2
µε SiOxNy [265]. To SiOxNy είναι το κυρίαρχο διηλεκτρικό υλικό για τρανζίστορ λεπτού
υµενίου αµόρφου Si, κυρίως λόγω της αντίστοιχα εύκολης διαδικασίας κατασκευής του όσο
και του SiO2, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πολύ καλό φραγµό διάχυσης για ιόντα που µπορεί
να εισαχθούν στη διάταξη, χειροτερεύοντας τις επιδόσεις της [266, 267]. Στα poly-Si TFT
χρησιµοποιείται συνήθως για τον ίδιο σκοπό, ελαττώνοντας έτσι το συνολικό πάχος του
διηλεκτρικού. Μιας και η διαδικασία εναπόθεσης SiOxNy σε Si είναι µια διαδικασία γνωστή
και κοινά χρησιµοποιούµενη για διατάξεις µονοκρυσταλλικού Si, δεν κρίθηκε απαραίτητη η
διενέργεια κάποιων δοκιµών βελτιστοποίησης της διαδικασίας. Έτσι, προχωρήσαµε
απευθείας στην εναπόθεσή του επάνω στο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και στην κατασκευή
TFT. Η δεύτερη τροποποίηση στη διαδικασία κατασκευής LTPS TFT στην οποία
προχωρήσαµε ήταν, όπως προαναφέραµε, η χρήση του υλικού υψηλής διηλεκτρικής
σταθεράς HfO2 για διηλεκτρικό πύλης [268]. Μιας και ήταν η πρώτη φορά που δοκιµάζαµε
στο εργαστήριο αυτό το υλικό, κρίθηκε απαραίτητη όλη η πορεία δοκιµών και
βελτιστοποίησης που αναλύσαµε στις προηγούµενες παραγράφους.
Αναλυτικά λοιπόν, για την κατασκευή των SLS ELA LTPS TFT η διαδικασία
κατασκευής που ακολουθήθηκε ήταν η παρακάτω:
1. Καθαρισµός µε τη µέθοδο Piranha.
2. Υγρή οξείδωση στους 1100οC, για 3 ώρες και 20 λεπτά σε περιβάλλον O2/H2O,
για τη δηµιουργία του SiO2 του υποστρώµατος επάνω στο οποίο θα
κατασκευάζονταν τα τρανζίστορ, πάχους 1µm.
3. Εναπόθεση a:Si στους 550οC, σε πίεση P=300mTorr για 35 λεπτά, για τη
δηµιουργία της ενεργού περιοχής των τρανζίστορ, πάχους 500-600Å.
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4. SLS ELA κρυσταλλοποίηση µε δύο διαφορετικές τεχνικές, για τη µετατροπή της
ενεργού περιοχής σε πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Για τα SPC δείγµατα το βήµα
της κρυσταλλοποίησης έγινε µε ανόπτηση σε φούρνο.
5. Λιθογραφία #1, για τον προσδιορισµό των νησίδων του poly-Si όπου θα
κατασκευάζονταν τα τρανζίστορ.
6. Εγχάραξη πλάσµατος µε SF6 σε πίεση 10mTorr και ισχύ 300W για 20
δευτερόλεπτα.
7. Καθαρισµός της ρητίνης.
8. Καθαρισµός µε την τεχνική RCA.
9. Εναπόθεση διηλεκτρικού πύλης. Για τα δείγµατα µε νιτρίδιο του πυριτίου έγινε
TEOS LPCVD εναπόθεση σε φούρνο 500Å µε τις τυπικές συνθήκες
εναπόθεσης, ενώ για τα δείγµατα µε HfO2 έγινε εναπόθεση µε sputtering, κάτω
από τις βέλτιστες συνθήκες που βρέθηκαν και αναφέρθηκαν στις προηγούµενες
παραγράφους.
10. Εναπόθεση υλικού της πύλης. Για τα δείγµατα µε SiOxNy έγινε εναπόθεση
2000Å πολυκρυσταλλικού πυριτίου, ενώ για τα δείγµατα µε HfO2 έγινε sputtering
W, µιας και αυτό το υλικό κρίθηκε από τα προηγούµενα πειράµατα, όπως
αναφέρεται στις προηγούµενες παραγράφους, ως το καταλληλότερο.
11. Νόθευση του poly-Si της πύλης, για όσα δείγµατα είχαν αυτό το υλικό για πύλη,
µε δόση 3×1015cm-2 P σε ενέργεια 58keV.
12. Λιθογραφία #2, για τον προσδιορισµό των πυλών των τρανζίστορ.
13. Εγχάραξη πλάσµατος σε περιβάλλον SF6 για τις πύλες poly-Si. Εγχάραξη
πλάσµατος σε περιβάλλον Ar και SF6 για τις πύλες W.
14. Καθαρισµός ρητίνης.
15. Νόθευση περιοχών source και drain µε δόση 2×1015cm-2 P σε ενέργεια 35keV.
16. Καθαρισµός µε τη µέθοδο Piranha.
17. Εναπόθεση

passivation

TEOS

LPCVD

ενεργοποίηση της νόθευσης στους 710οC.
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SiO2

5000Å

και

ταυτόχρονη
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18. Λιθογραφία #3 για τον προσδιορισµό των παραθύρων των επαφών.
19. Εγχάραξη του passivation oxide µε BHF.
20. Αφαίρεση της ρητίνης.
21. Εναπόθεση Al για επαφές.
22. Λιθογραφία #4 για προσδιορισµό των µεταλλικών επαφών.
23. Εγχάραξη του Al.
24. Καθαρισµός ρητίνης.
Τα ονόµατα των δειγµάτων µε εναλλακτικά διηλεκτρικά πύλης και οι διαφοροποιήσεις
τους ως προς τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 22.

Πίνακας 22: Χαρακτηριστικά κατασκευής των δισκιδίων poly-Si TFT µε εναλλακτικά διηλεκτρικά πύλης.

∆ΕΙΓΜΑ Κρυσταλλοποίηση ∆ιηλεκτρικό πύλης Υλικό ηλεκτροδίου πύλης

T2
T5
T6
T8
T9

Κατευθυντική
2 ριπών
2 ριπών
SPC
SPC

TEOS SiOxNy
TEOS SiOxNy
HfO2
TEOS SiOxNy
HfO2

Poly-Si
Poly-Si
W
Poly-Si
W

Αµέσως, λοιπόν, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής µας προχωρήσαµε σε
µετρήσεις

των

χαρακτηριστικών

Ids-Vgs

των

τρανζίστορ

µας,

προκειµένου

να

διαπιστώσουµε τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. Ξεκινήσαµε από τα τρανζίστορ µε
SiOxNy για διηλεκτρικό πύλης, δηλαδή τα Τ2, Τ5, Τ8. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από το
παρακάτω Σχήµα 126, οι διατάξεις µας δυστυχώς δεν παρουσίασαν συµπεριφορά
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, ανεξαρτήτως του είδους κρυσταλλοποίησης. Έγιναν και
προσπάθειες να θεραπευθεί η κατάσταση µέσω ανοπτήσεων FGA, σε περίπτωση που
οφειλόταν σε τόσο µεγάλη πυκνότητα ατελειών που δεν επέτρεπαν την εφαρµογή του
δυναµικού στο κανάλι, αλλά απέβησαν άκαρπες. Μιας, λοιπόν, και δε φαίνεται να υπάρχει
πρόβληµα ακεραιότητας του διηλεκτρικού υµενίου (λόγω του ότι δεν παρουσιάζεται υψηλό
ρεύµα διαρροής µέσα από αυτό), αλλά µάλλον πρόβληµα µη εφαρµογής της τάσης στην
περιοχή του καναλιού, ώστε να υπάρξει η επιθυµητή επίδραση πεδίου, οδηγούµαστε στο
∆έσποινα Χ. Μόσχου
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συµπέρασµα ότι αυτή η αποτυχία οφείλεται ή στην κακή πρόσφυση του SiOxNy επάνω στο
poly-Si είτε στην αποτυχηµένη τοποθέτηση του ηλεκτροδίου ή των επιµεταλλώσεων, λόγω
τεχνολογικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Μια δεύτερη απόπειρα
κατασκευής θα µπορούσε να µας διαφωτίσει περαιτέρω.
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Vgs (V)

Σχήµα 126
SiOxNy.

Ρεύµα απαγωγού Isd σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vgs για τα δισκίδια µε οξείδιο πύλης

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στον Ιds-Vgs χαρακτηρισµό των τρανζίστορ µας µε
διηλεκτρικό πύλης W, δηλαδή τα Τ6, Τ9. Όπως βλέπουµε από το Σχήµα 127, ούτε αυτά τα
τρανζίστορ έχουν την επιθυµητή συµπεριφορά πεδίου, αφού παρουσιάζουν σηµαντική
αγωγή ρεύµατος τόσο και για αρνητικές πολώσεις της πύλης όσο και για θετικές. Και εδώ
προχωρήσαµε σε κάποια ανόπτηση, µήπως και αυτή η συµπεριφορά οφειλόταν σε
κάποιες παγίδες που θα µπορούσαν να παθητικοποιηθούν, αντιστρέφοντας την επίδρασή
τους. ∆υστυχώς, όπως βλέπουµε, και πάλι υπάρχει η ίδια συµπεριφορά, µε µειωµένα
όµως, επίπεδα ρεύµατος. Αυτό είναι µια ένδειξη ότι όντως, κάποιες από τις παγίδες που
υπήρχαν στο υµένιο ουδετεροποιήθηκαν και σταµάτησε η αγωγή ρεύµατος µέσω αυτών.
Προκειµένου να εντοπίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την αιτία του προβλήµατος
αυτού, υποβάλλαµε τους πυκνωτές που είχαµε κατασκευάσει µε ίδιες συνθήκες
εναπόθεσης του HfO2 και του W σε µία ίδια ανόπτηση. Όπως βλέπουµε από το Σχήµα
∆έσποινα Χ. Μόσχου
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128, πράγµατι µε την ανόπτηση µέρος των παγίδων ουδετεροποιείται, αφού και η κλίση
της καµπύλης γίνεται πιο απότοµη, άρα οι διεπιφανειακές καταστάσεις µειώνονται, και η
υστέρηση ελαχιστοποιείται, άρα και τα φορτία του οξειδίου. Αν δούµε, όµως, τις καµπύλες
Jg-Vg (Σχήµα 129), παρατηρούµε ότι µετά την ανόπτηση η αγωγή ρεύµατος µέσω του
οξειδίου της πύλης αυξάνεται. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µετά την ανόπτηση το ρεύµα που
διέρχεται από τη διάταξη είναι πιο πολύ ρεύµα διαρροής µέσω του οξειδίου και λιγότερο
ρεύµα επίδρασης πεδίου. Είναι, λοιπόν, πιθανό, η διάχυση του W που είχαµε εντοπίσει και
από προηγούµενα πειράµατα να διευκολύνει την αγωγή ρεύµατος µέσω του οξειδίου και να
µην επιτρέπει τη λειτουργία της διάταξης ως τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Συνεπώς,
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω βελτιστοποίηση της διαδικασίας εναπόθεσης του W
επάνω σε υµένια HfO2 προκειµένου να κατασκευαστούν επιτυχηµένες διατάξεις LTPS TFT
µε αυτά τα υλικά.

T6 ΠΡΟ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ
T6 ΜΕΤΑ ΑΝΟΠΤΗΣΗ
T9 ΠΡΟ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ
T9 ΜΕΤΑ ΑΝΟΠΤΗΣΗ
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abs(Ids) (A)
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1E-14
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Vgs (V)

Σχήµα 127
Ρεύµα απαγωγού Isd σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vgs για τα δισκίδια µε διηλεκτρικό
πύλης HfO2 και πύλες W, πριν και µετά την ανόπτηση FGA.
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ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ:ΠΡΙΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ:ΜΕΤΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ
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Σχήµα 128
Χωρητικότητα C σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τους πυκνωτές µε διηλεκτρικό
πύλης HfO2 και πύλες W, πριν και µετά την ανόπτηση ενεργοποίησης.
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Σχήµα 129
Ρεύµα διαµέσου της πύλης Ig σε συνάρτηση µε την τάση της πύλης Vg για τους πυκνωτές µε
διηλεκτρικό πύλης HfO2 και πύλες W, πριν και µετά την ανόπτηση ενεργοποίησης.
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6.4.

Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διαδικασίας εισαγωγής νέων

τεχνολογικών τροποποιήσεων στην κατασκευή SLS ELA TFT.

• Προσπαθήσαµε να κατασκευάσουµε πυκνωτές µε HfO2 ως οξείδιο πύλης. Βρέθηκε
απαραίτητος ο αρχικός καθαρισµός το παρεχόµενο δισκιδίου µε Piranha και BHF. Μετά
από διαδοχικές προσπάθειες, µπορέσαµε να τους κατασκευάσουµε χρησιµοποιώντας Al
ως ηλεκτρόδιο πύλης.

• ∆οκιµάστηκαν παραλλαγές για να δούµε την επίδραση της παρουσίας οξειδίου
πεδίου (field oxide) στις διατάξεις, της παρουσίας ενός πολύ λεπτού οξειδίου πύλης SiO2
κάτω από το κυρίως διηλεκτρικό HfO2 καθώς και έγινε µια πρώτη απόπειρα να
ενσωµατωθούν νανοκρυσταλλίτες µέσα στο διηλεκτρικό, προκειµένου να δούµε αν η
δηµιουργία διατάξεων µνηµών flash σε LTPS TFT είναι εφικτή. Σε όλα τα δείγµατα
παρατηρήσαµε έντονη παγίδευση φορτίων µέσα στο οξείδιο της πύλης. Επίσης,
συµπεράναµε και την καταλυτική σηµασία της παρουσίας οξειδίου πεδίου.

• ∆ιερευνήσαµε πιθανά εναλλακτικά υλικά για ηλεκτρόδια πύλης, συµβατά µε τις
χαµηλές θερµοκρασίες που απαιτούνται για LTPS TFT. Τα δύο υλικά που µελετήθηκαν
είναι το poly-Si και το βολφράµιο (W). Επίσης, κατασκευάστηκαν και διατάξεις µε πύλες Al
ως δοµές ελέγχου. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη ενός λεπτού υµενίου SiO2 κάτω από το
HfO2 βελτιστοποιεί τις διατάξεις, ενώ όλοι οι πυκνωτές ήταν λειτουργικοί.

• Οι C-V χαρακτηριστικές των πυκνωτών µε πύλες poly-Si έδειξαν χαµηλή πυκνότητα
διεπιφανειακών καταστάσεων και µικρή παγίδευση φορέων στο οξείδιο. Παρ’ όλα αυτά,
βρέθηκε ότι οι πυκνωτές αυτοί ευνοούσαν την έγχυση φορέων µέσα στο οξείδιο της πύλης
ενώ παρουσίασαν µη αποδεκτή αξιοπιστία.

• Για τις πύλες W, παρατηρήσαµε χειρότερη διεπιφάνεια W-HfO2. Επίσης,
παρατηρήσαµε µεγαλύτερη υστέρηση, ακόµα και για µικρά εύρη τάσεων, πιθανώς λόγω
διάχυσης του βολφραµίου. Το πρόβληµα της υστέρησης δε φάνηκε να µπορεί να
διορθωθεί µε κάποια ανόπτηση.

• ∆οκιµάσαµε να κατασκευάσουµε LTPS TFTs µε SiOxNy ή HfO2 ως διηλεκτρικό
πύλης και poly-Si ή W ως ηλεκτρόδιο πύλης αντίστοιχα. ∆υστυχώς καµία από τις διατάξεις
δεν ήταν λειτουργική, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1.

Συνολικά αποτελέσµατα έρευνας.

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν ο χαρακτηρισµός τρανζίστορ λεπτών
υµενίων

πολυκρυσταλλικού

πυριτίου,

κρυσταλλοποιηµένων

µε

την

προηγµένης

τεχνολογίας τεχνική SLS ELA, και ο µετέπειτα εντοπισµός των τεχνολογικών παραµέτρων
κατά την κατασκευή των διατάξεων που επηρεάζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των
τρανζίστορ, ώστε να µας επιτραπεί η βελτιστοποιηµένη κατασκευή τέτοιων, υψηλών
επιδόσεων, διατάξεων.
Αρχικά, στο κεφάλαιο 3, µελετήσαµε την επίδραση του πιο σηµαντικού
κατασκευαστικού βήµατος, της τεχνολογίας κρυσταλλοποίησης:

•

Προτείναµε µια νέα παράµετρο ηλεκτρικού χαρακτηρισµού : τη διαφορά Vg,max-Vth :

Εντοπίσαµε µια νέα ηλεκτρική παράµετρο, τη διαφορά της τάσης της πύλης για µέγιστη
τιµή της διαγωγιµότητας (Vg,max) µείον την τάση κατωφλίου (Vth) της διάταξης, η οποία
υπολογίζεται πολύ εύκολα γραφικά, µέσω των χαρακτηριστικών Ids-Vgs των διατάξεων.
Αποδείξαµε µαθηµατικά ότι είναι ανάλογη των παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου,
κυρίως µάλιστα των παγίδων που βρίσκονται εντοπισµένες στο άκρο της ενεργειακής
ζώνης (Ntband-edge), µη επηρεαζόµενη από άλλους τεχνολογικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τις γνωστές ηλεκτρικές παραµέτρους.

•

Εντοπίσαµε τα σηµεία ανωτερότητας της τεχνικής SPC κρυσταλλοποίησης σε σχέση µε

την SLS ELA : Συγκρίναµε την πιο παλιά και γνωστή µέθοδο κρυσταλλοποίησης του
πυριτίου, την SPC, µε µια από τις προηγµένες τεχνικές SLS ELA κρυσταλλοποίησης, αυτή
των 2 ριπών. Με αυτό τον τρόπο εντοπίσαµε τα σηµεία και τις αιτίες που κάνουν τα TFT σε
SLS ELA poly-Si να έχουν τόσο καλύτερες ηλεκτρικές επιδόσεις από τα αντίστοιχα SPC
κρυσταλλοποίησης. Όπως περιµέναµε, το δείγµα SPC παρουσιάζει τριπλάσια πυκνότητα
παγίδων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µιας και το µέγεθος των κόκκων του είναι πολύ
µικρότερο από ότι στην SLS ELA τεχνική, η ποιότητα της διεπιφάνειας poly-Si/SiO2 πολύ
χειρότερη, ενώ και η ίδια η ποιότητα του κάθε κόκκου είναι πολύ χαµηλότερη. Όλες αυτές οι
ιδιαιτερότητες της µικροδοµής του SPC poly-Si επηρεάζουν και την πάρα πολύ χαµηλή
∆έσποινα Χ. Μόσχου
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ευκινησία µ που βλέπουµε, σε σχέση πάντα µε το SLS ELA δείγµα, αλλά και την
υψηλότερη ευαισθησία του σε DC καταπόνηση, καθώς και εξηγεί τις παρατηρούµενες
διαφοροποιήσεις στους µηχανισµούς γήρανσης.

•

Βρήκαµε τα επί µέρους χαρακτηριστικά της µικροδοµής του υµενίου κάθε µεθόδου

SLS ELA κρυσταλλοποίησης : Μελετήσαµε το ίδιο το υµένιο του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου, όπως προκύπτει µετά την κάθε τεχνική SLS ELA κρυσταλλοποίησης, πριν ακόµη
κατασκευαστούν τρανζίστορ σε αυτό, χαρακτηρίζοντάς το µορφολογικά και οπτικά,
προκειµένου να συγκεντρώσουµε λεπτοµερή στοιχεία για τη µικροδοµή του. Ο
µορφολογικός χαρακτηρισµός έγινε µε τη χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης
SEM και AFM. Για καθεµιά από τις τεχνικές εντοπίστηκε η µικροδοµή που προκύπτει
(παράλληλα κοκκώδη όρια για την κατευθυντική, ορθογωνικοί κόκκοι για τις τεχνικές 22
ριπών, 26 ριπών, M×N και εξαγωνικοί ή τετραγωνικοί κόκκοι µε ακτινική ανάπτυξη των
κοκκωδών ορίων για τη σηµειακή κρυσταλλοποίηση).

•

Ανιχνεύσαµε µια γραµµική σχέση ανάµεσα σε οπτική (Εd) και ηλεκτρική (Vg,max-Vth)

παράµετρο χαρακτηρισµού : ∆ιεξάγαµε οπτικό χαρακτηρισµό 3 ενδεικτικών SLS ELA
υµενίων, καταγράφοντας τα φάσµατα διάδοσης Τ στο εύρος µηκών κύµατος του
υπεριώδους και του ορατού (250nm-900nm), εξάγοντας τη διηλεκτρική σταθερά κάθε
υµενίου µέσω ενός λογισµικού ανεπτυγµένου από εµάς. Ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά µια
πιθανή αναλογία ανάµεσα σε µία παράµετρο του οπτικού χαρακτηρισµού (Ed) και µια
ηλεκτρική παράµετρο (Vg,max-Vth).

•

Προτείνουµε ότι οι ιδιαιτερότητες των SLS ELA υµενίων οφείλονται και στο ότι το

µετά την κρυσταλλοποίηση υµένιο είναι µια κρυσταλλική τροποποίηση του πυριτίου (alloSi) : Προχωρήσαµε σε µετρήσεις φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας. Ο προσανατολισµός
της πολωµένης ακτίνας laser σε σχέση µε τα κοκκώδη όρια δε φάνηκε να έχει σηµαντική
επίδραση στα οπτικά χαρακτηριστικά των υµενίων, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι διάφορες
τεχνικές SLS ELA κρυσταλλοποίησης δίνουν ένα υλικό σηµαντικά διαφοροποιηµένο ως
προς την κρυσταλλικότητα από το άµορφο αλλά και το κρυσταλλικό Si, µε ελάχιστες
διαφοροποιήσεις, όµως, µεταξύ τους. Μετρήθηκαν και τα φάσµατα διάθλασης ακτίνων Χ
(XRD) των δειγµάτων µας, µε όλα τα δείγµατα να δείχνουν παρόµοια συµπεριφορά, µε µία
και µοναδική κορυφή να υπάρχει στις περίπου 21.5o. Η µοναδική γωνία XRD για πυρίτιο,
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κοντά στη δική µας (21.34o), που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι αυτή για µία
κρυσταλλική τροποποίηση του Si που ονοµάζεται allo-Si µια δοµή παρόµοια µε το γραφίτη.

•

∆ιερευνήσαµε την επίδραση των κοκκωδών ορίων διαφόρων τεχνικών SLS ELA στα

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των TFT : Προχωρήσαµε στον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των TFT
που κατασκευάστηκαν σε SLS ELA υµένια, προκειµένου να δούµε την επίδραση της
µικροδοµής των υµενίων στις ηλεκτρικές επιδόσεις των διατάξεων. Ξεκινήσαµε µελετώντας
την επίδραση των κοκκωδών ορίων πάνω στα τρανζίστορ µας, χαρακτηρίζοντας TFT
κατασκευασµένα µε διαφορετικές τεχνικές κρυσταλλοποίησης, µε τη µόνη διαφορά µεταξύ
των συγκρινόµενων διατάξεων να είναι ο προσανατολισµός του καναλιού σε σχέση µε τα
κοκκώδη όρια του υµενίου. Η διαφοροποίηση των ηλεκτρικών επιδόσεων λόγω του
προσανατολισµού σε κάθε τεχνική συνδέεται άµεσα µε τη γεωµετρία των κοκκωδών ορίων,
όπως αυτά προκύπτουν από την κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης, ενώ για κάθε τεχνική ο
βέλτιστος προσανατολισµός είναι συγκεκριµένος.

•

Εντοπίσαµε τα µικροδοµικά χαρακτηριστικά του υµενίου από τα οποία εξαρτώνται

τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των TFT και η συµπεριφορά τους κατά την dc καταπόνηση :
Συγκρίναµε διαφορετικές τεχνικές κρυσταλλοποίησης, µε τα κανάλια των τρανζίστορ πάντα
προσανατολισµένα στην προτιµητέα για κάθε τεχνολογία κατεύθυνση. Είδαµε ότι οι κύριοι
τεχνολογικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των
διατάξεων είναι η γεωµετρία και η ποιότητα των κοκκωδών ορίων, η ενδοκρυσταλλική
ποιότητα του κόκκου αλλά και η επιφανειακή τους τραχύτητα. Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες
επηρεάζουν και τη συµπεριφορά των διατάξεων κατά τη dc καταπόνησή τους. Επίσης,
είδαµε ότι η καλή ποιότητα πολυκρυσταλλικού πυριτίου, λοιπόν, δηλαδή η µικρή διαφορά
Vg,max-Vth, είναι απαραίτητη για να επιτύχουµε υψηλές ευκινησίες, αλλά η επίδραση της
επιφανειακής τραχύτητας δε θα πρέπει να αγνοηθεί, µιας και µπορεί να υποβαθµίσει
σηµαντικά τις επιδόσεις ενός TFT.

•

Μελετήσαµε την επίδραση του µεγέθους του κόκκου στην αξιοπιστία των διατάξεων,

για υµένια µε ορθογωνικούς κόκκους : Το πιο ευαίσθητο στην καταπόνηση δείγµα
αποδείχθηκε αυτό µε το µικρότερο µήκος κόκκου, αφού µικρότερα κρυσταλλικά πεδία
σηµαίνει περισσότερες επιφανειακές προεξοχές του υµενίου του poly-Si στο οξείδιο της
πύλης, συνεπώς περισσότερα σηµεία τοπικής ενίσχυσης του κατακόρυφου ηλεκτρικού
πεδίου και άρα αυξηµένη έγχυση φορέων στο οξείδιο.
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Στο κεφάλαιο 4, εξετάσαµε την σχέση άλλων κρίσιµων κατασκευαστικών
βηµάτων για τα SLS ELA TFT µε τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά:

•

Μελετήσαµε την επίδραση της µεθόδου εναπόθεσης του διηλεκτρικού πύλης στα

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και την αξιοπιστία των SLS ELA TFT : ∆οκιµάσαµε δύο τεχνικές:
την PECVD και την LPCVD TEOS εναπόθεση. Οι ηλεκτρικές παράµετροι των διατάξεων µε
LPCVD οξείδιο ήταν σαφώς ανώτερες, δεδοµένου και ότι αυτό το διηλεκτρικό δεν υφίσταται
τη ζηµιά του βοµβαρδισµού του µε ιόντα όπως το PECVD. Οι ατέλειές του, όµως, φαίνεται
να είναι λιγότερο εύκολα θεραπεύσιµες µέσω FGA, από ό,τι του PECVD. Προχωρήσαµε
στον έλεγχο της αξιοπιστίας των διατάξεων, διαπιστώνοντας ότι το δείγµα µε LPCVD
οξείδιο είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Επίσης, διαπιστώσαµε αντίστροφους µηχανισµούς στην
έγχυση φορτίων στο οξείδιο, λόγω της διαφορετικής φύσης και ποιότητας των οξειδίων,
αλλά η δηµιουργία παγίδων στο poly-Si κατά τη διάρκεια της καταπόνησης βρέθηκε
ανεξάρτητη του διηλεκτρικού της πύλης.

•

Αναλύθηκε ο ρόλος της νόθευσης του καναλιού στην ηλεκτρική συµπεριφορά των

SLS ELA TFT : Χαρακτηρίζοντας τρανζίστορ n- και p- καναλιού, διαπιστώσαµε ότι είναι
δυνατόν λόγο της p- τύπου νόθευσης να υπάρχει µικρότερη πυκνότητα παγίδων στο
υµένιο του πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Αυτή η ανωτερότητα των p- τύπου TFT αποδόθηκε
στο µεγαλύτερο µέγεθος κόκκου ύστερα από p- τύπου νόθευση και στην απουσία του
φαινοµένου doping segregation σε αυτά. Για αυτό το λόγο, πιθανώς και να παρατηρούµε
και τη µικρότερη επίδραση της κατεύθυνσης του καναλιού στις ηλεκτρικές παραµέτρους
των p- TFT.

•

Εξετάστηκε ο ρόλος της νόθευσης του καναλιού στην αξιοπιστία των SLS ELA TFT :

Από τη µελέτη της αξιοπιστίας SLS ELA TFT n- και p- καναλιού, προσανατολισµένων και
στις δύο κατευθύνσεις, για τα n- καναλιού βλέπουµε µεγάλη διαφοροποίηση ανάµεσα
στους δύο προσανατολισµούς. Απεναντίας, για τα p- καναλιού οι δύο προσανατολισµοί
δείχνουν παρόµοια συµπεριφορά. Ακόµη, διαπιστώσαµε ότι η δηµιουργία διεπιφανειακών
καταστάσεων από τους θερµούς φορείς είναι ένας δευτερεύων µηχανισµός γήρανσης για
τα p- TFT, σε σχέση µε την έγχυση φορτίων προς το οξείδιο. Παρατηρήσαµε µείωση της
Gm,max, πολύ µικρότερη για τα p- τύπου TFT που αποδόθηκε σε µικρότερο ρυθµό γένεσης
παγίδων στο υµένιο του πολυκρυσταλλικού πυριτίου από ότι για τα n- τύπου.
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•

Μελετήσαµε τις επιπτώσεις από τη µείωση του πλάτους του καναλιού W στα SLS

ELA TFT : Η κύρια αιτία για αυτά τα φαινόµενα φάνηκε να είναι η επίδραση των
υποβαθµισµένων άκρων (λόγω των διαδικασιών της εγχάραξης και της νόθευσης) του
καναλιού που αυξάνεται όσο µειώνεται το W, µε αποτέλεσµα τη µείωση των ηλεκτρικών
επιδόσεων των διατάξεων Το πόσο υποβαθµισµένα θα είναι αυτά τα άκρα, και άρα πόσο
έντονα τα φαινόµενα λόγω µείωσης του W, εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά των
κοκκωδών ορίων κάθε υµενίου.

•

Ερευνήσαµε τις επιδράσεις µικρού µήκους καναλιού L στα SLS ELA TFT, αρχικά

προχωρώντας σε χαρακτηρισµό TFT M×N κρυσταλλοποίησης : Και για τους δύο
προσανατολισµούς καναλιού είδαµε µείωση της Vth µε µειούµενο µήκος καναλιού L, όπως
είναι και το τυπικά αναµενόµενο από τη βιβλιογραφία για poly-Si TFT, λόγω της επίδρασης
της πόλωσης του απαγωγού στο φορτίο του καναλιού. Επίσης, και για τις δύο
κατευθύνσεις, είδαµε ότι η ευκινησία µ παρουσιάζει ένα τοπικό µέγιστο σε σχέση µε το
µήκος L για µια ενδιάµεση τιµή του, κοντά στο 1,3µm. Καταλήξαµε σε δύο µηχανισµούς
που καθορίζουν αυτό το µέγιστο: ένα µηχανισµό µείωσης της µ για µειούµενο L (για µικρά
µήκη) και ένα µηχανισµό αύξησής της για µειούµενο L (για µεγάλα µήκη). Ο πρώτος
θεωρήθηκε ότι είναι ηλεκτρικής φύσεως ενώ ο δεύτερος τεχνολογικής. Βέλτιστη τιµή σε
σχέση µε το µήκος παρατηρήθηκε και για την πυκνότητα παγίδων Dts για το ίδιο L όπως
και για τη µ. Ο µηχανισµός µείωσης της Dts για µειούµενο L είναι ο ίδιος µε αυτόν της µ. Η
αύξηση της Dts για µειούµενο L αποδόθηκε στο αυξηµένο φορτίο του καναλιού στην
υποκατώφλια περιοχή εξαιτίας της µείωσης του µήκους του καναλιού. Ο συνδυασµός
αυτών των δύο µηχανισµών προσδιορίζει το βέλτιστο µήκος καναλιού, όσον αφορά την
παράµετρο Dts.

•

Ερευνήσαµε τις επιδράσεις µικρού µήκους καναλιού L στα SLS ELA TFT και για

διαφορετική

τεχνική

κρυσταλλοποίησης

(κρυσταλλοποίηση

µε

χρήση

σπόρου)

:

Προχωρήσαµε µε χαρακτηρισµό TFT n- καναλιού κρυσταλλοποιηµένων µε την τεχνική
χρήσης σπόρου. Για αυτή την τεχνολογία κρυσταλλοποίησης παρατηρείται µόνο αύξηση
της ευκινησίας µε µειούµενο L, και όχι µηχανισµός µείωσης για πολύ µικρά µήκη, λόγω του
ότι ο µηχανισµός µείωσης της ευκινησίας εξαιτίας της αύξησης της επιφανειακής σκέδασης
είναι πολύ πιο ήπιος στην τεχνική κρυσταλλοποίησης µε χρήση σπόρου, εξαιτίας της
διαφορετικής δοµής των κοκκωδών ορίων. O µηχανισµός αύξησης της Dts παρατηρείται, εν
αντιθέσει µε το µηχανισµό αύξησης της µ, γιατί η προέλευσή του είναι καθαρά λόγω της
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γεωµετρικής προσέγγισης της περιοχής του απαγωγού µε την πηγή, που είναι η ίδια για
όποια τεχνολογία κρυσταλλοποίησης και αν χρησιµοποιήσουµε.
Στο κεφάλαιο 5, εξετάσαµε την επίδραση της τοπολογίας στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των SLS ELA TFT:

•

Εντοπίσαµε πιθανά αίτια για το χαµηλότερο yield διατάξεων SLS ELA TFT κάτω

πύλης : Χαρακτηρίσαµε διατάξεις τρανζίστορ τόσο επάνω όσο και κάτω πύλης και
συγκρίνοντας

τα

ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά

τους.

Ξεκινήσαµε

από

την

τεχνική

κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης. Από τα ποσοστά λειτουργίας (yield) για τα TFT επάνω
πύλης και για τις δύο τεχνικές κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης τα ποσοστά των
λειτουργικών τρανζίστορ είναι αρκετά υψηλά. Από ανάλογη µελέτη για TFT ίδιας
κρυσταλλοποίησης αλλά τοπολογίας κάτω πύλης, από όπου η εικόνα του yield ήταν πολύ
διαφορετική. Το ποσοστό των λειτουργικών τρανζίστορ µειώνεται δραµατικά σε πολύ
χαµηλά επίπεδα. Επίσης, παρατηρούµε ότι το πρόβληµα της διαρροής µέσω του οξειδίου
πύλης είναι πολύ σηµαντικό για αυτήν την τοπολογία και είναι δραµατικά αυξηµένο (6070%) για την τεχνική της µίας ριπής. ∆ύο λόγοι θεωρήθηκαν πιθανοί για αυτό το άσχηµο
αποτέλεσµα: 1ον το πολύ µικρό πάχος του κάτω οξειδίου (50 nm) σε σχέση µε το πάχος
του poly-Si της κάτω πύλης (200 nm) είναι πολύ πιθανόν να δηµιουργεί προβλήµατα
κάλυψης (step coverage) κατά την εναπόθεσή του και 2ον το γεγονός ότι το a-Si
εναποτίθεται πάνω στο κάτω οξείδιο και µετά ακολουθεί η διαδικασία της SLS ELA
κρυσταλλοποίησης, η οποία αυξάνει τη θερµική καταπόνηση της υφιστάµενης δοµής ενώ
καταστρέφει και τη διεπιφάνεια λόγω της επανακρυσταλλοποίησης του υµενίου.

•

Συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας διατάξεων επάνω και κάτω πύλης :

Προκειµένου να καταφέρουµε να συγκρίνουµε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δύο
τοπολογιών µελετήσαµε τις τοπολογίες επάνω και κάτω πύλης για κρυσταλλοποίηση µε τη
χρήση σπόρου, όπου το πάχος του poly-Si της κάτω πύλης µειώθηκε στο µισό, µε
αποτέλεσµα το yield των TFT κάτω πύλης να προσεγγίζει αυτό των επάνω. Η ανωτερότητα
της επάνω πύλης φαίνεται ξεκάθαρα τόσο από τη µεγαλύτερη ευκινησία τους όσο και από
τις χαµηλότερες πυκνότητες παγίδων.

•

Μελετήθηκε και η πιο σύνθετη τοπολογία της διπλής πύλης (µε ταυτόχρονη

παρουσία επάνω πύλης στην επάνω επιφάνεια του υµενίου του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου και κάτω πύλης στην κάτω επιφάνεια) : Οι χαρακτηριστικές της κάτω λειτουργίας
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για όλα τα τρανζίστορ δείχνουν πολύ χειρότερα χαρακτηριστικά αγωγής, όπως εξάλλου θα
περιµέναµε λόγω της µειωµένης ποιότητας της κάτω διεπιφάνειας. Επίσης, οι
χαρακτηριστικές µετάδοσης των TFT διπλής πύλης, που µετρήθηκαν σε σχέση είτε µε την
επάνω είτε µε την κάτω πύλη, βρέθηκε ότι επηρεάζονται σηµαντικά από την πόλωση της
αντίθετης πύλης υπονοώντας ότι η διάταξη είναι πλήρως απογυµνωµένη. Οι ηλεκτρικές
παράµετροι των διατάξεων (Vth, Gm,max, S) φαίνεται να µπορούν να ρυθµιστούν από την
πόλωση της κάτω πύλης. Η καθεµιά τους, όµως, εξαρτάται από την πόλωση βάσει δικών
της µηχανισµών. Επίσης, είδαµε ότι τα µήκη των πυλών επηρεάζουν σηµαντικά τους
µηχανισµούς αυτούς.

•

Αναπτύξαµε ένα φυσικό µοντέλο για την τάση κατωφλίου ενός ασύµµετρου TFT

διπλής πύλης µε µεγαλύτερο µήκος επάνω πύλης από ότι κάτω : Προκειµένου να το
επιτύχουµε αυτό, υπολογίσαµε την ισοδύναµη τάση κατωφλίου µιας διάταξης που
αποτελείται από το συνδυασµό ενός συµµετρικού TFT διπλής πύλης (µε ίσα µήκη επάνω
και κάτω πύλης) και ενός TFT επάνω πύλης συνδεδεµένων σε σειρά. Καταλήξαµε ότι η
εξίσωση που συνδέει τη Vth της εν λόγω διάταξης µε την πόλωση της πίσω πύλης Vgb είναι
η λύση ενός τριωνύµου. Θεωρήσαµε ότι η δεύτερη λύση είναι αυτή που περιγράφει σωστά
τα δεδοµένα µας, µιας και η µορφή της είναι πιο κοντά στα πειραµατικά αποτελέσµατα.

•

Χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο µας για µαθηµατική προσαρµογή του στα πειραµατικά

µας δεδοµένα : Η προσαρµογή του µοντέλου στα πειραµατικά δεδοµένα της κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Πήραµε ρεαλιστικές τιµές για
τις πυκνότητες διεπιφανειακών καταστάσεων ενώ για όλα τα τρανζίστορ η διαφορά της
ποιότητας ανάµεσα στην επάνω και την κάτω διεπιφάνεια είναι σηµαντική, όπως εξάλλου
έχουµε διαπιστώσει και από τον χαρακτηρισµό των τοπολογιών µίας πύλης. Παρόλα αυτά,
διαπιστώνουµε αποκλίσεις αρκετά σηµαντικές από διάταξη σε διάταξη, πράγµα µη
αναµενόµενο για TFT ίδιας τεχνολογίας κατασκευής. Επίσης, βλέπουµε διαφορετικό
πρόσηµο για το παγιδευµένο φορτίο ανάµεσα στο πάνω και στο κάτω οξείδιο. Αυτές οι
παρατηρήσεις µας οδήγησαν στην εφαρµογή του µοντέλου µας και για τρανζίστορ άλλης
τεχνολογίας κρυσταλλοποίησης (κρυσταλλοποίηση µε τη χρήση σπόρου), προκειµένου να
διαπιστώσουµε την αξιοπιστία του αλλά και τα όριά του. Όµως, οι καµπύλες της
µαθηµατικής προσαρµογής δεν είναι τόσο ιδανικές όσο ήταν για την προηγούµενη
τεχνολογία κρυσταλλοποίησης, ενώ οι αριθµητικές τιµές των παραµέτρων που προέκυψαν
έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά: φαίνεται καθαρά η κατά πολύ κατώτερη ποιότητα της
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κάτω διεπιφάνειας, αλλά υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσα στις διατάξεις, µε
αποτέλεσµα να µη γνωρίζουµε αν η εικόνα που δίνει το µοντέλο είναι πραγµατική ή
οφείλεται πράγµατι σε τόσο µεγάλες αποκλίσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας.
Στο κεφάλαιο 6, προχωρήσαµε στη διαδικασία ανάπτυξης LTPS TFT µε
τροποποιήσεις στην τυπική διαδικασία κατασκευής τους:

•

Έναποθέσαµε µε sputtering HfO2 επάνω σε συµβατικά wafers πυριτίου : Μετά τις

αρχικές δοκιµές, διαπιστώσαµε την ανάγκη για βελτιστοποίηση της διαδικασίας και
καλύτερη βαθµονόµηση του συστήµατος, µιας και επρόκειτο για διαδικασία εναπόθεσης
που δεν είχε επαναληφθεί στο εργαστήριο. Για αυτό το λόγο προχωρήσαµε και σε δεύτερη
προσπάθεια, έχοντας υποβάλλει τώρα σε αρχικό καθαρισµό το παρεχόµενο δισκιδίου µε
Piranha και BHF, προκειµένου να µην υπάρχει ούτε το αρχικό native oxide κατά την
εναπόθεση.

•

Κατασκευάσαµε πυκνωτές MOS µε HfO2 ως διηλεκτρικό πύλης : Το υλικό που

επιλέχτηκε για ηλεκτρόδιο της πύλης ήταν το Al, παρότι είναι ένα υλικό µη συµβατό µε τις
διαδικασίες χαµηλής θερµοκρασίας των LTPS TFT, µιας και ο σκοπός µας σε αυτή τη
φάση ήταν να ελέγξουµε την ποιότητα και τις επιδόσεις του διηλεκτρικού, καθώς και να
βρούµε τις βέλτιστες συνθήκες κατασκευής. Παρατηρήσαµε σε όλα τα δείγµατα το
φαινόµενο της υστέρησης των καµπυλών, δείγµα, δηλαδή, παγίδευσης φορτίων µέσα στο
οξείδιο της πύλης. Επίσης, συµπεράναµε και την καταλυτική σηµασία της παρουσίας
οξειδίου πεδίου στις επιδόσεις των πυκνωτών, µιας και το µοναδικό δείγµα που είχε
παρουσιάζει τόσο πολύ αυξηµένο µέσο όρο EOT σε σχέση µε τα άλλα δείγµατα, ενώ είχε
πολύ µεγάλη ανοµοιοµορφία από διάταξη σε διάταξη, ήταν αυτό χωρίς οξείδιο πεδίου.

•

Συνεχίσαµε ερευνώντας το καλύτερο υλικό για ηλεκτρόδιο πύλης, ώστε αυτό να είναι

συµβατό µε τις χαµηλές θερµοκρασίες που απαιτούνται για ανάπτυξη LTPS TFT : Τα δύο
υλικά που µελετήθηκαν για ηλεκτρόδια πύλης, ως συµβατά µε τη διαδικασία κατασκευής
LTPS TFT, είναι το poly-Si και το βολφράµιο (W). Επίσης, κατασκευάστηκαν και διατάξεις
µε πύλες Al ως δοµές ελέγχου. Ήταν φανερή η ανώτερη ποιότητα του δείγµατος µε
παρουσία λεπτού οξειδίου, καθώς έχει πολύ µικρότερο επίπεδο τάσης επίπεδων ζωνών
Vfb (άρα πολύ λιγότερα σταθερά φορτία στο οξείδιο) αλλά και πολύ µικρότερη υστέρηση
(πολύ λιγότερα ευκίνητα φορτία στο οξείδιο). Είδαµε ότι την καλύτερη συµβατότητα µε το
HfO2 έχει το Αl, ως υλικό πύλης. Όµως, µιας και αυτό δεν είναι συµβατό µε τις διαδικασίες
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χαµηλών θερµοκρασιών που χρειαζόµαστε για την κατασκευή LTPS TFT, θα πρέπει να
επιλέξουµε ένα εκ των poly-Si και W ώστε να επιτύχουµε την κατασκευή TFT µε
διηλεκτρικό HfO2. Παρότι, όµως, το poly-Si δίνει χαµηλότερη πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων και καλύτερα χαρακτηριστικά χωρητικότητας, η πολύ χαµηλή του αξιοπιστία
σε συνδυασµό µε τη χαµηλή του πρόσφυση επάνω στο διηλεκτρικό µας δεν επιτρέπουν
την κατασκευή λειτουργικών τρανζίστορ. Για αυτό το λόγο, ως καταλληλότερη επιλογή
πύλης για HfO2 ως διηλεκτρικό κρίνεται το W.

•

Προσπαθήσαµε να κατασκευάσουµε LTPS TFT µε εναλλακτικά διηλεκτρικά πύλης :

Έχοντας κάνει, λοιπόν, όλη την προεργασία σε δισκίδια µονοκρυσταλλικού πυριτίου,
αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στον απώτερο σκοπό µας: στην εισαγωγή δηλαδή αυτών
των τεχνολογικών τροποποιήσεων στα LTPS TFTs. Η πρώτη τροποποίηση που
σκεφτήκαµε να εισάγουµε ήταν να αντικαταστήσουµε το συµβατικό διηλεκτρικό πύλης SiO2
µε SiOxNy Η δεύτερη τροποποίηση στη διαδικασία κατασκευής LTPS TFT στην οποία
προχωρήσαµε ήταν, όπως προαναφέραµε, η χρήση του υλικού υψηλής διηλεκτρικής
σταθεράς HfO2 για διηλεκτρικό πύλης Ακολουθήθηκε µια συγκεκριµένη διαδικασία
κατασκευής SLS ELA LTPS TFT, σύµφωνα µε τα όσα συµπεράσµατα είχαµε εξάγει από τα
προηγούµενα πειράµατά µας. Αµέσως, λοιπόν, µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής µας
προχωρήσαµε σε µετρήσεις των χαρακτηριστικών Ids-Vgs των τρανζίστορ µας, προκειµένου
να διαπιστώσουµε τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. ∆υστυχώς διαπιστώσαµε ότι καµιά
διάταξη δεν ήταν λειτουργική, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση.
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7.2. Χρήσιµες µεθοδολογίες χαρακτηρισµού και προτάσεις για βελτιστοποίηση
των διαδικασιών κατασκευής SLS ELA TFT που προέκυψαν από αυτή τη διατριβή.

Προτεινόµενες νέες µεθοδολογίες χαρακτηρισµού:
1.

Η συστηµατική µέτρηση της διαφοράς Vg,max-Vth κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό

SLS ELA TFT δίνει έναν εύκολο, πειραµατικό τρόπο να εκτιµηθεί απευθείας η ποιότητα του
υµενίου του poly-Si, απαλλαγµένη από άλλους τεχνολογικούς παράγοντες.
2.

Η αντιπαραβολή των ηλεκτρικών παραµέτρων Vg,max-Vth και S κατά την καταπόνηση

ή τον απλό χαρακτηρισµό των διατάξεων θα µπορούσε να δώσει µια εύκολη εκτίµηση της
φύσης των παγίδων, µιας και η πρώτη αντικατοπτρίζει κυρίως tail states ενώ η δεύτερη
midgap states.
3.

Μέσω της παραµέτρου του οπτικού χαρακτηρισµού Ed και της αναλογικής σχέσης

της µε την παράµετρο Vg,max-Vth, θα µπορούσαµε µέσω οπτικών µετρήσεων σε απλά
υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου να έχουµε µια εκτίµηση της ποιότητας των τρανζίστορ
που θα κατασκευαστούν σε αυτά, πριν ακόµα τα κατασκευάσουµε.
4.

Με τη χρήση του φυσικού µοντέλου που αναπτύξαµε, µπορούµε να υπολογίζουµε

τις πυκνότητες των παγίδων και των παγιδευµένων φορτίων σε διατάξεις διπλής πύλης µε
ασύµµετρα µήκη πυλών.
Προτάσεις από µελέτη τεχνικών κρυσταλλοποίησης:
1.

Η ιδιαιτερότητα των οπτικών ιδιοτήτων και της µικροδοµής των υµενίων SLS ELA

κρυσταλλοποίησης σε σχέση µε τα ήδη υπάρχοντα υµένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου θα
µπορούσε να αξιοποιηθεί για περαιτέρω ανάπτυξη νέων εφαρµογών.
2.

Κατά την κατασκευή SLS ELA TFT θα πρέπει να µελετάται προσεκτικά ο

προσανατολισµός του καναλιού για κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης, µιας και η επίδραση
της κάθε τεχνικής στην κατευθυντικότητα του υµενίου είναι διαφορετική.
3.

Η αυξηµένη ευκινησία επίδρασης πεδίου των TFT είναι συνδυασµός τόσο καλής

ποιότητας του υµενίου του poly-Si αλλά και της επιφανειακής του τραχύτητας.
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4.

Οι µηχανισµοί καταπόνησης των SLS ELA TFT εξαρτώνται εκτός από τις συνθήκες

λειτουργίας των τρανζίστορ και από τη µικροδοµή (τραχύτητα, ενδοκρυσταλλική ποιότητα,
κοκκώδη όρια, µέγεθος κόκκου) του υµενίου του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, και άρα θα
πρέπει για κάθε τεχνική κρυσταλλοποίησης να χρησιµοποιούνται βελτιστοποιηµένες
συνθήκες λειτουργίας.
Προτάσεις από µελέτη κρίσιµων κατασκευαστικών βηµάτων:
1.

Η χρήση της τεχνικής LPCVD για την εναπόθεση του διηλεκτρικού πύλης δίνει

διατάξεις υψηλότερων επιδόσεων αλλά µε µικρότερη αντοχή στην καταπόνηση.
2.

Η p- τύπου νόθευση στο κανάλι πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι δυνατόν να δώσει

αυξηµένη ποιότητα και µικρότερη επίδραση των κοκκωδών ορίων στη λειτουργία των
διατάξεων.
3.

Η επίδραση των υποβαθµισµένων άκρων του καναλιού µπορεί να υποβαθµίσει τις

επιδόσεις των διατάξεων µικρού πλάτους καναλιού περαιτέρω από το αναµενόµενο.
4.

Η ύπαρξη των δύο ανταγωνιστικών µηχανισµών µε τη µείωση του L (ένας µείωσης

της µ µε το L για πολύ µικρά µήκη και ένας αύξησης για µεγαλύτερα µήκη και αντίστοιχα
για τη Dts) καθορίζουν ένα βέλτιστο µήκος καναλιού, µε τη χρήση του οποίου τα τρανζίστορ
θα

παρουσιάζουν

τις

καλύτερες

δυνατές

επιδόσεις

για

τη

δεδοµένη

τεχνική

κρυσταλλοποίησης.
Προτάσεις από µελέτη διαφορετικών τοπολογιών:
1.

Το ποσοστό των λειτουργικών τρανζίστορ για τοπολογίες κάτω πύλης θα είναι πολύ

µικρότερο από αυτό της επάνω πύλης, αν το πάχος του κάτω οξειδίου δεν είναι συγκρίσιµο
µε το πάχος του πολυκρυσταλλικού πυριτίου της κάτω πύλης.
2.

Η κάτω διεπιφάνεια θα παρουσιάζει µεγαλύτερη πυκνότητα παγίδων λόγω της SLS

ELA διαδικασίας που αυξάνει τη θερµική καταπόνηση της υφιστάµενης δοµής και της
επανακρυσταλλοποίησης του υµενίου.
3.

Οι ηλεκτρικές παράµετροι SLS ELA TFT διπλής πύλης, µε το υµένιο του

πολυκρυσταλλικού πυριτίου να είναι πλήρως απογυµνωµένο, µπορούν να ρυθµιστούν
κατά το επιθυµητό, πολώνοντας κατάλληλα την κάτω πύλη.
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Προτάσεις για τη χρήση HfO2 ως διηλεκτρικού πύλης στα LTPS TFT:
1.

Προτείνεται ο αρχικός καθαρισµός του δισκιδίου µε Piranha και BHF πριν την

εναπόθεση HfO2 και η χρήση οξειδίου πεδίου για την κατασκευή διατάξεων µε αυτό το
διηλεκτρικό.
2.

Ως καταλληλότερο ηλεκτρόδιο πύλης για HfO2 ως διηλεκτρικό πύλης, κρίνεται το Al,

αλλά λόγω των υπερβολικά υψηλών θερµοκρασιών που απαιτούνται, σε σχέση µε τις
επιτρεπόµενες για SLS ELA διαδικασίες, προτιµητέο είναι το W. Το poly-Si, λόγω της πολύ
χαµηλής του πρόσφυσης στο διηλεκτρικό και της µη αποδεκτά χαµηλής αξιοπιστίας των
διατάξεων, δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
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7.3.

•

Μελλοντικές προοπτικές έρευνας που βασίζονται σε αυτή την εργασία.

∆ιερεύνηση της σηµασίας της διαφοράς Vg,max-Vth κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό

και άλλων διατάξεων, σε συνδυασµό µε άλλου τύπου µετρήσεις (π.χ. DLTS) προκειµένου
να προσδιοριστεί επακριβώς η πληροφορία που δίνει και να µπορέσουµε να διαχωρίσουµε
τις παγίδες που δηµιουργούνται από DC καταπόνηση, AC καταπόνηση, ακτινοβόληση µε
βάση αυτή την παράµετρο.

•

Συστηµατική οπτική µελέτη για περισσότερες τεχνικές κρυσταλλοποίησης µε υµένια

διαφορετικής ποιότητας, ώστε να διαπιστωθεί αν η αναλογική σχέση που εντοπίστηκε για
τρεις τεχνικές SLS ELA είναι γενικευµένη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί συστηµατικά για
την πρόβλεψη της διαφοράς Vg,max-Vth.

•

Βελτιστοποιηµένη και πιο λεπτοµερής εξέταση των οπτικών ιδιοτήτων και της

κρυσταλλικής δοµής των SLS ELA υµενίων για πιθανές οπτικές ή άλλες ηλεκτρονικές
εφαρµογές τους.

•

Μελέτη της επίδρασης της p- τύπου νόθευσης στη µικροδοµή SLS ELA υµενίων

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, πριν την κατασκευή TFT επάνω σε αυτά.

•

Εφαρµογή του µοντέλου της τάσης κατωφλίου TFT διπλής πύλης µε ασύµµετρα

µήκη πυλών για διατάξεις βελτιστοποιηµένες για αυτό το σκοπό.

•

Εκ νέου προσπάθεια κατασκευής SLS ELA TFT HfO2 µε πύλες W, βασισµένοι στις

τεχνικές παραµέτρους και τα συµπεράσµατα που έχουν πλέον προκύψει και απόπειρα
κατασκευής flash µνηµών σε αυτά τα τρανζίστορ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κώδικες µαθηµατικής προσαρµογής οπτικών µοντέλων

Αλγόριθµος Fortran για µαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου
Forouhi Bloomer στα πειραµατικά δεδοµένα της οπτικής διάδοσης Τ
λεπτών υµενίων.
!
! Forouhi_Bloomer model of refraction index
! Fitting of Reflectance (R) or Transmitance (T) from experimental data in file 'experimental.txt'.
! Initial values and step from file 'input.txt'.
! Results of fitting 'output.txt'.
! Overwrites 'input.txt' with calculated parameters, so if rerun fitting is initialized with
! the previously calculated values.
! Writes input file with values of parameters for Forouhi_Bloomer in'C:\Documents and Settings
!\Despoina\My Documents\FORTRAN\Forouhi_Bloomer\input_for_Forouhi_Bloomer.txt'),so we can run directly
! Forouhi_Bloomer.exe and obtain the calculated curve.
! x(1):nap
! x(2):A
! x(3):B
! x(4):C
! x(5):Eg
! x(6):d1
!

program minimizer
implicit real*8 (A-H,O-Z)
external FCN
open(unit=10,file='input.txt',status='unknown')
open(unit=11,file='output.txt',status='unknown')
call MINUIT(FCN,FUTIL)
close(10)
close(11)
stop
end

subroutine FCN(N,G,F,X,I)
implicit real*8 (A-H,O-Z)
dimension X(*),G(*)
dimension x1(250:900),y1(250:900)

real*8 n0,n1,k1,g1,g2,h1,h2,n2,k2,
c
a1,gamma1,lamda,T,R,pi,exp,A,B,C,D,
c
ara1,argamma1,arRa,arRb,parRa,parR,E,h,cl,
c
Q,B0,C0
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n0=1.0
pi=3.14
exp=2.72
h=4.136E-15
cl=2.998E8
F=0.0
open(unit=12,file='experimental.txt')
if(i.eq.1) then
print*,'Importing reflection file'
print*
do 5 j01=900,250,-1
read(12,*) x1(j01),y1(j01)
5 continue
print*, 'Finished importing reflection file'
close(12)
endif
Q=0.5*(sqrt((abs(4.0*x(4)-(x(3)**2)))))
B0=(x(2)/Q)*(-((x(3)**2)/2.0)+x(5)*x(3)-(x(5)**2)+x(4))
C0=(x(2)/Q)*(((x(5)**2)+x(4))*(x(3)/2.0)-2.0*x(5)*x(4))
open(8,file='cryst.Si_n_k.txt')
do 20 j11=250,900,1
read(8,'(F20.15,1X,F20.15,1X,F20.15)') lamda,n2,k2
E=(h*cl)/(j11/1000000000.0)
n1=(x(1)*(B0*E+C0))/((E**2)-x(3)*E+x(4))
k1=(x(2)*((E-x(5))**2))/((E**2)-x(3)*E+x(4))
g1=((n0**2)-(n1**2)-(k1**2))/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
g2=((n1**2)-(n2**2)+(k1**2)-(k2**2))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
h1=(2.0*n0*k1)/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
h2=(2.0*((n1*k2)-(n2*k1)))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
A=2.0*(g1*g2+h1*h2)
B=2.0*(g1*h2-h1*g2)
C=2.0*(g1*g2-h1*h2)
D=2.0*(g1*h2+h1*g2)
ara1=2.0*pi*k1*x(6)
argamma1=2.0*pi*n1*x(6)
arRa=(g1**2+h1**2)
arRb=(g2**2+h2**2)
parRa=arRa*arRb
lamda=lamda/1000000000.0
a1 = ara1/(j11/1.0E9)
gamma1= argamma1/(j11/1.0E9)
parR=(exp**(2.0*a1)+parRa*(exp**((-2.0)*a1))
c +C*cos(2.0*gamma1)+D*sin(2.0*gamma1))
R=((arRa*(exp**(2.0*a1))+arRb*(exp**((-2.0)*a1))
c
+A*cos(2.0*gamma1)+B*sin(2.0*gamma1))/(parR))*100.0
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T=100.0*((n2/n0)*((((1.0+g1)**2)+(h1**2))*(((1.0+g2)**2)+(h2**2)))
c/parR)
f=f+((y1(j11)-T)/1.0)*((y1(j11)-T)/1.0)
20 continue
close(8)
if(i.eq.3) then
print*,'Finished'
print*
open(unit=14,file='C:\Documents and Settings\Despoina\My Documents
c\FORTRAN\Forouhi_Bloomer\input_for_Forouhi_Bloomer.txt')
write(14,'(F23.10)') x(1)
write(14,'(F23.10)') x(2)
write(14,'(F23.10)') x(3)
write(14,'(F23.10)') x(4)
write(14,'(F23.10)') x(5)
write(14,'(F23.20)') x(6)
close(14)
rewind 10
write(10,'(9Hset title)')
write(10,'(28HForouhi Bloomer minimization)')
write(10,'(10Hparameters)')
write(10,'(8H1'' x1 '' ,F23.8,1X,F23.8)') x(1),abs(x(1)/100)
write(10,'(8H2'' x2 '' ,F23.8,1X,F23.8)') x(2),abs(x(2)/100)
write(10,'(8H3'' x3 '' ,F23.8,1X,F23.8)') x(3),abs(x(3)/100)
write(10,'(8H4'' x4 '' ,F23.8,1X,F23.8)') x(4),abs(x(4)/100)
write(10,'(8H5'' x5 '' ,F23.8,1X,F23.8)') x(5),abs(x(5)/100)
write(10,'(8H6'' x6 '' ,E23.6,1X,E23.6)') x(6),abs(x(6)/100)
write(10,*)
write(10,'(4Hmini)')
write(10,'(4Hexit)')
write(10,'(3Hend)')
endif
return
end
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Αλγόριθµος Fortran για αναπαραγωγή της ανακλαστικότητας R,
διάδοσης T, πραγµατικού και φανταστικού µέλους του δείκτη διάθλασης
n και k λεπτών υµενίων µέσω του µοντέλου Forouhi Bloomer.
!
! Forouhi_Bloomer model of refraction index
! Calculation of Reflectance (R) and Transmitance (T)
! Reads parameter values from 'input_for_Forouhi_Bloomer.txt'
!
program optical3
implicit none

real n0,n1,k1,g1,g2,h1,h2,n2,k2,j11,
c
a1,gamma1,lamda,d1,R,T,pi,exp,A,B,C,D,
c ara1,argamma1,arRa,arRb,parRa,parR,E,h,cl,
c nap,B0,C0,Ci,Bi,Ai,Eg,Q

n0=1
pi=3.14
exp=2.72
h=4.136E-15
cl=2.998E8

open(12,file='input_for_Forouhi_Bloomer.txt')
read(12,'(E23.6)') nap
read(12,'(E23.6)') Ai
read(12,'(E23.6)') Bi
read(12,'(E23.6)') Ci
read(12,'(E23.6)') Eg
read(12,'(E23.6)') d1
close(12)

Q=0.5*(sqrt(abs(4*Ci-(Bi**2))))
B0=(Ai/Q)*(-((Bi**2)/2.0)+Eg*Bi-(Eg**2)+Ci)
C0=(Ai/Q)*(((Eg**2)+Ci)*(Bi/2.0)-2*Eg*Ci)
open(8,file='cryst.Si_n_k.txt')
do 20 j11=250,900,1
read(8,'(F20.15,1X,F20.15,1X,F20.15)') lamda,n2,k2
E=(h*cl)/(j11/1000000000)
n1=(nap*(B0*E+C0))/((E**2)-Bi*E+Ci)
k1=(Ai*((E-Eg)**2))/((E**2)-Bi*E+Ci)
g1=((n0**2)-(n1**2)-(k1**2))/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
g2=((n1**2)-(n2**2)+(k1**2)-(k2**2))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
h1=(2*n0*k1)/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
h2=(2*((n1*k2)-(n2*k1)))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
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A=2*(g1*g2+h1*h2)
B=2*(g1*h2-h1*g2)
C=2*(g1*g2-h1*h2)
D=2*(g1*h2+h1*g2)
ara1=2*pi*k1*d1
argamma1=2*pi*n1*d1
arRa=(g1**2+h1**2)
arRb=(g2**2+h2**2)
parRa=arRa*arRb
lamda=lamda/1000000000
open(3,file='Origin.txt')
a1 = ara1/(j11/1E9)
gamma1= argamma1/(j11/1E9)
parR=(exp**(2*a1)+parRa*(exp**((-2)*a1))
c +C*cos(2*gamma1)+D*sin(2*gamma1))
R=(arRa*(exp**(2*a1))+arRb*(exp**((-2)*a1))
c
+A*cos(2*gamma1)+B*sin(2*gamma1))*100/(parR)
T=(n2/n0)*((((1+g1)**2)+(h1**2))*(((1+g2)**2)+(h2**2)))*100/(parR)
write(3,'(1H0,E13.8,1X,E13.8,1X,E13.8,1X,E23.8,1X,E23.8)')
c j11,R,T,n1,k1
20 continue
close(3)
close(8)
end
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Αλγόριθµος Fortran για µαθηµατική προσαρµογή του µοντέλου Tauc
Lorentz στα πειραµατικά δεδοµένα της οπτικής διάδοσης Τ λεπτών
υµενίων
!
! Tauc_Lorentz model of refraction index.
! Fitting of Reflectance (R) or Transmitance (T) from experimental data in file 'experimental.txt'.
! Initial values and step from file 'input.txt'.
! Results of fitting 'output.txt'.
! Overwrites 'input.txt' with calculated parameters, so if rerun fitting is initialized with
! the previously calculated values.
! Writes input file with values of parameters for Forouhi_Bloomer in'C:\Documents and Settings
!\Despoina\My Documents\FORTRAN\Tauc_Laurentz\input_for_Tauc_Lorentz.txt'),so we can run directly
! Tauc_Laurentz.exe and obtain the calculated curve.
! x(1):Eg
! x(2):E1ap
! x(3):A
! x(4):E0(or else named B0 depending on the paper)
! x(5):C
! x(6):d1
!
program minimizer
implicit real*8 (A-H,O-Z)
external FCN
open(unit=10,file='input.txt',status='unknown')
open(unit=11,file='output.txt',status='unknown')
call MINUIT(FCN,FUTIL)
close(10)
close(11)
stop
end

subroutine FCN(N,G,F,X,I)
implicit real*8 (A-H,O-Z)
dimension X(*),G(*)
dimension x1(250:900),y1(250:900)

real*8 n0,n1,k1,g1,g2,h1,h2,n2,k2,
c
a1,gamma1,lamda,T,R,pi,exp,A,B,C,D,
c
ara1,argamma1,arRa,arRb,parRa,parR,E,h,cl,
c
E2,E1,
c
EgS,EOS,ES,dEEg,parE1,CiS,dEgSEOS,sEgSEOS,alpha,gamma,
c
aln,aatan,z4,paragontas,sEEg

n0=1.0
pi=3.14
exp=2.72
h=4.136E-15
cl=2.998E8
f=0.0
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open(unit=12,file='experimental.txt')
if(i.eq.1) then
print*,'Importing reflection file'
print*
do 5 j01=900,250,-1
read(12,*) x1(j01),y1(j01)
5 continue
print*, 'Finished importing reflection file'
close(12)
endif
EgS=x(1)**2
EOS=x(4)**2
CiS=x(5)**2
dEgSEOS=EgS-EOS
sEgSEOS=EgS+EOS
alpha=sqrt((4.0*EOS)-CiS)
gamma=sqrt(EOS-(CiS/2.0))

open(8,file='cryst.Si_n_k.txt')
do 20 j11=250,900,1
read(8,'(F20.15,1X,F20.15,1X,F20.15)') lamda,n2,k2
E=(h*cl)/(j11/1000000000.0)
ES=E**2
dEEg=abs(E-x(1))
sEEg=E+x(1)
parE1=(ES-EOS)**2
if (E.GT.x(1)) then
E2=(x(3)*x(4)*x(5)*((dEEg)**2))/((parE1+(CiS*ES))*E)
else
E2=0.0
end if
aln=dEgSEOS*ES+EgS*CiS-EOS*(EOS+3*EgS)
aatan=(ES-EOS)*sEgSEOS+EgS*CiS
z4=((ES-(gamma**2))**2)+((alpha**2)*CiS/4.0)
paragontas=x(3)/(pi*z4)
E1=x(2)+paragontas*x(5)*(aln/(2.0*alpha*x(4)))*
c log((sEgSEOS+alpha*x(1))/(sEgSEOS-alpha*x(1)))c paragontas*(aatan/x(4))*(pi-atan((2.0*x(1)+alpha)/x(5))
c+atan((-2.0*x(1)+alpha
c )/x(5)))+2.0*paragontas*(x(4)/alpha)*x(1)*(ES-(gamma**2))
c *(pi+2.0*atan(2.0*((gamma**2)-EgS)/(alpha*x(5))))
c -paragontas*x(4)*x(5)*(ES+EgS)/E*log(dEEg/sEEg)
c+2.0*paragontas*x(4)*x(5)*x(1)*log(dEEg*sEEg/sqrt(((EOS-EgS)**2)
c+EgS*CiS))
n1=sqrt(0.5*(E1+sqrt((E1**2)+(E2**2))))
k1=E2/(2.0*n1)
g1=((n0**2)-(n1**2)-(k1**2))/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
g2=((n1**2)-(n2**2)+(k1**2)-(k2**2))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
h1=(2.0*n0*k1)/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
∆έσποινα Χ. Μόσχου

245

Ανάπτυξη τεχνολογίας κατασκευής τρανζίστορς λεπτών υµενίων βελτιστοποιηµένων ως προς τη δοµή των υµενίων πυριτίου που
προκύπτει από την κρυσταλλοποίηση

h2=(2.0*((n1*k2)-(n2*k1)))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
A=2.0*(g1*g2+h1*h2)
B=2.0*(g1*h2-h1*g2)
C=2.0*(g1*g2-h1*h2)
D=2.0*(g1*h2+h1*g2)
ara1=2.0*pi*k1*x(6)
argamma1=2.0*pi*n1*x(6)
arRa=(g1**2+h1**2)
arRb=(g2**2+h2**2)
parRa=arRa*arRb
lamda=lamda/1000000000.0
a1 = ara1/(j11/1.0E9)
gamma1= argamma1/(j11/1.0E9)
parR=(exp**(2.0*a1)+parRa*(exp**((-2.0)*a1))
c +C*cos(2.0*gamma1)+D*sin(2.0*gamma1))
R= ((arRa*(exp**(2.0*a1))+arRb*(exp**((-2.0)*a1))
c
+A*cos(2.0*gamma1)+B*sin(2.0*gamma1))/(parR))*100.0
T=100.0*((n2/n0)*((((1.0+g1)**2)+(h1**2))*(((1.0+g2)**2)+(h2**2)))
c/parR)
f=f+((y1(j11)-T)/1.0)*((y1(j11)-T)/1.0)
20 continue
close(8)
if(i.eq.3) then
print*,'Finished'
print*
open(unit=14,file='C:\Documents and Settings\Despoina\My Documents
c\FORTRAN\Tauc_Laurentz\input_for_Tauc_Lorentz.txt')
write(14,'(E23.6)') x(1)
write(14,'(E23.6)') x(2)
write(14,'(E23.6)') x(3)
write(14,'(E23.6)') x(4)
write(14,'(E23.6)') x(5)
write(14,'(E23.6)') x(6)
close(14)
rewind 10
write(10,'(9Hset title)')
write(10,'(25HTauc Lorentz minimization)')
write(10,'(10Hparameters)')
write(10,'(8H1'' x1 '' ,E23.6,1X,E23.6,1X,5H0,500)') x(1)
C,abs(x(1)/100)
write(10,'(8H2'' x2 '' ,E23.6,1X,E23.6,1X,5H0,500)') x(2)
C,abs(x(2)/100)
write(10,'(8H3'' x3 '' ,E23.6,1X,E23.6,1X,5H0,500)') x(3),
Cabs(x(3)/100)
write(10,'(8H4'' x4 '' ,E23.6,1X,E23.6,1X,5H0,500)') x(4)
C,abs(x(4)/100)
write(10,'(8H5'' x5 '' ,E23.6,1X,E23.6,1X,5H0,500)') x(5)
C,abs(x(5)/100)
write(10,'(8H6'' x6 '' ,E23.6,1X,E23.6)') x(6)
C,abs(x(6)/100)
write(10,*)
write(10,'(4Hmini)')
write(10,'(4Hexit)')
write(10,'(3Hend)')
endif
return
end
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Αλγόριθµος Fortran για αναπαραγωγή της ανακλαστικότητας R,
διάδοσης T, πραγµατικού και φανταστικού µέλους του δείκτη διάθλασης
n και k λεπτών υµενίων µέσω του µοντέλου Tauc Lorentz.

!
! Tauc-Lorentz model of refraction index
! Calculation of Reflectance (R) and Transmitance (T)
! Reads parameter values from 'input_for_Tauc_Lorentz.txt'
!

program optical4
implicit none
real n0,n1,k1,g1,g2,h1,h2,n2,k2,
c
a1,gamma1,lamda,d1,R,T,pi,exp,A,B,C,D,
c ara1,argamma1,arRa,arRb,parRa,parR,E,h,cl,
c
E2,E1,E1ap,Ai,E0,Ci,Eg,
c EgS,E0S,ES,dEEg,parE1,CiS,dEgSE0S,sEgSE0S,alpha,gamma,
c aln,aatan,z4,paragontas,sEEg
n0=1
pi=3.14
exp=2.72
h=4.136E-15
cl=2.998E8

open(unit=14,file='input_for_Tauc_Lorentz.txt')
read(14,'(E23.6)') Eg
read(14,'(E23.6)') E1ap
read(14,'(E23.6)') Ai
read(14,'(E23.6)') E0
read(14,'(E23.6)') Ci
read(14,'(E23.6)') d1
close(14)
EgS=Eg**2
E0S=E0**2
CiS=Ci**2
dEgSE0S=EgS-E0S
sEgSE0S=EgS+E0S
alpha=sqrt(4*E0S-CiS)
gamma=sqrt(E0S-(CiS/2))
open(8,file='cryst.Si_n_k.txt')
do while (lamda.NE.(9E-7))
read(8,'(F20.15,1X,F20.15,1X,F20.15)') lamda,n2,k2
E=(h*cl)/(lamda/1000000000)
ES=E**2
dEEg=abs(E-Eg)
sEEg=E+Eg
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parE1=(ES-E0S)**2
if (E.GT.Eg) then
E2=(Ai*E0*Ci*(dEEg**2))/((parE1+(CiS*ES))*E)
else
E2=0
end if

aln=dEgSE0S*ES+EgS*CiS-E0S*(E0S+3*EgS)
aatan=(ES-E0S)*sEgSE0S+EgS*CiS
z4=((ES-(gamma**2))**2)+((alpha**2)*CiS/4)
paragontas=Ai/(pi*z4)

E1=E1ap+paragontas*Ci*(aln/(2*alpha*E0))*
c log((sEgSE0S+alpha*Eg)/(sEgSE0S-alpha*Eg))c paragontas*(aatan/E0)*(pi-atan((2*Eg+alpha)/Ci)+atan((-2*Eg+alpha
c )/Ci))+2*paragontas*(E0/alpha)*Eg*(ES-(gamma**2))
c *(pi+2*atan(2*((gamma**2)-EgS)/(alpha*Ci)))
c -paragontas*E0*Ci*(ES+EgS)/E*log(dEEg/sEEg)
c+2*paragontas*E0*Ci*Eg*log(dEEg*sEEg/sqrt(((E0S-EgS)**2)+EgS*CiS))

n1=sqrt(0.5*(E1+sqrt((E1**2)+(E2**2))))
k1=E2/(2*n1)
g1=((n0**2)-(n1**2)-(k1**2))/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
g2=((n1**2)-(n2**2)+(k1**2)-(k2**2))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
h1=(2*n0*k1)/(((n0+n1)**2)+(k1**2))
h2=(2*((n1*k2)-(n2*k1)))/(((n1+n2)**2)+((k1+k2)**2))
A=2*(g1*g2+h1*h2)
B=2*(g1*h2-h1*g2)
C=2*(g1*g2-h1*h2)
D=2*(g1*h2+h1*g2)
ara1=2*pi*k1*d1
argamma1=2*pi*n1*d1
arRa=(g1**2+h1**2)
arRb=(g2**2+h2**2)
parRa=arRa*arRb
lamda=lamda/1000000000
open(3,file='Origin.txt')
a1 = ara1/lamda
gamma1= argamma1/lamda
parR=(exp**(2*a1)+parRa*(exp**((-2)*a1))
c +C*cos(2*gamma1)+D*sin(2*gamma1))
R=100*(arRa*(exp**(2*a1))+arRb*(exp**((-2)*a1))
c
+A*cos(2*gamma1)+B*sin(2*gamma1))/(parR)
T=100*(n2/n0)*((((1+g1)**2)+(h1**2))*(((1+g2)**2)+(h2**2)))/(parR)
write(3,'(1H0,E13.8,1X,F13.10,1X,F13.10,1X,F13.10,1X,F13.10,
c 1X,F13.10)') (lamda*1000000000),R,T,E,n1,k1
end do
close(3)
close(8)
end
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Μακροηλεκτρονική
∆ισκίδιο πυριτίου
Επίπεδες οθόνες
Οθόνες σωλήνα καθοδικών ακτινών
Ηλεκτρονικά µεγάλης επιφανείας
Έξυπνα υφάσµατα
Τυλιγόµενη οθόνη
Εκτυπώσιµα στοιχεία λεπτού υµενίου
Ηλεκτρονική επιδερµίδα
Οργανικές δίοδοι εκποµπής φωτός
Τρανζίστορ λεπτού υµενίου
Φορητά ηλεκτρονικά
Αναπτυσσόµενα
Συστοιχίες κεραιών σε φάση
Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων
Ψηφίδες πυριτίου
Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου
∆ιπολικό τρανζίστορ
Οθόνη υγρών κρυστάλλων
Εικονοστοιχείο
Ενεργός πίνακας
Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο χαµηλής
Οργανικά TFTs
Πύλη
Απαγωγός
Πηγή
Ενεργός περιοχή
Επαφή σώµατος
Υδρογονωµένο άµορφο πυρίτιο
Κλιµακωτό
Συνεπίπεδο
Επάνω πύλης
Κάτω πύλης
Προσέγγιση σταδιακού καναλιού
Χαρακτηριστικές µετάδοσης
Ευκινησία λόγω επίδρασης πεδίου
Μεταβατικό ρεύµα απαγωγού
Λόγος ρεύµατος απαγωγού στην περιοχή
Κλίση στην υποκατώφλια περιοχή
Τρανζίστορ λεπτού υµενίου
Επίπεδες οθόνες υγρών κρυστάλλων µε
Οθόνες υψηλής ανάλυσης
Οθόνη πολλαπλής αφής
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Macroelectronics
Si wafers
Flat Panel Displays
Cathode Ray Tube Screens
Large area electronics
E-textiles
Rollable display
Printable thin film devices
Electronic skin
Organic Light Emitting Diodes
Thin Film Transistor
Wearable electronics
Deployable
Phased array antennas
Radio Frequency Identification
Silicon chips
Field Effect Transistor
Bipolar
Liquid Crystal Display
Pixel
Active Matrix
Low Temperature Polysilicon
Organic TFTs
Gate
Drain
Source
Active region
Body contact
Hydrogenated amorphous Silicon
Staggered
Coplanar
Top gate
Bottom gate
Gradual channel approximation
Transfer characteristics
Field effect mobility
Drain current transient
Οn/off drain current ratio
Subthreshold swing
poly-Si TFT
Active Matrix-addressed flat panel liquid
High Definition TV
Multitouch screen
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Σύστηµα σε επιφάνεια
Μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό
Μονάδα επεξεργασίας
Ουδετεροποίηση
Χαµηλής πίεσης χηµική εναπόθεση
Σιλάνη
Χηµική εναπόθεση εξάχνωσης µε την
Φυσική εναπόθεση από ατµούς
Τάση επίπεδων ζωνών
Υψηλής πυκνότητας πλάσµατος CVD
Kονιορτοποίηση
∆ιηλεκτρικά υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς
Κρυσταλλοποίηση στερεάς φάσης
Κρυσταλλοποίηση ανόπτησης µε laser
Ανόπτηση µε ταχεία θέρµανση
Κρυσταλλοποίηση προκαλούµενη από
Ανόπτηση µε ταχεία µεταφορά ενέργειας
Κρυσταλλοποίηση excimer laser
Ανόπτηση excimer laser
Μερική τήξη
Πλήρης τήξη
Σχεδόν πλήρης τήξη
Υπερπλευρική ανάπτυξη
Ελεγχόµενη υπερπλευρική ανάπτυξης
∆ιαδοχική πλευρική στερεοποίηση
Πυρίτιο σε µονωτή
Ενεργειακές καταστάσεις παγίδευσης
Καταστάσεις άκρων
Υποκατώφλια περιοχή
Καταστάσεις στο µέσο του χάσµατος
Καταστάσεις «ουράς
Εκκρεµείς δεσµοί
Πλήρως απογυµνωµένο
2 ριπών
Σηµειακές ατέλειες
Επιπεδικές ατέλειες
Ανόπτηση µε αέριο διαµόρφωσης
Καταπόνηση συνεχούς ρεύµατος
Φαινόµενο µείωσης µήκους καναλιού
Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης
Κατευθυντική κρυσταλλοποίηση
Κατευθυντική κρυσταλλοποίηση σπόρου
22 ριπών
26 ριπών
Σηµειακή κρυσταλλοποίηση
Υπο-κοκκώδη όρια
Μικροσκοπία ατοµικών δυνάµεων
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System on Panel
Digital to Analog Converter
Central Processing Unit
Passivation
Low Pressure Chemical Vapour
Silane
Plasma Enhanced Chemical Vapour
Physical Vapor Deposition
Flat-band voltage
High-density plasma CVD
Sputtering
High-k dielectrics
Solid Phase Crystallization
Laser annealing crystallization
Rapid Thermal Annealing
Metal Induced Crystallization
Rapid Energy Transfer Annealing
Excimer Laser Crystallization
Excimer Laser Anneal
Partial melting
Full melting
Near-complete melting
Superlateral growth
Controlled superlateral growth
Sequential lateral solidification
Silicon on Insulator
Trapping states
Tail states
Subthreshold region
Midgap states
Tail states
Dangling bonds
Fully depleted
2-shot
Point defects
Planar defects
Forming gas anneal
DC stress
Channel shortening
Scanning electron microscopy
Directional crystallization
Seeded directional crystallization
22-shot
26-shot
Dot crystallization
Sub-boundaries
Atomic force microscopy
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Transmission
Fitting
Coordination number
Formal chemical valency
Spectroscopic ellipsometry
X-ray diffraction
Hard grain boundary
Overlapping irradiation
Soft grain boundary
1-shot
Tetraethyl orthosilicate
Doping segregation
Narrow width effects
Short channel effects
Top gate
Bottom gate
Yield
Double gate
Fully depleted
Self-aligned
Field oxide
E-gun
Inversion
Accumulation
Quasistatic

∆ιάδοση
Μαθηµατική προσαρµογή
Αριθµός συντεταγµένων
Χηµικό σθένος
Φασµατοσκοπική ελλειψοµετρία
∆ιάθλαση ακτίνων Χ
«Σκληρό» κοκκώδες όριο
Επικαλυπτόµενων ριπών
«Μαλακό» κοκκώδες όριο
1 ριπής
Τετρααιθυλικό ορθοπυρίτιο
∆ιαχωρισµός της νόθευσης
Επιδράσεις στένωσης καναλιού
Επιδράσεις µικρού µήκους καναλιού
Επάνω πύλη
Κάτω πύλη
Ποσοστό λειτουργίας
∆ιπλή πύλη
Πλήρως απογυµνωµένος
Αυτο-ευθυγραµµιζόµενος
Οξείδιο πεδίου
Κανόνι ηλεκτρονίων
Αντιστροφή
Συγκέντρωση
Ηµιστατικές
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ – ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

FPD

Flat Panel Display

CRT

Cathode Ray Tube

OLED

Organic Light Emitting Diodes

TFT

Thin Film Transistor

RFID

Radio Frequency Identification

FET

Field Effect Transistor

BJT

Bipolar Junction Transistor

MOS

Metal Oxide Semoconductor

LCD

Liquid Crystal Display

AM

Active Matrix

LTPS

Low Temperature Polysilicon

OTFTs

Organic TFTs

a-Si:H

Hydrogenated amorphous Silicon

AMLCD

Active Matrix-addressed Liquid Crystal
Display

HDTV

High Definition TV

SOP

System on Panel

DAC

Digital to Analog Converter

CPU

Central Processing Unit

LPCVD

Low Pressure Chemical Vapour Deposition

PECVD

Plasma Enhanced Chemical Vapour
Deposition

PVD

Physical Vapor Deposition

SPC

Solid Phase Crystallization

LAC

Laser annealing crystallization

RTA

Rapid Thermal Annealing
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MIC

Metal Induced Crystallization

RETA

Rapid Energy Transfer Annealing

ELC

Excimer Laser Crystallization

ELA

Excimer Laser Anneal

SLG

Superlateral growth

C-SLG

Controlled superlateral growth

SLS

Sequential lateral solidification

SOI

Silicon on Insulator

FGA

Forming Gas Anneal

SEM

Scanning Electron Microscopy

AFM

Atomic Force Microscopy

TL

Tauc Lorentz

WD

Wemple-DiDomenico

XRD

X-Ray Diffraction

TEOS

Tetraethyl Orthosilicate
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