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Στα

πλαίσια

αυτής

της

διδακτορικής

διατριβής,

μελετήθηκε

η

ενσωμάτωση

νανοκρυσταλλιτών Ge σε μήτρα μονωτικού (SiO2) για την εφαρμογή τους στην
τεχνολογία των μη-πτητικών μνημών. Οι νανοκρυσταλλίτες Ge παρουσιάζουν
πλεονεκτήματα ως προς τους αντίστοιχους νανοκρυσταλλίτες Si, που συνδέονται με τον
χρόνο συγκράτησης του φορτίου στη μνήμη. Μελετήθηκαν τρόποι με τους οποίους
μπορεί κανείς να αναπτύξει νανοκρυσταλλίτες Ge σε μήτρα SiO2, ώστε να
κατασκευαστεί

λειτουργικό

κύτταρο

μνήμης

προκειμένου

να

εκτιμηθούν

τα

πλεονεκτήματα των νανοκρυσταλλιτών Ge σε σχέση με αντίστοιχες τεχνολογίες με
νανοκρυσταλλίτες Si. Η δεύτερη πρωτοτυπία της διατριβής αυτής ήταν ότι εισήχθηκε η
χρήση διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών Ge η οποία διάταξη παρουσιάζει σημαντικά
πλεονεκτήματα

ως

προς

τον

έλεγχο

των

διαστάσεων

και

της

θέσης

των

νανοκρυσταλλιτών στη δομή. Η διάταξη των νανοκρυσταλλιτών επιτεύχθηκε με
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και επιλεκτική ανάπτυξη σε μικρά παράθυρα στο
στρώμα SiO2. Τα δείγματα μελετήθηκαν με μικροσκοπία διέλευσης ως προς τη δομή
τους προκειμένου να φανεί η επίδραση των διεργασιών ανάπτυξης του υλικού στον
σχηματισμό νανοκρυσταλλιτών Ge. Κατασκευάστηκαν πυκνωτές MOS και μη-πτητικές
μνήμες τύπου n-MOSFET και μελετήθηκαν τα εμφανιζόμενα φαινόμενα μνήμης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μικροηλεκτρονική
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κβαντικές τελείες, μη-πτητικές μνήμες, γερμάνιο, νανοκρυσταλλίτες,
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης

Abstract

This PhD thesis is devoted to the formation of Ge nanocrystals embedded in an
insulating matrix (SiO2) for non-volatile memory applications. Ge nanocrystals present
advantages in comparison with Si nanocrystals, related with their better charge
retention. Their growth in a 2-D layer within a thin SiO2 layer in order to fabricate the
basic structure of a nanocrystal memory cell was investigated in detail. The second
innovation of this thesis is the introduction of lateral ordering in the 2-D layer of Ge
nanocrystals, which shows important advantages for the control of their size and
position. The ordered Ge nanocrystals were fabricated with electron beam lithography
and selective growth in small windows in the SiO2 layer. The sample structure was
studied with transmission electron microscopy, while electrical characterization was
used for the investigation of charging phenomena. A functional Ge nanocrystal nonvolatile memory cell was fabricated and tested.

SUBJECT AREA: Microelectronics
KEYWORDS: quantum dots, non-volatile memories, germanium, nanocrystals, electron
beam lithography
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Εισαγωγή

Στον χώρο των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γίνεται λόγος για τις νέες γενιές μη
πτητικών μνημών, οι οποίες χρησιμοποιούν νανοκρυσταλλίτες ενσωματωμένους σε
μήτρα μονωτικού για την αποθήκευση φορτίων. Η χρήση νανοκρυσταλλιτών κβαντικών τελειών αποτελεί μια λύση στα πολλά προβλήματα λειτουργίας και
αξιοπιστίας των υπαρχόντων μνημών αιωρούμενης πύλης, τα οποία προκύπτουν από
τη

συνεχή

σμίκρυνση

των

διατάξεων.

Οι

νανοκρυσταλλίτες

έρχονται

προς

αντικατάσταση της αιωρούμενης πύλης πολυκρυσταλλικού πυριτίου, στην οποία
αποθηκεύεται το φορτίο και η οποία περιβάλλεται από διηλεκτρικά των οποίων το
πάχος χαρακτηρίζεται μεγάλο και καθίσταται απαγορευτικό για τις επόμενες γενιές
διατάξεων. Η χρήση νανοκρυσταλλιτών σε μια τέτοια διάταξη θα επιτρέψει τη χρήση
λεπτότερων διηλεκτρικών με θετικό αντίκτυπο στην ταχύτητα και στην πυκνότητα των
διατάξεων. Στον τομέα αυτό, τίθενται πολλά ζητήματα ως προς την κατασκευή (μέγεθος,
πυκνότητα, ομοιομορφία, υλικό), τη συμβατότητα και την ενσωμάτωση σε συμβατικές
διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αλλά και την ερμηνεία της
λειτουργίας και της αποθήκευσης φορτίων.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας τέθηκε το ζήτημα ανάπτυξης διατεταγμένων
νανοκρυσταλλιτών Ge με την χρήση διεργασιών σχηματοποίησης πολύ υψηλής
διακριτικής ικανότητας. Η χρήση νανοκρυσταλλιτών Ge στην τεχνολογία του Si μπορεί
να προσφέρει πλεονεκτήματα κυρίως ως προς την επίτευξη μεγαλύτερων χρόνων
συγκράτησης των φορτίων στη δομή, ώστε να αυξάνεται ο χρόνος που η μνήμη έχει
αποθηκευμένη την πληροφορία. Η επέμβαση στο μηχανισμό αποθήκευσης φορτίων σε
μια κβαντική τελεία με σκοπό την αύξηση του χρόνου συγκράτησης του φορτίου καλείται
μηχανική αποθήκευσης φορτίου στην κβαντική τελεία (dot storage engineering). Η
διάρθρωση των ενεργειακών διαγραμμάτων κατά μήκος της δομής υποστρώματος Si /
οξειδίου σήραγγας /

νανοκρυσταλλιτών Ge / οξειδίου ελέγχου, ευνοούν την

αποθήκευση οπών στους νανοκρυσταλλίτες Ge. Λόγω των διαφορετικών ενεργειακών
χασμάτων του Si και Ge προκύπτει μια ενεργειακή διαφορά στα όρια των ζωνών
αγωγιμότητας/σθένους με το αντίστοιχο όριο των ζωνών του Ge να βρίσκεται
χαμηλότερα από αυτό του Si.
Η χρήση διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών σε δομές μνημών βοηθά στον έλεγχο του
μεγέθους, της θέσης και της απόστασης των νανοκρυσταλλιτών. Όταν στις πύλες των
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μνημών ενσωματωθούν στρώματα νανοκρυσταλλιτών με την ίδια επαναλαμβανόμενη
δομή, λαμβάνονται κύτταρα μνήμης με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. Επιπλέον τίθεται
και ένα ζήτημα επίδρασης των χαρακτηριστικών καθενός νανοκρυσταλλίτη ξεχωριστά
στο κύτταρο, αφού προχωρώντας προς νεότερες γενιές τρανζίστορ, η επιφάνεια της
πύλης καλύπτει ολοένα και μικρότερη επιφάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι σε μια δομή
μνήμης θα υπάρχει σημαντικά περιορισμένος αριθμός νανοκρυσταλλιτών, οπότε και η
ομοιομορφία

θα

παίζει

σημαντικό

ρόλο.

Πέρα

όμως

από

την

ομοιόμορφη

λειτουργικότητα των κυττάρων σε μεγάλη κλίμακα, τίθεται και το ζήτημα της ερμηνείας
της φόρτισης-αποφόρτισης και συγκράτησης του φορτίου στους νανοκρυσταλλίτες. Η
δυνατότητα ελέγχου της πυκνότητας και του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών μπορεί να
συνδέσει τα μεγέθη αυτά με τις χαρακτηριστικές των διατάξεων, ώστε να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τη φόρτιση.
Η διάρθρωση της παρούσας διατριβής είναι η ακόλουθη. Στο πρώτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται τεχνικές σχηματοποίησης υλικών στην μικρο και νανο κλίμακα. Στο
κεφάλαιο αυτό δίνεται μια γενική εικόνα της λιθογραφίας με έμφαση στη λιθογραφία
ηλεκτρονικής δέσμης και στο τέλος παρουσιάζονται υλικά που χρησιμοποιούνται στις
διεργασίες αυτές. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα
από τη μελέτη των λιθογραφικών επιδόσεων της ρητίνης PMMA (poly methyl
methacrylate), όπου εξετάστηκαν το μοριακό βάρος της ρητίνης σε συνδυασμό με
ποικίλους εμφανιστές με χρήση καμπυλών αντίθεσης, DRM (Dissolution Rate Monitor)
και χαρακτηρισμό δομών υψηλής διακριτικής ικανότητας με SEM (Scanning Electron
Microscope). Τα αποτελέσματα από την βελτιστοποίηση των διεργασιών εφαρμόστηκαν
για την αναπαραγωγή νανο-οπών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση
διατάξεων μνήμης με αναφορές στις μνήμες αιωρούμενης πύλης, ενώ τίθεται το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μνήμες επόμενης γενιάς που χρησιμοποιούν τη δομή
αυτή. Επίσης δίνονται πιθανές λύσεις με έμφαση στις μνήμες νανοκρυσταλλιτών. Στο
τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα επιτυχούς ανάπτυξης
διατεταγμένων δομών κβαντικών τελειών Si και Ge χρησιμοποιώντας α) τεχνικές
χημικής εναπόθεσης ατμού σε χαμηλή πίεση (LPCVD – Low Pressure Chemical Vapor
Deposition) σε σχηματοποιημένα υποστρώματα με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και
εγχάραξης και β) διεργασίες lift-off ξανά με χρήση της λιθογραφίας ηλεκτρονικής
δέσμης. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η τεχνική του ηλεκτρικού χαρακτηρισμού
που χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρικές μετρήσεις των διατάξεων που κατασκευάστηκαν.
Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα από την κατασκευή δομών
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πυκνωτών και τρανζίστορ και ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τους με τα αντίστοιχα
συμπεράσματα.
Συμπερασματικά, στην παρούσα διδακτορική διατριβή κατασκευάστηκαν συστοιχίες
διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών Ge με σκοπό να ενσωματωθούν σε μήτρα SiO2, ώστε
να χρησιμοποιηθούν σε δομές μνήμης. Η κατασκευή στηρίχθηκε σε διεργασία
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης με ρητίνη PMMA. Η διεργασία βελτιστοποιήθηκε με
βάση εκτενή μελέτη που έγινε στα πλαίσια του διδακτορικού. Η βέλτιστη πυκνότητα
συστοιχιών νανοκρυσταλλιτών Ge που επετεύχθη είναι 8×109cm-2. Παράλληλα,
μελετήθηκαν τρόποι παρασκευής τυχαία κατανεμημένων νανοκρυσταλλιτών Ge σε
μήτρα SiO2 και κατασκευάστηκε κύτταρο μνήμης, το οποίο επέδειξε φαινόμενα μνήμης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Τεχνικές σχηματοποίησης υλικών στη μικρο και νανο-κλίμακα

1.1

Εισαγωγή

1.1.1 Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια επισκόπηση των διεργασιών που χρησιμοποιούνται για
τη σχηματοποίηση υλικών στη μικρο και νανο κλίμακα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη έκταση στα
πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής για την υλοποίηση νανο-οπών. Αρχικά
περιγράφεται η οπτική λιθογραφία, η οποία συνδέεται πολλές δεκαετίες με την
παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και δίνονται στοιχεία για τη λειτουργία, την
εξέλιξη, τα είδη και τα όριά της. Εν συνεχεία, περιγράφεται η λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης και η ικανότητά της να υλοποιεί δομές πολύ χαμηλών διαστάσεων. Δίνονται
πληροφορίες για τα συστήματα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης (παραγωγή δέσμης,
φακοί-οπτικά συστήματα), για την αλλαγή των χημικών ιδιοτήτων των υλικών από τη
δέσμη ηλεκτρονίων και την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με τα στερεά
υποστρώματα και τις συνέπειες που έχει αυτή στις τελικές διαστάσεις της δομής. Τέλος
αναφέρονται υλικά που χρησιμοποιούνται γενικά στη λιθογραφία με αναφορές στα
χημικά ενισχυόμενα φωτοπολυμερή και σε διάφορα πολυμερή της λιθογραφίας
ηλεκτρονικής δέσμης.

1.1.2 Λιθογραφία στη μικροηλεκτρονική
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι συνυφασμένη με
την εξέλιξη της ικανότητας αποτύπωσης σχημάτων με ολοένα μικρότερες διαστάσεις σε
διάφορα λεπτά υμένια επάνω στο υπόστρωμα πυριτίου. Η τεχνική μέσω της οποίας
πραγματοποιείται η σχηματοποίηση, καλείται λιθογραφία και στη γενική της θεώρηση
είναι μια τεχνική τυπώματος αρκετά προγενέστερη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Η γενική τάση στην τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων προς την υλοποίηση
δομών μικρότερων διαστάσεων είναι μια διαδικασία που στον τομέα της λιθογραφίας
εισάγει πολλές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε πολλαπλά σημεία, όπως
στην κατασκευή μασκών, στις πηγές ακτινοβολίας, στα οπτικά συστήματα και στα
φωτοευαίσθητα υλικά.
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1.2 Οπτική Λιθογραφία
1.2.2 Φωτοευαίσθητα υλικά - Φωτοπολυμερή
Στη Μικροηλεκτρονική, η αποτύπωση ενός σχεδίου σε ένα λεπτό υμένιο στο πυρίτιο,
κατά την πορεία υλοποίησης των μικροηλεκτρονικών διατάξεων, πραγματοποιείται
μέσω αρχικής αποτύπωσης του σχεδίου σε λεπτό υμένιο πολυμερούς (ρητίνη) και
μεταφοράς του στη συνέχεια στο αντίστοιχο στρώμα με εγχάραξη [1]. Η ρητίνη είναι
επιδεκτική στην αλλαγή των χημικών ιδιοτήτων της όταν της αποδοθεί ένα ποσό
ενέργειας. Για την αποτύπωση του σχεδίου, η ενέργεια αποδίδεται επιλεκτικά σε
καθορισμένες περιοχές, οι οποίες συγκροτούν το σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό, το σχέδιο
αποτυπώνεται στο στρώμα του πολυμερούς ως περιοχές με αναλλοίωτες ή αλλαγμένες
χημικές ιδιότητες. Η έννοια που έχει η αλλαγή των χημικών ιδιοτήτων έγκειται στην
αλλαγή της διαλυτότητας του υμενίου σε κάποιο διάλυμα, που χρησιμοποιείται στη
διεργασία της εμφάνισης, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική σχηματοποίηση του
πολυμερούς, δηλαδή την υλοποίηση του σχεδίου.
Οι φορείς που αποδίδουν την ενέργεια στα υμένια είναι φωτόνια κατάλληλης ενέργειας
(ή μήκους κύματος). Για το λόγο αυτό η διεργασία αποτύπωσης σχημάτων πάνω στο
πολυμερικό υμένιο έχει ονομαστεί φωτολιθογραφία ή οπτική λιθογραφία. Τα πολυμερή
που

χρησιμοποιούνται

σε

τέτοιες

διεργασίες

ανήκουν

στην

κατηγορία

των

φωτοευαίσθητων υλικών και ονομάζονται φωτοπολυμερή (στη διεθνή βιβλιογραφία θα
τα συναντήσει κανείς με την ονομασία photoresistsi). Στην παρούσα διατριβή θα
ονομάζονται φωτοευαίσθητα πολυμερή ή φωτοπολυμερή.
Τα φωτοπολυμερή, κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αν υλοποιούν θετικού ή
αρνητικού

τόνου

λιθογραφικό

αποτέλεσμα.

Θετικού

τόνου

φωτοπολυμερές

χαρακτηρίζεται εκείνο στο οποίο η απόδοση ενέργειας δρα σπάζοντας τις μακρές
πολυμερικές αλυσίδες του υλικού, καθιστώντας το ευδιάλυτο στον εμφανιστή, ενώ
αρνητικού τόνου, χαρακτηρίζεται εκείνο στο οποίο η εναπόθεση ενέργειας οδηγεί στην
ανάπτυξη δικτυώσεων για τη δημιουργία σταυροδεσμών (cross links) μεταξύ των
αλυσίδων, καθιστώντας το δυσδιάλυτο στον εμφανιστή.
Στις συμβατικές τεχνικές λιθογραφίας, ο ορισμός των φωτεινών και σκοτεινών

i

Η ονομασία photoresist καθιερώθηκε μετά το πρώτο φωτοευαίσθητο πολυμερές που χρησιμοποιήθηκε
στη Μικροηλεκτρονική, το αρνητικού τόνου προϊόν της Kodak με το εμπορικό όνομα Photo Resist.
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Σχ. 1. Μάσκα 4″ που χρησιμοποιείται σε διεργασίες λιθογραφίας για την κατασκευή
τρανζίστορ από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. Δεξιά διακρίνονται με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι δομές από Cr που φέρει η μάσκα (ανοιχτόχρωμες
περιοχές).

περιοχών πάνω στο υμένιο γίνεται μέσω μιας μάσκας ή αλλιώς φωτομάσκας, η οποία
μεσολαβεί μεταξύ πηγής φωτός και υμενίου. Η μάσκα είναι κατασκευασμένη από quartz
(κρυσταλλικό SiO2) ή ένα είδος γυαλιού με την ονομασία soda lime [2], πάνω στο οποίο
είναι αποτυπωμένο το σχέδιο που πρέπει να μεταφερθεί στο υμένιο. Το σχέδιο στην
επιφάνεια της μάσκας κατασκευάζεται με σχηματοποίηση ενός μετάλλου (συνήθως Cr)
το οποίο δεν επιτρέπει τη διέλευση της φωτεινής ακτινοβολίας. Με τον τρόπο αυτό, στο
φωτοπολυμερές φτάνουν φωτόνια μόνο από εκείνες τις περιοχές της μάσκας από όπου
μπορεί να γίνει διέλευση της ακτινοβολίας, με άλλα λόγια μεταφέρεται η σκιά της μάσκας
πάνω στο υμένιο. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται μια μάσκα η οποία χρησιμοποιείται σε
ένα από τα στάδια της κατασκευής τρανζίστορ από το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής,
ενώ στο σχήμα 2 παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθούνται για την
πραγματοποίηση της διεργασίας της λιθογραφίας και το διαχωρισμό της σε θετικού και
αρνητικού τόνου.

1.2.3 Συστήματα και τρόποι έκθεσης
Η έκθεση του φωτοπολυμερούς μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικές μεθόδους, οι
οποίες χαρακτηρίζουν τη λιθογραφία. Έτσι η λιθογραφία διακρίνεται σε α) λιθογραφία
επαφής, β) λιθογραφία γειτνίασης και γ) λιθογραφία προβολής (βλ. σχήμα. 3).
Ανεξάρτητα από το σύστημα έκθεσης, η δέσμη που προέρχεται από την πηγή του
φωτός πρέπει να καταστεί παράλληλη και για το λόγο αυτό μετά την πηγή τοποθετείται
ένας συγκεντρωτικός φακός.
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Μάσκα
εφαρμογή
φωτοπολυμερούς

επίστρωση
με περιστροφή

Έκθεση
Θέρμανση

Μάσκα
Υπόστρωμα

Θετικού Τόνου

Αρνητικού Τόνου

Υπόστρωμα

Υπόστρωμα

Σχ. 2. Τυπικά βήματα για τη διεργασία της λιθογραφίας και ο
διαχωρισμός σε θετικού και αρνητικού τόνου.

α. Έκθεση με επαφή
Κατά την έκθεση με επαφή η μάσκα έρχεται σε στενή (μηχανική) επαφή με το
φωτοπολυμερές. Στην περίπτωση αυτή η διακριτική ικανότητα περιορίζεται από την
εκτροπή του φωτός, καθώς αυτό διέρχεται από τη μάσκα. Η διάσταση της ελάχιστης
δομής (Minimum Feature Size - MFS), η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη λιθογραφία
επαφής δίνεται από τη σχέση

MFS = d ⋅ λ

, όπου d είναι το πάχος του

φωτοπολυμερούς και λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Έτσι για παράδειγμα,
χρησιμοποιώντας πηγή φωτός στα 405nm (βλ. 1.2.4 Πηγές φωτός) και πάχος
φωτοπολυμερούς 1μm, το MFS είναι περίπου 600nm. Το μειονέκτημα της μεθόδου
αυτής είναι ότι λόγω της μηχανικής επαφής μάσκας-φωτοπολυμερούς, η μάσκα
σταδιακά αλλοιώνεται και παρουσιάζει σφάλματα.
β. Έκθεση με γειτνίαση
Με την έκθεση γειτνίασης, λύνεται αποτελεσματικά το πρόβλημα της αλλοίωσης των
χαρακτηριστικών της μάσκας, αλλά παράλληλα μειώνεται η διακριτική ικανότητα. Στη
σχέση που δίνει το MFS, προστίθεται και η απόσταση μάσκας-φωτοπολυμερούς g,
δηλαδή λαμβάνεται MFS = (d + g ) ⋅ λ .
γ. Έκθεση με προβολή
Λύση και στο πρόβλημα της σταδιακής αλλοίωσης της μάσκας και του περιορισμού της
διακριτικής ικανότητας έδωσε η λιθογραφία με προβολή, η οποία έχει καθιερωθεί στη
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Σχ. 3. Έκθεση α) με επαφή, β) με γειτνίαση και γ) με προβολή και ορισμός του αριθμητικού ανοίγματος
(NA) του αντικειμενικού φακού (n ο δείκτης διάθλασης του αέρα).

βιομηχανία. Με τη μέθοδο αυτή η εικόνα της μάσκας προβάλλεται στο επίπεδο του
φωτοπολυμερούς μέσα από κατάλληλο οπτικό σύστημα. Το κυρίαρχο οπτικό φαινόμενο
που περιορίζει τη διακριτική ικανότητα είναι η περίθλαση. Σε πρώτη προσέγγιση το
MFS σε ένα τέτοιο σύστημα δίνεται με βάση το κριτήριο Rayleigh, κατά το οποίο δύο
σημειακές πηγές φωτός μπορούν να απεικονιστούν όταν το μέγιστο της έντασης του
δίσκου Airy της μίας βρίσκεται στο ελάχιστο του αντίστοιχου δίσκου της άλλης.
Καταλήγει λοιπόν κανείς στη σχέση: MFS = 0.61 ⋅

λ
NA

, όπου ΝΑ είναι το αριθμητικό

άνοιγμα (numerical aperture) του αντικειμενικού φακού (βλ. σχήμα 3). Λόγω του
γεγονότος ότι τα σχέδια της μάσκας είναι πεπερασμένων διαστάσεων, η προηγούμενη
σχέση γράφεται πιο γενικά MFS = k1 ⋅

λ
NA

, όπου k1 είναι μια σταθερά, η οποία εισάγεται

για να εκφράσει την επίδραση της μη ιδανικής λειτουργίας του οπτικού συστήματος,
καθώς και να λάβει υπ’ όψη και άλλες πιθανές επιδράσεις (π.χ. από το φωτοπολυμερές,
τη χρησιμοποιούμενη διεργασία κ.α.). Η σταθερά αυτή καλείται σταθερά της
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας (technology constant) και οι τιμές που λαμβάνει
καλύπτουν το εύρος 0.5 – 0.9. Η ελάττωση της σταθεράς k1 οδηγεί στη βελτίωση της
διακριτικής ικανότητας για δεδομένο μήκος κύματος και αριθμητικό άνοιγμα,
εφαρμόζοντας μεθόδους υπό την ονομασία Τεχνικές Βελτίωσης Διακριτικής Ικανότητας
(Resolution Enhancement Techniques – RET) [3,4]. Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται ένα
παράδειγμα με το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μείωση του k1 με κατάλληλη
τροποποίηση του σχεδίου στη μάσκα [5].
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Σχ. 4. Η μείωση του k1, οδηγεί στη βελτίωση της διακριτικής
ικανότητας χωρίς τη μετάβαση σε μικρότερα μήκη κύματος. Μια
τεχνική βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας (RET), συνίσταται στην
προσαρμογή του σχεδίου στη μάσκα, ώστε το αποτέλεσμα να
βρίσκεται πιο κοντά στο επιθυμητό σχέδιο.

Από τη σχέση που δίνει το MFS γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ελαττώνοντας το μήκος
κύματος

της

ακτινοβολίας

αυξάνεται

η

διακριτική

ικανότητα

της

διεργασίας.

Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη το γεγονός ότι η βελτίωση του αριθμητικού ανοίγματος
του φακού είναι περιορισμένη, η αύξηση της διακριτικής ικανότητας επιτυγχάνεται μέσω
της χρήσης ακτινοβολιών με ολοένα και μικρότερα μήκη κύματος.

1.2.4 Πηγές φωτός
Η διεργασία της φωτολιθογραφίας
πραγματοποιείται μέσα από οπτικά
συστήματα. Έτσι όλα τα οπτικά
φαινόμενα (περίθλαση, ανάκλαση,
συμβολή

και

διάθλαση),

που

συνδέονται με τέτοια συστήματα,
ενσωματώνονται στις μελέτες που
πρέπει να γίνουν για την ορθή
αποτύπωση των σχεδίων. Λόγω
των απαιτήσεων για αύξηση της
διακριτικής
σημαντικό

ικανότητας,
ρόλο

στην

πολύ
αξιόπιστη

Σχ. 5. Χαρακτηριστικό φάσμα λυχνίας Hg.
Διακρίνονται
οι
τρεις
κορυφές
που
χρησιμοποιούνται στη Μικροηλεκτρονική: G-line –
436nm, H-line – 405nm και I-line – 365nm
πηγή: Osram GmbH

μεταφορά των σχημάτων από τη
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μάσκα στο φωτοπολυμερές παίζει το φαινόμενο της περίθλασης. Η διέλευση της
ακτινοβολίας μέσα από σχισμές και άλλα γεωμετρικά σχήματα, που υπάρχουν στη
μάσκα, οδηγεί στην εμφάνιση φαινομένων περίθλασης. Για το λόγο αυτό δεν αρκεί μόνο
να υπάρχει το σχέδιο αποτυπωμένο στην επιφάνεια της μάσκας, αλλά απαραίτητη είναι
η χρήση ακτινοβολιών με κατάλληλο μήκος κύματος, ώστε να αποτυπώνονται σωστά οι
δομές, περιορίζοντας τα φαινόμενα περίθλασης.
Όπως αναφέρθηκε και πριν, για τη διεργασία της λιθογραφίας, η απαίτηση για ελάττωση
των διαστάσεων των προς αποτύπωση δομών, οδήγησε στη χρήση ακτινοβολιών με
ελαττούμενα μήκη κύματος, προκειμένου να βελτιωθεί η διακριτική ικανότητα της
τεχνικής. Έτσι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν πηγές φωτός από λυχνίες Hg οι οποίες έχουν
χαρακτηριστικές κορυφές στα 436nm (G-line) 405nm (H-line) και 365nm (I-line) (βλ.
σχήμα 5), δηλαδή μήκη κύματος που αντιστοιχούν στην περιοχή του υπεριώδους (Ultra
Violet - UV). Η μετάβαση σε μικρότερο μήκος κύματος (250nm), συνάντησε δυσκολίες
με τις λυχνίες μίγματος Hg και Xn, αφού αυτές δε μπορούν να δώσουν ισχυρή ένταση.
Έτσι έγινε η μετάβαση σε πηγές laser και πιο συγκεκριμένα σε excimer-laserii (laser
διεγερμένου διατομικού μορίου) αερίων KrF, ArF και F2, τα οποία εκπέμπουν στα
248nm, 193nm και 157nm αντίστοιχα (βαθύ υπεριώδες – Deep UV) [6,7].
Προχωρώντας προς μικρότερα μήκη κύματος, στην περιοχή μεταξύ 157nm και 13nm,
δεν υπάρχει κάποιο χρήσιμο μήκος κύματος, με την έννοια ότι σε εκείνη την περιοχή η
ατμόσφαιρα και όλα τα υλικά απορροφούν έντονα και δεν είναι δυνατή η κατασκευή και
χρήση κάποιου οπτικού συστήματος. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιώντας το μήκος
κύματος των 13nm (ακραίο υπεριώδες – Extreme UV) είναι δυνατή η κατασκευή
συστημάτων λιθογραφίας προβολής. Μια σημαντική πτυχή για την επίτευξη
λιθογραφίας EUV [8,9,10] είναι και η κατασκευή μασκών. Σε αντίθεση με όλες τις
προηγούμενες τεχνολογίες οι οποίες στηρίζονται στη διέλευση του φωτός από τις
μάσκες, στα μήκη κύματος του EUV αυτές πρέπει να ανακλούν. Τέλος σε περιοχές με
μικρότερο μήκος κύματος (~1nm) γίνεται η μετάβαση στη λιθογραφία ακτίνων Χ (X-ray
lithography) [11,12].

1.2.5 Οδικός χάρτης τεχνολογίας ημιαγωγών (ITRS) και παρούσα κατάσταση
Καθώς στα ολοκληρωμένα κυκλώματα αυξανόταν συνεχώς η πολυπλοκότητα και η
ii

Ο όρος excimer προέρχεται από τους όρους excited και dimmer, και περιγράφει ένα μόριο το οποίο
υφίσταται μόνο στη διεγερμένη κατάσταση. Κατά την αποδιέγερσή του εκπέμπει μονοχρωματική
ακτινοβολία.
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ισχύς, κρίθηκε αναγκαία η εγκαθίδρυση ενός «οδικού χάρτη» (roadmap) ο οποίος να
καθοδηγεί τις κατασκευάστριες εταιρίες και την έρευνα. Αρχικά ο σύνδεσμος
βιομηχανιών ημιαγωγών (Semiconductor Industry Association - SIA) συντόνισε αυτό
που

ονομάστηκε

«Εθνικός

οδικός

χάρτης

τεχνολογίας

ημιαγωγών»

(National

Technology Roadmap for Semiconductors - NTRS) και αφορούσε εταιρίες των
Ηνωμένων Πολιτειών. Στη δεκαετία του 1990, η βιομηχανία των ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις, με τις εταιρίες να ιδρύουν νέες
εγκαταστάσεις σε πολλές περιοχές της υφηλίου και να αναπτύσσονται συνεργασίες
μεταξύ τους. Η επέκταση του αρχικού «οδικού χάρτη» ώστε να εκμεταλλευτεί εισροή
πληροφοριών από όλα τα μέρη του κόσμου, οδήγησε στην δημιουργία του «Διεθνούς
οδικού χάρτη τεχνολογίας ημιαγωγών» (International Technology Roadmap for
Semiconductors - ITRS) [13]. Το 1998 κλήθηκαν σε συνεργασία η Ευρώπη, η Ιαπωνία,
η Κορέα και η Ταϊβάν, ώστε να καθορίσουν από κοινού τον «οδικό χάρτη». Το ITRS
θέτει τους στόχους της τεχνολογίας των ημιαγωγών σε ένα 15ετή ορίζοντα. Μέχρι τώρα,
η εξέλιξη της τεχνολογίας στα πλαίσια του «οδικού χάρτη», ακολούθησε την αναλογική
σμίκρυνση όλων των διαστάσεων σε ένα CMOS (Complementary Metal-OxideSemiconductor) κύκλωμα (νόμος του Moore [14]). Το ITRS αναγνωρίζει τις απαιτήσεις
της τεχνολογίας και καθοδηγεί την έρευνα με το να δείχνει τους στόχους που πρέπει να
υλοποιηθούν, αναγνωρίζει τις λύσεις που ήδη υπάρχουν για τα προβλήματα και τέλος
αναδεικνύει τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν ακόμη γνωστές υλοποιήσιμες λύσεις.
Μέχρι το 2001, η κύρια μέριμνα του ITRS εστιαζόταν στην σμίκρυνση της τεχνολογίας
CMOS. Το βάθος όμως του 15ετή ορίζοντα του ITRS αγγίζει τις πιο ακραίες προβλέψεις
κατασκευής διατάξεων τρανζίστορ MOSFET με μήκος καναλιού κάτω από 9nm, που
αποτελέι το φυσικό όριο για την λειτουργία των διατάξεων CMOS. Έτσι αποφασίστηκε
το ITRS να απευθυνθεί και σε μετά-CMOS διατάξεις (μη επίπεδες CMOS διατάξεις,
spintronics κ.α). Τέτοιου είδους διατάξεις πρέπει να ικανοποιούν τη γενική απαίτηση για
μείωση του κόστους και αύξηση της απόδοσης των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η
υλοποίηση τέτοιων μετά-CMOS διατάξεων, πέρα από νέες τεχνολογίες, εμπλέκει και
νέους τρόπους κατασκευής τους, είναι δε ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς ότι
αναδύεται μια τεχνολογία μετά-CMOS για επεξεργασία της πληροφορίας, διάδοση και
αποθήκευση δεδομένων.
Τα σημεία αναφοράς για τη βιομηχανία των ημιαγωγών ονομάζονται τεχνολογικοίκόμβοι (technology nodes) και είναι αυτοί που δίνουν το στίγμα των τεχνολογικών
απαιτήσεων. Με βάση αυτούς τους κόμβους, χαρακτηρίζονται οι γενιές των
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Έτος παραγωγής
Τεχνολογικός
κόμβος
DRAM ½ Pitch
[nm]
MPU/ASIC M1 ½
Pitch [nm]
MPU/ASIC Poly
½ Pitch [nm]
MPU τυπωμένο
μήκος πύλης [nm]
MPU φυσικό
μήκος πύλης [nm]

2003

2004
hp90

2005

2006

2007
hp65

2008

2009

2010
hp45

2012

2013
hp32

2015

2016
hp22

2018

100

90

80

70

65

57

50

45

35

32

25

22

18

120

107

95

85

75

67

60

54

42

38

30

27

21

107

90

80

70

65

57

50

45

35

32

25

22

18

65

53

45

40

35

32

28

25

20

18

14

13

10

45

37

32

28

25

22

20

18

14

13

10

9

7

Πίνακας 1. Οι τεχνολογικοί κόμβοι του ITRS με προοπτική 15ετίας. Επίσης κρίσιμα χαρακτηριστικά για
διατάξεις μνημών DRAM και λογικές διατάξεις MPU και ASIC. Το ημι-διάστημα γραμμών μετάλλου των
DRAM ονοματίζει τον τεχνολογικό κόμβο.

DRAM Half Pitch = DRAM Metal Pitch /2

Metal Pitch

MPU Polysilicon Half Pitch = MPU Polysilicon Pitch /2

MPU M1 Half Pitch = MPU M1 Pitch /2

Poly pitch
Metal 1 (M1) pitch

Γραμμή μετάλλου σε DRAM

Γραμμές Polysilicon σε MPU

Γραμμή μετάλλου σε MPU

(α)

(β)

(γ)

Σχ. 6. Ορισμός του ημι-διαστήματος στις (α) DRAM, (β) γραμμές
πολυκρυσταλλικού πυριτίου στα MPU και (γ) γραμμές μετάλλου 1 στα
MPU

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ο τεχνολογικός κόμβος είναι το σημείο εκείνο στο οποίο
έχει συμβεί μια σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία των διεργασιών και πιο
συγκεκριμένα ορίζεται ως η επίτευξη μιας 0.7× μείωσης των διαστάσεων που
χαρακτήριζαν τον προηγούμενο κόμβο. Το ITRS προσδιορίζει τον τεχνολογικό κόμβο
σε σχέση με το διάστημα μεταξύ των γραμμών μετάλλου (metal pitch) και συγκεκριμένα
ορίζει ως τεχνολογικό κόμβο το ημι-διάστημα (half-pitch) μεταξύ δύο γραμμών
μετάλλου. Ιστορικά οι τεχνολογικοί κόμβοι συνδέονταν με την εισαγωγή νέων γενεών
Δυναμικών Μνημών Τυχαίας Προσπέλασης (Dynamic Random Access Memories –
DRAM) στις οποίες συμβαίνει μια 4× αύξηση των δυαδικών ψηφίων ανά ψηφίδα μεταξύ
των γενεών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση αποσύνδεσης της έννοιας
τεχνολογικού κόμβου από τις μνήμες DRAM, αφού κυκλοφορούν ποικίλα προϊόντα που
τα ίδια αποτελούν οδηγό της τεχνολογίας σε κάποια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα,
στον τομέα των μονάδων μικροεπεξεργαστών (microprocessor unit - MPU), ή άλλων
λογικών προϊόντων π.χ. ASIC, η μείωση του μήκους της πύλης, οδηγήθηκε με πιο
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γρήγορους ρυθμούς από τη λιθογραφία του ημι-διαστήματος γραμμών μετάλλου. Με
τον τρόπο αυτό, παρόλο που και για το έτος 2003 οι μνήμες DRAM συνεχίζουν να
οδηγούν τον καθορισμό της τεχνολογίας με το ημι-διάστημα γραμμών μετάλλου σε
σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα, οι μικροεπεξεργαστές οδηγούν τον καθορισμό της
τεχνολογίας με βάση το μήκος πύλης. Στους πίνακες που δημοσιεύει το ITRS για τους
τεχνολογικούς κόμβους, παραθέτονται οι τεχνολογικές παράμετροι του ημι-διαστήματος
γραμμών μετάλλου των DRAM και των MPU και του μήκους πύλης των MPU. Εν
τούτοις το ημι-διάστημα γραμμών μετάλλου των DRAM είναι αυτό που καθορίζει τους
τεχνολογικούς κόμβους, αφού ακόμη αποτελεί το χαρακτηριστικό εκείνο με τις
μικρότερες διαστάσεις ανάμεσα σε όλα τα προϊόντα. Στον πίνακα 1 παραθέτονται, με
χρονικό ορίζοντα μιας δεκαπενταετίας, οι τεχνολογικοί κόμβοι όπως τους δημοσιεύει το
ITRS του 2003. Επιπλέον σημειώνονται τα μεγέθη του ημι-διαστήματος γραμμών για τις
μνήμες DRAM, για το μέταλλο 1 και για το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο για τα MPU και
ASIC και τέλος το τυπωμένο μήκος πύλης και φυσικό μήκος πύλης των MPU. Στο
σχήμα 6 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται τα μεγέθη του πίνακα 1.
Η τρέχουσα τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων βρίσκεται στον
τεχνολογικό κόμβο των 90nm [15] (βλ. Πίνακα 1). Για την κατασκευή τέτοιων
κυκλωμάτων χρησιμοποιείται λιθογραφία DUV στα 193nm σε δισκίδια διαμέτρου
300mm. Η μετάβαση στον κόμβο των 65nm [16,17] αναμένεται να γίνει με λιθογραφία
DUV στα 157nm, ενώ η μετάβαση στον κόμβο των 45nm αναμένεται να γίνει με
λιθογραφία EUV (13nm).

1.3 Λιθογραφία Ηλεκτρονικής Δέσμης [18]
1.3.1 Εισαγωγή
Εφόσον η αλλαγή των χημικών ιδιοτήτων των φωτοευαίσθητων υλικών στηρίζεται στην
εναπόθεση ενέργειας για την πρόκληση χημικών αντιδράσεων, θα μπορούσε κανείς να
χρησιμοποιήσει αντί για φωτόνια, όπως γίνεται στην οπτική λιθογραφία, κάποιο άλλο
σωματίδιο το οποίο να μεταφέρει ενέργεια στο πολυμερικό υλικό. Η χρήση ηλεκτρονίων
αντί φωτονίων για την αλλαγή των ιδιοτήτων των φωτοευαίσθητων πολυμερών γίνεται
εδώ και αρκετές δεκαετίες [19], με κύριο πλεονέκτημα την πολύ υψηλή διακριτική
ικανότητα της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης [20, 21], η οποία ξεπερνά κατά πολύ τη
διακριτική ικανότητα της οπτικής λιθογραφίας.
Η επίτευξη μικρών διαστάσεων είναι εφικτή λόγω του ότι τα ηλεκτρόνια, ως φορτισμένα
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σωματίδια, μπορούν να συγκροτηθούν σε δέσμη
και να εστιαστούν σε ένα εύρος μερικών
νανομέτρων.

Επιπλέον

η

δέσμη,

μέσω

ηλεκτροστατικών ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,
μπορεί

να

οδηγηθεί

υποστρώματος

για

στο
τη

επίπεδο

του

δημιουργία

των

επιθυμητών σχεδίων, εφαρμόζοντας κατάλληλη
απόκλιση.

Με

τον

τρόπο

αυτό

δίνεται

η

δυνατότητα να πραγματοποιείται αλλαγή των
χημικών ιδιοτήτων του πολυμερικού υμενίου σε
πολύ

λεπτές

περιοχές,

που

σε

πρώτη

προσέγγιση (βλ. 1.3.3 σκεδάσεις ηλεκτρονίων
στα στερεά) αντιστοιχούν στο μονοπάτι της
δέσμης πάνω στο υπόστρωμα.
Στη

λιθογραφία

ηλεκτρονικής

δέσμης

δεν

υπάρχει μάσκα. Το σχέδιο που πρέπει να
αποτυπωθεί ορίζεται με έκθεση του πολυμερούς

Σχ. 7. Οι δύο διαφορετικές
στρατηγικές σάρωσης επιφανειών
από μια δέσμη ηλεκτρονίων για την
έκθεση
τριών
διαφορετικών
παραλληλεπιπέδων.

με ηλεκτρόνια στα σημεία όπου είναι επιθυμητό.
Η έκθεση μπορεί να γίνει με δύο στρατηγικές
σάρωσης, τη σάρωση ράστερ και τη διανυσματική σάρωση (vector scan). Κατά την
πρώτη, πραγματοποιείται ολόκληρη σάρωση της επιφάνειας με τη δέσμη να
αποκόπτεται στα σημεία όπου δεν απαιτείται έκθεση. Κατά τη δεύτερη, η δέσμη
οδηγείται και εκθέτει διαδοχικά τις περιοχές όπου απαιτείται έκθεση, χωρίς να περνά
από σημεία όπου δεν είναι αναγκαίο.
Η γενική αρχή είναι ίδια όπως και στην οπτική λιθογραφία, με την έννοια ότι
εναποτίθεται ενέργεια στο πολυμερικό υλικό και έχει ως αποτέλεσμα ή να σπάζουν οι
αλυσίδες − θετικού τόνου λιθογραφία − ή να δημιουργούνται σταυροδεσμοί μεταξύ των
αλυσίδων − αρνητικού τόνου λιθογραφία. Η δόση στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
ορίζεται από το φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας και μετράται σε μC/cm2 (στην οπτική
λιθογραφία η δόση ορίζεται ως ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας και συνήθως μετράται
σε mJ/cm2). Ο υπολογισμός της δόσης σε ένα σύστημα vector scan πραγματοποιείται
μέσω μιας πολύ χρήσιμης σχέσης:
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D=

0.1I
f ( BSS ) 2

(1.1)

Στη σχέση αυτή, Ι [nA] είναι το ρεύμα της δέσμης που προσπίπτει στην επιφάνεια του
δείγματος, BSS [μm] (Beam Step Size) είναι το βήμα με το οποίο μετακινείται η δέσμη
στο ΧΥ επίπεδο (είναι το επίπεδο του δείγματος) για να ορίσει δύο ξεχωριστά
εικονοστοιχεία και f [MHz] είναι η συχνότητα, η οποία εκφράζει το χρόνο που δαπανά η
δέσμη πάνω από κάθε εικονοστοιχείο. Ο παράγοντας 0.1 δεν έχει καμία φυσική
σημασία, αλλά εισάγεται έτσι ώστε το αποτέλεσμα να λαμβάνεται σε μονάδες μC/cm2.

1.3.2 Σύστημα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης
Η αρχή λειτουργίας ενός συστήματος λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης [22] είναι η ίδια
με αυτή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (Scanning Electron Microscope SEM), όσον αφορά στην παραγωγή και εστίαση της δέσμης. Το σύστημα αποτελείται
από το κανόνι ηλεκτρονίων [23], την κολώνα των ηλεκτρονίων και το θάλαμο του
δείγματος. Όλο το σύστημα βρίσκεται
υπό υψηλό κενό με ιδιαίτερη έμφαση
στην περιοχή του κανονιού.
Σε ένα τυπικό σύστημα, τα ηλεκτρόνια
παράγονται με θερμιονική εκπομπή από
ένα

νήμα

βολφραμίου

(W)

ή

εξαβοριούχου λανθανίου (LaB6) [24]
(βλ. σχήμα 8), το οποίο διαρρέεται από
ρεύμα έντασης μερικών Ampere. Με τη
Σχ. 8. Συστήματα καθόδων Βολφραμίου (W)
και Εξαβοριούχου Λανθανίου (LaB6) για
θερμιονικές πηγές. Στην κάθοδο W, η
διάταξη αποτελείται από ένα σύρμα W που
έχει καμφθεί για τη δημιουργία μιας ακίδας,
από όπου και θα εξέρχονται τα ηλεκτρόνια.
Η θέρμανση πραγματοποιείται όταν από το
ίδιο το υλικό περάσει ρεύμα. Στην κάθοδο
LaB6, το υλικό είναι ένας μονοκρύσταλλος με
μια ισχυρή αιχμή. Η θέρμανση γίνεται
διαφορετικά, αφού ο μονοκρύσταλλος
θερμαίνεται έμμεσα από ένα στοιχείο
θέρμανσης άνθρακα που βρίσκεται στη
βάση του.

θέρμανση, τα ηλεκτρόνια εξέρχονται
από το υλικό, αφού αποκτούν ενέργεια
μεγαλύτερη

του

έργου

εξόδου.

Εναλλακτικές πηγές ηλεκτρονίων είναι
αυτές στις οποίες η ενέργεια που
απαιτούν τα ηλεκτρόνια για την έξοδό
τους από το υλικό, δίνεται με την
εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου (πηγές
εκπομπής

πεδίου)
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παραγωγή των ηλεκτρονίων, αυτά επιταχύνονται από ένα ηλεκτροστατικό πεδίο που
εφαρμόζεται μεταξύ της καθόδου (νήμα) και της ανόδου με τυπικές τιμές στην περιοχή
20-100kV.
Οι τρεις παράμετροι που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της πηγής είναι η
πυκνότητα ρεύματος [Α/cm2], η φωτεινότητα [Α/cm2sr], το εικονικό μέγεθος της πηγής
και η ενεργειακή διασπορά. Η πυκνότητα του ρεύματος j κατά τη θερμιονική εκπομπή
εκφράζεται μέσα από την εξίσωση Richardson-Dushman:

⎛ qV0 ⎞
⎜−
⎟
KT ⎠

j = AT 2 e ⎝

(1.2)

(q: το φορτίο του ηλεκτρονίου, Κ: σταθερά Boltzmann, T: θερμοκρασία σε Kelvin, V0:
δυναμικό εκπομπής και Α: σταθερά). Από τη σχέση αυτή, γίνεται αντιληπτό ότι υλικά με
μεγάλες τιμές της σταθεράς Α και μικρό έργο εξόδου, είναι κατάλληλα για την κατασκευή
νημάτων (πηγών). Τα δύο υλικά που προαναφέρθηκαν (W και LaB6), ικανοποιούν την
απαίτηση αυτή και σε συνδυασμό με το υψηλό σημείο τήξης (3370°Κ για το W και
2500°Κ για το LaB6) και τη χαμηλή εξάχνωση, αποτελούν τα καθιερωμένα υλικά [26] για
την κατασκευή πηγών ηλεκτρονίων.
Εφαρμόζοντας τη σχέση 2.2, οι πυκνότητες ρεύματος για το W και LaB6, βρίσκονται
αντίστοιχα στα 1-5 Α/cm2 και 10-50 Α/cm2. Με βάση αυτές τις τιμές και την απαιτούμενη
ένταση ρεύματος της δέσμης, εξάγεται το μέγεθος της πηγής των ηλεκτρονίων. Έτσι για
παράδειγμα αν θελήσει κανείς η δέσμη να έχει την τυπική τιμή έντασης ρεύματος των

Σχ. 9. (α) Γεωμετρία του κανονιού ηλεκτρονίων (κάθοδος, Wehnelt
και άνοδος) και (β) ηλεκτρικές συνδέσεις για την εφαρμογή της
πόλωσης της διάταξης και ισοδυναμική επιφάνεια μηδενικού
δυναμικού.
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(α)

(β)

Σχ. 10. (α) Ρεύμα εκπομπής σε σχέση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το νήμα.
Διακρίνονται τρεις περιοχές, στην πρώτη η αύξηση της εκπομπής γίνεται εκθετικά,
στη δεύτερη ξεκινάει ο περιορισμός της έκτασης της δέσμης και σημειώνεται σημείο
καμπής στην εκπομπή και στην τρίτη, δημιουργείται το σημείο διασταύρωσης (crossover) και η εκπομπή φτάνει σε κόρο.
(β) Διευθέτηση της πηγής ηλεκτρονίων. Δημιουργία cross-over από την επίδραση
του ηλεκτρικού πεδίου του ηλεκτροδίου Wehnelt. Το σημείο διασταύρωσης αποτελεί
την εικόνα της πηγής.

100μA, τότε προκύπτει ότι η τιμή αυτή μπορεί να παραχθεί από μια πηγή με διάμετρο
100μm. Η διάμετρος αυτή είναι πολύ μεγάλη για τους σκοπούς που προορίζεται και για
τον περιορισμό της εισάγεται ένα τρίτο ηλεκτρόδιο που φέρει την ονομασία Wehneltiii, το
οποίο θα αναφέρεται ως ηλεκτρόδιο ελέγχου. Το ηλεκτρόδιο αυτό τοποθετείται μεταξύ
καθόδου και ανόδου και φέρει μία οπή από την οποία διέρχεται η δέσμη. Όταν τεθεί υπό
αρνητικό δυναμικό σε σχέση με την κάθοδο ορίζει μια ισοδυναμική επιφάνεια μηδενικού
δυναμικού με τη μορφή χοάνης, η οποία περιορίζει τα ηλεκτρόνια να οδηγούνται στο
πεδίο ανόδου-καθόδου μέσα από αυτή (βλ. σχήμα 9). Η αύξηση της τάσης στο
ηλεκτρόδιο ελέγχου οδηγεί στο στένεμα της χοάνης και έτσι οι τροχιές των ηλεκτρονίων
συμπιέζονται. Το νήμα και το ηλεκτρόδιο ελέγχου αποτελούν μια τρίοδο πηγή. Η τάση
πόλωσης στο ηλεκτρόδιο ελέγχου καθορίζεται από την τιμή της αντίστασης Rw. Η όλη
διάταξη στην οποία φιλοξενείται η κάθοδος (νήμα) και προσαρτάται το ηλεκτρόδιο
ελέγχου καλείται «σύστημα ελέγχου του ρεύματος» (Wehnelt assembly). Το σύστημα
ελέγχου του ρεύματος με την άνοδο καλείται αυτό-πολούμενο κανόνι ηλεκτρονίων (selfbiasing electron gun) [27,28]. Η ονομασία αυτή δίνεται διότι η όλη διάταξη επιτρέπει στο

iii

Το ηλεκτρόδιο πήρε το όνομά του από το δημιουργό του, Wehnelt Arthur
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κανόνι να σταθεροποιείται και να ρυθμίζεται
μόνο του. Η διευθέτηση της πηγής γίνεται ως
εξής:

Αρχικά

η

εκπομπή

ηλεκτρονίων

αυξάνεται εκθετικά με αύξηση της έντασης
του ρεύματος που διαρρέει το νήμα (περιοχή
1, βλ. σχήμα 10α). Στη φάση αυτή, η τάση
στο ηλεκτρόδιο ελέγχου είναι μικρή και δεν
είναι ικανή για να περιορίσει την έκταση της
δέσμης και η εκπομπή ξεκινά από μεγάλη
περιοχή. Περαιτέρω αύξηση της έντασης του
ρεύματος

συνοδεύεται

από αύξηση

της

εκπομπής και παράλληλη αύξηση της τάσης
του ηλεκτροδίου ελέγχου συμπιέζοντας τη
δέσμη

(περιοχή

2).

Η

πορεία

αυτή

συνεχίζεται με το ηλεκτρόδιο ελέγχου να
συμπιέζει

τις

τροχιές

των

ηλεκτρονίων

ολοένα και περισσότερο και κάποια στιγμή οι

Σχ. 11. H κολώνα του συστήματος
EBPG-3 της Leica (αριστερά). Η
μορφή της δέσμης καθώς διέρχεται
μέσα από τους φακούς και τα
διαφράγματα της κολόνας. (δεξιά).

τροχιές των ηλεκτρονίων διέρχονται από ένα
σημείο διασταύρωσης (cross-over), όπως
παρουσιάζεται στο σχήμα 10.β. Το σημείο αυτό ονομάζεται και πρώτο σημείο
διασταύρωσης, διότι θεωρείται το σημείο στο οποίο εστιάζονται για πρώτη φορά τα
ηλεκτρόνια αφού εξαχθούν από το νήμαiv. Η δέσμη στο σημείο αυτό δεν έχει
Γκαουσιανή κατανομή (η οποία είναι επιθυμητή), διότι μερικά ηλεκτρόνια από την
επιφάνεια του νήματος σχηματίζουν έναν ασθενή δακτύλιο γύρω από το σημείο
διασταύρωσης. Τα ηλεκτρόνια αυτά εξαναγκάζονται να περάσουν από το σημείο
διασταύρωσης όταν η θερμοκρασία του νήματος αυξηθεί ακόμη και η εκπομπή φτάσει
στο σημείο 3. Περαιτέρω αύξηση του ρεύματος του νήματος δεν επιφέρει καμία
ουσιαστική αλλαγή στην εκπομπή και αποφεύγεται διότι μειώνει δραστικά τη ζωή του
νήματος.
Τα ηλεκτρόνια μετά την άνοδο, προχωρούν μέσα στο οπτικό σύστημα (κολώνα) [29].
Κατά μήκος της κολώνας υπάρχουν διαφράγματα, εκτροπείς της δέσμης και φακοί. Στο
σύστημα EBPG-3, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για όλα τα πειράματα λιθογραφίας
iv

Στην πορεία της δέσμης κατά μήκος της κολώνας, δημιουργούνται και άλλα σημεία διασταύρωσης,
δηλαδή όπου αλλού η δέσμη εστιάζεται από τους φακούς του συστήματος.
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(β)

(α)

Σχ. 12 (α) Οι τροχιές των ηλεκτρονίων μέσα στον ηλεκτρομαγνητικό φακό είναι ελικοειδείς. (β)
Λειτουργία ηλεκτρομαγνητικού φακού. Όταν το ρεύμα που διαρρέει την περιέλιξη του
ηλεκτρομαγνήτη είναι αυξημένο, τότε λαμβάνεται αυξημένη δυνατότητα εστίασης και μικρότερο
ρεύμα δέσμης. Το αντίθετο συμβαίνει όταν το ρεύμα του ηλεκτρομαγνήτη είναι μικρότερο.

ηλεκτρονικής δέσμης της παρούσας διδακτορικής διατριβής, υπάρχουν πλήθος
διαφραγμάτων και φακών όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 11. Η διαχείριση της δέσμης
σε μια κολώνα ηλεκτρονίων βασίζεται σε δύο βασικούς φακούς, τον συγκεντρωτικό ή
πρώτο φακό και τον αντικειμενικό ή τελικό φακό.
Γενικά, οι φακοί που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση φορτισμένων σωματιδίων είναι
ηλεκτροστατικοί και ηλεκτρομαγνητικοί. Ο παραλληλισμός τους με τους οπτικούς
φακούς γίνεται συχνά διότι παρουσιάζουν πολλές αναλογίες. Στην περίπτωση ενός
συστήματος λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης και ηλεκτρονικών μικροσκοπίων
γενικότερα, αυτό που είναι ζητούμενο είναι η απομεγέθυνση (de-magnification) της
εικόνας της πηγής των ηλεκτρονίων. Η πηγή των ηλεκτρονίων θεωρείται ότι είναι το
σημείο διασταύρωσης του κανονιού, δηλαδή το πρώτο σημείο διασταύρωσης της
δέσμης.
Ένας ηλεκτρομαγνητικός φακός κατασκευάζεται από ένα αγώγιμο σύρμα τυλιγμένο
συμμετρικά γύρω από τον άξονα της κολώνας. Ένα υλικό επιδεκτικό στο μαγνητισμό,
όπως ο σίδηρος, περιβάλλει την περιέλιξη, αφήνοντας ένα κενό στο κέντρο του φακού.
Όταν την περιέλιξη διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα, τότε στην περιοχή του κενού του
περιβλήματος δημιουργείται μαγνητικό πεδίο (βλ. σχήμα 12β). Η δύναμη που ασκείται
σε ένα ηλεκτρόνιο της δέσμης δίνεται από τη σχέση:
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r
r r
F = −eu × H

(1.3)

με e το φορτίο του ηλεκτρονίου, u την ταχύτητα του ηλεκτρονίου και Η την ένταση του
μαγνητικού πεδίου. Στα ηλεκτρόνια της δέσμης ασκούνται δυνάμεις οι οποίες τα
οδηγούν προς τον άξονα, ακολουθώντας ελικοειδείς τροχιές όπως παρουσιάζεται στο
σχήμα 12α.
Στο σχήμα12β, παρουσιάζεται η λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού φακού. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, παρουσιάζεται η λειτουργία του συγκεντρωτικού φακού. Ο
συγκεντρωτικός φακός εκτελεί απομεγέθυνση της πηγής κατά παράγοντα 103 με
πρωτεύουσα λειτουργία όμως τον έλεγχο του ρεύματος της δέσμης. Καθώς το ρεύμα
της περιέλιξης αυξάνει, το σημείο εστίασης τοποθετείται πιο μακριά από το διάφραγμα
και η οπτική γωνία α αυξάνεται. Η αύξηση της γωνίας α οδηγεί στη μείωση του
ρεύματος της δέσμης, καθώς το διάφραγμα φράζει περισσότερα ηλεκτρόνια. Το χαμηλό
ρεύμα δέσμης οδηγεί σε καλύτερη διακριτική ικανότητα εγγραφής, η οποία εκφράζεται
μέσα από την τελική διάμετρο της δέσμης που φτάνει στο δείγμα και ονομάζεται
μέγεθος κηλίδας (spot-size).
Η διάσταση της δέσμης εκφράζεται ως κατανομή της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. Το
εύρος της κατανομής εξαρτάται από το δυναμικό επιτάχυνσης στο κανόνι, τη
φωτεινότητα της πηγής και από την ένταση του ρεύματος της δέσμης. Γενικά η
διάμετρος της δέσμης μπορεί να οριστεί σε σχέση με το πλάτος στο ήμισυ του μεγίστου
της καμπύλης που περιγράφει την πυκνότητα
της κατανομής των ηλεκτρονίων. Παρόλα
αυτά προτάθηκε από τους Pease και Nixon
ότι η διάμετρος της δέσμης μπορεί να οριστεί
και στο 20% του μεγίστου της έντασης, που
σημαίνει ότι δύο σημεία που ορίζονται από
δύο δέσμες που αλληλεπικαλύπτονται κατά
80%, μπορούν να διαχωριστούν.
Το εύρος και η μορφή γενικά της κηλίδας
επηρεάζονται και από πιθανά σφάλματαv,
v

Σχ. 13 Ορισμός της διαμέτρου της δέσμης
(spot-size), από την κατανομή της
πυκνότητας ηλεκτρονίων της δέσμης. Η
πηγή του LaB6 δίνει μικρότερη διάμετρο
συγκριτικά με αυτή του W, αφού έχει
μεγαλύτερη φωτεινότητα.

Θεωρώντας ότι σε ένα οπτικό σύστημα, η δέσμη βρίσκεται πολύ κοντά στον οπτικό άξονα, ώστε να
ισχύει η σχέση sinx ≈ x, τότε κανείς μιλά για οπτικά πρώτης τάξης, ή παραξονικά οπτικά (first order optics,
paraxial optics). Τα σφάλματα για τα οπτικά αυτά διακρίνονται σε χρωματική απόκλιση και σε
αστιγματισμό πρώτης τάξης. Σε ένα οπτικό σύστημα με δέσμες ηλεκτρονίων, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η
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όπως η χρωματική απόκλιση, ο αστιγματισμός, η σφαιρική απόκλιση κ.α. [30]. Τα
σφάλματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως επιπλέον κατανομές που προστίθενται με
υπέρθεση στην κύρια κατανομή της δέσμης.

1.3.3 Σκεδάσεις ηλεκτρονίων στα στερεά
Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και παράλληλα περιοριστικό παράγοντα στην
κατασκευή πυκνών και πολύ μικρών δομών με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης είναι οι
σκεδάσεις που υφίστανται τα ηλεκτρόνια στα στερεά υποστρώματα [31,32]. Καθώς τα
ηλεκτρόνια εισέρχονται σε κάποιο στερεό, υφίστανται αλληλεπιδράσεις με τα άτομα που
το απαρτίζουν. Στις ενέργειες 1-100keV (ενέργειες ηλεκτρονίων στα συστήματα
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης και ηλεκτρονικών μικροσκοπίων σάρωσης), τα
σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται σε δύο είδη, σύμφωνα με τη σκέδαση που
υφίστανται

α)

σε

εμπροσθοσκεδαζόμενα

(forward

scattered)

και

β)

σε

οπισθοσκεδαζόμενα (backscattered). Στην πρώτη περίπτωση, οι γωνίες σκέδασης (δηλ.
οι γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ των τροχιών πριν και των τροχιών μετά τη
σκέδαση) είναι μικρές, λιγότερο από 90°. Στη δεύτερη περίπτωση, οι γωνίες σκέδασης
είτε είναι μεγάλες, πάνω από 90° (οπισθοσκέδαση με γεγονότα μεγάλων γωνιών), είτε
μετά από ένα αριθμό σκεδάσεων η συνολική αλλαγή στη διεύθυνσή των τροχιών είναι
κοντά στις 180° (οπισθοσκέδαση με γεγονότα μικρών γωνιών) (βλ. σχήμα 14). Με τον
ένα ή με τον άλλο τρόπο όμως, το κοινό
χαρακτηριστικό είναι ότι οι τροχιές των
δέσμη ηλεκτρονίων

οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων είναι
τέτοιες

που

τα

οδηγούν

προς

την

επιφάνεια του υλικού.
οπισθοσκεδαζόμενα

Στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, τα
ηλεκτρόνια

κατευθύνονται

προς

ένα

στερεό υπόστρωμα επιστρωμένο με ένα

εμπροσθοσκεδαζόμενα

πολυμερικό υλικό (ρητίνη). Στη ρητίνη
συμβαίνει κυρίως εμπροσθοσκέδαση (τα

Σχ. 14 Σκεδάσεις ηλεκτρονίων υψηλής
ενέργειας στην ύλη.

γεγονότα οπισθοσκέδασης είναι πολύ

παραδοχή sinx ≈ x, αφού η δέσμη εκτείνεται αρκετά μακριά από τον οπτικό άξονα του συστήματος. Έτσι
θεωρείται ότι sinx ≈ x-x3/3! και μιλάει κανείς για οπτικά τρίτης τάξης (third order optics). Τα σφάλματα σε
οπτικά τρίτης τάξης είναι η σφαιρική απόκλιση (spherical aberration), η παραμόρφωση (distortion), ή ο
τρίτης τάξης αστιγματισμός.
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*
*

Σχ. 15 Αποτέλεσμα των σκεδάσεων στην
εκτεθειμένη ρητίνη.

Σχ. 16 Τυπικές κατανομές για τα
εμπροσθοσκεδαζόμενα
και
οπισθοσκεδαζόμενα
ηλεκτρόνια
ενεργειών 20 και 50 keV
*από Electron-Beam Technology in Microelectronic
Fabrication, G.R. Brewer

λίγα) και ανάλογα με το είδος της ρητίνης, τα ηλεκτρόνια αποδίδουν την ενέργεια τους
στο υλικό είτε αποπολυμερίζοντάς το είτε βοηθώντας στην ανάπτυξη σταυροδεσμών.
Στο υπόστρωμα, συμβαίνουν και τα δύο είδη σκεδάσεων, αλλά εκεί που εστιάζεται όλο
το ενδιαφέρον είναι στα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, αφού εισέρχονται ξανά στο
στρώμα της ρητίνης, αποδίδοντας επιπλέον ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό, η κύρια
παράμετρος στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, που είναι η χωρική κατανομή της
πυκνότητας απορροφημένης ενέργειας [33], παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ από
εκείνο που θα περίμενε κανείς λαμβάνοντας μόνο υπ’ όψη του τις διαστάσεις της
δέσμης και τη γεωμετρία του σχεδίου που επιθυμεί να παράγει. Στο σχήμα 15
παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της έκθεσης για τη δημιουργία μιας γραμμής στη ρητίνη.
Τα

ηλεκτρόνια

που

εναποθέτουν

ενέργεια

στο

πολυμερές

είναι

τα

εμπροσθοσκεδαζόμενα και οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια από το πολυμερές και τα
οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια που επιστρέφουν από το στερεό υπόστρωμα. Αυτό έχει
άμεσο αντίκτυπο στην τελική εικόνα του λιθογραφικού αποτελέσματος κυρίως σε
πυκνές δομές, ένα φαινόμενο γνωστό ως φαινόμενο γειτνίασης (proximity effect) [34].
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού έχουν αναπτυχθεί τεχνικές υπό την
ονομασία: τεχνικές διόρθωσης φαινομένου γειτνίασης [35,36]. Μια τυπική τεχνική
έγκειται στην χρήση κάποιων δοκιμαστικών δομών, οι οποίες είναι ευαίσθητες σε μικρές
μεταβολές της δόσης. Μια συνηθισμένη δομή είναι αυτή που παρουσιάζεται στο σχήμα
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16. Για την μελέτη της επίδρασης οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων εκατέρωθεν της
γραμμής, εγγράφονται ορθογώνια πέλματα σε διάφορες αποστάσεις από τη γραμμή.
Τυπικές τιμές για τη γραμμή είναι 0.15−0.5μm και η απόστασή της από τα πέλματα
κυμαίνεται από μερικά δέκατα του μm

μέχρι μερικές δεκάδες μm ανάλογα με την

ενέργεια της δέσμης, ενώ υπάρχει περιοχή στην οποία η γραμμή είναι απομονωμένη.
Το μέγεθος των πελμάτων μπορεί να είναι από 25 μέχρι 50 μm.
Γενικά, η συνολική κατανομή των ηλεκτρονίων μπορεί να αποδοθεί με επαλληλία ενός
αριθμού κατανομών. Στο σχήμα 17 για παράδειγμα η κατανομή αποδίδεται από δύο
Γκαουσιανές, μια για τα εμπροσθοσκεδαζόμενα και μια για τα οπισθοσκεδαζόμενα
ηλεκτρόνια. Συνήθως η περιγραφή γίνεται από περισσότερες των δύο κατανομές [37]. Η
σκέδαση εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων, τη ρητίνη και το υλικό του
υποστρώματος (εξάρτηση από τον ατομικό αριθμό Ζ) [38]. Η πρόβλεψη της κατανομής
της πυκνότητας απορροφημένης ενέργειας κατά τη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και
η εξαγωγή λιθογραφικών αποτελεσμάτων γίνεται μέσα από προσομοιώσεις [39] και
πακέτα λογισμικού [40].

Σχ. 17 Σχεδιασμός για την
διόρθωση
του
φαινομένου
γειτνίασης γνωστό με την ονομασία
“Tower” test pattern

1.4 Υλικά λιθογραφίας
1.4.1 Φωτοπολυμερή χημικής ενίσχυσης
Η εξέλιξη των φωτοπολυμερών που χρησιμοποιούνται στη λιθογραφία συνδέεται με τις
προδιαγραφές που θέτει ο τρέχον τεχνολογικός κόμβος. Από το 1980 και σταδιακά
μέχρι σήμερα (2005) οι εκθέσεις γίνονται με μήκη κύματος 436nm (G-line), 405nm (Hline), 365nm (I-line), 248nm, 193nm και 157nm (Deep-UV). Η επίδραση της
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ

40

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

ακτινοβολίας σε δεδομένο φωτοπολυμερές εξαρτάται από το μήκος κύματός της. Έτσι
παράλληλα με την υιοθέτηση μικρότερων μηκών κύματος, είναι αναγκαίο να βρίσκονται
νέα υλικά, τα οποία να ανταποκρίνονται στην εκάστοτε ακτινοβολία και να δίνουν τις
επιθυμητές κρίσιμες διαστάσεις. Προχωρώντας προς μικρότερα μήκη κύματος, τα
φωτοπολυμερή που βρίσκονταν τότε στο προσκήνιο απορροφούσαν έντονα (ήταν
κυρίως αρωµατικά πολυµερή τύπου νεολάκας, παράγωγα κρεσόλης-φορµαλδεύδης και
περιείχαν διαζωναφθοκινόνη ως φωτοευαίσθητη ουσία) [41], ώστε η ακτινοβολία να μην
εκθέτει το υμένιο σε όλο το βάθος του, με αποτέλεσμα η ενέργεια να μην αποδίδεται
ομοιόμορφα.

Έτσι

δεν

ήταν

δυνατή

η

λήψη

ικανοποιητικού

λιθογραφικού

αποτελέσματος και υπήρχε η ανάγκη να εισαχθούν νέα υλικά.
Για το πρόβλημα αυτό η λύση ήρθε με τα φωτοπολυμερή χημικής ενίσχυσης [42], όπου
η ακτινοβολία δεν είναι άμεσα υπεύθυνη για τον πολυμερισμό ή αποπολυμερισμό, αλλά
δημιουργεί οξύ το οποίο καταλύει τις αντιδράσεις. Το οξύ προκύπτει από τους
φωτοπαραγωγούς οξέως (PAG − Photoacid Generators). Οι φωτοπαραγωγοί είναι
κυρίως άλατα του ωνίου (π.χ. τριφαίνυλο-σουλφώνιο) τα οποία κατά τη διάρκεια της
έκθεσης διασπώνται και παράγουν οξύ.
Τα βήματα που ακολουθεί κανείς (βλ. σχήμα 18) για να πραγματοποιήσει λιθογραφία με
φωτοπολυμερή χημικής ενίσχυσης είναι τα εξής:
Μετά

την

επίστρωση

του

πολυμερούς

με

περιστροφή του δείγματος ακολουθεί θέρμανση
PAB (Post Apply Bake) που σαν σκοπό έχει την
απομάκρυνση

του

ομοιόμορφου

υμένιου

μεγαλύτερη
μετάπτωσης

από
του

διαλύτη
τη

και

(PAB

την

σε

επίτευξη

θερμοκρασία

θερμοκρασία

υμενίου).

επίστρωση, PAB

Στη

υαλώδους
συνέχεια

έκθεση και
παραγωγή οξέως

πραγματοποιείται η έκθεση, όπου στις εκτεθειμένες
περιοχές παράγεται οξύ. Αφού ολοκληρωθεί η
έκθεση, ακολουθεί θέρμανση PEB (Post Exposure
Bake), όπου το οξύ διαχέεται στο υμένιο και

PEB, δημιουργία
σταυροδεσμών

καταλύει αντιδράσεις παραγωγής σταυροδεσμών
(θετικού

τόνου

λιθογραφία)

ή

διάσπασης

σταυροδεσμών (αρνητικού τόνου λιθογραφία). Στη
συνέχεια ακολουθεί η εμφάνιση, κατά την οποία το
δείγμα βυθίζεται στο υγρό διάλυμα του εμφανιστή
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Σχ. 18 Βήματα λιθογραφίας
αρνητικού τόνου με CAR
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και υλοποιείται το επιθυμητό σχέδιο.
Δύο τέτοια φωτοπολυμερή που αναπτύχθηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής είναι
τα EPR [43] και ADEPR [44].

¾

EPR

Το φωτοπολυμερές αυτό είναι αρνητικού τόνου, αποτελείται από δύο συστατικά, το
πολυμερές και τον φωτοπαραγωγό οξέως (PAG). Το πολυμερές είναι η εποξική
νεολάκκα (epoxy novolac) glycidil ether ενώ ο φωτοπαραγωγός οξέως είναι το άλας
τριφαινυλοσουλφώνιο (Triphenyl sulfonium − TPS). Για την παρασκευή της EPR γίνεται
διάλυση της εποξικής νεολάκκας σε PGMEA και στη συνέχεια προστίθεται το TPS.
Η ευαισθησία της ρητίνης αυτής είναι πολύ μεγάλη (0.9μC/cm2 στα 40kV) και μπορεί να
δώσει δομές στην περιοχή των 100nm. Έχει οργανικό εμφανιστή (PGMEAvi) και οι
δομές που δίνει χαρακτηρίζονται από διόγκωση (swelling) και τραχύτητα (roughness),
ενώ παράλληλα είναι δύσκολη η αφαίρεσή του (stripping), η οποία γίνεται με πλάσμα
οξυγόνου.

¾

ADEPR

Το φωτοπολυμερές αυτό είναι μεταγενέστερο του EPR, είναι κι αυτό αρνητικού τόνου,
αποτελείται από δύο πολυμερή και τον φωτοπαραγωγό οξέως. Το ένα πολυμερές είναι
η εποξική νεολάκκα Polyhydroxy sterene (PHS), η οποία μπορεί να είναι μερικώς
υδρογονωμένη (Partially Hydrogenated Polyhydroxy Sterene − PHPHS). Το δεύτερο
πολυμερές είναι όμοιο με αυτό της EPR, είναι δηλαδή πάλι μια εποξική νεολάκκα.
Η ρητίνη αυτή υλοποιήθηκε με στόχο τις δομές υψηλής διακριτικής ικανότητας, έχει την
ιδιότητα να εμφανίζεται από υδατικούς εμφανιστές, κάτι το οποίο προτιμά η βιομηχανία
έναντι οργανικών εμφανιστών, και να αφαιρείται σχετικά εύκολα με ακετόνη σε λουτρό
υπερήχων. Μπορεί να βρει εφαρμογές στη λιθογραφία ακτίνων Χ και στη λιθογραφία
DUV, αλλά εκεί που είναι ιδιαίτερα σημαντική είναι στη λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης, όπου η μικρή ευαισθησία μειώνει κατά πολύ το χρόνο των εκθέσεων με άμεσο
θετικό αντίκτυπο στο κόστος, το οποίο ελαττώνεται σημαντικά. Η ADEPR αναπτύχθηκε
με σκοπό να αντιμετωπίσει τη διόγκωση και την τραχύτητα, παράγοντες περιοριστικούς
στις δομές υψηλής διακριτικής ικανότητας, τα οποία εμφανίζονται με τη χρήση των
vi

Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate
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προγενέστερων εποξικών συστημάτων, όπως είναι η EPR. Μπορεί αποδεδειγμένα να
δώσει δομές <70nm, έχει ευαισθησία 4−8 μC/cm2 στα 50 keV και γενικά παράγει
αποτελέσματα με μειωμένη τραχύτητα, χωρίς διόγκωση.
Ως χημικά ενισχυόμενο φωτοπολυμερές, απαιτούνται οι διαδικασίες των PAB και PEB,
με βέλτιστες συνθήκες TPAB = TPEB = 120°C για χρόνο tPAB = tPEB = 2min. Ο εμφανιστής
της ADEPR μπορεί να είναι κάποιος από τους ΤΜΑΗ0.26vii, AZ326MIF ή AZ327MIFviii ,
με χρόνο εμφάνισης περίπου τα 90s.

1.4.2 Πολυμερή λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης
α) Θετικού τόνου
PMMA
Το πιο γνωστό πολυμερές που χρησιμοποιείται στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
ονομάζεται πολυ-μεθυλ μεθακρυλικός μεθυλεστέρας (poly-methyl methacrylate −
PMMA) [45]. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στη λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης λόγω της δυνατότητας επίτευξης δομών υψηλής διακριτικής ικανότητας. Μπορεί
να δώσει δομές με διαστάσεις ~5nm [46]. Χρησιμοποιείται κυρίως για λιθογραφία
θετικού τόνου, αλλά σε υψηλές δόσεις μπορεί να δώσει αρνητικού τόνου αποτελέσματα.
Η χαμηλή ευαισθησία (της τάξης των μερικών εκατοντάδων μC/cm2 είναι ένα κύριο
μειονέκτημα της PMMA, αφού αυξάνει κατά πολύ το χρόνο έκθεσης, κάτι το οποίο δεν
είναι επιθυμητό. Επίσης έχει χαμηλή αντοχή στις διεργασίες ξηρής εγχάραξης
(εγχάραξη με πλάσμα). Παρόλ’ αυτά, η βέλτιστη διακριτική ικανότητα που χαρακτηρίζει

Σχ. 19. Αποπολυμερισμός της PMMA κατά την έκθεσή της σε δέσμη
ηλεκτρονίων

vii
viii

Shipley LDD W26
Clarian
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το υλικό, έχει καθιερώσει την PMMA ως αναντικατάστατο υλικό για την επίτευξη δομών
πολύ χαμηλών διαστάσεων.

EBR-9 poly(2,2,2-trifluoroethyl--chloroacrylate), Toray Inc.
To φωτοπολυμερές EBR-9 χαρακτηρίζεται από 10 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία από
την PMMA, αφού απαιτεί μία δόση περίπου 10μC/cm2 στα 20kV. Το μειονέκτημα σε
σχέση με την PMMA είναι ότι μπορεί να δώσει δομές με κρίσιμη διάσταση κοντά στα
200nm. Αποθηκεύεται για μακρά χρονικά διαστήματα (shelf life), δεν διογκώνεται κατά
την εμφάνιση και παρέχει μεγάλο εύρος διεργασιών (process latitude).

PBS Poly(butene-1-sulfone)
Το φωτοπολυμερές αυτό έχει ευαισθησία 1-2μC/cm2 στα 20kV και βρίσκει εφαρμογή
στην κατασκευή μασκών. Η δυσκολία στη διεργασία λιθογραφίας με το υλικό αυτό είναι
το κύριο μειονέκτημά του, αφού η εμφάνιση πρέπει να γίνεται υπό αυστηρά ελεγχόμενες
συνθήκες (εμφάνιση με ψεκασμό σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και υγρασία).

ZEP Συμπολυμερές των -chloromethacrylate and –methylstyrene, Nippon Zeon Co.
Το φωτοπολυμερές αυτό συνδυάζει την καλή διακριτική ικανότητα και τη μεγάλη
ευαισθησία. Μια δόση στην περιοχή των 15-30μC/cm2 στα 25kV αρκεί για να δώσει
δομές με διαστάσεις 10nm. Έχει με άλλα λόγια επιδόσεις σε διαστάσεις συγκρίσιμες με
αυτές της PMMA και την ταχύτητα της EBR-9. Επίσης είναι πιο ανθεκτική στην ξηρή
εγχάραξη από την PMMA.

β) Αρνητικού τόνου
COP Εποξικό συμπολυμερές του glycidyl methacrylate και ethyl acrylate, P(GMA-co-EA)
Η ευαισθησία του φωτοπολυμερούς αυτού είναι 0.3μC/cm2 στα 10 kV και δίνει δομές
που στερούνται καλής διακριτικής ικανότητας (~1μm). Για την αποφυγή της διόγκωσης
απαιτείται εμφάνιση με ψεκασμό και οι διαστάσεις των δομών εξαρτώνται από το
χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την έκθεση μέχρι την εμφάνιση (οι
αντιδράσεις σταυροδεσμών συνεχίζονται και μετά την έκθεση). Έχει χαμηλή αντοχή
στην ξηρή εγχάραξη και γενικά δε συνίσταται εκτός και αν το ζητούμενο είναι η
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ

44

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

ταχύτητα.

SAL Περιέχει πολυμερές βάσης, φωτοπαραγωγό οξέως και συντελεστή σταυροδεσμών, Shipley Inc.
Η δημοφιλής αυτή ρητίνη είναι χημικά ενισχυόμενη και τα βήματα θέρμανσης πρέπει να
ελέγχονται με ακρίβεια. Η διακριτική της ικανότητα φτάνει τα 50nm (έκθεση στα 40kV με
δόση ~8μC/cm2) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μασκών. Το χρονικό
διάστημα αποθήκευσης είναι περίπου 6 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου και μπορεί να
παραταθεί κατά μερικά έτη αν ψυχθεί.

γ) Άλλα φωτοπολυμερή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Τα φωτοπολυμερή της οπτικής λιθογραφίας στην πλειοψηφία τους είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης. Μια τυπική περίπτωση είναι
αυτή του φωτοπολυμερούς AZ5206, με ευαισθησία στα 6μC/cm2, διακριτική ικανότητα
κοντά στα 250nm και καλή αντίσταση στην ξηρή εγχάραξη.
Άλλα φωτοπολυμερή αυτής της κατηγορίας είναι τα:

• EBR900ix, με ευαισθησία στα 8μC/cm2 στα 20kV
• ARCHx, το οποίο είναι μια χημικά ενισχυόμενη ρητίνη με ευαισθησία στα 816μC/cm2 στα 50kV

• UVIII και UVNxi, είναι χημικά ενισχυόμενες ρητίνες με ευαισθησία στα 80
μC/cm2 στα 100 kV (περίπου το 10% της PMMA). Εφαρμόζονται στη
λιθογραφία DUV.

1.5
Στο

Συμπεράσματα κεφαλαίου
κεφάλαιο

αυτό

παρουσιάστηκε

η

διεργασία

της

λιθογραφίας,

η

οποία

χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε σχηματοποίηση απαιτείται να γίνει στη βιομηχανία
των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η γενική της θεώρηση δόθηκε μέσα από την οπτική
λιθογραφία, όπου και παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι δομές σε
επίπεδο ρητίνης. Παρουσιάστηκε η παρούσα κατάσταση και οι προβλέψεις για τις
ix

Toray
OCG
xi
Shipley
x
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επόμενες γενιές λιθογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης, αφού χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Τέλος
έγινε μια αναφορά σε υλικά που χρησιμοποιούνται στη λιθογραφία γενικότερα με
ιδιαίτερη βαρύτητα στις ρητίνες λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης, όπου ο πολυ-μεθυλ
μεθακρυλικός μεθυλεστέρας ή PMMA κυριαρχεί για τη βέλτιστη διακριτική ικανότητα
που προσφέρει.
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Κεφάλαιο 2
Μελέτη των λιθογραφικών επιδόσεων της PMMA και εφαρμογή στην
κατασκευή συστοιχιών νανο-οπών

2.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται μια μελέτη που έγινε αναφορικά με τις λιθογραφικές
επιδόσεις της PMMA. Οι πληροφορίες που αποκομίστηκαν από τη μελέτη αυτή
εφαρμόστηκαν στις διεργασίες σχηματοποίησης για την υλοποίηση νανο-οπών στο
υμένιο της PMMA για τη μετέπειτα παρασκευή νανοκρυστάλλων, διατεταγμένων σε
συστοιχίες επάνω σε διοξείδιο του πυριτίου θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε αυτό το
κεφάλαιο.
Αρχικά περιγράφεται η παρούσα κατάσταση στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης με
χρήση της PMMA ως πολυμερικού υλικού σχηματοποίησης και θίγονται παράμετροι
όπως ο τρόπος εμφάνισης, οι εμφανιστές, ή το μοριακό βάρος του αρχικού πολυμερούς
της PMMA. Στο πειραματικό μέρος περιγράφονται πειράματα διάλυσης εκτεθειμένων /
μη εκτεθειμένων υμενίων PMMA και πειράματα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης
υψηλής διακριτικής ικανότητας. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη διεργασία που δίνει
τα βέλτιστα λιθογραφικά αποτελέσματα, η οποία και χρησιμοποιείται στη συνέχεια.

2.2 Λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
2.1.2 Γενικά
Η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την
υλοποίηση δομών με διαστάσεις στην περιοχή των μερικών δεκάδων νανομέτρων και
χαμηλότερα. Η θέση που κατέχει στη βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι
περιορισμένη, αφού λόγω του σειριακού χαρακτήρα που έχει ως διεργασία, παρέχει
χαμηλή παραγωγικότητα και έτσι καθίσταται απαγορευτική η χρήση της στη μαζική
παραγωγή. Η κύρια εφαρμογή στη βιομηχανία εστιάζεται στην κατασκευή μασκών για
την οπτική λιθογραφία. Παρόλ’ αυτά, στον τομέα της έρευνας καινοτόμων διατάξεων
πολύ μικρών διαστάσεων, η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης αποτελεί μια καλά
καθιερωμένη διεργασία, αφού στον τομέα αυτό, πρωταρχικός σκοπός είναι η επίτευξη
των επιθυμητών διαστάσεων ενώ η χαμηλή παραγωγικότητα κατέχει δευτερεύουσα
σημασία.
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2.1.3 Λιθογραφία με την PMMA
Παρόλο που η σχηματοποίηση με χρήση ανόργανων υλικών στη θέση φωτοπολυμερών
είναι δυνατή [1], η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης χρησιμοποιεί, στη συντριπτική
πλειοψηφία των εφαρμογών της, την αλλαγή των χημικών ιδιοτήτων οργανικών
ρητινών. Παρόλη την πληθώρα τέτοιων υλικών, προσανατολισμένων προς τη
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, ο πολυ-μεθυλ μεθακρυλικός μεθυλεστέρας ή PMMA
(poly (methyl methacrylate)) [2] , χαρακτηρίζεται από αξεπέραστες λιθογραφικές
επιδόσεις. Πολλά παραδείγματα συναντά κανείς στη βιβλιογραφία, στα οποία
αναφέρεται η κατασκευή δομών με πολύ χαμηλές κρίσιμες διαστάσεις, όπως τρανζίστορ
με μήκος πύλης μερικών δεκάδων νανομέτρων [3], δομές 5nm [4], ή σύρματα 3nm [5]
με χρήση της PMMA.
Το λιθογραφικό αποτέλεσμα της PMMA εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους. Πολλές
μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό να αναδειχθούν οι καλύτερες επιλογές
παραμέτρων που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη διακριτική ικανότητα. Μια σημαντική
παράμετρος βρίσκεται στο κομμάτι που σχετίζεται καθαρά με τις επιδόσεις του
συστήματος λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης και αυτή είναι η βέλτιστη διάμετρος
δέσμης. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι όσο μικρότερη δέσμη διαθέτει το σύστημα, τόσο
καλύτερα λιθογραφικά αποτελέσματα θα λάβει κανείς. Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως πρέπει
να δοθεί στις διεργασίες πέραν της έκθεσης αυτής καθεαυτής. Με δεδομένη διάμετρο
δέσμης, τα περιθώρια κέρδους σε διακριτική ικανότητα μπορούν να διευρυνθούν
μελετώντας την εμφάνιση (εμφανιστές-τρόποι εμφάνισης), ή το μοριακό βάρος της
ρητίνης.
Έχει δειχθεί ότι αν η εμφάνιση πραγματοποιηθεί σε λουτρό υπερήχων, τότε σημειώνεται
μια σημαντική βελτίωση της διακριτικής ικανότητας. Παράλληλα, η χρήση εμφανιστή
αποτελούμενου από ισοπροπανόλη (IPA) και νερό σε συγκεκριμένο εύρος αναλογίας
βελτιώνει την ευαισθησία. Επίσης, το μοριακό βάρος της PMMA παίζει σημαντικό ρόλο
στο τελικό αποτέλεσμα και έχει αποδειχθεί ότι τα πολυμερή της PMMA με μεγάλο
μοριακό βάρος, σημειώνουν ανώτερες επιδόσεις.
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, τίθεται η απαίτηση για κατασκευή
δομών με κρίσιμες διαστάσεις μερικών δεκάδων νανομέτρων. Έτσι για τη λήψη αυτών
των δομών είναι αναγκαία η ανεύρεση και εφαρμογή μιας διεργασίας ικανής να
αναδεικνύει τη βέλτιστη διακριτική ικανότητα του χρησιμοποιούμενου συστήματος
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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λιθογραφίας. Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται τα αποτελέσματα που έχει το μοριακό
βάρος (Mw) της PMMA σε διάφορα διαλύματα εμφανιστών και αναδεικνύεται η επιλογή
εκείνη που παρέχει τα βέλτιστα λιθογραφικά αποτελέσματα. Από τη μελέτη αυτή
εξάγονται πληροφορίες, αφενός για την ποιότητα της εμφάνισης, οι οποίες λαμβάνονται
από τον τρόπο διάλυσης του εκτεθειμένου πολυμερούς και αφετέρου για την ποιότητα
του λιθογραφικού αποτελέσματος, το οποίο εκτιμάται μέσα από την υλοποίηση και
παρατήρηση δομών υψηλής διακριτικής ικανότητας.

2.3 Πειραματικό μέρος
2.3.1 Γενικά
Τα πειράματα που εκτελέστηκαν
καλύπτουν τη μελέτη της διάλυσης
εκτεθειμένου πολυμερούς και την
αξιολόγηση

των

λιθογραφικών

επιδόσεων. Οι εκθέσεις λιθογραφίας
ηλεκτρονικής

δέσμης

πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα
EBPG-3 (Electron Beam Pattern
Generator) με ενέργεια ηλεκτρονίων
δέσμης στα 50keV (βλ. σχήμα 1).
Για τις εκθέσεις που προορίζονται

Σχ. 1 Το σύστημα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης
EBPG-3 της Leica

για υψηλής διακριτικής ικανότητας
δομές, χρησιμοποιήθηκε δέσμη με ρεύμα έντασης 100pA, που στο συγκεκριμένο
σύστημα δίνει διάμετρο δέσμης ~30nm. Για τις μελέτες της διάλυσης και των καμπυλών
αντίθεσης, χρησιμοποιήθηκε ρεύμα έντασης 1nA, ώστε να μειωθεί αισθητά ο χρόνος
των εκθέσεων*. Οι μετρήσεις του πάχους των υμενίων πραγματοποιήθηκαν με το
προφιλόμετρο XP-2 της Ambios, οι μελέτες της διάλυσης με το σύστημα DRM
(Dissolution Rate Monitor) και τέλος η παρατήρηση των δομών διεξήχθη με το
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης LEO440.

*

Όσο μεγαλύτερο ρεύμα έχει η δέσμη, τόσο μεγαλύτερη συχνότητα πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να
0.1I
(βλ. Κεφ. 1).
αποδοθεί το ίδιο ποσό δόσης, D =
f ( BSS ) 2
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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2.3.2 Προετοιμασία διαλυμάτων PMMA
Τα πολυμερή της PMMA διατίθενται σε
μορφή σκόνης. Για τη λήψη υμενίων πάνω
σε δισκίδια πυριτίου στην παρούσα εργασία
απαιτείται η παρασκευή διαλυμάτων. Για την
παρασκευή διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκαν
πολυμερή της PMMA με Mw=996k, 443k,
120k

και

15k.

Τα

στερεά

πολυμερή

τοποθετήθηκαν σε φιάλες και αναδεύτηκαν

Mw
996k
443k
443k
443k
120k
15k

w.t.
7%
7%
7%
7%
14%
20%

rpm
2500
3500
2500
1000
4000
3000

Πάχος [nm]
720
440
570
800
820
770

Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιμές πάχους της
PMMA με παραμέτρους το Mw, τη
συγκέντρωση w.t. και την ταχύτητα
περιστροφής για την επίστρωση.

με το διαλύτη PGMEA (propylene glycol
methyl ether acetate). Η ανάδευση διεξήχθη χωρίς θέρμανση, για χρονικό διάστημα
72h, ώστε να διασφαλιστεί όσο είναι δυνατό πληρέστερη διάλυση. Μετά την ανάδευση
ακολούθησε διήθηση μέσα από φίλτρο με πόρους διαμέτρου 0.2μm για την απαλλαγή
από πιθανά στερεά υπολείμματα, τα οποία κατά την επίστρωση δημιουργούν
προβλήματα ομοιομορφίας στο υμένιο.
Για τη μελέτη διάλυσης, κυρίως σε σχέση με το Mw της PMMA, χρειάζονται διαλύματα
που να δίνουν υμένια με περίπου το ίδιο πάχος. Λόγω του εύρους του Mw των
διαλυμάτων, ίδια κατά βάρος συγκέντρωση (w.t.) πολυμερούς δε δίνει διαλύματα με ίδιο
ιξώδες, κι έτσι κατά την επίστρωση τα παραγόμενα υμένια αναπτύσσουν αρκετά
διαφορετικό πάχος μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό έπρεπε να επιλεχθούν
συγκεντρώσεις, οι οποίες με τις κατάλληλες επιλογές ταχύτητας περιστροφής να δίνουν
υμένια με παρόμοιο πάχος. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικές συνθήκες
και τα αντίστοιχα πάχη υμενίων (ο χρόνος περιστροφής είναι 30s). Ίδιο περίπου πάχος
υμενίου λαμβάνεται για τις συνθήκες που εμφανίζονται στις σκιασμένες σειρές του
πίνακα.

2.3.3 Μελέτες καμπυλών αντίθεσης
Οι καμπύλες αντίθεσης είναι διαγράμματα που συνοδεύουν κάθε είδους λιθογραφική
μελέτη και απεικονίζουν την ικανότητα που έχει μια ρητίνη να εμφανίζεται σε κάποιον
εμφανιστή. Συνήθως στον άξονα των y τοποθετείται το κανονικοποιημένο εναπομένον
πάχος, δηλαδή ο λόγος d/d0, όπου d το πάχος του υμενίου στην εκτεθειμένη περιοχή
και d0 το αρχικό πάχος του υμενίου πριν την εμφάνιση. Στον άξονα των x τοποθετείται ο
δεκαδικός λογάριθμος της δόσης. Η καμπύλη αυτή δίνει πληροφορίες για το ποια δόση
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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είναι ικανή να δώσει πλήρη
εμφάνιση. Επίσης ορίζεται
η αντίθεση γ (contrast) της
ρητίνης, ως η κλίση της
καμπύλης

στην

περιοχή

όπου αυτή είναι γραμμική.
Ρητίνες

με

μεγάλη

αντίθεση είναι επιθυμητές
στη λιθογραφία. Τυπικές

Σχ.2 Τυπικά διαγράμματα καμπυλών αντίθεσης για θετικού και
αρνητικού τόνου ρητίνη και ορισμός της αντίθεσης γ από την
κλίση του γραμμικού τμήματος της καμπύλης.

καμπύλες αντίθεσης παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Παρατηρεί κανείς ότι στη θετικού
τόνου λιθογραφία η καμπύλη είναι φθίνουσα αφού το πάχος της εκτεθειμένης περιοχής
ελαττώνεται καθώς αυξάνει η δόση, ενώ η αντίθετη εικόνα συναντάται στη λιθογραφία
αρνητικού τόνου.

Σχ.3α Φωτογραφία δείγματος από
οπτικό μικροσκόπιο, στο οποίο
έχουν
υλοποιηθεί
τετράγωνα
150×150μm2 με αυξανόμενες
δόσεις,
για
την
εξαγωγή
καμπυλών αντίθεσης.

Σχ.3β Περιγραφή μέτρησης με προφιλόμετρο για
την εξαγωγή καμπυλών αντίθεσης. Η ακίδα
σαρώνει τις εκτεθειμένες περιοχές. Καθώς αυξάνει
η δόση, βαθαίνει το προφίλ.

Ο κοινότερος εμφανιστής της PMMA είναι ένα μίγμα από MIBK και IPA. Το MIBK είναι
καλός διαλύτης της PMMA και εν γένει μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντί του PGMEA, για
την παρασκευή διαλυμάτων PMMA. Τα υμένια που δίνει όμως δεν είναι καλής
ποιότητας κι έτσι η χρήση του δεν ενδείκνυται. Το PGMEA λοιπόν, ως καλός διαλύτης
της PMMA έχει την ικανότητα να διαλύει τις εκτεθειμένες περιοχές, η δράση του όμως
επεκτείνεται και στις μη εκτεθειμένες περιοχές, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Έτσι η χρήση
του ΜΙΒΚ στην εμφάνιση, δίνει πολύ μεγάλη ευαισθησία, αλλά παράλληλα σημαντική
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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ελάττωση του πάχους της εναπομένουσας ρητίνης.
Η προσθήκη IPA έχει ως σκοπό την ελάττωση της
έντονης δράσης του MIBK και την αύξηση της
επιλεκτικότητας

της

διάλυσης

ανάμεσα

στις

εκτεθειμένες και μη εκτεθειμένες περιοχές. Η
αναλογία MIBK:IPA 1:3 για την εμφάνιση της
PMMA, είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη και
προσφέρει αποτελέσματα με πολύ μικρή απώλεια
στο πάχος των μη εκτεθειμένων περιοχών, υψηλή

Εμφανιστής
ΜΙΒΚ
IPA
MIBK:IPA
MIBK:IPA
IPA:H2O
IPA:H2O
IPA:H2O
IPA:H2O
IPA:H2O

Αναλογία
1:1
1:3
9:1
7:3
1:1
3:7
1:9

Πίνακας 2. Εμφανιστές που
μελετήθηκαν στην εργασία αυτή.

αντίθεση, μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα, και
μέτρια ευαισθησία.
Κατά την τελευταία δεκαετία, για την εμφάνιση της PMMA, προτάθηκαν μίγματα από
IPA και H2O [6], τα οποία ανταποκρίθηκαν θετικά στις επιδιώξεις για υψηλής διακριτικής
ικανότητας αποτελέσματα [7]. Έτσι για την παρούσα μελέτη, προετοιμάστηκαν
διαλύματα με τους εμφανιστές που παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Τα διαλύματα αυτά
καλύπτουν εύρος αναλογιών και από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μίγματα με
MIBK:IPA και από τα νεότερα με IPA:H2O.
Δείγματα δισκιδίων Si, επιστρώθηκαν με PMMA (443k, 7%, 3500rpm) και στη συνέχεια
τοποθετήθηκαν σε φούρνο θερμοκρασίας 160°C για 90min, δίνοντας υμένια με πάχος
περίπου 440nm. Ο αριθμός των δειγμάτων αντιστοιχούσε στον αριθμό των υπό μελέτη
εμφανιστών.

Μετά

τη

θέρμανση,

πραγματοποιήθηκαν

εκθέσεις

λιθογραφίας

ηλεκτρονικής δέσμης, με τις οποίες υλοποιήθηκαν τετράγωνα εμβαδού 150×150μm2. Τα
τετράγωνα αυτά διευθετήθηκαν σε στήλες και σειρές. Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε έξι
δόσεις και επιλέχθηκαν πέντε στήλες, ώστε να λαμβάνονται συνολικά 30 διαφορετικές
δόσεις. Μετά τις εκθέσεις ακολούθησε εμφάνιση για κάθε εμφανιστή για 60s. Ένα
τυπικό αποτέλεσμα των εκθέσεων παρουσιάζεται στο σχήμα 3α. Επειδή η PMMA είναι
θετικού τόνου ρητίνη, όσο αυξάνεται η δόση, τόσο ελαττώνεται το εναπομένον πάχος
του υμενίου μέσα στο τετράγωνο. Η πορεία αυτή φαίνεται στη φωτογραφία, με τα
τετράγωνα να αλλάζουν χρώμα μέχρις ότου γίνει πλήρης εμφάνιση και αναδειχθεί το
υπόστρωμα πυριτίου (τετράγωνα με όμοιο χρώμα). Στο σχήμα 3β παρουσιάζεται ο
τρόπος με τον οποίο γίνεται η μέτρηση με το προφιλόμετρο. Η ακίδα τοποθετείται στην
αρχή μιας στήλης των τετραγώνων και σαρώνει μια ευθεία αναπαράγοντας το προφίλ
της τοπογραφίας.
Στο σχήμα 4, παρουσιάζονται οι εξαγόμενες καμπύλες αντίθεσης από τα αποτελέσματα
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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1.0
0.9

κανονικοποιημένο
εναπομένον πάχος

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

MIBK
MIBK:IPA 1:1
MIBK:IPA 1:3
IPA
IPA:H2O 9:1
IPA:H2O 7:3
IPA:H2O 1:1
IPA:H2O 3:7
IPA:H2O 1:9
2

3

10

10
2

Δόση (μC/cm )

Σχ.4 Καμπύλες αντίθεσης για διάφορες σχετικές συγκεντρώσεις
των εμφανιστών ΜΙΒΚ:IPA και IPA:H2O.

των μετρήσεων για τους εμφανιστές του πίνακα 2. Παρατηρεί κανείς ότι στα διαλύματα
MIBK:IPA, καθώς αυξάνεται το ποσοστό της IPA, σημειώνεται μείωση της ευαισθησίας
και της απώλειας πάχους, με την αντίθεση να αυξάνεται. Σε καθαρή IPA, η αντίθεση και
η ευαισθησία είναι πολύ χαμηλές. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμη και με δόση
900μC/cm2 −δόση τρεις φορές πάνω από αυτή που απαιτείται για την πλήρη εμφάνιση
σε διάλυμα MIBK:IPA 1:3− παραμένει το 30% από το αρχικό πάχος της ρητίνης.
Στην περίπτωση των μιγμάτων IPA:H2O, η αλλαγή της σχετικής συγκέντρωσης δε
συνοδεύεται από μονοτονική μεταβολή της αντίθεσης και της ευαισθησίας. Όταν η
σχετική συγκέντρωση της IPA είναι 100%, ή μικρότερη από 60%, τότε η ευαισθησία και
η αντίθεση λαμβάνουν πολύ μικρές τιμές. Στο εύρος 60-90% της σχετικής
συγκέντρωσης της IPA, η ευαισθησία και η αντίθεση λαμβάνουν υψηλές τιμές και είναι
συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες τιμές για τα μίγματα MIBK:IPA. Οι παρατηρήσεις αυτές
έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενη εργασία από τους Yasin et. al. [7].
Η διάλυση της PMMA σε διαλύματα IPA:H2O, δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Μια
πιθανή ερμηνεία είναι ότι τα μόρια του νερού, λόγω του μικρού μεγέθους τους
διαχέονται ελάχιστα μέσα στην εκτεθειμένη περιοχή, προκαλώντας μια μικρή διόγκωση
της επιφάνειας. Στην PMMA, το σπάσιμο της αλυσίδας γίνεται στο δεσμό άνθρακακαρβονυλικού άνθρακα, παράγοντας μικρά πτητικά μόρια όπως CO, CO2 και CH3O.
Αυτά τα πτητικά παράγωγα αφήνουν κενό χώρο στον όγκο του υμενίου της PMMA στις
περιοχές οι οποίες έχουν εκτεθεί. Τα πολωμένα μόρια του νερού είναι σχετικά εύκολο
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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0.6
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Κανονικοποιημένη δόση

Σχ.5 Καμπύλες αντίθεσης για τα διαλύματα MIBK:IPA 1:1, MIBK:IPA
1:3 και IPA:H2O 7:3, για χρόνους εμφάνισης 30 και 60s.

να
διαχυθούν και να προκαλέσουν ελάχιστη διόγκωση στις εκτεθειμένες περιοχές,
επιτρέποντας στην IPA να αφαιρεί το υμένιο. Η αφαίρεση των διογκωμένων περιοχών
γίνεται γρήγορα και ελέγχεται από τη διάχυση του νερού. Στις μη εκτεθειμένες περιοχές
και λόγω της θέρμανσης του υμενίου πριν την έκθεση, αυτό έχει πολύ μικρό ελεύθερο
όγκο κι έτσι είναι πιο δύσκολο στο νερό να διαχυθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζεται
σημαντικά η απώλεια πάχους.
Από το διάγραμμα του σχήματος 4 συμπεραίνει κανείς ότι μεγαλύτερη αντίθεση
λαμβάνεται για τα διαλύματα ΜΙΒΚ:IPA 1:3 και IPA:H2O 7:3. Η ευαισθησία για το
διάλυμα IPA:H2O 7:3 είναι 180μC/cm2, ενώ για το ΜΙΒΚ:IPA 1:3 είναι 300μC/cm2.
Επίσης για το ΜΙΒΚ:IPA 1:1, η ευαισθησία είναι παραπλήσια με αυτή του IPA:H2O 7:3.
Μετά από αυτά τα αποτελέσματα επιλέχθηκαν τρεις μόνο εμφανιστές για περαιτέρω
μελέτες, οι ΜΙΒΚ:IPA 1:3, ΜΙΒΚ:IPA 1:1 και IPA:H2O 7:3.
Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται καμπύλες αντίθεσης για τα τρία αυτά διαλύματα για
χρόνους εμφάνισης 60s και 30s. Για τη λήψη μιας πιο εποπτικής εικόνας, το διάγραμμα
είναι κανονικοποιημένο και ως προς το εναπομένον πάχος και ως προς τις δόσεις για
κάθε περίπτωση. Συμπερασματικά, για τα διαλύματα ΜΙΒΚ:IPA 1:3 και ΜΙΒΚ:IPA 1:1, η
αντίθεση είναι όμοια και για τους δύο χρόνους εμφάνισης, ενώ στην περίπτωση του
διαλύματος ΜΙΒΚ:Η2Ο 7:3, η αντίθεση είναι υψηλότερη για το χρόνο των 60s. Επιπλέον,
η ελάττωση της ευαισθησίας, που παρατηρείται μεταξύ των χρόνων εμφάνισης των 30
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και 60s, για τα διαλύματα του MIBK είναι ~44% και μικρότερη για το διάλυμα ΜΙΒΚ:Η2Ο
7:3 ~30%. Έτσι συγκριτικά, το διάλυμα IPA:Η2Ο 7:3 δίνει καλύτερα χαρακτηριστικά
καμπυλών αντίθεσης.

2.3.4 Μελέτες διάλυσης
Λόγω του ότι οι καμπύλες αντίθεσης από μόνες τους δεν μπορούν να φανερώσουν όλες
τις πληροφορίες για τον τρόπο εμφάνισης, πραγματοποιήθηκαν μελέτες διάλυσης με
χρήση

του

συστήματος

DRM

[8],

που

έχει

αναπτυχθεί

στο

Ινστιτούτο

Μικροηλεκτρονικής. Το σύστημα αυτό στηρίζει τη λειτουργία του στη μέτρηση κροσσών
συμβολής που προκύπτουν κατά την πρόσπτωση μιας δέσμης laser στο επιστρωμένο
με ρητίνη δείγμα. Η αρχή λειτουργίας παρουσιάζεται στο σχήμα 6α, ενώ στο σχήμα 6β
παρουσιάζεται ολόκληρη η διάταξη. Με την τεχνική αυτή είναι δυνατή η παρατήρηση της
πορείας της εμφάνισης κατά τη διάρκεια εξέλιξής της. Το δείγμα τοποθετείται σε
διαφανές δοχείο, που περιέχει τον εμφανιστή, με τρόπο ώστε η δέσμη laser να
προσπίπτει στην εκτεθειμένη περιοχή υπό γωνία α1. Σε μια τέτοια περίπτωση
προκύπτει συμβολή μεταξύ της ανακλώμενης δέσμης από την επιφάνεια της ρητίνης και
της ανακλώμενης από την επιφάνεια του υποστρώματος. Καθώς το πάχος της ρητίνης
ελαττώνεται με την εξέλιξη της εμφάνισης, προκύπτουν κροσσοί συμβολής από τη
διαφορά των οπτικών δρόμων των δύο δεσμών. Το μήκος κύματος του laser που
χρησιμοποιείται είναι 650nm (εκπομπή στο ερυθρό), έτσι ο κάθε κροσσός αντιστοιχεί σε
περίπου 210nm πάχους ρητίνης.
Για τις μετρήσεις DRM, προετοιμάστηκαν δείγματα με PMMA σε δισκίδια πυριτίου, στα
οποία πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης με σχεδιασμό, ο
οποίος αποτελείτο από τετράγωνα εμβαδού 5×5mm2 με διάφορες δόσεις. Αυτό το
μέγεθος των τετραγώνων παρέχει ευκολία στο χειρισμό του δείγματος και ευκολία στην
ευθυγράμμιση των εκτεθειμένων περιοχών με το σημείο όπου προσπίπτει η δέσμη
laser.
Στο σχήμα 7α, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της μέτρησης DRM στην περίπτωση του
διαλύματος ΜΙΒΚ:IPA 1:1. Οι δόσεις καλύπτουν την περιοχή από 150μC/cm2 έως
700μC/cm2. Από το διάγραμμα παρατηρεί κανείς ότι κατά τη διάλυση λαμβάνεται ένα
ομαλό ημιτονοειδές σήμα, το οποίο μαρτυρεί ένα σταθερό και κανονικό μηχανισμό
εμφάνισης. Επιπλέον, το αρχικό πάχος του υμενίου το οποίο υπολογίζεται από την
καμπύλη του DRM, αντιστοιχεί στο μετρημένο από το προφιλόμετρο πάχος (800nm).
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Σχ. 6α Πορεία της δέσμης laser στο στρώμα της ρητίνης. Οι δύο δέσμες
συμβάλουν και για κάθε κροσσό ισχύει η σχέση d = λ / 2 n 2 − sin 2 a 1

Δειγματοφορέας

Si wafer
Resist

Δοχείο εμφανιστή

r
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α

Ανιχνευτής

Data
Acquisition
system

Μαγνητικός αναδευτήρας

Σχ. 6β Διάταξη DRM

Αυτό δηλώνει ότι η εμφάνιση εξελίσσεται με ελάχιστη διόγκωση του πολυμερούς. Τέλος,
το ημιτονοειδές σήμα είναι παρόμοιο για κάθε δόση, δηλαδή τα μέγιστα και τα ελάχιστα
παρατηρούνται στον ίδιο κανονικοποιημένο χρόνο εμφάνισης, έτσι ο μηχανισμός
διάλυσης είναι ίδιος για όλο το εύρος των δόσεων που εξετάστηκε.
Στο σχήμα 7β, παρουσιάζονται οι μετρήσεις DRM για το διάλυμα IPA:Η2Ο 7:3, για
δόσεις που καλύπτουν την περιοχή 120-300μC/cm2. Από τη μορφή των καμπυλών,
παρατηρεί κανείς ότι η διάλυση προχωράει ομαλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο σημάδι
που να δείχνει σοβαρή διόγκωση. Επιπλέον, η περίοδος του σήματος είναι σταθερή,
που σημαίνει ότι απουσιάζουν επιφανειακά ή διεπιφανειακά φαινόμενα κατά τη διάρκεια
της εμφάνισης.
Οι μετρήσεις DRM, για το διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA 1:3 (βλ. σχήμα 7γ), έδειξαν διαφορετική
συμπεριφορά σε σχέση με τα δυο προηγούμενα διαλύματα. Ο ρυθμός εμφάνισης
εξαρτάται από το πάχος της ρητίνης, με την έννοια ότι τα εγγύτερα στρώματα ρητίνης
προς την επιφάνεια του υποστρώματος, επιδεικνύουν μικρότερο ρυθμό εμφάνισης.
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Σχ. 7 Μετρήσεις DRM για (α) ΜΙΒΚ:IPA 1:1, για δόσεις 150, 550 και 700μC/cm2, (β) IPA:Η2Ο 7:3,
για δόσεις 120, 180, 240 και 300μC/cm2 και (γ) ΜΙΒΚ:IPA 1:3, για δόσεις 280, 340 και
400μC/cm2.

Επίσης ο αριθμός των ημιτονοειδών περιόδων είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο,
πράγμα που σημαίνει ότι κατά την εμφάνιση λαμβάνουν χώρα ανεπιθύμητα φαινόμενα
όπως η διόγκωση του πολυμερούς.
Οι μέσοι ρυθμοί διάλυσης που λαμβάνονται από τα διαγράμματα του σχήματος 7α και
β, είναι περίπου ίδιοι και σταθεροί. Ένα πολύ χρήσιμο διάγραμμα στις περιπτώσεις
όπου λαμβάνεται σταθερός ρυθμός εμφάνισης είναι αυτό που συνδέει το ρυθμό
εμφάνισης με τη δόση. Το διάγραμμα αυτό μπορεί να εκφραστεί μέσα από τη σχέση:

⎛
d ⎞
r = r0 ⎜⎜1 + ⎟⎟
⎝ d0 ⎠

a

(3.1)

όπου r o ρυθμός εμφάνισης, d η δόση, r0 ο ρυθμός εμφάνισης των μη εκτεθειμένων
περιοχών και d0 το αρχικό πάχος του υλικού. Η σχέση αυτή εκφράζει το πόσο γρήγορα
γίνεται η εμφάνιση. Όσο πιο απότομη είναι η μεταβολή που περιγράφει, τόσο πιο καλή
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Σχ. 7 Εξαγωγή του εκθέτη a από τα δεδομένα των μετρήσεων DRM για τους εμφανιστές ΜΙΒΚ:IPA
1:1 (2.95) και IPA:Η2Ο 7:3 (2.33).

σε
ποιότητα είναι η εμφάνιση. Η προσαρμογή των δεδομένων για την εύρεση του εκθέτη a
έγιναν μέσα από το λογισμικό Origin, εισάγοντας την εξίσωση (3.1) και λαμβάνοντας ως
παράμετρο τον εκθέτη a. Στο σχήμα 8 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τη διαδικασία
αυτή. Οι υπολογισμοί δίνουν τιμές του εκθέτη a για το διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA 1:1 2.95 και
για το διάλυμα IPA:Η2Ο 7:3 2.33. Τελικά, φαίνεται ότι τα διαλύματα ΜΙΒΚ:IPA 1:1 και
IPA:Η2Ο 7:3 παρέχουν μια πιο ελεγχόμενη εμφάνιση.

2.3.5 Θέματα μοριακού βάρους
Για την κατασκευή νανοδομών με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, χρησιμοποιείται
PMMA με μοριακό βάρος (Mw) μεγαλύτερο από 400k. Στις επόμενες παραγράφους
ακολουθούν τα αποτελέσματα των μελετών που έγιναν, όσον αφορά στην αντίθεση, την
ευαισθησία και το ρυθμό εμφάνισης, με παράμετρο το Mw, από πειράματα που έγιναν
για τέσσερα διαφορετικά Mw της PMMA (15k, 120k, 443k και 996k).
Αρχικά έγινε μελέτη της διάλυσης μη εκτεθιμένων υμενίων PMMA και για τα τέσσερα Mw
που αναφέρθηκαν για τα διαλύματα ΜΙΒΚ:IPA 1:3, ΜΙΒΚ:IPA 1:1 και IPA:Η2Ο 7:3. Οι
συνθήκες επίστρωσης για κάθε Mw περιγράφονται στον πίνακα 1 (σκιασμένες γραμμές).
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων DRM παρουσιάζονται στα σχήματα 8α, β και γ.
Γενικά, η διαλυτότητα της PMMA εξαρτάται από το Mw, έτσι για μικρά Mw περιμένει
κανείς οτι και οι μη εκτεθειμένες περιοχές θα παρουσιάζουν απώλεια πάχους, όπως και
επιβεβαιώνεται από τα διαγράμματα. Στην περίπτωση των 15k, είναι φανερό ότι το
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Σχ. 8 Μετρήσεις DRM μη εκτεθειμένων υμενίων PMMA με Mw στην περιοχή 15-996k για (α)
ΜΙΒΚ:IPA 1:1, (β) IPA:Η2Ο 7:3 και (γ) ΜΙΒΚ:IPA 1:3.

υμένιο δεν αντέχει και διαλύεται για όλους τους εμφανιστές. Τα υμένια PMMA με Mw στα
120k ανθίστανται καλύτερα στη διάλυση σε σχέση με αυτά των 15k, αλλά παρατηρείται
σημαντική απώλεια πάχους. Η εικόνα αντιστρέφεται περνώντας στα 443k και 996k,
όπου τα υμένια για αυτά τα μοριακά βάρη επιδεικνύουν πολύ μικρή απώλεια πάχους.
Για τα διαλύματα ΜΙΒΚ:IPA 1:1 και

IPA:Η2Ο 7:3, η διάλυση προχωρά με σταθερό

ρυθμό, σε αντίθεση με το διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA 1:3, όπου η διάλυση δεν είναι σταθερή.
Από τα δεδομένα αυτά, γίνεται φανερό ότι δεν είναι δυνατή η χρήση υμενίων 15k με
τους υπό εξέταση εμφανιστές για την παραγωγή δομών υψηλής διακριτικής ικανότητας.
Έτσι το μοριακό βάρος αυτό αποκλείστηκε από τη συνέχεια των πειραμάτων.
Στο σχήμα 9 παρουσιάζονται οι καμπύλες αντίθεσης για τα τρία μεγαλύτερα Mw (120k,
443k και 996k). Οι μικρότερες τιμές αντίθεσης παρατηρούνται για το διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA
1:1, ενώ οι διαφορές μεταξύ των υπολοίπων περιπτώσεων είναι περιορισμένες. Από το
διάγραμμα φαίνεται ότι οι μεγαλύτερες τιμές αντίθεσης λαμβάνονται για τους
συνδυασμούς 443k PMMA-διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA 1:1, 996k PMMA-διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA 1:1
και 443k PMMA-διάλυμα IPA:Η2Ο 7:3. Τέλος μεγαλύτερη ευαισθησία (180μC/cm2)
παρατηρείται για 120k PMMA-διάλυμα ΜΙΒΚ:IPA 1:1, ενώ η ευαισθησία είναι ίδια
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Σχ. 9 Καμπύλες αντίθεσης για Mw ίσα με 120k, 443k και 996k, για
τους τρεις εμφανιστές

(240μC/cm2) για κάθε Mw όταν χρησιμοποιείται το διάλυμα ΜΙΒΚ:Η2Ο 7:3.

2.3.6 Αποτελέσματα εκθέσεων υψηλής διακριτικής ικανότητας
Για την εξαγωγή του τελικού συμπεράσματος για την καταλληλότερη διεργασία για τη
λιθογραφία, απαιτούνται εκθέσεις υψηλής διακριτικής ικανότητας και παρατήρηση των
αποτελεσμάτων

με

ηλεκτρονικό

μικροσκόπιο

σάρωσης

(SEM).

Οι

εκθέσεις

πραγματοποιήθηκαν με σχεδιασμό αποτελούμενο από μακρές και πυκνές δομές από
αυλάκια 250nm με κενό 500nm και αυλάκια 100nm με κενό 300nm. Ο αριθμός των
αυλακιών σε κάθε περίπτωση ήταν τέτοιος, ώστε να λαμβάνεται υπ’ όψη το φαινόμενο
γειτνίασης στο κέντρο των δομών, όπου και γίνεται η μέτρηση με SEM. Επίσης οι δομές
ήταν αρκετά μακρές ώστε να είναι πιο εύκολη η κοπή τους για την παρατήρηση αυτών
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100/300

250/500

Σχ. 10 Τυπικές φωτογραφίες SEM από δείγματα κατά το χαρακτηρισμό τους. Παρατηρούνται σε
τομή αυλάκια/διαστήματα 100nm/300nm και 250nm/500nm.

σε
τομή.
Στο σχήμα 10 παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο φωτογραφίες από το SEM, οι οποίες
δείχνουν τις δομές που μετρήθηκαν. Στα σχήματα 11α, β και γ παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των μετρήσεων από το SEM. Από τα διαγράμματα φαίνεται ότι οι
εμφανιστές ΜΙΒΚ:IPA 1:1 και IPA:Η2Ο 7:3 παρέχουν παρόμοια ευαισθησία, με τους
εμφανιστές ΜΙΒΚ:IPA 1:3 και IPA:Η2Ο 7:3 να δίνουν παρόμοιο εύρος διεργασίας
(process latitude). Γενικά ο εμφανιστής IPA:Η2Ο 7:3 παρέχει την υψηλότερη
λιθογραφική επίδοση από τους υπόλοιπους εμφανιστές που εξετάστηκαν και επιπλέον
είναι πιο φιλικός στο περιβάλλον σε σχέση με τα μίγματα MIBK:IPA.
Από το σχήμα 11γ, φαίνεται ότι για την περίπτωση των 120k και 446k η ευαισθησία
είναι διαφορετική, αλλά το εύρος διεργασίας είναι όμοιο. Το βέλτιστο εύρος διεργασίας
λαμβάνεται με χρήση PMMA με Mw 996k.
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Σχ. 11 Αποτελέσματα μετρήσεων δομών υψηλής διακριτικής ικανότητας για (α), (β) υμένιο
PMMA πάχους 640nm για τους τρεις εμφανιστές για 250/500nm και 100/300nm αντίστοιχα και
(γ) σύγκριση των 120k, 443k και 996k για τον εμφανιστή IPA:H2O 7:3 σε δομές των 250/500nm.

2.3.7 Εφαρμογή της βέλτιστης λιθογραφικής διεργασίας στην κατασκευή νανοοπών στο στρώμα διοξειδίου του πυριτίου
Ι. Σχεδιασμός
Μετά από την παραπάνω μελέτη, η οποία αναδεικνύει τη βέλτιστη επιλογή
παραμέτρων, οι μελέτες προχώρησαν προς την υλοποίηση νανο-οπών στο στρώμα της
ρητίνης, με σκοπό να μεταφερθούν στη συνέχεις σε στρώμα διοξειδίου του πυριτίου. Οι
οπές διατάσσονται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους ορίζοντας ένα πίνακα. Η απόσταση
μεταξύ των οπών ορίζει και την επιφανειακή πυκνότητα οπών στον πίνακα, δηλαδή τον
αριθμό των οπών ανά μονάδα επιφάνειας. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού,
αποφασίστηκε οι οπές να ορίζονται από ξεχωριστές εκθέσεις ενός εικονοστοιχείου.
Αυτό σημαίνει ότι η δέσμη εκτρέπεται διαδοχικά σε κάθε σημείο όπου πρέπει να
υπάρχει οπή και αφήνεται στο σημείο αυτό όσο χρόνο απαιτείται για να αποδοθεί η
επιθυμητή δόση. Στην περίπτωση αυτή η μονάδα μέτρησης της δόσης ορίζεται ως
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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C/οπή, ακριβώς λόγω του ότι η δέσμη εκθέτει ένα μόνο εικονοστοιχείο. Από την ένταση
του ρεύματος, τη συχνότητα εγγραφής και την αναγωγή του φορτίου σε ηλεκτρόνια, η
δόση μπορεί να προσδιοριστεί και ως αριθμός ηλεκτρονίων ανά οπή.

ΙΙ. Συχνότητα εγγραφής
Λόγω του φαινομένου γειτνίασης, οι δόσεις που αντιστοιχούν σε πυκνότερες δομές
πρέπει να είναι μικρότερες από εκείνες που αντιστοιχούν σε αραιότερες δομές, ώστε να
είναι δυνατή η αποτύπωση της μικρότερης δυνατής διαμέτρου ανεξάρτητα από την
επιφανειακή πυκνότητα των οπών, δηλαδή έπρεπε να γίνει μια προσαρμογή των
δόσεων ανάλογα με την πυκνότητα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια σειρά
εκθέσεων που κάλυπτε ένα μεγάλο εύρος δόσεων.
Οι απαιτήσεις σε κρίσιμες διαστάσεις είναι πολύ υψηλές και για την ικανοποίησή τους
πρέπει να χρησιμοποιηθεί δέσμη με τη μικρότερη δυνατή διάμετρο. Το σύστημα
EBPG−3 δίνει βέλτιστη διάμετρο, όταν το ρεύμα της δέσμης έχει ένταση 50-100pA. Η
τιμή αυτή του ρεύματος όμως οδηγεί το σύστημα να χρησιμοποιήσει συχνότητες πέρα
από τις δυνατότητές του. Συγκεκριμένα, οι εργοστασιακές προδιαγραφές του
συστήματος καλύπτουν το εύρος συχνοτήτων εγγραφής 100kHz-11MHz. Έτσι για να
αποδοθεί για παράδειγμα μια δόση 400μC/cm2 (τυπική τιμή για την PMMA), με ρεύμα
100pA, πρέπει η συχνότητα εγγραφής να τεθεί στα 40kHz, η οποία δε μπορεί να δοθεί.
Έτσι αρχικά αποφασίστηκε οι εκθέσεις να γίνουν με συχνότητες που να μπορεί να
δώσει το σύστημα, με τη δέσμη να εκθέτει περισσότερες από μια φορά το ίδιο σημείο,
ώστε αθροιστικά να αποδίδεται η επιθυμητή δόση. Τέτοιες απόπειρες δεν έδωσαν
αποδεκτά

αποτελέσματα,

αφού

όπως φαίνεται στο σχήμα 13, τα
πολλαπλά περάσματα της δέσμης
οδηγούν σε ολίσθηση των δομών
παρόλο που κατά τις εκθέσεις γίνεται
μόνο απόκλιση της δέσμης, χωρίς
μηχανική μετακίνηση του δείγματος.
Μετά από αυτά τα αποτελέσματα,
έγινε παρέμβαση στο σύστημα και
συγκεκριμένα
γεννήτριας

στην

έξοδο

συχνοτήτων
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Σχ. 12 Σχεδιασμός εκθέσεων για την υλοποίηση
οπών στην PMMA. Ορίζονται τα κρίσιμα μεγέθη:
Διάστημα μεταξύ των οπών (pitch) και η διάμετρος
της οπής.
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Σχ. 13 Λιθογραφία για την υλοποίηση οπών στην PMMA με διάστημα 500nm. Αριστερά φαίνεται
το αποτέλεσμα που έχουν τα πολλαπλά περάσματα της δέσμης και δεξιά το αποτέλεσμα που
έχει ένα μόνο πέρασμα με χρήση του διαιρέτη συχνότητας.

χρονισμού), που οδηγεί τη δέσμη, τοποθετήθηκε κύκλωμα διαιρέτη συχνοτήτων ο
οποίος έχει τη δυνατότητα να διαιρεί τη συχνότητα της γεννήτριας με το 2n, όπου
n=0,2,3…15 και με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα χρήσης πολύ μικρών
συχνοτήτων, με μικρότερη περίπου τα 3Hz.
Η αξιοπιστία της προσθήκης του κυκλώματος της διαίρεσης επιβεβαιώθηκε με σειρά
πειραμάτων, στα οποία υλοποιήθηκαν γραμμές απομονωμένες και σε πυκνή διάταξη.
Στα πειράματα αυτά έγινε εγγραφή των δομών δύο φορές, με το σήμα χρονισμού στην
πρώτη περίπτωση να μην υφίσταται διαίρεση συχνότητας και στη δεύτερη να διέρχεται
από το κύκλωμα το οποίο διαιρεί κατάλληλα τη συχνότητα. Και στις δύο περιπτώσεις
υπολογίστηκε η δόση να είναι η ίδια. Για παράδειγμα, αν η επιθυμητή δόση ήταν Χ
μC/cm2, γινόταν εισαγωγή του δεδομένου αυτού ως είχε, το σύστημα υπολόγιζε την
συχνότητα με βάση τη σχέση 1.1 και πραγματοποιούσε την εγγραφή. Η εγγραφή της
δομής με την ίδια δόση, αλλά με χρήση του διαιρέτη προϋποθέτει να εισαχθεί ως
δεδομένο η επιθυμητή δόση διαιρεμένη με τον διαιρέτη, δηλαδή Χ/2n μC/cm2. Με τον
τρόπο αυτό το σύστημα θεωρεί ότι πρέπει η γεννήτρια να εξάγει μια συχνότητα 2n
φορές πιο μεγάλη, κι έτσι αφού αυτό το σήμα διέλθει από τον διαιρέτη, έχει παραχθεί το
ίδιο σήμα με την πρώτη περίπτωση. Η παρατήρηση των αποτελεσμάτων με χρήση
SEM έδειξε ότι η παρεμβολή του διαιρέτη δίνει σωστά υπολογισμένες τιμές δόσης, αφού
και στις δύο περιπτώσεις οι διαστάσεις των δομών είναι ίδιες. Η αναβάθμιση αυτή ήταν
πολύ σημαντική για τη συνέχεια των πειραματικών μελετών και η τοποθέτηση του
διαιρέτη αποδείχθηκε αξιόπιστο εργαλείο, που επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες του
συστήματος EBPG-3.
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III. Εκθέσεις
Τα πειράματα συνεχίστηκαν, επικεντρώνοντας πλέον στην εξεύρεση των επιθυμητών
δόσεων και τη διερεύνηση για τη μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα. Για την επίτευξη πολύ
μικρών δομών και την ανάδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος λιθογραφίας
ηλεκτρονικής δέσμης, οι εκθέσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε πολύ λεπτά
στρώματα PMMA. Έτσι προετοιμάστηκαν διαλύματα PMMA με Mw=996k με
συγκεντρώσεις 2% και 4%. Η επίστρωση έγινε σε δείγματα πυριτίου, ώστε να
λαμβάνονται υμένια πάχους 60-70nm (3000rpm για το διάλυμα 2%). Στη συνέχεια
θερμάνθηκαν σε φούρνο στους 160°C για 120min. Ακολούθησαν εκθέσεις με
παράμετρο τη δόση και την πυκνότητα των οπών. Το ρεύμα που χρησιμοποιήθηκε για
την αποτύπωση των οπών ήταν 100pA, που στα 50kV δίνει διάμετρο δέσμης ~30nm.
Λόγω του μεγάλου χρόνου που δαπανάται για τις εκθέσεις –κυρίως των πυκνότερων
δομών– επιλέχθηκε οι οπές να καλύπτουν μια επιφάνεια 50×50μm2. Επίσης για να είναι
πιο εύκολος ο εντοπισμός των περιοχών αυτών κατά την παρατήρηση με το SEM, έγινε
εγγραφή τεσσάρων σταυρών, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 14. Οι σταυροί
παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντίθεση παρατηρούμενοι στο SEM, σε σχέση με την
περιοχή των οπών, κι έτσι βοηθούν στον εντοπισμό τους. Οι σταυροί εγγράφονται με
πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, αφού γι’ αυτούς αποκλειστικά χρησιμοποιείται μεγαλύτερο
ρεύμα δέσμης (1nA).
Με βάση αυτό το σχεδιασμό, έγιναν εκθέσεις με περίοδο οπών στα 400, 300, 200, 175,
150, 125 και 100nm στο εύρος δόσεων† 200-800μC/cm2. Για τις αραιότερες δομές (400,
300, 200nm) είναι δυνατό να παρακολουθήσει κανείς ευκολότερα την εξέλιξη της
διαμέτρου των οπών σε σχέση με τη δόση, αφού υπάρχει ικανοποιητική απόσταση
μεταξύ τους. Καθώς όμως η πυκνότητα αυξάνει, λόγω μικρότερου χώρου μεταξύ των
οπών, αλλά και λόγω φαινομένου γειτνίασης, η αύξηση της δόσης οδηγεί συντομότερα
σε αλληλεπικάλυψη των δομών.
Κατά την παρατήρηση τέτοιων δομών με το SEM συναντώνται πολλές δυσκολίες, αφού
το μικρό πάχος του στρώματος της PMMA δεν δίνει μεγάλη αντίθεση και η λήψη
φωτογραφιών είναι χρονοβόρα. Γενικά, χρησιμοποιήθηκε μικρό ρεύμα παρατήρησης
(100-25pA) για να επηρεάζεται όσο το δυνατό λιγότερο το υμένιο και για καλύτερη
διακριτική ικανότητα. Πριν την παρατήρηση, τα δείγματα επιστρώθηκαν, σε ειδικό
†

Οι τιμές αυτές δίνονται στον υπολογιστή του συστήματος για να εξάγει τη συχνότητα εγγραφής ανάλογα
με το ρεύμα και το BSS. Η δόση αυτή δεν αναφέρεται στη δόση ανά οπή όπως εξηγήθηκε και παραπάνω.
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Σχ. 14 Σχεδιασμός (αριστερά) και υλοποιημένη δομή παρατηρούμενη στο SEM (δεξιά).

θάλαμο, με λεπτό στρώμα πλατίνας, ώστε να αποφεύγεται η φόρτιση και να βελτιώνεται
η ποιότητα της παρατηρούμενης εικόνας.
Τα πειράματα έδειξαν ότι δομές με διαστήματα μεταξύ των οπών κάτω από 100nm δεν
είναι δυνατό να αναπαραχθούν με επαναληψιμότητα και εκεί τοποθετούνται τα όρια του
συστήματος. Η ελάχιστη διάμετρος οπών που επιτεύχθηκε ήταν ~45nm. Μεγαλύτερη
ευκολία παρουσιάζεται κατά την αποτύπωση οπών σε μεγάλα διαστήματα μεταξύ τους,
με τις δομές να μπορούν να αναπαραχθούν με ασφάλεια.
Στο σχήμα 15 παρουσιάζονται κάποιες τυπικές φωτογραφίες SEM οι οποίες ελήφθησαν
κατά τη διάρκεια μέτρησης των χαρακτηριστικών των δομών. Από τις φωτογραφίες
αυτές φαίνεται ότι δε συναντάται ιδιαίτερη δυσκολία στην υλοποίηση δομών με
διαστήματα μεταξύ οπών στα 400, 300 και 200nm. Φαίνεται ότι η μικρότερη
υλοποιήσιμη διάμετρος είναι λίγο μεγαλύτερη από τη διάμετρο της δέσμης, η οποία
προσδιορίζεται στα 30nm. Όταν το διάστημα μεταξύ των οπών γίνει 100nm, δηλαδή
συγκρίσιμο με το εύρος δύο βέλτιστων οπών, τότε οι δομές δεν μπορούν να
αναπαραχθούν με βεβαιότητα.
Στο σχήμα 16 παρουσιάζεται η μεταβολή της διαμέτρου των οπών σε σχέση με τη δόση
ανά οπή, με παράμετρο το διάστημα μεταξύ των οπών. Το διάγραμμα, αναδεικνύει το
φαινόμενο γειτνίασης, με τις πυκνότερες δομές να δίνουν, για την ίδια δόση,
μεγαλύτερες διαμέτρους οπών. Έτσι για την επίτευξη οπών που το μέγεθός τους να
είναι σταθερό για κάθε χρησιμοποιούμενο διάστημα, πρέπει να γίνει προσαρμογή των
δόσεων. Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με το διάγραμμα του σχήματος 16, για την
επίτευξη οπών 60nm, πρέπει να αποδοθούν 2.18fC/οπή για τα 200nm, 2.30fC/οπή για
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 15 Φωτογραφίες SEM από δείγματα με διαστήματα μεταξύ των οπών α) 400nm, β) 300nm, γ)
200nm και δ) 100nm.

τα 300nm και 2.47fC/οπή για τα 400nm, δόσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε χρόνο
παραμονής της δέσμης πάνω από κάθε οπή 21.87μs, 23μs και 24.68μs (για ρεύμα
100pA).
Από τη μελέτη αυτή, αναδείχθηκε επίσης η λειτουργία της PMMA ως αρνητικού τόνου
ρητίνη‡ σε πολύ μεγάλες δόσεις. Έτσι, όταν η δόση γινόταν της τάξης των 250fC/οπή,
μετά την εμφάνιση, στο κέντρο κάθε οπής υπήρχε ρητίνη με τη μορφή μιας κολόνας,
όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 17. Εδώ γίνεται φανερή επίσης η δράση των
οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων, τα οποία εκθέτουν τη ρητίνη περιφερειακά του
κεντρικού σημείου της οπής. Λόγω του μικρότερου αριθμού τους σε σχέση με το σημείο
όπου προσπίπτει η δέσμη, η δόση περιφερειακά του κέντρου της οπής είναι μικρότερη
και

στα

σημεία

αυτά

η

παρατηρείται για δόσεις της τάξη των mC/cm2
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Σχ. 16 Διάγραμμα που προκύπτει από τις μετρήσεις SEM της
διαμέτρου των οπών σε σχέση με τη δόση. Η εγγραφή έγινε με
ρεύμα 100pA στα 50kV. Παρατηρεί κανείς ότι σε πυκνότερες
δομές η διάμετρος για την ίδια δόση είναι μεγαλύτερη. Έτσι για
την επίτευξη ίδιας διαμέτρου σε διαφορετικά διαστήματα οπών

Σχ. 17 Αριστερά φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια κατά
την έκθεση ενός σημείου (εικονοστοιχείου) κατά τη λιθογραφία ηλεκτρονίων. Δεξιά δίνεται μια
φωτογραφία SEM, όπου παρουσιάζεται το λιθογραφικό αποτέλεσμα έκθεσης οπών για πολύ
μεγάλες δόσεις (>250fC/οπή). Σε αυτή την περιοχή δόσεων, η PMMA λειτουργεί στον αρνητικό
τόνο στο κέντρο της οπής, όπου και προσπίπτει η δέσμη ηλεκτρονίων. Περιφερειακά, το υμένιο
εκτίθεται από τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια, όμως η δόση που αποδίδεται είναι αρκετά
μικρότερη και έτσι στις περιοχές αυτές λαμβάνεται θετικού τόνου αποτέλεσμα.
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2.4

Συμπεράσματα κεφαλαίου

Η μελέτη [9] για τη λιθογραφική συμπεριφορά της PMMA, διαχωρίζεται στο κομμάτι
όπου χαρακτηρίζονται οι εμφανιστές από μίγματα MIBK:IPA και IPA:H2O και στο
κομμάτι όπου συνδέεται η λιθογραφική επίδοση σε σχέση με τους εμφανιστές και το
μοριακό βάρος της PMMA. Από τις μετρήσεις DRM γίνεται φανερό ότι ο καθιερωμένος
εμφανιστής MIBK:IPA 1:3, δεν παρέχει ομαλή εμφάνιση, με το ρυθμό εμφάνισης να
εξαρτάται από το πάχος του υμενίου. Οι εμφανιστές MIBK:IPA 1:1 και IPA:H2O 7:3
παρέχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και η εμφάνιση είναι συνεχής και κανονική με
απουσία φαινομένων διόγκωσης. Η εφαρμογή του εμφανιστή IPA:H2O 7:3 προσφέρει
τον καλύτερο συνδυασμό ευαισθησίας και εύρους διεργασίας.
Η επιλογή του καταλληλότερου εμφανιστή για εφαρμογές νανο-λιθογραφίας εξαρτάται
από το αρχικό μοριακό βάρος της PMMA. Μελετήθηκαν πολυμερή της PMMA στο
εύρος 15-996k για να ερευνηθεί η εμφάνιση και το εύρος διεργασίας. Η μελέτη έδειξε ότι
όταν το μοριακό βάρος λαμβάνει χαμηλές τιμές, η διάκριση μεταξύ εκτεθειμένων και μη
εκτεθειμένων περιοχών δεν είναι επαρκής. Οι εμφανιστές MIBK:IPA 1:1 και IPA:H2O 7:3
δίνουν παρόμοια ευαισθησία, ενώ οι εμφανιστές MIBK:IPA 1:3 και IPA:H2O 7:3 έχουν
παρόμοιο εύρος διεργασίας. Συνολικά, ο εμφανιστής IPA:H2O 7:3, παρέχει καλύτερες
λιθογραφικές επιδόσεις από όλους τους εξεταζόμενους και γενικά ο συνδυασμός αυτού
του εμφανιστή με PMMA μοριακού βάρους 996k, οδηγεί στα καλύτερα λιθογραφικά
αποτελέσματα υψηλής διακριτικής ικανότητας.
Τα παραπάνω συμπεράσματα, για τις διεργασίες της PMMA, εφαρμόστηκαν για την
υλοποίηση νανο-οπών στη ρητίνη. Έτσι χρησιμοποιήθηκε PMMA 996k σε λεπτά υμένια
(60-70nm) και εμφάνιση σε IPA:H2O 7:3 σε λουτρό υπερήχων για 30s. Για την ορθή
αποτύπωση των οπών τοποθετήθηκε κύκλωμα διαιρέτη συχνότητας στην έξοδο του
σήματος χρονισμού που οδηγεί τη δέσμη, ώστε αυτή να παραμένει περισσότερο χρόνο
πάνω από κάθε εικονοστοιχείο από το χρόνο που μπορούσε να δώσει το σύστημα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
Ακολούθησε διερεύνηση των δόσεων σε σχέση με την πυκνότητα των οπών για την
ανάδειξη της βέλτιστης διακριτικής ικανότητας. Οι εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν με τη
λογική έκθεσης ενός εικονοστοιχείου για κάθε οπή. Φάνηκε ότι η βέλτιστη διακριτική
ικανότητα, για τη διεργασία που αναπτύχθηκε, ήταν οπές διαμέτρου ~45nm. Επιπλέον,
το βέλτιστο υλοποιήσιμο διάστημα μεταξύ των οπών χωρίς να συμβεί αλληλοεπικάλυψη
ήταν 100nm.
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Κεφάλαιο 3
Κβαντικές τελείες ημιαγωγών και μνήμες

3.1

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στις ιδιότητες και στην
κατασκευή ημιαγώγιμων κβαντικών τελειών. Αρχικά δίνεται το θεωρητικό μέρος, στο
οποίο περιγράφονται οι ιδιότητες και οι δυνατότητες που δίνουν οι κβαντικές τελείες [1]
σε μελλοντικές εφαρμογές. Περιγράφονται τα φαινόμενα που υπεισέρχονται στους
ημιαγωγούς όταν οι διαστάσεις γίνουν της τάξης του νανομέτρου, επικεντρώνοντας πιο
συγκεκριμένα στις δομές των κβαντικών τελειών.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση στον τομέα των μνημών
ημιαγωγών και περιγράφονται οι διάφορες τεχνολογίες στις οποίες στηρίζονται τα
σημερινά προϊόντα. Παρουσιάζεται επίσης η εναλλακτική προσέγγιση στον τομέα των
μη-πτητικών μνημών για τις γενιές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων των προσεχών
τεχνολογικών κόμβων, που αφορά στην αντικατάσταση του ηλεκτρικά συνεχούς
στρώματος

αιωρούμενης

πύλης

από

ξεχωριστές

νανο-αιωρούμενες

πύλες

νανοκρυσταλλιτών με έμφαση στους νανοκρυσταλλίτες γερμανίου.

3.2

Κβαντικές τελείες

3.2.1 Γενικά
Η σμίκρυνση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων βρίσκεται στην τέταρτη δεκαετία της και
έχει αγγίξει διαστάσεις οι οποίες είναι μόνο μερικές δεκάδες νανόμετρα. Ενδεικτικά, το
2005 η βιομηχανία βρίσκεται στον τεχνολογικό κόμβο των 90nm και σε μια πενταετία θα
έχει φτάσει σε εκείνο των 45nm. Καθώς λοιπόν η τεχνολογία αναπτύσσει τα εργαλεία
για την υλοποίηση λειτουργικών δομών σε τέτοιες κλίμακες, ξετυλίγονται ζητήματα
εφαρμογής της κβαντικής συμπεριφοράς των διατάξεων. Τέτοιες διατάξεις, όπως
τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου, πηγές ενός φωτονίου ή φωτοδίοδοι κβαντικών τελειών,
μπορούν να διαχειριστούν κβάντα, όπως ηλεκτρόνια, εξιτόνια ή φωτόνια, ανά ένα
ξεχωριστά. Πιο εξωτικές διατάξεις είναι τα spintronics [2], όπου τα λογικά επίπεδα του
“1” και “0” προσδιορίζονται από τον κβαντικό αριθμό του spin των ηλεκτρονίων.
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3.2.2 Κουτί ενός ηλεκτρονίου
Η κβαντική τελεία αποτελεί το βασικό λειτουργικό στοιχείο διατάξεων, οι οποίες
μπορούν να ελέγχουν τη ροή ηλεκτρονίων σε ξεχωριστά κβάντα φορτίου, ή
γνωστότερες ως διατάξεις ενός ηλεκτρονίου. Το κύτταρο τέτοιων διατάξεων ονομάζεται
κουτί ενός ηλεκτρονίου και μια απλή υλοποίησή του θα ήταν με δύο ηλεκτρόδια και μια
κβαντική τελεία. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με την κβαντική τελεία μέσω δύο επαφών, εκ
των οποίων από τη μία μπορούν να διέλθουν ηλεκτρόνια μέσω φαινομένου σήραγγας,
ενώ από την άλλη, η οποία συνδέεται με το ηλεκτρόδιο πύλης, ο φραγμός είναι τέτοιος
που καθιστά απαγορευτική τη διέλευση ηλεκτρονίων. Οποιαδήποτε λοιπόν μετακίνηση
φορτίου, πραγματοποιείται διαμέσου της επαφής σήραγγας από και προς την κβαντική
τελεία με εφαρμογή κατάλληλης πόλωσης. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το σχηματικό
του κουτιού ενός ηλεκτρονίου και το ηλεκτρικό ισοδύναμό του. Η επαφή σήραγγας
αντιστοιχεί σε μια χωρητικότητα Cj και μια αντίσταση Rt σε παράλληλη σύνδεση
(χωρητικότητα επαφής και αντίσταση σήραγγας), ενώ η δεύτερη επαφή, όπου
απαγορεύεται η διέλευση φορέων, αντιστοιχεί σε μια χωρητικότητα Cg.

Σχ. 1 Σχηματικό και ηλεκτρικό ισοδύναμο που περιγράφουν τη λειτουργία
διατάξεων ενός ηλεκτρονίου. Η επαφή σήραγγας αντιστοιχεί σε μια
χωρητικότητα Cj και μία αντίσταση Rt.

3.2.3 Κβαντικές τελείες ημιαγωγών
Στους εκτεταμένους ημιαγωγούς, οι φορείς μπορούν να καταλάβουν ενεργειακές
στάθμες οι οποίες ορίζουν δύο ξεχωριστές ενεργειακές περιοχές. Οι δύο αυτές περιοχές
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Σχ. 2 Διαφοροποίηση της πυκνότητας των ενεργειακών σε σχέση με τις διαστάσεις του
ημιαγωγού. Σε εκτεταμένο ημιαγωγό η πυκνότητα των ενεργειακών καταστάσεων είναι συνεχής,
σε κβαντικό πηγάδι εκφράζεται με μια κλιμακωτή συνάρτηση, σε κβαντικό νήμα είναι ιδιόμορφη και
τέλος σε κβαντική τελεία έχει τη μορφή κορυφών δ.

καλούνται ζώνη σθένους και ζώνη αγωγιμότητας και διαχωρίζονται από ένα ενεργειακό
χάσμα στο οποίο δεν υπάρχουν επιτρεπόμενες ενεργειακές στάθμες (απαγορευμένη
ζώνη). Η έννοια που προσδίδεται με την ονομασία «ζώνη», προκύπτει από την
πυκνότητα των ενεργειακών καταστάσεων σε αυτές τις περιοχές, η οποία είναι συνεχής.
Περιορίζοντας τις διαστάσεις του ημιαγωγού, η εικόνα αυτή, αλλάζει και όταν η μία, οι
δύο ή και οι τρεις διαστάσεις λάβουν τιμές μερικών νανομέτρων, οι ενεργειακές
καταστάσεις γίνονται διακριτές. Περνώντας από τον εκτεταμένο ημιαγωγό των τριών
διαστάσεων σταδιακά σε διδιάστατο ημιαγωγό (κβαντικό πηγάδι), μονοδιάστατο
ημιαγωγό (κβαντικό νήμα) και τέλος ημιαγωγό μηδενικής διάστασης (κβαντική τελεία), η
πυκνότητα των ενεργειακών καταστάσεων διαφοροποιείται, όπως παρουσιάζεται στο
σχήμα 2. Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι ελαττώνοντας την διαστατικότητα του ημιαγωγού,
διαφοροποιούνται σημαντικά οι ενεργειακές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί
ένας φορέας [3].
Από τις τρεις αυτές περιπτώσεις ημιαγωγών περιορισμένων διαστάσεων, οι κβαντικές
τελείες συνιστούν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και αποτελούν αντικείμενο της
παρούσας διατριβής. Το ενδιαφέρον προσανατολίζεται προς εφαρμογές μνημών
στερεάς

κατάστασης,

όπου

οι

κβαντικές

τελείες

χρησιμοποιούνται

ως

μέσο

αποθήκευσης φορτίου, σε μια δομή, όπου αυτές βρίσκονται σε απόσταση σήραγγας
από το κανάλι του τρανζίστορ και μπορούν να φορτιστούν εφαρμόζοντας πόλωση στην
πύλη. Η ύπαρξη ή μη φορτίου στις κβαντικές τελείες επηρεάζει αναλόγως την
αγωγιμότητα του καναλιού, θέτοντάς το σε κατάσταση που άγει ή όχι, ορίζοντας με τον
τρόπο αυτό αν το κύτταρο βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του λογικού «0» ή
λογικού «1».
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Η μετάβαση από έναν εκτεταμένο ημιαγωγό
σε μια κβαντική τελεία, πραγματοποιείται όταν
περιορίζεται το μέγεθός του παράλληλα και
στις τρεις διαστάσεις. Ο προσδιορισμός της
κβαντικής τελείας ως η περίπτωση ενός
ημιαγωγού μηδενικής διάστασης, στην πράξη
δεν είναι αυστηρά μαθηματικός. Η κβαντική
τελεία είναι μια δομή με μέγεθος από μερικά
νανόμετρα μέχρι μερικές δεκάδες νανόμετρα.
Η

μετατροπή

αγωγιμότητας

των
και

συνεχών

σθένους

σε

ζωνών
διακριτές

ενεργειακές στάθμες, οι οποίες εκφράζονται
από

μια

πυκνότητα

καταστάσεων

που

εμφανίζεται ως συνάρτηση δ, ορίζει και τη
μετάβαση από τον εκτεταμένο ημιαγωγό στην
κβαντική

τελεία.

Η

εμφάνιση

διακριτών

ενεργειακών σταθμών στη θέση της ζώνης
αγωγιμότητας και σθένους καλείται κβαντικός
εντοπισμός

και

περιορισμένου

αποτελεί
αριθμού

απόρροια
ατόμων

Σχ. 2 Εξιτόνιο Wannier-Mott σε
ημιαγωγό. Η ακτίνα είναι μεγαλύτερη από
τη σταθερά του πλέγματος.

του
που

συνιστούν την κβαντική τελεία. Το φαινόμενο

Ημιαγωγός
Si
Ge
GaAs
GaP
InP
CdS
InSb

Εξιτονική ακτίνα Bohr
[nm]
4.9
17.7
14.0
1.7
9.5
3.0
69.0

Πίνακας 1 Τιμές εξιτονικών ακτίνων
Bohr για συνήθεις ημιαγωγούς

αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αφού προκύπτει
αλλαγή των ιδιοτήτων του ημιαγωγού όχι με βάση τη σύστασή του, αλλά αποκλειστικά
και μόνο από την αλλαγή του μεγέθους του.
Η εμφάνιση του κβαντικού εντοπισμού σε ένα ημιαγωγό ερμηνεύεται με βάση τα
εξιτόνια και πιο συγκεκριμένα με βάση το μέγεθος της εξιτονικής ακτίνας Bohr. Το
εξιτόνιο είναι ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής, που προκύπτει κατά τη διέγερση ενός
ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Η φυσική απόσταση
ανάμεσα στο ηλεκτρόνιο και στην οπή ονομάζεται εξιτονική ακτίνα. Το εξιτόνιο μπορεί
να προσεγγιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως και στο άτομο του υδρογόνου, έτσι ορίζονται
κατά αναλογία τα μεγέθη της σταθεράς Rydberg και της εξιτονικής ακτίνας Bohr*. Στον
εκτεταμένο ημιαγωγό η εξιτονική ακτίνα Bohr είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη σταθερά

Εξιτονική σταθερά Rydberg: RX = (µ/m0εr2)RH, όπου RH = (m/2ħ2)(e2/4πε0)2 η σταθερά Rydberg (13.6 eV)
Eξιτονική ακτίνα Bohr: aX = (m0εr/µ)aH, όπου aH = 4πε0ħ2/me2 η ακτίνα Bohr (0.529Å)
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Σχ. 3 Η εμφάνιση του κβαντικού εντοπισμού και η διαμόρφωση του ενεργειακού χάσματος
σύμφωνα με το μέγεθος της κβαντικής τελείας – νανοκρυστάλλου.

πλέγματος του κρυστάλλου (Wannier-Mott), βλ. σχήμα 2 και η τιμή της είναι διαφορετική
για κάθε υλικό (στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι τιμές των εξιτονικών
ακτίνων Bohr για δημοφιλείς ημιαγωγούς). Όταν όμως οι διαστάσεις του ημιαγωγού
γίνουν συγκρίσιμες σε διαστάσεις με την εξιτονική ακτίνα Bohr, οι ενεργειακές στάθμες
που μπορεί να καταλάβει το ηλεκτρόνιο δεν είναι πλέον συνεχείς, υφίστανται
διαχωρισμό και έτσι προκύπτει ο κβαντικός εντοπισμός [4], [5]. Η διακριτοποίηση των
ενεργειακών σταθμών συνοδεύεται από αύξηση του ενεργειακού χάσματος του
ημιαγωγού σύμφωνα με τη σχέση:

E gnc = E gbulk + ΔE g = E gbulk + h

hπ 2
2 Mrqd2

(3.1)

όπου Egbulk το ενεργειακό χάσμα στον εκτεταμένο ημιαγωγό, ħ η ανηγμένη σταθερά του
Plank, rqd η ακτίνα της κβαντικής τελείας και M =

me* + mh*
, όπου me* και mη* η ενεργός
me* mh*

μάζα† του ηλεκτρονίου και της οπής αντίστοιχα στην κβαντική τελεία. Με άλλα λόγια, το
μέγεθος του νανοκρυσταλλίτη μπορεί να διαμορφώσει το ενεργειακό χάσμα του
ημιαγωγού.
Παράλληλα με την εμφάνιση του φαινομένου του κβαντικού εντοπισμού, εμφανίζεται και
†

Η σχέση 3.1 δίνει την διαμόρφωση του ενεργειακού χάσματος σύμφωνα με την προσέγγιση ενεργού
μάζας
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το φαινόμενο της φραγής Coulomb, το οποίο σχετίζεται με την ηλεκτροστατική ενέργεια
φόρτισης που προκύπτει από την εισαγωγή ενός φορέα (ηλεκτρονίου ή οπής) σε μια
κβαντική τελεία. Γενικά, η χωρητικότητα ενός σφαιρικού πυκνωτή δίνεται από τη σχέση

C = 4πε 0 r και η ενέργεια που απαιτείται για την προσθήκη ενός επιπλέον ηλεκτρονίου
σε μια τέτοια δομή είναι e2/2C. Όταν η ακτίνα r είναι μεγάλη, η ενέργεια αυτή είναι πολύ
μικρή σε σχέση με τη θερμική ενέργεια των φορέων σε θερμοκρασία δωματίου
(kTroom=26meV). Η ενέργεια φόρτισης e2/2C γίνεται σημαντική όταν οι διαστάσεις του
πυκνωτή γίνουν πολύ μικρές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση κβαντικών τελειών
διαστάσεων μερικών νανομέτρων. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτροστατική ενέργεια
φόρτισης των κβαντικών τελειών είναι αρκετά μεγαλύτερη της θερμικής ενέργειας των
φορέων, και έτσι δεν είναι δυνατή η διέλευση φορέων προς την κβαντική τελεία με
φαινόμενο σήραγγας χωρίς κάποια εξωτερική πόλωση. Το φαινόμενο φόρτισης το
οποίο εμποδίζει την έγχυση φορέων στην κβαντική τελεία καλείται φραγή Coulomb [6].
Ας θεωρηθεί ότι αρχικά η κβαντική τελεία δεν είναι φορτισμένη και ο αριθμός των
ηλεκτρονίων σε αυτή είναι μηδέν‡. Εφαρμόζοντας μια εξωτερική πόλωση, για
παράδειγμα μια θετική τάση στο ηλεκτρόδιο της πύλης του σχήματος 1, τα ηλεκτρόνια
από το ηλεκτρόδιο έλκονται προς την κβαντική τελεία. Όταν η τιμή της πόλωσης στο
ηλεκτρόδιο πύλης ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή, κάποιο ηλεκτρόνιο εισάγεται στην
κβαντική τελεία και ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε αυτή γίνεται ένα. Αν αυξηθεί
περαιτέρω η πόλωση, είναι δυνατό, ο αριθμός των ηλεκτρονίων στην κβαντική τελεία να
γίνει δύο. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κανείς να εισάγει ηλεκτρόνια στην κβαντική τελεία
ένα-ένα ελέγχοντας την εφαρμοζόμενη πόλωση.
Η σχέση που δίνει την ενέργεια που απαιτείται για την προσθήκη ενός ηλεκτρονίου σε
μια κβαντική τελεία (σφαιρικός πυκνωτής με διαστάσεις μερικών νανομέτρων) είναι η:

Ec =

e2
+ ΔE
2C

(3.2)

όπου e2/2C είναι η ενέργεια φόρτισης, η οποία εκφράζει την ενεργειακή διαφορά λόγω
της προσθήκης ενός ηλεκτρονίου στην κβαντική τελεία. Η ποσότητα ΔΕ εκφράζει την
κβαντική ενεργειακή διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών που

‡

Αυτό δε σημαίνει ότι η κβαντική τελεία δεν έχει ηλεκτρόνια, απλά θεωρείται μηδέν ο αριθμός των
επιπλέον ηλεκτρονίων που την καθιστούν φορτισμένη.
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προκύπτουν από τον κβαντικό εντοπισμό. Οι καταστάσεις αυτές είναι εκφυλισμένες ως
προς τον κβαντικό αριθμό του spin, αφού στο χώρο δε θεωρείται oτι υπάρχει μαγνητικό
πεδίο (φαινόμενο Zeeman). Κάθε τέτοια ενεργειακή στάθμη μπορεί να φιλοξενήσει 2n
(n=1,2,3…) ηλεκτρόνια. Έτσι λοιπόν, το ποσό αυτό εμφανίζεται όταν πρόκειται να
εισαχθεί στην κβαντική τελεία ένα ηλεκτρόνιο όταν σε αυτή έχουν προστεθεί ήδη 2, 6,
12 κ.λ.π ηλεκτρόνια. Έτσι επιπλέον ηλεκτρόνιο εισάγεται κάθε φορά που η πόλωση
παρέχει τέτοια ενέργεια στο ηλεκτρόνιο ώστε να ξεπερνιέται το άθροισμα της ενέργειας
φόρτισης e2/2C και της ποσότητας ΔΕ. Η σημασία της φραγής Coulomb είναι ότι
παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της ροής του ρεύματος ανά κβάντο ηλεκτρικού φορτίου,
έτσι κατασκευάζοντας δομές ικανές να επιδεικνύουν φαινόμενα φραγής Coulomb και
στις οποίες να μπορεί να εφαρμοστεί πόλωση, η φόρτιση ελέγχεται με τη μέγιστη
δυνατή ακρίβεια.

3.2.4 Κβαντικές τελείες Si, Ge
Η βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στηρίζεται στην τεχνολογία του πυριτίου. Η
τεχνολογία αυτή διέπεται από αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την καθαρότητα
των υλικών, των διεργασιών και τη συμβατότητα μεταξύ τους. Οι μελέτες για την
εισαγωγή δομικών στοιχείων νέας γενιάς, όπως οι κβαντικές τελείες, στα ολοκληρωμένα
κυκλώματα, γίνονται πάνω στα ήδη καθιερωμένα υλικά με τα οποία έχει δομηθεί η
τεχνολογία. Η χρήση λοιπόν του πυριτίου για την κατασκευή κβαντικών τελειών σε μια
υφιστάμενη τεχνολογία, η οποία έχει δομηθεί με αυτό το υλικό, θα ήταν η πρώτη σκέψη
σε εφαρμογές κβαντικών ηλεκτρονικών.
Το πυρίτιο είναι ένα υλικό με ενεργειακό χάσμα 1.12eV (Τ=300°C), τιμή η οποία
αναφέρεται στον εκτεταμένο ημιαγωγό. Ελαττώνοντας τις διαστάσεις του κρυστάλλου,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λαμβάνει χώρα το φαινόμενο του κβαντικού εντοπισμού
και οι ενεργειακές στάθμες εντός της ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους
γίνονται διακριτές με συνέπεια το ενεργειακό χάσμα να εμφανίζεται διευρυνόμενο. Η
μέτρηση της αλλαγής του ενεργειακού χάσματος γίνεται με μεθόδους φωτοφωταύγειας,
όπου το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου φωτός από τους νανοκρυσταλλίτες (πιο
συγκεκριμένα το μήκος κύματος στο το μέγιστο της έντασης) μπορεί να αντιστοιχηθεί
στο ενεργειακό τους χάσμα. Καθώς το μέγεθος του νανοκρυσταλλίτη ελαττώνεται, το
μήκος κύματος του εκπεμπόμενου φωτός μετατοπίζεται προς το κυανό, ένδειξη ότι το
ενεργειακό χάσμα αυξάνεται. Η σχέση που συνδέει το ενεργειακό χάσμα με το μέγεθος
του νανοκρυσταλλίτη, με βάση την προσέγγιση ενεργού μάζας μπορεί να γραφεί
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E (eV ) = E gbulk +

C
d2

(3.3)

όπου Εgbulk είναι το ενεργειακό χάσμα του εκτεταμένου ημιαγωγού, d η διάμετρος του
νανοκρυσταλλίτη και C η παράμετρος εντοπισμού (βλ. και σχέση 3.1). Πιο λεπτομερής
μελέτη υπολογισμού του ενεργειακού χάσματος με βάση και άλλες προσεγγίσεις
ηλεκτρονικής δομής, παρουσιάζεται στην εργασία των Wang et al. [7]. Μετρώντας τη
φωτοφωταύγεια νανοκρυσταλλιτών διαφορετικών διαμέτρων [8] είναι δυνατό να
προσαρμοστεί η σχέση 3.2 προσδιορίζοντας έτσι τις παραμέτρους Εgbulk και C και να
εξαχθούν συμπεράσματα για τον κβαντικό εντοπισμό των νανοκρυσταλλιτών. Σύμφωνα
με την εργασία των T. van Buuren et al. [8], νανοκρυσταλλίτες πυριτίου μεγέθους από
3nm μέχρι 1.5nm διαμορφώνουν το ενεργειακό χάσμα από τα 1.3eV μέχρι τα 2.2eV.
Η κατασκευή μιας κβαντικής τελείας πυριτίου για την υλοποίηση ενός κυττάρου μνήμης,
όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, συνίσταται στη δόμηση ενός διδιάστατου επιπέδου
νανοκρυσταλλιτών το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μια μονωτική μήτρα όπως είναι το
SiO2. Με την ενσωμάτωση του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών στη μονωτική μήτρα
υλοποιείται αφενός η επαφή σήραγγας (πραγματοποιείται όταν ο νανοκρυσταλλίτης
παρασκευαστεί σε απόσταση σήραγγας από το υπόστρωμα - κανάλι) και η επαφή
ελέγχου και αφετέρου απομονώνονται οι κβαντικές τελείες μεταξύ τους.
Η εισαγωγή κβαντικών τελειών συμβατών ημιαγωγών σε διεργασίες τεχνολογίας
πυριτίου, για την εκμετάλλευση της διαφοράς των επιπέδων ενεργειακών ζωνών που
παρατηρείται μεταξύ του υποστρώματος πυριτίου και του εν λόγω ημιαγωγού,
εντάσσεται στο πλαίσιο της μηχανικής αποθήκευσης στην κβαντική τελεία (dot storage
engineering). Η αναδιαμόρφωση της δομής των ενεργειακών ζωνών των ημιαγωγών
μπορεί να επιτευχθεί με την κατασκευή ετεροδομών ημιαγωγών. Με τον τρόπο αυτό
είναι δυνατό να δημιουργηθεί στην συνολική δομή ένας φραγμός δυναμικού τέτοιος
ώστε μετά την έγχυση ενός φορέα από το κανάλι στη δομή να υπάρχουν λιγότερες
πιθανότητες ο φορέας αυτός να μεταβεί και να χαθεί πάλι πίσω στο κανάλι. Μια τέτοια
υλοποίηση εφαρμοζόμενη σε δομές μνήμης κβαντικών τελειών ετεροδομών [9] μπορεί
να οδηγήσει σε διατάξεις στις οποίες το χρονικό διάστημα αποθήκευσης του φορέα
στην κβαντική τελεία θα μπορούσε να αυξηθεί, ακριβώς λόγω διαφορών στάθμης στις
ενεργειακές ζώνες της ετεροδομής.
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Σχ. 4 Ενεργειακά διαγράμματα και αντίστοιχες δομές κβαντικών τελειών
ετεροδομών Si/Ge και Ge σε μήτρα SiO2 για εφαρμογές σε μνήμες. Στις δομές
αυτές ισχύει για του φραγμούς δυναμικού φSi <φch <φGe

Σε μια τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που στηρίζεται στο πυρίτιο, μια
συμβατή με την τεχνολογία του πυριτίου με τις πιο πάνω ιδιότητας είναι η ετεροδομή
Si/Ge [10], [11] διότι τα δύο αυτά υλικά ανήκουν στην ίδια κρυσταλλική ομάδα και το Ge
έχει κατά ~4% μικρότερη πλεγματική σταθερά από το Si (5.43Å για το Si και 5.66Å για
το Ge). Οι κβαντικές τελείες Ge παρουσιάζουν διαφορά στο μέγιστο της ζώνης
αγωγιμότητας (band offset) ως προς το Si, που ευνοεί την αποθήκευση οπών σε αυτές.
Στην εργασία των Koh et al. [12] υπολογίζεται η διαμόρφωση του ενεργειακού χάσματος
συναρτήσει της διαμέτρου του νανοκρυσταλλίτη. Πηγαίνοντας από διάμετρο 1nm σε
διάμετρο 5nm, το ενεργειακό χάσμα μεταβάλλεται αντίστοιχα από 3.8eV σε 1.2eV, ενώ
το ενεργειακό χάσμα του εκτεταμένου ημιαγωγού στους 300°Κ είναι 0.66eV.
Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται τα ενεργειακά διαγράμματα που προκύπτουν από
κβαντικές τελείες Ge σε επαφή με κβαντικές τελείες Si σε μήτρα SiO2 για την υλοποίηση
κυττάρων μνήμης νανοκρυσταλλιτών (βλ. Κεφάλαιο. 4). Στην διεπιφάνεια Si/Ge, η
διάρθρωση των ενεργειακών ζωνών είναι τέτοια που το πηγάδι το οποίο δημιουργείται
ευνοεί τη συγκράτηση φορέων προς τη μέρος του Ge. Έτσι για την αποφόρτιση της
δομής, ο φορέας πρέπει να διέλθει διαδοχικά διαμέσου του φραγμού φGe−φSi και φSi για
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να βρεθεί ξανά στο κανάλι. Στην περίπτωση κβαντικών τελειών Ge, όταν ο φορέας
βρεθεί στη κβαντική τελεία, τοποθετείται σε ενεργειακή στάθμη χαμηλότερα από την
ακμή της ζώνης αγωγιμότητας του καναλιού, κι έτσι ευνοείται ο μεγαλύτερος χρόνος
συγκράτησης.

3.2.5 Ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών Ge σε υποστρώματα Si
Ο τρόπος ανάπτυξης του γερμανίου σε κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον καθόσον οδηγεί σε σχηματισμό νησίδων. Η διαδικασία ανάπτυξης δομών
Si/Ge είναι αρκετά πολύπλοκη και εμπλέκει πολλά φαινόμενα όπως τα φαινόμενα των
τάσεων στην ετεροδομή, ο διαχωρισμός των δύο υλικών, η εσωδιάχυση, ή τα
επιφανειοδραστικά φαινόμενα.
Η εξίσωση που περιγράφει την ανάπτυξη κατά την επιταξία είναι η εξίσωση YoungDupré:

γ s = γ f cos ϕ + γ fs

(3.2)

όπου γs είναι η επιφανειακή ελεύθερη ενέργεια του υποστρώματος, ενώ γf και γfs
εκφράζουν την επιφανειακή και διεπιφανειακή ενέργεια του υμενίου αντίστοιχα (βλ.
σχήμα 5). Τρεις είναι οι μηχανισμοί της ετεροεπιταξίας και σχετίζονται με τις δυνάμεις
που ασκούνται μεταξύ του υποστρώματος και του στρώματος που εναποτίθεται: α) με
μηχανισμό ανάπτυξης στρώμα προς στρώμα (Frank-Van der Merwe), β) ανάπτυξη με
σχηματισμό νησίδων στο γυμνό υπόστρωμα (Volume-Weber) και γ) ένας συνδυασμός
των δύο, με στρώμα προς στρώμα ανάπτυξη, μέχρι ενός κρισίμου πάχους, και στη
συνέχεια σχηματισμός νησίδων (Stranski-Krastanov). Το ποιος από τους τρεις
μηχανισμούς επικρατεί κατά την εναπόθεση καθορίζεται από το πρόσημο της σχέσης
Δγ = γf + γfs −γs. Κατά το μηχανισμό
Frank-Van der Merwe η επιφανειακή
ελεύθερη ενέργεια του υποστρώματος γs
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των
νησίδων κι έτσι Δγ < 0 και λόγω του ότι η
ανάπτυξη γίνεται στρώμα προς στρώμα

Σχ. 5 Δυνάμεις που ασκούνται στη διεπιφάνεια
υμενίου υποστρώματος

ισχύει φ = 0, είναι δηλαδή cosφ = 1. Ο
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μηχανισμός αυτός συναντάται στην περίπτωση ανάπτυξης υλικών των οποίων οι
κρυσταλλικές κυψελίδες ταιριάζουν, όπως συμβαίνει για παράδειγμα όταν αναπτύσσεται
πυρίτιο σε υπόστρωμα Si. Στην περίπτωση όπου Δγ > 0 (γf + γfs > γs), συνεπάγεται ότι
cosφ < 0, αφού Δγ = γf (1−cosφ), που σημαίνει ότι αναπτύσσονται νησίδες στο
υπόστρωμα σύμφωνα με το μηχανισμό Volume-Weber. Τέτοιες συνθήκες συναντώνται
κατά την εναπόθεση υλικών με μεγάλη διαφορά στις πλεγματικές σταθερές, π.χ. Ag σε
υπόστρωμα GaAs. Ο μηχανισμός Stranski-Krastanov εκφράζει τη μεταβολή της
ανάπτυξης από διδιάστατη σε τριδιάστατη και υλοποιείται όταν για τα πρώτα
μονοατομικά στρώματα ισχύει Δγ < 0 και εν συνεχεία μετά από μία κρίσιμη τιμή πάχους,
το Δγ αλλάζει πρόσημο και ξεκινά ο σχηματισμός νησίδων. Ο μηχανισμός αυτός ισχύει
για συστήματα με μικρή διαφορά στις πλεγματικές σταθερές, όπως είναι το Ge στο Si ή
το InAs στο GaAs.
Η τάση που προέρχεται από τη διαφορά των πλεγματικών σταθερών μεταξύ Si και Ge
και οι διαφορές στην ελεύθερη ενέργεια των επιφανειών των δύο υλικών είναι οι δύο
παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη Ge/Si ως προς Stranski-Krastanov. Λόγω
του γεγονότος ότι η ελεύθερη ενέργεια του Ge είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του
Si, αρχικά η εναπόθεση πραγματοποιείται σε ένα πλήρως τεταμένο διδιάστατο στρώμα
(wetting layer). Όταν η κάλυψη (πάχος) γίνει μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη τιμή,
τότε σχηματίζονται νησίδες πάνω σε αυτό το τεταμένο στρώμα, με τα επιπλέον άτομα
γερμανίου να προστίθενται σε ήδη σχηματισμένες νησίδες ή ξεκινούν τη δημιουργία
νέων.
Οι πιο σημαντικές τεχνικές εναπόθεσης για την κατασκευή δομών κβαντικών τελειών
είναι η επιταξία μοριακής δέσμης (Molecular Beam Epitaxy – MBE) [13], [14] και η
χημική εναπόθεση από ατμό (Chemical Vapor Deposition – CVD) σε υπερυψηλό κενό
(<10-10 Τorr) [15]. Στα συστήματα MBE η εναπόθεση γίνεται εξαχνώνοντας Si και Ge
κατόπιν θέρμανσης από δέσμη ηλεκτρονίων (κυψέλες Knudsen). Η διεργασία
πραγματοποιείται σε θάλαμο υπερ-υψηλού κενού (10-11mbar) με τυπικούς ρυθμούς
ανάπτυξης στο εύρος 0.01-20nm/min. Τα αέρια που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές
CVD είναι GeH4 (γερμάνη), SiH4 (σιλάνη), Si2H6 (δισιλάνη) και SiCl2H2 (διχλωροσιλάνη).
Η ανάπτυξη γίνεται επίσης σε υπερυψηλό κενό και σε θερμοκρασίες (400-700°C). Με
την τεχνική αυτή μπορούν να επιτευχθούν ρυθμοί ανάπτυξης στην περιοχή 0.1100nm/min.

Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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3.3

Μνήμες νανοκρυσταλλιτών ημιαγωγών

3.3.1 Γενικά
Η βιομηχανία των μνημών καλύπτει το 15% της αγοράς των ημιαγωγών. Η εξέλιξη της
τεχνολογίας οδηγεί

στην εισαγωγή καινοτόμων διατάξεων μνήμης οι οποίες

εκμεταλλεύονται διάφορα φαινόμενα (ηλεκτρικά, μαγνητικά, αλλαγής φάσης κλπ). Η
εξέλιξη της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι στενά συνδεδεμένη με
την υλοποίηση διατάξεων μνημών. Μια από τις σημερινές κυρίαρχες εταιρίες στο χώρο
των ημιαγωγών ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις αρχές της δεκαετίας του 70 ως
κατασκευάστρια διατάξεων μνήμης§ και εισήγαγε τις δυναμικές μνήμες τυχαίας
προσπέλασης (DRAM - Dynamic Random Access
Memory). Η χρήση μνημών από ημιαγωγούς
οδήγησε στην μερική αντικατάσταση άλλων τύπων
μνήμης (π.χ. μαγνητικοί δίσκοι ή ταινίες), οι οποίοι
είναι πολύ πιο αργοί στην προσπέλαση, έχουν
μεγαλύτερο κόστος και μικρότερη αξιοπιστία.
Οι διατάξεις μνήμης διαχωρίζονται σε σχέση με το
εάν για τη συγκράτηση της πληροφορίας απαιτούν
συνεχή

τροφοδοσία

με

επαναλαμβανόμενους

κύκλους φρεσκαρίσματος ή με το εάν παρέχουν τη
δυνατότητα συγκράτησης της πληροφορίας για
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την ανάγκη
τροφοδοσίας. Αυτή η διαφοροποίηση ως προς την
διάρκεια αποθήκευσης της πληροφορίας, οδηγεί
στην κατηγοριοποίηση των μνημών σε πτητικές και
μη-πτητικές (βλ. σχήμα 6).
Το κύριο δομικό στοιχείο στις συμβατικές μνήμες
ημιαγωγών είναι το τρανζίστορ MOS επίδρασης
πεδίου,

η

δε

χρησιμοποιούμενη

τεχνολογία

κατασκευής τους είναι η τεχνολογία CMOS και

§

Σχ. 6 Κατηγοριοποίηση μνημών
τυχαίας προσπέλασης ανάλογα με
την πτητικότητά τους.

Το 1968 οι Noyce και Moore, εγκατέλειψαν τη Fairchild Semiconductors και ίδρυσαν την Intel (Integrated
Electronics) με αρχικό σκοπό την κατασκευή μνημών. Το πρώτο προϊόν μνήμης, με την ονομασία 1103,
κατασκευάστηκε το 1970 και ήταν μια DRAM του 1kbit σε τεχνολογία PMOS. Το 1971, για πρώτη φορά
στην ιστορία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, η Intel ενσωμάτωσε τις βασικές λειτουργίες ενός
υπολογιστή, υλοποιώντας διατάξεις σε ένα ενιαίο κομμάτι πυριτίου, κατασκευάζοντας τον πρώτο
μικροεπεξεργαστή με την ονομασία 4040.
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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μέχρι τώρα ακολούθησαν εξελικτική πορεία με σμίκρυνση των διαστάσεων όπως κάθε
ολοκληρωμένο κύκλωμα, βάσει του γνωστού ως νόμος του Moore. Μέχρι τώρα οι
διατάξεις μνήμης ονοματίζουν τον τρέχοντα τεχνολογικό κόμβο, αφού αυτές οδηγούν τις
εξελίξεις όσον αφορά στη σμίκρυνση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

3.3.5 Πτητικές μνήμες
Οι πτητικές μνήμες διαχωρίζονται στις δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης
(Dynamic Random Access Memories – DRAM) και στις στατικές μνήμες τυχαίας
προσπέλασης (Static Random Access Memories – SRAM). Ο όρος «τυχαίας
προσπέλασης» προσδιορίζει το γεγονός ότι ο χρόνος προσπέλασης είναι ο ίδιος
ανεξάρτητα από το σημείο αποθήκευσης της πληροφορίας πάνω στην ψηφίδα. Οι
μνήμες DRAM χαρακτηρίζονται από υψηλή πυκνότητα, υψηλή κατανάλωση ισχύος,
χαμηλό κόστος και σχετικά χαμηλή ταχύτητα (20ns χρόνος προσπέλασης). Πρέπει να
ανανεώνονται με την ίδια πληροφορία κατά συχνά χρονικά διαστήματα, εξού και ο όρος
«δυναμικές». Το κύτταρο αυτών των μνημών αποτελείται από ένα τρανζίστορ και έναν
πυκνωτή συνδεδεμένα σε σειρά (βλ. σχήμα 7). Το τρανζίστορ λειτουργεί ως διακόπτης,
ενώ ο πυκνωτής λειτουργεί ως αποθηκευτικό μέσο της πληροφορίας. Η πληροφορία
διαβάζεται κλείνοντας το διακόπτη και ανάλογα με το φορτίο του πυκνωτή λαμβάνεται
λογικό «0» (-VDD/2) ή λογικό «1» (+VDD/2). Μετά από κάθε διαδικασία διαβάσματος η
πληροφορία χάνεται και πρέπει να γραφεί εκ νέου. Οι μνήμες αυτές χρησιμοποιούνται
ευρέως στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω του χαμηλού κόστους και της υψηλής
πυκνότητας αποθήκευσης της πληροφορίας που μπορούν να έχουν.
Οι μνήμες SRAM χαρακτηρίζονται από χαμηλή πυκνότητα αποθήκευσης, , υψηλό
κόστος και υψηλή ταχύτητα (5 ns χρόνος προσπέλασης) και κατανάλωση ισχύος που
ποικίλει. Σε εφαρμογές όπου απαιτούνται πολύ μεγάλες ταχύτητες, οι SRAM
καταναλώνουν μέχρι και 1 Watt, και η
κατανάλωση ενέργειας ξεπερνάει την
αντίστοιχη των DRAM, ενώ οι πιο
αργές καταναλώνουν στην τάξη των
μW. Στις SRAM η πληροφορία δεν
χάνεται (δεν απαιτείται ανανέωση),
με την προϋπόθεση ότι δεν θα
διακοπεί η τροφοδοσία. Το κύτταρο
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ

Σχ. 7 Το κύτταρο της μνήμης DRAM αποτελείται από
ένα τρανζίστορ και έναν πυκνωτή συνδεδεμένους σε
σειρά.
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α

β

Σχ. 8 (α) Η μνήμη SRAM είναι ένα δισταθές κύκλωμα, όπου κρατάει το λογικό «0» ή το λογικό
«1» χωρίς να απαιτείται ανανέωση της πληροφορίας. (β) Φωτογραφία της ψηφίδας του
μικροεπεξεργαστή Pentium® III της Intel® εμβαδού 106mm2 και η έκταση που καταλαμβάνει η
μνήμη SRAM 256k.

της μνήμης αυτής στηρίζεται στη λογική του flip-flop, είναι δηλαδή δισταθές και
αποτελείται από ένα ζεύγος αντιστροφέων. Η κοινότερη υλοποίηση του κυττάρου
πραγματοποιείται με έξι τρανζίστορ (δύο αντιστροφείς συνδεδεμένοι σταυρωτά και δύο
τρανζίστορ προσπέλασης σε συμπληρωματικές γραμμές bit, βλ. σχήμα 8α). Η
συγκράτηση της πληροφορίας από το κύτταρο προέρχεται από το γεγονός ότι οι
αντιστροφείς είναι συνδεδεμένοι σταυρωτά. Οι μνήμες SRAM, λόγω της μεγαλύτερης
ταχύτητας

που

παρουσιάζουν,

συνοδεύουν

μονάδες

μικροεπεξεργαστών

και

κατασκευάζονται στην ίδια ψηφίδα με το υπόλοιπο κύκλωμα (βλ. σχήμα 8β). Είναι
φανερό ότι η μνήμη καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια της ψηφίδας, περίπου το 1/3
ολόκληρης της επιφάνειας του μικροεπεξεργαστή.

3.3.5 Μη-πτητικές μνήμες
Στην

κατηγορία

των

μη-πτητικών

μνημών ανήκει μια πληθώρα δομών,
όπου έχουν σαν σκοπό την εγγραφήδιαγραφή

πληροφοριών

διατήρησή

τους

όταν

και
η

τη

μνήμη

απομακρυνθεί από την τροφοδοσία.
Οι πιο γνωστές μη-πτητικές μνήμες
είναι

οι

ΕPROM

-

Electrically

Σχ. 9 Το κύτταρο της μνήμης Flash και η
πορεία τον φορέων κατά την εγγραφή και
διαγραφή.

Programmable Read Only Memories,
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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και EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read Only Memories. Οι μνήμες
αυτές, στηρίζονται στην τεχνολογία αιωρούμενης πύλης [16], εν γένει έχουν την ίδια
δομή και διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η
διαγραφή τους, όπου για τις μεν EPROM γίνεται με την έκθεση σε υπεριώδες φως, ενώ
για τις EEPROM γίνεται ηλεκτρικά.
Μια περίπτωση EEPROM είναι η Flash EEPROM [17,18], η οποία αποτελεί την
τελευταία και πιο διαδεδομένη μορφή [19] EEPROM. Στις μνήμες Flash, η διαδικασία
της διαγραφής εκτελείται γρηγορότερα, αφού υπάρχει η δυνατότητα να εκτελείται
διαγραφή ταυτόχρονα σε όλη την έκταση της μνήμης ή σε ένα τομέα αυτής. Το κύτταρο
αποτελείται από ένα μόνο τρανζίστορ (βλ. σχήμα 9), όπου στην πύλη στοιβάζονται ένα
θερμικό

οξείδιο

(οξείδιο

σήραγγας),

ένα

στρώμα

πολυκρυσταλλικού

πυριτίου

(αιωρούμενη πύλη) και ένα επιπλέον στρώμα οξειδίου (οξείδιο ελέγχου). Η αιωρούμενη
πύλη χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φορτίου, το οποίο εγχέεται από το κανάλι
διαμέσου του οξειδίου σήραγγας (διαδικασία εγγραφής). Η ύπαρξη ή μη ύπαρξη
φορτίου στην αιωρούμενη πύλη διαμορφώνει την τάση επιπέδων ζωνών Vfb του
πυκνωτή της πύλης, κάτι το οποίο, για τα χαρακτηριστικά του τρανζίστορ, μεταφράζεται
στη διαμόρφωση της τάσης κατωφλίου Vth. Η αλλαγή της τάσης κατωφλίου πρέπει να
είναι τόση ώστε να μπορούν να οριστούν δύο διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες το
τρανζίστορ άγει ή δεν άγει (καταστάσεις on ή off), ώστε να ορίζονται το λογικό «1» και
λογικό «0» στο κύτταρο της μνήμης. Η έγχυση, για παράδειγμα, αρνητικού φορτίου στην
αιωρούμενη πύλη ενός τρανζίστορ NMOS οδηγεί στην ολίσθηση της τάσης κατωφλίου
προς θετικότερες τιμές. Τα όρια ολίσθησης του Vth, δηλαδή οι τιμές που λαμβάνει όταν
υπάρχουν ή δεν υπάρχουν φορτία στην αιωρούμενη πύλη, ορίζει το παράθυρο
λειτουργίας της διάταξης. Η έκταση του παραθύρου καλείται παράθυρο τάσης
κατωφλίου ΔVth και η τιμή του πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζει ότι μετά από
μια διαδικασία εγγραφής/διαγραφής, η τάση κατωφλίου θα ολισθήσει τόσο, ώστε το
τρανζίστορ να μπορεί να μεταβεί από την κατάσταση on στην κατάσταση off και
αντίστροφα. Στο σχήμα 10 παρουσιάζονται τυπικές χαρακτηριστικές Ids-Vgs για ένα
τρανζίστορ το οποίο έχει μικρό ΔVth και για ένα που παρουσιάζει μεγάλο ΔVth. Όταν το
τρανζίστορ δεν μπορεί να δώσει μεγάλο ΔVth, τότε δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν οι
δύο καταστάσεις on και off. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή και το κύτταρο
μνήμης δεν είναι λειτουργικό. Στην αντίθετη περίπτωση, μετά από μια ολίσθηση (βλ.
σχήμα 10β), η νέα χαρακτηριστική οδηγεί το τρανζίστορ στην κατάσταση on και έτσι το
κύτταρο είναι λειτουργικό, αφού μπορεί να προγραμματιστεί να βρίσκεται στη μια από
τις δύο καταστάσεις.
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ

87

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

Σχ. 10 Χαρακτηριστικές Ids-Vgs τρανζίστορ με αιωρούμενη πύλη κατά τη διαδικασία εγγραφής
διαγραφής. (α) Στην περίπτωση κατά την οποία το παράθυρο τάσης κατωφλίου είναι μικρό, μετά
από μια διαδικασία εγγραφής ή διαγραφής, η χαρακτηριστική του τρανζίστορ δεν ολισθαίνει τόσο
ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός των δύο καταστάσεων. (β) Η ορθή λειτουργία του κυττάρου
πραγματοποιείται όταν μετά από μια διαδικασία εγγραφής ή διαγραφής η ολίσθηση είναι τέτοια
ώστε να είναι δυνατός ο διαχωρισμός της κατάστασης on από την κατάσταση off.

Μετά τον προγραμματισμό του, το κύτταρο Flash μπορεί να διατηρεί την πληροφορία
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, ικανοποιώντας τις προδιαγραφές που
έχουν θεσπιστεί από τη βιομηχανία μη-πτητικών μνημών. Για τη διατήρηση της
πληροφορίας, χρησιμοποιείται σήμερα πάχος οξειδίου σήραγγας που είναι τουλάχιστον
10nm. Λόγω όμως αυτής της τιμής του πάχους, απαιτείται μεγάλη ενέργεια για την
μετάβαση των ηλεκτρονίων στην αιωρούμενη πύλη διαμέσου του φραγμού του οξειδίου.
Οι μηχανισμοί με τους οποίους εκτελείται η εγγραφή είναι φαινόμενο σήραγγας FowlerNordheim (F-N) [20] ή έγχυση θερμών ηλεκτρονίων από το κανάλι του τρανζίστορ [21],
ενώ η διαγραφή πραγματοποιείται με φαινόμενο σήραγγας F-N. Ο τρόπος με τον οποίο
θα γίνει η εγγραφή εξαρτάται από την δομή της Flash, η οποία μπορεί να υλοποιείται με
κύτταρα NAND ή NOR. Στην πρώτη περίπτωση, η εγγραφή πραγματοποιείται με
έγχυση θερμών ηλεκτρονίων από το κανάλι, ενώ υλοποιώντας με κύτταρό NOR, η
εγγραφή γίνεται με φαινόμενο σήραγγας F-N. Τα φαινόμενα της σήραγγας F-N και της
έγχυσης

θερμών

ηλεκτρονίων

καναλιού,

απαιτούν

μεγάλες

τάσεις

για

να

πραγματοποιηθούν (9V και >12V αντίστοιχα). Τα ρεύματα κατά τις διαδικασίες
εγγραφής-διαγραφής είναι πολύ μικρά και έτσι για την πλήρωση και κένωση της
αιωρούμενης πύλης με και από ηλεκτρόνια, απαιτούνται χρόνοι της τάξης του μs και ms
αντίστοιχα. Η μνήμη Flash δεν μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των RAM, διότι σε
σχέση με τις DRAM ή SRAM, η διαδικασία εγγραφής-διαγραφής είναι πολύ πιο αργή και
ο αριθμός των κύκλων εγγραφής-διαγραφής είναι περιορισμένος.
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Μη-πτητικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (RAM), υπό ανάπτυξη, υπάρχουν
διαφόρων ειδών και συνδυάζουν ιδιότητες διαφόρων υλικών και δομών, ώστε να
επιτυγχάνεται η μη-πτητικότητα σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των RAM. Στην
περίπτωση που το διηλεκτρικό του πυκνωτή των DRAM αντικατασταθεί από ένα
σιδηρομαγνητικό υλικό, το οποίο οδηγεί σε φαινόμενα υστέρησης, τότε λαμβάνεται η
Ferroelectric-RAM ή FeRAM. Η εισαγωγή σιδηροηλεκτρικού διηλεκτρικού σε δομές
τρανζίστορ οδηγούν, κατ’ αντιστοιχία, στα FeFET. Οι RAM μαγνητοαντίστασης ή MRAM
[22] εκμεταλλεύονται την αλλαγή της πιθανότητας να συμβεί φαινόμενο σήραγγας
διαμέσου μιας επαφής, που προκύπτει από τη μαγνήτιση του υλικού. Η αλλαγή της
φάσης ενός υλικού μεταξύ κρυσταλλικής και άμορφης, η οποία μπορεί να προκύψει
μετά από θέρμανση (όπως συμβαίνει και στους ψηφιακούς ευέλικτους δίσκους - DVD),
είναι αντικείμενο των μνημών OUM (Ovonic Unified Memory). Η μνήμη RAM με χρήση
μοριακών υλικών ή νανοσωλήνων άνθρακα NRAM, στηρίζεται στη διαμόρφωση της
ηλεκτρικής αντίστασης του υλικού από εφαρμοζόμενα ηλεκτροστατικά πεδία. Τέλος, οι
μη-πτητικές μνήμες νανοκρυστάλλων στηρίζονται στην αποθήκευση φορτίων σε
διακριτούς νανοκρυστάλλους και έχουν προταθεί ως αντικαταστάτες της ηλεκτρικά
συνεχούς αιωρούμενης πύλης των μνημών Flash.

3.3.5 Εισαγωγή νανοκρυσταλλιτών στη δομή αιωρούμενης πύλης
Το ζητούμενο στην τεχνολογία των μνημών είναι η σύγκλιση των χαρακτηριστικών
ταχύτητας των DRAM με τη μη-πτητικότητα των μνημών Flash. Η τεχνολογία των
μνημών Flash αδυνατεί να ακολουθήσει στο μέλλον τους κανόνες σμίκρυνσης των
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, οι οποίοι ορίζουν μια αναλογική ελάττωση σε όλες τις
διαστάσεις των τρανζίστορ κατά ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα 0.7 ανά τεχνολογικό
κόμβο του οδικού χάρτη τεχνολογίας ημιαγωγών (ITRS). Η μετάβαση σε τεχνολογικό
κόμβο κάτω των 100nm, οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας των δομών
αιωρούμενης πύλης και ουσιαστικά η προσέγγιση αυτή αποτυγχάνει να ανταπεξέλθει
στις απαιτήσεις της βιομηχανίας των μη-πτητικών μνημών. Το πρόβλημα εστιάζεται στο
πάχος του οξειδίου σήραγγας, αφού αυτό δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα 7nm,
λόγω των επικείμενων διαρροών. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η προοπτική της
τεχνολογίας Flash όσον αφορά στο οξείδιο σήραγγας το οποίο για την υλοποίηση NOR
για το 2005 είναι στα 8.5-9.5nm ενώ μετά το 2006 πρέπει να πέσει στα 8-9, με μη
γνωστό τρόπο όμως να υλοποιηθεί αυτή η τεχνολογία. Για την υλοποίηση NAND για το
2005 το οξείδιο σήραγγας βρίσκεται στα 7-8nm ενώ από το 2006 και μετά μπορεί να
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Έτος
παραγωγής

2005

2006

Τεχνολογικός
κόμβος
Flash NOR
tunneling
oxide
Flash NAND
tunneling
oxide

2007

2008

2009

hp65

2010

2012

hp45

2013

2015

hp32

2016

2018

hp22

8.5-9.5

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

8-9

8

8

8

7-8

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

6-7

Πίνακας 2 Προοπτικές τεχνολογίας Flash σύμφωνα με το ITRS 2004 update

υλοποιείται με οξείδιο σήραγγας 6-7nm. Η μη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του
πάχους οξειδίου σήραγγας δε συμβαδίζει με τη σμίκρυνση των υπολοίπων διαστάσεων
των τρανζίστορ, με αποτέλεσμα η τεχνολογία αυτή να μένει μετέωρη. Το πρόβλημα
αυτό αντικατοπτρίζεται καθαρά στην πορεία σμίκρυνσης των τρανζίστορ της
τεχνολογίας μνημών, η οποία υπολείπεται από αυτή των τρανζίστορ των λογικών
κυκλωμάτων. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι οι μνήμες Flash ξεκίνησαν την πορεία
τους με πάχος οξειδίου σήραγγας στα 10nm και ύστερα από 5 γενεές, αυτό έχει
ελαττωθεί μέχρι την τιμή των 7nm. Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο αποτελεί ένα συνεχές
μέσο αποθήκευσης φορτίου ώστε και λόγω της αγώγιμης φύσης του, μια ατέλεια στο
οξείδιο αρκεί για την απώλεια όλου του αποθηκευμένου φορτίου από το κύτταρο.
Επειδή περαιτέρω ελάττωση του πάχους συνδυάζεται με την αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης ατελειών στο οξείδιο, τίθεται υπό περιορισμό το πάχος του οξειδίου
σήραγγας για την αξιόπιστη λειτουργία των μνημών.
Η άρση των περιορισμών στην ελάττωση του πάχους του οξειδίου σήραγγας μπορεί να
επιτευχθεί με την αντικατάσταση της ηλεκτρικά συνεχούς αιωρούμενης πύλης από
διακριτές νησίδες νανοκρυσταλλιτών [23], [24] (βλ. σχήμα 11). Η έννοια της εισαγωγής
των νανοκρυσταλλιτών βρίσκεται στην υλοποίηση παγίδων φορτίου μέσα στο
διηλεκτρικό πύλης, όπου μπορούν να αποθηκεύονται φορτία με ελεγχόμενο τρόπο. Η
πρόταση αυτή, οδηγεί σε μια δομή, η οποία είναι λιγότερο ευαίσθητη σε φαινόμενα
διαρροής, μιας και το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας ατέλειας στο οξείδιο σήραγγας οδηγεί
σε απώλεια μικρού μέρους του φορτίου, κάτι το οποίο δεν συνεπάγεται την απώλεια της
πληροφορίας από το κύτταρο και αυτό διότι το φορτίο, που στη δομή της αιωρούμενης
πύλης όριζε το λογικό «1» και «0», είναι πλέον κατανεμημένο στο στρώμα των
νανοκρυσταλλιτών.

Έτσι,

μια

ατέλεια

θα

επηρέαζε

μόνο

μικρό

αριθμό

νανοκρυσταλλιτών, οδηγώντας σε απώλεια του φορτίου μόνο γειτονιά της. Συνολικά
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Σχ. 11 Το κύτταρο των μνημών νανοκρυσταλλιτών. Η αιωρούμενη
πύλη έχει αντικατασταθεί από ένα στρώμα διακριτών
νανοκρυστάλλων που παίζουν το ρόλο παγίδων φορτίου το οποίο
μεταφέρεται διαμέσου του οξειδίου σήραγγας.

όμως το κύτταρο συνεχίζει να λειτουργεί λόγω, ακριβώς του πολύ μικρού αριθμού των
νανοκρυσταλλιτών που χάνουν το φορτίο τους.
Λύνοντας το πρόβλημα της ελάττωσης του πάχους του οξειδίου σήραγγας, ξεκινούν να
αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα που επιφέρουν οι μικρότερες διαστάσεις των
διατάξεων. Λεπτότερα οξείδια οδηγούν σε μικρότερες τάσεις λειτουργίας και σε
ταχύτερες διαδικασίες εγγραφής-διαγραφής. Η επίτευξη μεγαλύτερης χωρητικότητας
των μνημών ανά ψηφίδα μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της πυκνότητας
ολοκλήρωσης, κάτι το οποίο δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο στις μνήμες Flash, αφού η
χωρητικότητα ανά ψηφίδα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω νέων αρχιτεκτονικών και όχι λόγω
σμίκρυνσης, η οποία εξελίσσεται υπό αυστηρούς περιορισμούς.
Στις μνήμες νανοκρυσταλλιτών, υπάρχει μια πληθώρα από προσεγγίσεις όσον αφορά
στον τρόπο ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών σε μονωτικές μήτρες και στα υλικά που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στη συντριπτική πλειοψηφία των μελετών οι
νανοκρύσταλλοι παρασκευάζονται από ημιαγώγιμα υλικά (πυρίτιο [25], [26] ή γερμάνιο
[27]), ώστε να υπάρχει συμβατότητα με την τεχνολογία CMOS. Γίνεται επίσης έρευνα
και για νανοκρυστάλλους μετάλλων [28], [29], όμως η τεχνολογία αυτή δεν είναι
συμβατή με την υπάρχουσα τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Χρήσιμο είναι να δει κανείς με ποιο τρόπο λειτουργούν οι μνήμες αυτές, ώστε να
μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με ενδεχόμενες παρεμβάσεις
που μπορούν να γίνουν για τη λήψη καλύτερων αποτελεσμάτων. Οι μηχανισμοί
λειτουργίας (προγραμματισμός - συγκράτηση φορτίου) περιγράφονται από τα
ενεργειακά διαγράμματα του σχήματος 12.
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Σχ. 12 Ενεργειακά διαγράμματα που περιγράφουν τη λειτουργία της μνήμης νανοκρυσταλλιτών.
Κατά την εγγραφή, εφαρμόζοντας μια θετική τάση στην πύλη, ηλεκτρόνια εγχέονται στους
νανοκρυσταλλίτες. Για τη διαγραφή εφαρμόζεται μια αρνητική τάση στην πύλη και τα ηλεκτρόνια
επιστρέφουν στο υπόστρωμα. Όταν τελειώσει ο προγραμματισμός, τα ηλεκτρόνια πρέπει να
συγκρατούνται στους νανοκρυσταλλίτες και να μην επιστρέφουν στο υπόστρωμα. Τα ηλεκτρόνια
μπορεί ή να παραμένουν σε ενεργειακές καταστάσεις των νανοκρυσταλλιτών ή να πέφτουν σε
παγίδες στο ενεργειακό τους χάσμα.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ηλεκτρόνια εγχέονται στους νανοκρυστάλλους από το
υπόστρωμα, με την εφαρμογή μιας θετικής τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης. Η
διαγραφή γίνεται με αντίστροφη πορεία, δηλαδή με την απομάκρυνση των ηλεκτρονίων
από τους νανοκρυσταλλίτες εφαρμόζοντας μια θετική τάση στην πύλη. Η έγχυση όμως
ηλεκτρονίων σε δομές ημιαγώγιμων νανοκρυσταλλιτών διαφοροποιείται σε σχέση με τις
εκτεταμένες δομές (όπως η αιωρούμενη πύλη πολυκρυσταλλικού πυριτίου στις μνήμες
Flash). Στις δομές νανοκρυσταλλιτών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εμφανίζονται τα
φαινόμενα του κβαντικού εντοπισμού και της φραγής Coulomb. Καθώς οι διαστάσεις
του ημιαγωγού μικραίνουν και γίνονται συγκρίσιμες με το μήκος κύματος του
ηλεκτρονίου, οι ενεργειακές ζώνες σθένους και αγωγιμότητας διακριτοποιούνται και
σχηματίζονται διακριτές ενεργειακές στάθμες, με το ενεργειακό χάσμα να αυξάνεται. Η
φόρτιση των νανοκρυσταλλιτών πραγματοποιείται με την κατάληψη των διακριτών
ενεργειακών καταστάσεων ή με την κατάληψη παγίδων στο ενεργειακό χάσμα των
νανοκρυσταλλιτών, οι οποίες, εκ των πραγμάτων, τους συνοδεύουν. Ο ρόλος των
παγίδων στις επιδόσεις του κυττάρου μνήμης, όσον αφορά στη συγκράτηση, είναι ένα
ζήτημα το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, με την έννοια ότι σε μια δομή με
νανοκρυσταλλίτες δεν γνωρίζει κανείς κατά πόσο η συγκράτηση οφείλεται σε κατάληψη
ενεργειακών σταθμών του νανοκρυσταλλίτη ή σε κατάληψη παγίδων.
Ο περιορισμένος αριθμός ηλεκτρονίων που μετακινούνται κάθε φορά, ώστε οι δομές
των νανοκρυσταλλιτών να μπορούν να φιλοξενούν περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονίων,
έχει ως αποτέλεσμα, τη βελτίωση της ταχύτητας και την ελάττωση της κατανάλωσης
ισχύος των διατάξεων.
Η λειτουργία των διατάξεων στηρίζεται στο αποτέλεσμα της μεταφοράς φορέων από και
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προς τους νανοκρυσταλλίτες. Η μεταφορά των φορέων σχετίζεται άμεσα από τις
διαστάσεις, όμως το αποτέλεσμα, που είναι η αλλαγή της αγωγιμότητας στο κανάλι
(αλλαγή της τάσης κατωφλίου), σχετίζεται και με την πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών.
Το αν λοιπόν θα ληφθεί μεγάλο παράθυρο τάσης κατωφλίου, ώστε να διαβάζονται
ξεκάθαρα

οι

καταστάσεις

«0»

ή

«1»

εξαρτάται

από

την

πυκνότητα

των

νανοκρυσταλλιτών. Η σχέση που συνδέει το παράθυρο της τάσης κατωφλίου ΔVth με
την πυκνότητα nqd και το μέγεθος tqd των νανοκρυσταλλιτών [30] είναι:

ΔVth =

⎞
nqd 〈v〉 e ⎛ t qd ε ox
⎜
+ t control ⎟
⎟
ε ox ⎜⎝ 2ε qd
⎠

(3.3)

όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου, <ν> ο αριθμός των ηλεκτρονίων ανά
νανοκρύσταλλο, tcontrol το πάχος του οξειδίου ελέγχου και εqd και εox οι διηλεκτρικές
σταθερές του υλικού των νανοκρυσταλλιτών και του οξειδίου αντίστοιχα. Από τη σχέση
αυτή παρατηρεί κανείς την αναλογία μεταξύ του παραθύρου της τάσης κατωφλίου και
της πυκνότητας, έτσι για τη λήψη μεγαλύτερου παραθύρου θα πρέπει να υφίσταται
μεγαλύτερη πυκνότητα. Στο σημείο αυτό όμως τίθεται ζήτημα συγκερασμού, αφού η
μεγάλη πυκνότητα, η οποία οδηγεί σε μεγάλο παράθυρο, μπορεί να οδηγήσει επίσης
και σε ηλεκτρική επικοινωνία μεταξύ των νανοκρυσταλλιτών, κάτι το οποίο δεν είναι
επιθυμητό. Η ηλεκτρική επικοινωνία μεταξύ των νανοκρυσταλλιτών (ενδοεπικοινωνία,
cross-talk) ερμηνεύεται από την πιθανότητα να συμβεί άμεσο φαινόμενο σήραγγας
μεταξύ των νανοκρυσταλλιτών. Για την αποφυγή του φαινομένου αυτού, μεταξύ
γειτονικών νανοκρυσταλλιτών πρέπει να υπάρχει ένα στρώμα οξειδίου με πάχος 4-5nm.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος λοιπόν είναι η οριοθέτηση της απόστασης μεταξύ
γειτονικών νανοκρυσταλλιτών. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται υπολογισμοί του
παραθύρου της τάσης κατωφλίου με βάση τη σχέση (3.3) για νανοκρυστάλλους
πυριτίου και γερμανίου.
Από τα αποτελέσματα αυτά, παρατηρεί κανείς ότι η αλλαγή κατά μια τάξη μεγέθους του
αριθμού των ηλεκτρονίων ανά νανοκρυσταλλίτη ή της πυκνότητας, αυξάνει κατά μια
τάξη μεγέθους την τιμή του αναμενόμενου παραθύρου μνήμης. Η επίδραση που έχει
στο παράθυρο μνήμης η αλλαγή του υλικού από πυρίτιο σε γερμάνιο δεν είναι τόσο
σημαντική, αφού για παράδειγμα για το μεγαλύτερο παράθυρο του πίνακα 1, προκύπτει
μια διαφορά 0.02V. Τέλος η επίδραση του μεγέθους του νανοκρυσταλλίτη είναι
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Παράμετροι

Si

Ge

<ν>

1

1

1

10

1

1

1

10

tqd

5nm

5nm

50nm

5nm

5nm

5nm

50nm

5nm

tcontrol

5nm

5nm

5nm

5nm

5nm

5nm

5nm

5nm

nqd
Παράθυρο [V]

2×10

10

0.0054

2×10

11

0.054

2×10

11

2×10

0.122

11

0.54

2×10

10

0.0052

2×10

11

0.052

2×10

11

0.103

2×1011
0.52

Πίνακας 3. Τιμές του παραθύρου της τάσης κατωφλίου υπολογισμένες σύμφωνα με τη σχέση
(4.2) για το πυρίτιο και το γερμάνιο.

σημαντική όταν αυτό αλλάζει κατά μια τάξη μεγέθους, όμως τέτοια αύξηση στο μέγεθος
του νανοκρυσταλλίτη οδηγεί σε εξάλειψη φαινομένων κβαντικού εντοπισμού και φραγής
Coulomb, φαινόμενα απαραίτητα για λειτουργία με λίγα ηλεκτρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι
οι βασικότερες παράμετροι για τον έλεγχο του παραθύρου μνήμης είναι η πυκνότητα
των νανοκρυσταλλιτών και το μέγεθος του νανοκρυσταλλίτη, η τελευταία όμως
συνδεόμενη με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που μπορεί να φιλοξενήσει και όχι με την
επίδραση που αυτός έχει μέσα από τη σχέση (3.3).
Εξασφαλίζοντας ένα παράθυρο μνήμης ικανό για την διάκριση των καταστάσεων «1»
και «0», η αποθήκευση των φορτίων στους νανοκρυστάλλίτες είναι το επόμενο ζήτημα
που πρέπει να εξεταστεί. Στον αντίποδα του πλεονεκτήματος της χρήσης λεπτών
οξειδίων, που οδηγεί σε ταχύτερους χρόνους και τάσεις προγραμματισμού, βρίσκεται η
συγκράτηση των φορτίων (βλ. σχήμα 12). Η συμβατότητα των λεπτών οξειδίων με την
μακροπρόθεσμη παγίδευση φορτίων σε νανοκρυσταλλίτες προκύπτει από τον κβαντικό
εντοπισμό που συμβαίνει στους ημιαγώγιμους νανοκρυσταλλίτες. Ολοκληρωμένη
εικόνα για το τι συμβαίνει με τα φορτία στους νανοκρυσταλλίτες και για τους
μηχανισμούς με τους οποίους συγκρατούνται δεν υπάρχει ακόμη. Αρχικά, κατά τη
εγγραφή, οι φορείς μεταβαίνουν σε υψηλές ενεργειακές στάθμες μέσα στο
νανοκρυσταλλίτη και στη συνέχεια κατανέμονται σε χαμηλότερες. Παρόλ’ αυτά η
πιθανότητα μετάβασης των φορτίων πίσω στο κανάλι μέσω φαινομένου άμεσης
σήραγγας και από τις χαμηλές στάθμες είναι εμφανής. Εκεί ακριβώς εστιάζεται το
πρόβλημα της συγκράτησης των φορτίων, δηλαδή στο μέγεθος της πιθανότητας να
συμβεί φαινόμενο σήραγγας. Αύξηση του χρόνου συγκράτησης μπορεί να προκύψει
από πιθανές μεταβάσεις των φορέων σε παγίδες που βρίσκονται χαμηλότερα
ενεργειακά. Οι παγίδες αυτές μπορεί να προέρχονται από καταστάσεις μέσα στον ίδιο
το νανοκρυσταλλίτη ή στην διεπιφάνεια νανοκρυσταλλίτη-οξειδίου. Η πρόταση ότι ο
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βασικός μηχανισμός συγκράτησης των φορέων δεν οφείλεται σε αποθήκευση φορέων
σε καταστάσεις της ζώνης αγωγιμότητας των νανοκρυσταλλιτών [31] απορρέει από τον
ασυνήθιστα μεγάλο χρόνο συγκράτησης που παρατηρείται σε μερικές δομές [32]. Η
σύνδεση της συγκράτησης με τη θερμοκρασία έρχεται προς υποστήριξη της ύπαρξης
παγίδων στο ενεργειακό χάσμα των νανοκρυσταλλιτών, αφού με αυξανόμενη θερμική
διέγερση, προκύπτει η απελευθέρωση φορέων από τις παγίδες και ελάττωση του
χρόνου συγκράτησης. Επιπλέον, πειράματα έδειξαν ότι η ανόπτηση των δειγμάτων σε
ατμόσφαιρα υδρογόνου, οδηγεί στην εξαφάνιση φαινομένων μνήμης [31]. Στην
περίπτωση αυτή, το υδρογόνο εξουδετερώνει τις παγίδες, τις οποίες θα καταλάμβαναν
οι φορείς ώστε η διάταξη να διατηρεί την μνήμη σε μεγάλους χρόνους.
Βελτίωση της συγκράτησης των φορτίων μπορεί να συμβεί με παρέμβαση στο υλικό
των νανοκρυσταλλιτών, με τρόπο ώστε να αλλάζει η συσχέτιση ανάμεσα στους
φραγμούς δυναμικού. Η εισαγωγή ζώνης αγωγιμότητας της οποίας η ακμή να βρίσκεται
τουλάχιστον 26meV χαμηλότερα από την αντίστοιχη του υλικού του καναλιού, οδηγεί σε
αύξηση του χρόνου συγκράτησης λόγω της μείωσης της πιθανότητας να συμβεί
αποφόρτιση μέσω άμεσης σήραγγας. Σε μια διάταξη βασισμένη στο πυρίτιο, η
εισαγωγή νανοκρυσταλλιτών γερμανίου ή ετεροδομών Si/Ge, οδηγεί σε μια τέτοια
κατάσταση.

3.3.5 Σημερινή κατάσταση των μνημών παγίδων φορτίου
Δύο είναι οι γενικές κατευθύνσεις στις οποίες εστιάζονται οι μελέτες για τiς μνήμες
παγίδευσης φορτίου: οι μνήμες SONOS (polySilicon blocking Oxide Nitride tunneling
Oxide Silicon) [33] και οι μνήμες νανοκρυσταλλιτών. Η βασική ιδέα πίσω από τη δομή
SONOS βρίσκεται στην χρήση ενός τριπλού στρώματος SiO2-Si3N4-SiO2 (ΟΝΟ), με το
νιτρίδιο πάχους ~5nm να λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης φορτίου, όπου
πραγματοποιείται έγχυση ή απομάκρυνση φορέων με άμεσο φαινόμενο σήραγγας,
διαμέσου οξειδίου σήραγγας πάχους 2-2.5nm. Το οξείδιο ελέγχου (blocking oxide) έχει
πάχος στην περιοχή 5-8nm. Η αποθήκευση των φορέων γίνεται σε παγίδες, οι οποίες
βρίσκονται 1eV περίπου χαμηλότερα από την ακμή της ζώνης αγωγιμότητας του
νιτριδίου. Οι παγίδες αυτές χαρακτηρίζονται ως βαθιές, επιπλέον είναι διακριτές και
βρίσκονται ανεπτυγμένες σε καλό διηλεκτρικό, έτσι αναπτύσσεται μια ανοσία στις
ατέλειες του οξειδίου σήραγγας, αφού το αποθηκευμένο φορτίο είναι δύσκολο να
απολεσθεί από πιθανές ατέλειες. Τα πλεονεκτήματα της δομής αυτής είναι η δυνατότητα
εφαρμογής χαμηλότερων τάσεων (λεπτά οξείδια) για τον προγραμματισμό, σε
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συνδυασμό με την πολύ καλή αντοχή στους κύκλους εγγραφής-διαγραφής (ανοσία στις
ατέλειες). Τυπικές τιμές τάσης για τον προγραμματισμό τέτοιων μνημών είναι στην
περιοχή των 5-12V και η αντοχή τους κυμαίνεται μεταξύ 109 κύκλους για τριπλά
στρώματα ΟΝΟ που λειτουργούν στα 10V και 1011, για στρώματα ΟΝΟ στα 7V.
Στον αντίποδα της τεχνολογίας SONOS βρίσκονται οι μνήμες νανοκρυσταλλιτών. Στον
τομέα αυτό δεν υπάρχει ακόμη μια συγκεκριμένη λύση στην οποία να έχει στηριχθεί
κάποια βιομηχανία για την υλοποίηση κάποιου προϊόντος μη πτητικής μνήμης νέας
γενιάς. Τα προϊόντα εξακολουθούν να στηρίζονται στη λύση της μνήμης Flash η οποία
συνεχίζει να αυξάνει σε χωρητικότητα, πρόσφατα (Ιούνιος 2005) υλοποιήθηκε εμπορικό
προϊόν χωρητικότητας 4Gb με τεχνολογία 70nm σε γραμμή παραγωγής των 300mm
(Samsung Electronics) [34]. Είναι φανερό ότι η βιομηχανία πιέζει συνεχώς τα όρια
αυτής της τεχνολογίας αφού δεν διαθέτει ακόμη μια αξιόπιστη λύση τουλάχιστον από το
χώρο των νανοκρυσταλλιτών.
Πιο κοντά στην παραγωγή νέου εμπορικού προϊόντος μνήμης νανοκρυσταλλιτών
φαίνεται ότι βρίσκεται η Motorola, η οποία στην προσπάθειά της να υλοποιήσει
προϊόντα μνήμης νανοκρυσταλλιτών με καθιερωμένες τεχνικές της τεχνολογίας των
ημιαγωγών, οδηγήθηκε στην παραγωγή πλήρως λειτουργικών ψηφίδων μη-πτητικών
μνημών χωρητικότητας 4Mb με λειτουργία στα 6V σε τεχνολογία 90nm [35]. Οι
νανοκρυσταλλίτες Si υλοποιούνται με χημική εναπόθεση Si από ατμό σε οξείδιο
σήραγγας πάχους 5nm, το οποίο έχει αναπτυχθεί θερμικά. Το οξείδιο ελέγχου είναι
ανεπτυγμένο πάλι με χημική εναπόθεση από ατμό TEOS (tetra-ethyl-ortho-silicate,
Si(OCH2CH3)4).
Μέσα στη δεκαετία που έχει περάσει από την ιδέα της αποθήκευσης φορτίων σε
διακριτούς νανοκρυσταλλίτες [24], πολλές προσπάθειες και μελέτες για την ερμηνεία
των φαινομένων καθώς και για την ανάδειξη των βέλτιστων διεργασιών έχουν λάβει
χώρα. Η μεγαλύτερη μερίδα των δημοσιεύσεων αναφέρεται σε νανοκρυσταλλίτες
πυριτίου. Για την υλοποίηση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου για εφαρμογές σε μνήμες
έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι, όπως η χημική εναπόθεση από ατμό [26], [36], [37],
[38] ή η εμφύτευση ιόντων χαμηλής ενέργειας σε λεπτό SiO2 [39].
Αποτελέσματα προσομοιώσεων [40] προετοίμασαν το έδαφος για την εξέταση και
άλλων ημιαγωγών, όπως το γερμάνιο σε καθαρή μορφή ή τα κράματα πυριτίουγερμανίου. Η εμπλοκή του γερμανίου έγκειται στην αλλαγή των συσχετισμών των
φραγμών δυναμικού από όπου και αναμένεται μια αύξηση του χρόνου συγκράτησης
των φορτίων στους νανοκρυσταλλίτες. Οι προσπάθειες για ανάπτυξη μνημών με
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νανοκρυσταλλίτες γερμανίου υπολείπονται του πυριτίου. Η αντιμετώπιση θεμάτων
ανάπτυξης νανοκρυσταλλιτών σε μήτρα SiO2, και η απόδειξη ότι πραγματικά η
εισαγωγή γερμανίου μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα από τις αντίστοιχες
λύσεις του πυριτίου, δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί. Στη βιβλιογραφία δεν θα
συναντήσει κανείς ολοκληρωμένη και πλήρως χαρακτηρισμένη μνήμη, όπως έχει
συμβεί στην περίπτωση του πυριτίου [34]. Γενικά, οι μελέτες εστιάζονται στην
παρασκευή των νανοκρυσταλλιτών γερμανίου σε μήτρα SiO2, ενώ έχουν δειχθεί δομές
νανοκρυσταλλιτών γερμανίου σε συνδυασμό με διηλεκτρικά υψηλού-k π.χ. HfO2 [41] ή
HfAlO [42]. Η κατασκευή νανοκρυσταλλιτών Ge σε SiO2, μπορεί να γίνει με ιοντική
εμφύτευση Ge στο SiO2 [43], [44], με επιταξία μοριακής δέσμης [45], και με εναπόθεση
μέσω ιονοβολής [46] ή εξάχνωσης [47]. Σε αποτελέσματα που αφορούν διατάξεις
τρανζίστορ

στα

οποία

έχει

υλοποιηθεί

δομή

διηλεκτρικού

που

περιέχει

νανοκρυσταλλίτες Ge, και χαρακτηρίστηκε ως μη πτητική (quasi non-volatile)
αναφέρεται παράθυρο μνήμης 0.4V για παλμό 4V χρονικής διάρκειας 100ns, ο οποίος
εφαρμόζεται σε τρανζίστορ με δομή πύλης ttun=1.5nm, tGe =2.5nm και tcontrol =3nm [48].
Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι οι διατάξεις παρουσιάζουν αντοχή σε περισσότερους
από 109 κύκλους εγγραφής-διαγραφής των ±4V/100ns και η απώλεια φορτίου είναι 5%
μετά από 105s. Επίσης σε διάταξη τρανζίστορ έχει αναφερθεί παράθυρο 4V για σάρωση
1↔10V, το οποίο όμως χάνεται με ρυθμό 0.31V ανά δεκάδα χρόνου στους 25°C [49].

Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ

97

Αναφορές Κεφαλαίου 3
[1] Quantum computation with quantum dots, D. Loss, D. P. DiVincenzo, Phys. Rev. A 57, 120–126
(1998)
[2] Spintronics: Fundamentals and applications, Igor Žutić, Jaroslav Fabian, S. Das Sarma, Reviews of
Modern Physics, Vol. 76, (2004)
[3] Quantum dots, L. Jacak, P. Hawrylak, A. Wόjs, ISBN 3-540-63653-6 Springer-Verlag Berlin
Heidelberg (1998)
[4] Investigation of the quantum confinement effects in Ge dots by electrical measurements, X. Y. Ma ,
Sh. H. Huang , Y. Chen, F. Lu, Applied Surface Science, Volume 225, Issues 1-4, Pages 281-286 (2004)
[5] Quantum confinement in semiconductor Ge quantum dots, S. Y. Ren, Solid State Communications,
Volume 102, Issue 6, Pages 479-484, (1997)
[6] Low-Dimensional Semiconductors Materials, Physics, Technology, Devices, M. J. Kelly, Oxford
University Press (1996)
[7] Electronic structure pseudopotential calculations of large (~1000 atoms) Si quantum dots, Lin-Wang
Wang, A. Zunger, J. Phys. Chem., 98, pages 2158-2165 (1994)
[8] Changes in the Electronic Properties of Si Nanocrystals as a Function of Particle Size, T. van Buuren,
L. N. Dinh, L. L. Chase, W. J. Siekhaus, and L. J. Terminello, Physical Review Letters, Vol. 80, Num. 17
(1998)
[9] Nonvolatile memory based on Ge/Si hetero-nanocrystals, H. G. Yang , Y. Shi , L. Pu , R. Zhang , B.
Shen , P. Han , S. L. Gu and Y. D. Zheng, Applied Surface Science, Volume 224, Issues 1-4, Pages 394398 (2004)
[10] Si/Ge nanostrucrures, K. Brunner, Reports on progress in physics, 65, pages 27-72 (2002)
[11] Self-assembled Ge quantum dots on Si and their applications, K. L. Wang, J. L. Liu and G. Jin,
Journal of Crystal Growth, Volumes 237-239, Part 3, Pages 1892-1897 (2002)
[12] Traps in germanium nanocrystal memory and effect on charge retention: Modeling and experimental
measurements, B. H. Koh, E. W. H. Kan, W. K. Chim, W. K. Choi, D. A. Antoniadis, E. A. Fitzgerald, J.
Appl. Phys. 97, 124305 (2005)
[13] Ge nanostrucrures grown by self-assembly; influence of substrate orientation, L. Vescan, J.
Phys.:Condens. Matter, 14, pages 8235-8252 (2002)
[14] Molecular beam epitaxy of silicon–germanium nanostructures, O. P. Pchelyakov, Yu. B.
Bolkhovityanov, A. V. Dvurechenskii, A. I. Nikiforov, A. I. Yakimov and B. Voigtländer, Thin Solid Films,
Volume 367, Issues 1-2, Pages 75-84 (2000)
[15] Self-assebling and ordering of Ge/Si(111) quantum dots: scanning microscopy probe studies, N.
Motta, J. Phys.:Condens. Matter, 14, pages 8353-8378 (2002)
[16] Nonvolatile semiconductor memory technology, G. Groeseneken, H. E. Maes, J. Van Houdt, J. S.
Witters, Basics of nonvolatile semiconductor memory devices, W. D. Brown, J. E. Brewer, Eds. New York:
IEEE Press, pp. 1-88 (1998)
[17] A new flash EEPROM cell using triple poly-Si technology, F. Masuoka, M. Assano, H. Iwahashi, T.
Komuro, S. Tanaka, IEEE IEDM Techn. Dig. (1984)
[18] Flash memories: Where we are and where we are going, S. Lai, IEEE IEDM (1998)

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

[19] Flash memory goes mainstream, B. Dipert, L. Hebert, IEEE Spectrum Oct. 1993
[20] Fowler-Nordheim Tunneling into Thermally Grown SiO2, M. Lenzlinger, E. H. Snow, J. Appl. Phys.,
Vol 40, pp. 278-283 (1969)
[21] Hot-carrier effects in MOS devices, E. Takeda, C. Y. Yang, A. Miura-Hamada, Academic Press
(1995)
[22] Process development of sub-0.5 mm nonvolatile magnetoresistive random access memory arrays, K.
Nordquist, S. Pendharkar, M. Durlam, D. Resnick, S. Tehrani, D. Mancini, T. Zhu, J. Shilash, J. Vac. Sci.
Technol. B 15 (6), (1997)
[23] Volatile and non-volatile memories in silicon with nano-crystal storage, S. Tiwari, F. Rana, K. Chan,
H. Hanafi, Wei Chan, D. Buchanan, Electron Devices Meeting (1995)
[24] Nanocrystal Memories, E. Kapetanakis, P. Normand, K. Beltsios, D. Tsoukalas, Encyclopedia of
Nanoscience and Nanotechnology, Vol 6, 321-340 (2004)
[25] Silicon nanocrystals in SiO2 thin layers, A. G. Nassiopoulou, Encyclopedia of Nanoscience and
Nanotechnology, Vol. 9, Pages: 793-813 (2004)
[26] Silicon nanocrystal memories by LPCVD of amorphous silicon, followed by solid phase crystallization
and thermal oxidation, E. Tsoi, P. Normand, A. G. Nassiopoulou, V. Ioannou-Sougleridis, A. Salonidou, K.
Giannakopoulos, Journal of Physics: Conference Series 10 (1), pp. 31-34 (2005)
[27] Observation of memory effect in germanium nanocrystals embedded in an amorphous silicon oxide
matrix of a metal–insulator– semiconductor structure, W. K. Choi, W. K. Chim, C. L. Heng, L. W. Teo,
Vincent Ho, V. Ng, D. A. Antoniadis, E. A. Fitzgerald, Appl. Phys. Lett., Vol. 80, Issue 11, pp. 2014-2016
(2002)
[28] Metal nanocrystal memories-Part I: Device design and fabrication, Z. Liu, C. Lee, V. Narayanan, G.
Pei, E. Chihchuan Kan, IEEE Trans. on El. Dev. Vol. 49, No 9 Sept. 2002
[29] Metal nanocrystal memories-Part II: Electrical characteristics, Z. Liu, C. Lee, V. Narayanan, G. Pei,
E. Chihchuan Kan, IEEE Trans. on Electron Devices Vol. 49, No 9 Sept. 2002
[30] Fast and long retention-time nano-crystal memory, H. I. Hanafi, S. Tiwari, IEEE Trans. on Electron
Devices Vol. 45, No 9 Sept. 1996
[31] Effects of traps on charge storage characteristics in metal-oxide-semiconductor memory structures
based on silicon nanocrystals, Y. Shi, K. Saito, H. Ishikuro, T. Hiramoto, J. Appl. Phys. 84, 2358 (1998)
[32] Room temperature single electron effects in a Si nano-crystal memory, I. Kim, S. Han, K. Han, J.
Lee, H. Shin, Electron Device Letters, IEEE, Volume 20, Issue 12, Dec. 1999 Page(s):630 - 631
[33] On the go with SONOS, M. H. White, D. A. Adams, J. Bu, Circuits and Devices Magazine, IEEE
Volume 16, Issue 4, July 2000 Page(s):22 - 31
[34] Samsung Electronics http://www.samsung.com/PressCenter/PressRelease/PressRelease.asp?seq=
20050530_0000126356
[35] A 6 V embedded 90 nm silicon nanocrystal nonvolatile memory, R. Muralidhar, R.F Steimle, M. Sadd,
R. Rao, C.T. Swift, E.J. Prinz, J. Yater, L. Grieve, K. Harber, B. Hradsky, S. Straub, B. Acred,; W.
Paulson, W. Chen, L. Parker, S.G.H Anderson, M. Rossow, T. Merchant, M. Paransky, T. Huynh, D.

99

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

Hadad, Ko-Min Chang B.E White Jr., Electron Devices Meeting, 2003. IEDM '03 Technical Digest. IEEE
International 8-10 Dec. 2003 Page(s):26.2.1 - 26.2.4
[36] Silicon nanocrystal memories, S. Lombardo, B. De Salvo, C. Gerardi, T. Baron. Microelectronic
Engineering, Volume 72, Issues 1-4, April 2004, Pages 388-394
[37] Growth of two-dimensional arrays os silicon nanocrystalls in SiO2 layers by LPCVD and high
temperature annealing oxidation. Investigation of their charging properties, A. Salonidou, A. G.
Nassiopoulou, A. Travlos, V. Ioannou-Sougleridis, E. Tsoi, Nanotechnology 15, 1-7, 1233-1239 (2004)
[38] Investigation of charging phenomena in silicon nanocrystal metal-semiconductor capacitors using
ramp current-voltage measurements, V. Ioannou-Sougleridis, A. G. Nassiopoulou, J. Appl. Phys. 94 (6)
4084 (2003)
[39] Processing issues in silicon nanocrystal manufacturing by ultra-low-energy ion-beam-synthesis for
non-volatile memory applications, P. Normand, P. Dimitrakis, E. Kapetanakis, D. Skarlatos, K. Beltsios, D.
Tsoukalas, C. Bonafos, H. Coffin, G. Benassayag, A. Claverie, V. Soncini, A. Agarwal, C. Sohl, M.
Ameen, Microel. Engin., Volumes 73-74, Pages 730-735 (2004)
[40] Simulation of electron storage in Ge/Si hetero-nanocrystal memory, H. G. Yang, Y. Shi, H. M. Bu, J.
Wu, B. Zhao, X. L. Yuan, B. Shen, P. Han, R. Zhang and Y. D. Zheng, Volume 45, Issue 5, Pages 767771 (2001)
[41] Memory characterization of SiGe quantum dot flash memories with HfO2 and SiO2 tunneling
dielectrics, Dong-Won Kim, T. Kim, S. K. Banerjee, IEEE Trans. On Electr. Dev. Vol. 50, no 90, (2003)
[42] Formation of Ge nanocrystals in HfAlO high-k dielectric and application in memory device, Y. Q.
Wang, J. H. Chen, W. J. Yoo, Yee-Chia Yeo, S. J. Kim, R. Gupta, Z. Y. L. Tan, Dim-Lee Kwong, A. Y. Du,
N. Balasubramanian, Appl. Phys. Lett. 84, 5407 (2004)
[43] Physical and electrical properties of Ge-implanted SiO2 films, H. Fukuda, S. Sakuma, T. Yamada, S.
Nomura, M. Nishino, T. Higuchi, S. Ohshima, J. Appl. Phys. Vol. 90, No 7, pp. 3524-3528 (2001)
[44] Structural and electrical properties of Ge nanocrystals embedded in SiO2 by ion implantation and
annealing, S. Duguay, J. J. Grob, A. Slaoui, Y. Le Gall, and M. Amann-Liess, J. Appl. Phys. 97, 104330
(2005)
[45] Size and aerial density distributions of Ge nanocrystals in a SiO2 layer produced by molecular beam
epitaxy and rapid thermal processing, A. Kanjilal, J. L. Hansen, P. Gaiduk, A. N. Larsen, P. Normand, P.
Dimitrakis, D. Tsoukalas, N. Cherkashin, A. Claverie, Applied Physics A – Materials Science &
Processing, 81 (2) pp. 363-366 (2005)
[46] Size control and charge storage mechanism of germanium nanocrystals in a metal-insulatorsemiconductor structure, L. W. Teo, W. K. Choi, W. K. Chim, V. Ho, C. M. Moey, M. S. Tay, C. L. Heng,
Y. Lei, D. A. Antoniadis, and E. A. Fitzgerald, Appl. Phys. Lett. Vol. 83, No 19, pp. 3639-3641 (2003)
[47] The formation of Ge nanocrystals in a metal–insulator–semiconductor structure and its memory
effect, C. L. Heng, Y. J. Liu, A. T. S. Wee, T. G. Finstad, Journal of Crystal Growth, Vol. 262, Issues 1-4,
Pages 95-104 (2004)
[48] MOS memory using germanium nanocrystals formed by thermal oxidation of Si1-xGex, Ya-Chin
King; Tsu-Jae King; C. Hu, Electron Devices Meeting, 1998. IEDM '98 Technical Digest., International
Page(s):115 - 118 (1998)

100

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

[49] Traps in germanium nanocrystal memory and effect on charge retention: Modeling and experimental
measurements, B. H. Koh, E. W. H. Kan, W. K. Chim, W. K. Choi, D. A. Antoniadis, E. A. Fitzgerald, J.
Appl. Phys. 97, 124305 (2005)

101

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

102

Κεφάλαιο 4
Κατασκευή διατεταγμένων κβαντικών τελειών

4.1

Εισαγωγή

4.1.1 Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα από τις προσπάθειες
για την υλοποίηση διατεταγμένων κβαντικών τελειών Ge με την προοπτική να
τοποθετηθούν σε μήτρα SiO2 για την κατασκευή δομών αιωρούμενης πύλης και την
τελική παρασκευή κυττάρων μνήμης. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν δομές με τυχαία
κατανεμημένους

νανοκρυσταλλίτες

Ge,

ώστε

αφενός

να

μελετηθούν

κάποιες

παράμετροι ανάπτυξης σε σχέση με τη μήτρα SiO2 και αφετέρου να υπάρχει η
δυνατότητα γρήγορου ηλεκτρικού χαρακτηρισμού, αφού δείγματα χωρίς διατεταγμένους
νανοκρυσταλλίτες Ge μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πυκνωτών
χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες.
Στα πλαίσια της εργασίας λοιπόν, έγινε προσπάθεια λήψης ομοιόμορφων δομών
κβαντικών τελειών διατεταγμένων σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Η ανάπτυξη των
κβαντικών τελειών σε διάταξη έγινε με βάση διεργασίες υψηλής διακριτικής ικανότητας.
Αναπτύχθηκε μια ποικιλία προσεγγίσεων προκειμένου να λαμβάνονται κβαντικές τελείες
σε

προκαθορισμένες θέσεις σύμφωνα με τη σχηματοποίηση υψηλής διακριτικής

ικανότητας. Έγινε εκμετάλλευση του μηχανισμού Stranski-Krastanov, ο οποίος ισχύει
για την ανάπτυξη νησίδων Ge σε υποστρώματα Si. Η ιδιαιτερότητα της ανάπτυξης είναι
ότι πραγματοποιήθηκε σε παράθυρα SiO2, τα οποία καθορίζουν τις θέσεις ανάπτυξης
των νησίδων Ge. Οι θέσεις αυτές οδηγούν στην επιλεκτική ανάπτυξη νησίδων Ge στο
Si, διακόπτοντας το διδιάστατο στρώμα (wetting layer) που συνοδεύει την ανάπτυξη του
Ge σε υποστρώματα Si. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε μια πιο παραδοσιακή τεχνική
σχηματοποίησης υμενίων, αυτή του lift-off, για την παρασκευή νησίδων Ge πάνω σε
οξείδιο σήραγγας.

4.1.2 Γιατί διατεταγμένοι νανοκρύσταλλοι
Η εισαγωγή διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών σε δομές μνημών στηρίζεται στις
απαιτήσεις

για

έλεγχο

νανοκρυσταλλιτών.

Ο

του

μεγέθους,

καθορισμός

των

της

θέσης

ποσοτήτων

και

της

αυτών

απόστασης
οδηγεί

στη

των
λήψη
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ομοιόμορφων

χαρακτηριστικών

των

κυττάρων,

αφού

στις

πύλες

αυτών

ενσωματώνονται στρώματα νανοκρυσταλλιτών με ακριβώς την ίδια επαναλαμβανόμενη
δομή. Η ομοιομορφία και η περιοδικότητα του στρώματος νανοκρυσταλλιτών φανερώνει
τη σημαντικότητά της καθώς το εμβαδόν της πύλης ελαττώνεται. Προχωρώντας προς
νεότερες γενιές τρανζίστορ, η επιφάνεια της πύλης καλύπτει ολοένα και μικρότερη
επιφάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι σε μια δομή μνήμης νανοκρυσταλλιτών, ο αριθμός
των νανοκρυσταλλιτών στη δομή της πύλης ελαττώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
αναδεικνύεται σταδιακά όλο και περισσότερο η επίδραση των χαρακτηριστικών καθενός
νανοκρυσταλλίτη ξεχωριστά.
Πέρα όμως από την ομοιόμορφη λειτουργικότητα των κυττάρων σε μεγάλη κλίμακα,
υπάρχει και το ζήτημα της ερμηνείας της φόρτισης των νανοκρυσταλλιτών. Όταν λοιπόν
κανείς έχει τη δυνατότητα ελέγχου της πυκνότητας και του μεγέθους των
νανοκρυσταλλιτών μπορεί να συνδέσει τα μεγέθη αυτά με τις χαρακτηριστικές των
διατάξεων και να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τη φόρτιση.

4.1.3 Ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής διεργασιών
Για την ανάπτυξη διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών Ge και την ενσωμάτωσή τους σε
μήτρα SiO2, αναπτύχθηκαν διάφορα διαγράμματα ροής διεργασιών. Τα διαγράμματα
αυτά

συνδυάζουν

διάφορες

τεχνικές

ανάπτυξης

νανοκρυσταλλιτών

σε

σχηματοποιημένα υποστρώματα με στόχο την τελική ενσωμάτωσή τους στη μήτρα SiO2
για την υλοποίηση λειτουργικής πύλης κυττάρου μνήμης.
Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής με την τεχνική ανάπτυξης Ge με
LPCVD. Αρχικά, σε οξειδωμένο υπόστρωμα πυριτίου, γίνεται λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης για την αποτύπωση νανο-οπών όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2. Ακολουθεί
εγχάραξη του οξειδίου και αφαίρεση της ρητίνης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μεταφορά
του σχεδίου από τη ρητίνη στο οξείδιο. Στη συνέχεια ή κατασκευάζονται V-grooves (α) ή
παραμένουν οι οπές ανοιγμένες στο οξείδιο (β), (γ). Στα υποστρώματα αυτά, ακολουθεί
επιλεκτική εναπόθεση Ge ή ετεροδομής Si/Ge με LPCVD, οπότε η ανάπτυξη γίνεται
μόνο μέσα στις δομές που δεν καλύπτονται από πυρίτιο. Η δυσκολία αυτής τη
διεργασίας έρχεται στο τελευταίο βήμα, στο οποίο αφού αφαιρεθεί το οξείδιο ακολουθεί
βήμα

οξείδωσης

για

την

κατασκευή

οξειδίου

σήραγγας

κάτω

από

τους

νανοκρυσταλλίτες.
Επίσης στο σχήμα 1 (δ) παρουσιάζεται η ροή των διεργασιών για την κατασκευή
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Σχ. 1 Διάγραμμα ροής για την κατασκευή διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών Ge με
επιλεκτική εναπόθεση με LPCVD (α), (β), (γ) και την τεχνική του lift-off (δ).

διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών Ge με τη διεργασία του lift-off. Πιο συγκεκριμένα,
πραγματοποιείται λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης σε υπόστρωμα Si το οποίο έχει
οξειδωθεί για την παρασκευή οξειδίου σήραγγας. Με τον τρόπο αυτό αναπαράγονται
κανονικά διατεταγμένες νανο-οπές στο στρώμα της ρητίνης, στο οποίο στη συνέχεια
εναποτίθεται Ge. Μετά την εναπόθεση του Ge ακολουθεί εμβάπτιση του δείγματος σε
ακετόνη για την εκτέλεση του βήματος του lift-off, οπότε αναπαράγονται νησίδες Ge εκεί
που υπήρχαν οι οπές στην ρητίνη. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται απομονωμένες
νησίδες Ge σε απόσταση σήραγγας από το υπόστρωμα.
Όλες αυτές οι διεργασίες περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, όπου και παρατίθενται
όλες οι πληροφορίες για τις συνθήκες και τα αποτελέσματα των πειραμάτων.
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4.2

Αποτελέσματα πειραμάτων

4.2.1 Κατασκευή οπών σε λεπτό οξείδιο
Τα πειράματα που έγιναν για την κατασκευή οπών σε λεπτό οξείδιο και την εγχάραξη
του πυριτίου για την κατασκευή V-grooves αποτελούν τη συνέχεια των λιθογραφικών
πειραμάτων του Κεφαλαίου 2. Η κατασκευή οπών σε λεπτό οξείδιο συνίσταται στη
μεταφορά του σχεδίου από το επίπεδο της ρητίνης στο υποκείμενο οξείδιο, όπως
περιγράφεται στο σχήμα 2. Αρχικά αναπτύσσεται θερμικό οξείδιο πάχους 5nm σε
καθαρά δισκίδια πυριτίου ειδικής αντίστασης 1-2 Ωcm. Μετά τη διεργασία αυτή, γίνεται
επίστρωση των δειγμάτων με PMMA, για τη λήψη ενός υμενίου πάχους 60-70nm και
μετά τη θέρμανση στους 160°C για 90min, πραγματοποιείται η έκθεση στην ηλεκτρονική
δέσμη σύμφωνα με τις βέλτιστες συνθήκες που αναπτύχθηκαν και περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 2. Το λιθογραφικό αποτέλεσμα συνίσταται στην υλοποίηση οπών στη ρητίνη
με βέλτιστη διάμετρο ~50nm. Από εκεί και μετά συνεχίζουν οι διεργασίες για τη
μεταφορά του σχεδίου στο υποκείμενο οξείδιο. Λόγω των πολύ μικρών διαστάσεων, η
εφαρμογή ξηρής εγχάραξης με πλάσμα θα ήταν η ιδανική λύση λόγω του
ανισοτροπικού χαρακτήρα της διεργασίας. Συνήθως η εγχάραξη του SiO2, γίνεται σε
πλάσμα αερίου CHF3. Η εφαρμογή όμως
μιας τέτοιας εγχαρακτικής διεργασίας οδηγεί
στην εναπόθεση ενός σύνθετου υλικού το
οποίο

αποτελείται

φθοράνθρακα

και

από
από

ένα
ένα

υμένιο
στρώμα

υποξειδίου του πυριτίου [1]. Το υμένιο αυτό
αποτελεί μάσκα για την επόμενη διεργασία
της κατασκευής των V-grooves, η οποία
στηρίζεται σε ανισοτροπική υγρή εγχάραξη
του πυριτίου. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε
να γίνει υγρή εγχάραξη του οξειδίου με
χρήση ουδετεροποιημένου υδροφθορικού
οξέως (Buffered-HF (HF(49%):H2O:NH4F
1:6:4)) για 7s (ρυθμός εγχάραξης οξειδίου:
800 Å min-1). Μετά την εγχάραξη ακολουθεί
αφαίρεση της ρητίνης με ακετόνη σε λουτρό
υπερήχων. Ο έλεγχος της δομής που
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Σχ. 2 Περιγραφή των βημάτων των
διεργασιών για την κατασκευή οπών
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βάση
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σχηματοποίηση της PMMA με
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης
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Σχ. 3 Φωτογραφία SEM, από μία γωνία της περιοχής
όπου έχει γίνει λιθογραφία νανο-οπών. Είναι φανερό το
αποτέλεσμα που φέρει η χρήση αραιωμένου
υδροφθορικού οξέως (2%) για την εγχάραξη του
οξειδίου. Η ρητίνη επηρεάζεται και δεν οδηγεί σε σωστή
αναπαραγωγή του σχεδίου. Σημείωση: η εικόνα έχει
ληφθεί μετά την ολοκλήρωση και της εγχάραξης του
πυριτίου, ειδάλλως δεν θα ήταν δυνατή η παρατήρηση
στο SEM.

προκύπτει στο σημείο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολος αφού υπάρχει σημαντικό
πρόβλημα στον εντοπισμό των σχηματοποιημένων περιοχών. Το πάχος του
σχηματοποιημένου υμενίου (θερμικό οξείδιο 5nm) δεν είναι ικανό να δώσει μια εικόνα με
αντίθεση που να μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα αντιληπτή και επιπλέον η
σχηματοποίηση εκτείνεται σε μια περιοχή 50×50μm2 που επίσης εντοπίζεται με
δυσκολία. Το αποτέλεσμα κρίνεται με βάση την τοπογραφία που προκύπτει από τα
επόμενα βήματα της εγχάραξης του πυριτίου και της ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών
γερμανίου, η οποία και αντικατοπτρίζει την εγχάραξη του οξειδίου που προηγήθηκε.
Η διεργασία της εγχάραξης του οξειδίου με τον παραπάνω τρόπο είναι πολύ κρίσιμη,
διότι μια μικρή απόκλιση στο χρόνο κατά τον οποίο τα δείγματα είναι εμβαπτισμένα στο
διάλυμα οδηγεί σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι απόρροια του υψηλού
ρυθμού εγχάραξης και της ισοτροπίας, έτσι πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί έντονη
υπερεγχάραξη και να αλλάξει σημαντικά το μεταφερόμενο μέγεθος της οπής. Μια πιο
ελεγχόμενη διεργασία θα ήταν να γίνει χρήση αραιωμένου διαλύματος HF, για
παράδειγμα 2% υδατικό διάλυμα HF (ρυθμός εγχάραξης οξειδίου: 70-80 Å min-1).
Πειράματα που έγιναν σε τέτοιο εγχαρακτικό έδειξαν ότι το υμένιο της ρητίνης
επηρεάζεται και παραμορφώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε η μεταφορά του σχεδίου να
κρίνεται αναξιόπιστη (βλ. σχήμα 3).
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4.2.2 Ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου και κατασκευή V-grooves
Η ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου με υγρά εγχαρακτικά μέσα [2] στηρίζεται στην
επιλεκτικότητα που παρουσιάζει η εγχάραξη ανάμεσα στα κρυσταλλογραφικά επίπεδα
του πυριτίου. Για τη διεργασία αυτή υπάρχουν διάφορα διαλύματα, τα οποία όμως
διαφέρουν σε σχέση με τις συνθήκες και τους ρυθμούς εγχάραξης, με τα υλικά που
λειτουργούν ως μάσκες, με τις περιοχές φραγμού εγχάραξης (περιοχές όπου υπάρχουν
προσμίξεις) και με τη συμβατότητα με τις διεργασίες CMOS. Στον πίνακα 1
παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές πληροφορίες για τα κυρίαρχα υγρά εγχαρακτικά του
πυριτίου.
Η υγρή ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου συνίσταται στην εγχάραξη των επιπέδων
{100} με πολύ γρηγορότερο ρυθμό από τους αντίστοιχους ρυθμούς για τα επίπεδα
{111} ή {110}. Η γωνία που σχηματίζουν τα επίπεδα {100} με τα επίπεδα {111} είναι
54.74°, έτσι σε δισκίδια {100} η εγχάραξη μέσα από ανοιγμένα παράθυρα στη μάσκα,
αναδεικνύει δομές των οποίων οι πλευρές αποτελούνται από τα επίπεδα {111}, όπως
παρουσιάζονται στο σχήμα 4.
Η βασική απαίτηση για την εκτέλεση διεργασιών συμβατών με τις διεργασίες CMOS,
οδήγησε στον αποκλεισμό διαλυμάτων KOH. Τα διαλύματα TMAH και EDP
διασφαλίζουν τη συμβατότητα, όμως το EDP είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και η διεργασία
απαιτεί αρκετές προφυλάξεις, επιπλέον είναι προβληματική η αποθήκευσή του διότι
κρυσταλλώνεται. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε η χρήση υδατικού διαλύματος
TMAH, το οποίο είναι πολύ ασφαλέστερο και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση
με τη χρήση και την αποθήκευσή του.
Η κατασκευή οπών στο οξείδιο λειτουργεί ως μάσκα για την εκτέλεση της ανισοτροπικής
εγχάραξης του πυριτίου. Κατά την εγχάραξη δημιουργούνται πυραμίδες με έδρες τα
επίπεδα {111}. Θεωρώντας ότι η ακτίνα της οπής είναι rdot, σύμφωνα με τη γεωμετρία
προκύπτει ότι το βάθος της εγχάραξης είναι:

d etch = rdot tan 54.74 = 1.41rdot

(4.1)

έτσι για τη βέλτιστη ακτίνα οπής που είναι 25nm, προκύπτει ότι το βάθος της πλήρους
εγχαραγμένης δομής είναι 35nm. Ο υπολογισμός του χρόνου που χρειάζεται για την
πλήρη εγχάραξη και το σχηματισμό V-grooves στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι
απλή διαδικασία, λόγω του πολύ μικρού βάθους εγχάραξης. Μετρώντας το βάθος
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Μάσκες

ΚΟΗ

Ethylene Diamine
Pyrocatechol EDP

Tetramethyl ammonium
hydroxide -TMAH

Amine gallate

Si3N4 και SiO2

Si3N4 και SiO2 μέταλλα
όπως Au και Cu

Si3N4 και SiO2, μέταλλα
όπως Au, Cu και Al

Si3N4 και SiO2

– Ελάττωση του ρυθμού
κατά 50× για συγκέντρωση
B> 7×1019 cm-3

– Ελάττωση του ρυθμού
κατά 50× για
συγκέντρωση B>1020 cm-3

~14Å/hr για Si3N4
~20 Å /min για SiO2
– Ελάττωση του
ρυθμού κατά 20× για
συγκέντρωση B>1020
cm-3

– Ελάττωση του ρυθμού
κατά 50× για
συγκέντρωση B>3×1019
cm-3

Επιλεκτικότητα

(111):(110):(100) ~
1:600:400

(100) : (111) 35 : 1

(100) : (111) 10-35 : 1

(111):(100) 1:50 με
1:100

Ρυθμός
εγχάραξης

~1µm/min για τα
επίπεδα (100)

~1 µm/min για τα επίπεδα
(100)

~1 µm/min για τα επίπεδα
(100)

~1.7 µm/min για τα
επίπεδα (100)

Διεργασία

– 250 g KOH
– 200 g IPA
– 800 g H2O
– 80°C με ανάδευση

– 1 L ethylene diamine,
NH2-CH2-CH2-NH2
– 160 g pyrocatechol,
C6H4(OH)2
– 6 g pyrazine, C4H4N2
– 133 mL H2O
– 115°C με ανάδευση

– 250 mL TMAH 25%
– 375 mL H2O
– 22 g Si σε σκόνη
– 90°C

– 100 g gallic acid
– 305 mL ethanolamine
– 140 mL H2O
– 1.3 g pyrazine
– 0.26 mL FC-129
surfactant
– 118°C

Συμβατότητα με
CMOS

Όχι

Ναι - Δεν επιτρέπεται η
χρήση του κοντά στην
κύρια γραμμή παραγωγής,
οι ατμοί του πρέπει να
συγκεντρώνονται

Ναι

Ναι

Τοξικότητα

Σχετικά ασφαλές

Εξαιρετικά τοξικό

Σχετικά ασφαλές

Ασφαλέστερο από το
EDP

Πίνακας 1 Τυπικά χαρακτηριστικά μερικών υγρών εγχαρακτικών του πυριτίου

α

β

Σχ. 4 (α) Σχηματικό που περιγράφει την ανισοτροπική εγχάραξη του πυριτίου μέσα από μάσκα
που σχηματίζει ένα τετράγωνο. (β) Μικροφωτογραφία δομών V-grooves, οι οποίες προέκυψαν
ύστερα από υγρή εγχάραξη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πειραμάτων για την εύρεση
συνθηκών εγχάραξης με TMAH. Στην περίπτωση αυτή παρατηρεί κανείς ότι έχει γίνει πλήρης
εγχάραξη και έχουν προκύψει πυραμίδες με έδρες από επίπεδα {111}. Το άνοιγμα των
τετραγωνικών παραθύρων είναι 3×3μm και οι συνθήκες εγχάραξης είναι ΤΜΑΗ 25%, 80°C, 4min.
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εγχάραξης για μεγάλες δομές με τη βοήθεια προφιλόμετρου, έγινε υπολογισμός του
χρόνου εγχάραξης με προέκταση των τιμών (extrapolation), χωρίς αυτό να συνεπάγεται
ότι ο τρόπος εγχάραξης στις μεγάλες δομές με μεγάλη ελεύθερη επιφάνεια είναι ίδιος
και στην περίπτωση με ανοίγματα 50-100nm. Στα πειράματα που έγιναν, στάθηκε
ευνοϊκό το γεγονός ότι οι επιθυμητές δομές είναι πλήρως εγχαραγμένες πυραμίδες, έτσι
μια υπερεκτίμηση του χρόνου εγχάραξης δεν θα οδηγούσε σε αρνητικά αποτελέσματα
λόγω του λόγου 35:1 των ρυθμών εγχάραξης των επιπέδων {100} ως προς τα {111}.
Τελικά ακολουθήθηκε εγχάραξη στους 80°C για 1min η οποία φάνηκε να δίνει
ικανοποιητικά αποτελέσματα (βλ. σχήματα 5-7).
Τα διαλύματα TMAH ως προς την εγχάραξη του πυριτίου παρουσιάζουν μια
ιδιαιτερότητα: Η τραχύτητα των εγχαραγμένων δομών σχετίζεται με τη συγκέντρωση. Η
διασφάλιση λήψης επιφανειών με ελαχιστοποιημένη τραχύτητα είναι πολύ κρίσιμη σε
τόσο χαμηλές διαστάσεις. Στη βιβλιογραφία [3], [4] αναφέρεται ότι διαλύματα TMAH με
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 22% wt παράγουν ομαλές επιφάνειες, έτσι έγινε χρήση
εμπορικού υδατικού διαλύματος TMAH 25% wt (Aldrich). Η διαδικασία της εγχάραξης
πραγματοποιήθηκε σε γυάλινο δοχείο το οποίο θερμαινόταν μέσα από επιφάνεια
ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ενώ ένα θερμόμετρο βρισκόταν μέσα στο διάλυμα για την
παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Η εγχάραξη εκτελείτο με το δείγμα να τοποθετείται
κάθετα μέσα στο διάλυμα χωρίς ανάδευση. Κατά την εγχάραξη παρατηρείται έκλυση
αερίου (υδρογόνο) από την επιφάνεια του δείγματος, η οποία δικαιολογείται αν κοιτάξει
κανείς την αντίδραση που συμβαίνει και περιγράφεται από την εξίσωση: 2(CH3)4NOH +
Si + H2O ↔ ((CH3)4N)2 + SiO3 + 2H2. Μετά την εγχάραξη το δείγμα ξεπλένεται διαδοχικά
με απιονισμένο νερό, ακετόνη και ισοπροπανόλη και τέλος ακολουθεί φύσημα με
καθαρό άζωτο.
Αποτελέσματα εγχάραξης με κατασκευή V-grooves, που προέκυψαν από οπές
διατεταγμένες σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2 και μετά
τα βήματα του σχήματος 2, παρουσιάζονται στα σχήματα 5-7. Στο σχήμα 5
παρουσιάζονται δομές V-grooves οι οποίες έχουν προκύψει από λιθογραφία με
απόσταση μεταξύ των οπών 200nm. Το μετρούμενο βάθος και διάμετρος βρέθηκε
52nm και 80nm αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές δικαιολογούνται με βάση τη σχέση (4.1), η
οποία αν εφαρμοστεί για διάμετρο 80nm (ακτίνα 40nm), δίνει βάθος εγχάραξης 56.8nm,
τιμή που δείχνει ότι το AFM αναπαράγει την τοπογραφία με αξιοπιστία. Από τις εικόνες
αυτές φαίνεται ότι η αναπαραγωγή του σχεδιασμού γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα.
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Σχ. 5 Εικόνες AFM, από δείγματα μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών για την κατασκευή Vgrooves. Στα δείγματα αυτά έχει γίνει αποτύπωση νανο-οπών σε απόσταση 200nm. Τα V-grooves
που έχουν προκύψει έχουν διάμετρο 80nm και βάθος 52nm.

Στο σχήμα 6 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα κατασκευής V-grooves σε δείγματα
σχηματοποιημένα με τη βέλτιστη απόσταση (125nm) μεταξύ οπών. Στο σχήμα 7
παρουσιάζεται συγκριτικά η εικόνα του ίδιου δείγματος που λαμβάνεται από SEM και
AFM. Η εικόνα του SEM δείχνει τα V-grooves σαν περιοχές όπου έχει σχηματιστεί μια
νανο-οπή, ενώ οι εικόνες του AFM αναδεικνύουν τη δομή των V-grooves
(ανεστραμμένες πυραμίδες). Οι επιφάνειες είναι απαλλαγμένες από τραχύτητα, λόγω
της επιλογής διαλύματος με συγκέντρωση >22%.
Τα αποτελέσματα της εγχάραξης δίνουν δομές με βέλτιστη διάμετρο ~70nm, η οποία
είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε στο λιθογραφικό αποτέλεσμα (~50nm).
Αυτό οφείλεται αφενός στην υγρή εγχάραξη του οξειδίου, που είναι ισοτροπική, οπότε
αναμένεται αύξηση των διαστάσεων, και αφετέρου σε μικρότερο βαθμό στην κατασκευή
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Σχ. 6 Εικόνα δείγματος στο οποίο η λιθογραφία έγινε με τη βέλτιστη απόσταση μεταξύ των οπών (125nm)
και το αποτέλεσμα της εγχάραξης του πυριτίου για την κατασκευή V-grooves.

Σχ. 7 Σύγκριση εικόνων SEM και AFM, όπου το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης αναπαράγει
τη δομή με την εμφάνιση απλών οπών και το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης εμφανίζει τα επίπεδα
{111} στο εσωτερικό των οπών.

των V-grooves, όπου το μέτωπο της εγχάραξης δε σταματά πλήρως όταν
αποκαλυφθούν τα επίπεδα {111}.

4.2.3 Ανάπτυξη διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών γερμανίου με επιλεκτική
επιταξία LPCVD σε προσχηματοποιημένα υποστρώματα
Οι

συνθήκες

που

διαμορφώνονται

στην

επιφάνεια

του

δείγματος

μετά

τη

σχηματοποίηση του λεπτού οξειδίου για τη δημιουργία νανο-οπών ή και εν συνεχεία
κατά την παρασκευή των V-grooves, ευνοούν την επιλεκτική ανάπτυξη [5]
νανοκρυσταλλιτών στις περιοχές όπου έχει αποκαλυφθεί το πυρίτιο [6]. Η ύπαρξη
ακόμη και ενός υπέρλεπτου στρώματος οξειδίου με πάχος ακόμη και 0.3nm εμποδίζει
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Σχ. 8 Εικόνες AFM από δείγματα μετά την ανάπτυξη νησίδων γερμανίου και συσχετισμός του
αριθμού νησίδων με τη διάμετρο του ανοίγματος. (α) Ανάπτυξη γερμανίου σε ανοίγματα 520nm.
Παρατηρείται ανάπτυξη 3-5 νησίδων ανά άνοιγμα με σχήμα πυραμίδας. Στη περίπτωση αυτή η
κάλυψη γερμανίου είναι 0.78nm. (β) Ανάπτυξη γερμανίου σε V-grooves 270nm. Στην περίπτωση
αυτή η κάλυψη γερμανίου είναι μεγαλύτερη (1.26nm) και παρατηρείται μια μεγάλη νησίδα ανά
άνοιγμα, ενώ υπάρχουν ανοίγματα όπου συναντάται και μια δεύτερη μικρότερη. (γ) Ανάπτυξη
γερμανίου σε V-grooves 170nm. Η φωτογραφία είναι ανεστραμμένη ώστε να λαμβάνεται μια πιο
εποπτική εικόνα από τον πυθμένα των V-grooves, όπου και έχει αναπτυχθεί μια νησίδα ανά Vgroove.

την ανάπτυξη του Ge με LPCVD [7]. Ανάπτυξη κβαντικών τελειών Ge μπορεί να
πραγματοποιηθεί και πάνω στο οξείδιο με τεχνικές MBE, με το Ge να εξάγεται από
κυψέλες Knudsen [8], [9]. Η ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών γερμανίου έγινε στο
Institut für Schichten und Grenzflächen - ISG, στο Jülich της Γερμανίας στα πλαίσια του
κοινού

ευρωπαϊκού

ερευνητικού

προγράμματος

IST

-

FORUMFIB,

όπου

χρησιμοποιήθηκε ένας θάλαμος χημικής εναπόθεσης ατμού σε χαμηλή πίεση [10], [11].
Η πίεση βάσης του θαλάμου είναι 8×10−8 Torr. Πριν ξεκινήσει η εναπόθεση, είναι
αναγκαίο να απομακρυνθεί οξείδιο από τις επιφάνειες του πυριτίου που αναδείχθηκαν
είτε απλά με σχηματοποίηση του θερμικού οξειδίου και κατασκευή νανο-οπών, είτε από
την περαιτέρω επεξεργασία κατασκευής V-grooves στις νανο-οπές. Το οξείδιο αυτό
αναπτύσσεται στην επιφάνεια του πυριτίου όταν έλθει σε επαφή με την ατμόσφαιρα. Η
απομάκρυνση έχει την έννοια του καθαρισμού, ο οποίος γίνεται με το δείγμα να
θερμαίνεται μέσα στο θάλαμο στους 900°C για 10 min. Μετά τον καθαρισμό ξεκινά η
ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών Ge σε θερμοκρασία 700°C, η οποία γίνεται με
εναπόθεση Ge με ρυθμό που αντιστοιχεί σε 2ML min−1.
Στα σχήματα 13-15 παρουσιάζονται αποτελέσματα επιλεκτικής επιταξιακής ανάπτυξης
γερμανίου σε σχηματοποιημένα υποστρώματα Si(100) επικαλυμμένα με SiO2 με
ανοίγματα-παράθυρα στο οξείδιο (δομές νανο-οπών στο οξείδιο και V-grooves στο
πυρίτιο). Η ανάπτυξη του γερμανίου σχετίζεται με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων στο
οξείδιο. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια κρίσιμη τιμή της διαμέτρου των ανοιγμάτων,
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Σχ. 9 Εικόνα AFM από δείγμα στο οποίο έχουν αναπτυχθεί νανοκρύσταλλοι Si/Ge σε οπές στο
θερμικό οξείδιο. Η απόσταση μεταξύ των νανοκρυστάλλων είναι 125nm και αποτελεί την
πυκνότερη διάταξη που υλοποιήθηκε. Η αναπαραγωγή του σχεδιασμού γίνεται χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα και η μέση διάμετρος των νανοκρυσταλλιτών είναι 95nm.

ώστε σε κάθε άνοιγμα στο οξείδιο να αναπτύσσεται μια μόνο νησίδα. Η τιμή αυτή
προσδιορίστηκε στα ~270nm, συμπέρασμα που έρχεται σε συμφωνία με άλλες
εργασίες στη βιβλιογραφία [12], [13]. Σε V-grooves με διάμετρο >520nm αναπτύσσονται
3-4 νησίδες γερμανίου (βλ. σχ 7α). Στην περίπτωση αυτή, το Ge που εναποτέθηκε
αντιστοιχεί σε ισοδύναμο πάχος κάλυψης όλης της επιφάνειας 0.78nm με τις νησίδες να
αναπτύσσονται σε σχήμα πυραμίδας με τετραγωνική βάση. Αυξάνοντας το ισοδύναμο
πάχος κάλυψης με Ge στα 1.26nm (βλ. σχήμα 8β), δεν παρατηρείται αύξηση του
αριθμού των νησίδων, η επίδραση εντοπίζεται στην αύξηση του όγκου των νησίδων και
στην αλλαγή του σχήματος από πυραμίδες σε θόλους. Παρατηρείται η ύπαρξη μιας
μεγάλης σε όγκο νησίδας (λόγω μεγαλύτερης κάλυψης γερμανίου) ενώ συνοδεύεται σε
μερικά ανοίγματα από μια μικρότερη. Αυτό συμβαίνει διότι το μέγεθος του ανοίγματος
αυτού (~270nm) βρίσκεται στο μεταίχμιο μετάβασης από πολλές νησίδες σε μια. Η
ανάπτυξη μιας νησίδας γερμανίου ανά άνοιγμα μπορεί να γίνει ικανοποιώντας την
κρίσιμη διάσταση, έτσι σε V-grooves των 170nm (<270nm) παρατηρείται μια νησίδα ανά
V-groove (βλ. σχήμα 8γ).
Η ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών γερμανίου σε απλά ανοίγματα οπών στο οξείδιο
παρουσιάζεται στο σχήμα 9. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη σχηματοποίηση του
οξειδίου, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν ήταν δυνατή η παρατήρηση του
αποτελέσματος, λόγω του λεπτού πάχους του SiO2 (5nm) και αναμενόταν η ανάπτυξη
του γερμανίου για την ανάδειξη του αρχικού σχήματος. Πριν την εναπόθεση του
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Σχ. 10 Μεταβολή της διαμέτρου των νανοκρυστάλλων Si/Ge σε
σχέση με τη δόση της λιθογραφίας για τη σχηματοποίηση του
θερμικού οξειδίου. (α) Δόση 2.78fC/οπή, διάμετρος δομής 105nm,
(β) Δόση 2.62fC/οπή, διάμετρος δομής 100nm, (γ) Δόση
2.47fC/οπή, διάμετρος δομής 89nm.

γερμανίου, έγινε επιταξία πυριτίου στον ίδιο θάλαμο ισοδύναμου πάχους σε πλήρη
κάλυψη της επιφανείας ίσου με 7nm. Η εναπόθεση του πυριτίου είναι επίσης επιλεκτική
προς το SiO2. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια ανυψωμένη βάση σε κάθε
άνοιγμα, πάνω στην οποία αναπτύχθηκε στη συνέχεια το γερμάνιο με κάλυψη 1.4nm.
Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται μια νησίδα ανά άνοιγμα, αφού τα ανοίγματα είναι
μικρότερα από 270nm. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη ομοιομορφία και αξιόπιστη
αναπαραγωγή του σχεδιασμού. Η διάμετρος των ανεπτυγμένων νησίδων κυμαίνεται
από 50nm μέχρι 90nm. Η διακύμανση αυτή εμφανίζεται μεταξύ διαφορετικών περιοχών,
στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές δόσεις κατά τη λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσμης. Έτσι ήταν αναμενόμενο σε περιοχές που είχαν εγγραφεί με μεγαλύτερη δόση –
μεγαλύτερη διάμετρος οπής– να αναπτύσσονται νησίδες με μεγαλύτερη διάμετρο.
Σαρώνοντας με το AFM μια επιφάνεια εμβαδού 1×1μm2, εξήχθησαν συμπεράσματα για
τη διακύμανση της διαμέτρου των νησίδων, έτσι για την περίπτωση νησίδων με μέση
διάμετρο 70nm και ύψος 11.8nm, παρατηρείται τυπική απόκλιση 3.3nm και 0.6nm
αντίστοιχα.
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Στο σχήμα 10 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η διάμετρος των
ανεπτυγμένων δομών από την αντίστοιχη διάμετρο της οπής στο οξείδιο. Η σύγκριση
γίνεται για τρεις διαφορετικές διαμέτρους οπών, οι οποίες προέκυψαν από τρεις
διαφορετικές δόσεις κατά τη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης (2.47, 2.62 και 2.78
fC/οπή). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης έχει γίνει με
απόσταση μεταξύ των οπών στα 200nm. Παρατηρεί κανείς ότι προχωρώντας προς
μικρότερη δόση (άρα και μικρότερη οπή στο οξείδιο), η διάμετρος των ανεπτυγμένων
νανοκρυσταλλιτών Si/Ge ελαττώνεται από τα 105nm στα 100nm και τέλος 89nm.

4.2.4 Εναλλακτική διεργασία κατασκευής νανοκρυστάλλων με τη διεργασία του
lift-off
Η διεργασία του lift-off [14], [15] χρησιμοποιείται για τη σχηματοποίηση υμενίων χωρίς
να απαιτείται η διεργασία της εκ των υστέρων εγχάραξης του υμενίου. Η διεργασία
στηρίζεται στη σχηματοποίηση μιας ρητίνης με λιθογραφία, ώστε το υμένιο να
εναποτίθεται στο υπόστρωμα μόνο στα σημεία όπου υπάρχουν ανοίγματα. Το δείγμα
εμβαπτίζεται σε ακετόνη και αφήνεται μέχρις ότου διαλυθεί η ρητίνη, συμπαρασύροντας
και το μέρος του υμενίου που βρίσκεται επάνω από αυτήν, ενώ το μέρος που είχε
εναποτεθεί κατευθείαν πάνω στο υπόστρωμα παραμένει
σε αυτό και έτσι αναπαράγεται ο σχεδιασμός.
Η διεργασία του lift-off παρουσιάζεται στο σχήμα 11,
όπου αρχικά εναποτίθεται ρητίνη στο υπόστρωμα και
ακολουθεί λιθογραφία για τον ορισμό του σχεδιασμού.
Στη συνέχεια ακολουθεί εναπόθεση του υλικού που
πρόκειται να σχηματοποιηθεί. Ακολούθως, το δείγμα
εμβαπτίζεται σε ακετόνη σε λουτρό υπερήχων ώστε να
αφαιρεθεί η ρητίνη και το τμήμα του υμενίου το οποίο
έχει εναποτεθεί επάνω σε αυτήν. Με το βήμα αυτό
ολοκληρώνεται η αναπαραγωγή του σχεδιασμού. Αυτή η
διεργασία εφαρμόστηκε με επιτυχία για την δημιουργία
νησίδων γερμανίου πάνω σε οξείδιο σήραγγας στο
πυρίτιο. Η ήδη ανεπτυγμένη διεργασία λιθογραφίας
ηλεκτρονικής
προηγουμένως,

δέσμης,

που

εφαρμόστηκε

έχει
για

την

περιγραφεί
αποτύπωση

διατεταγμένων οπών, όπως έγινε στην περίπτωση
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Σχ. 12 Εικόνες SEM των νησίδων γερμανίου πάνω σε οξείδιο που προέκυψαν μετά τη
διεργασία του lift-off. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών νησίδων είναι 200nm και το
μέγεθός τους είναι ~70nm.

κατασκευής οπών στο οξείδιο που αναφέρθηκε παραπάνω. Πάνω στη λιθογραφημένη
ρητίνη PMMA πάχους 50-60nm, εναποτέθηκε γερμάνιο πάχους 5nm σε θάλαμο
εξάχνωσης με ηλεκτρονική δέσμη. Το δείγμα τοποθετήθηκε σε ακετόνη σε λουτρό
υπερήχων για 10min για την απομάκρυνση της ρητίνης. Οι δομές παρατηρήθηκαν με
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, βλ. σχήμα 12, και με μικροσκόπιο ατομικής
δύναμης (Atomic Force Microscope - AFM), βλ. σχήμα 13, όπου και παρατηρήθηκε
ικανοποιητική αναπαραγωγή του σχεδιασμού.

Σχ. 13 Εικόνα AFM από δομές κβαντικών τελειών
Ge πάνω σε οξείδιο σήραγγας κατασκευασμένες
με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και lift-off. Η
απόσταση μεταξύ των δομών είναι 300nm και η
διάμετρός τους ~140nm.
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4.2.5 Σύγκριση

διεργασιών

επιλεκτικής

επιταξίας

LPCVD

και

lift-off

-

προβλήματα και πιθανές λύσεις
Γενικά οι διεργασίες που συμπεριλαμβάνουν σχηματοποίηση για την υλοποίηση
διατεταγμένων δομών κβαντικών τελειών, αφενός εξαρτώνται από τη διακριτική
ικανότητα της λιθογραφίας και αφετέρου από τον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευτεί
κανείς το λιθογραφικό αποτέλεσμα για την ανάπτυξη των δομών. Παρόλο που δομές με
κρίσιμη διάσταση 5nm έχουν κατασκευαστεί με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, μια
τέτοια διεργασία δεν αποτελεί κοινή πρακτική στη βιομηχανία ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων, κυρίως λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτεί, ο οποίος μεταφράζεται σε
πολύ μεγάλο κόστος. Παρόλ’ αυτά η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης είναι ένα ισχυρό
και ευέλικτο εργαλείο έρευνας.
Το ισχυρό πλεονέκτημα της διεργασίας του lift-off για την κατασκευή διατεταγμένων
νανοκρυσταλλιτών γερμανίου σε σύγκριση με τη διεργασία της επιλεκτικής ανάπτυξης
με επιταξία συνδέεται με την περαιτέρω εφαρμογή που είναι η κατασκευή κυψελίδας
μνήμης νανοκρυσταλλιτών γερμανίου. Στην δομή της μνήμης, το στρώμα των
νανοκρυσταλλιτών θα πρέπει να διαχωρίζεται από το υπόστρωμα από ένα λεπτό
διηλεκτρικό σήραγγας. Με τη διεργασία του lift-off η ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών
μπορεί να λάβει χώρα κατευθείαν πάνω σε στρώμα οξειδίου, το οποίο κατασκευάζεται
νωρίτερα και μπορεί να αναπτυχθεί σε πάχη που οδηγούν σε φαινόμενα σήραγγας.
Στην επιλεκτική επιταξία, η ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών λαμβάνει χώρα στο
κρυσταλλικό πυρίτιο, το δε διηλεκτρικό σήραγγας πρέπει αναγκαστικά να αναπτυχθεί εκ
των υστέρων. Έτσι η ανάπτυξη ενός οξειδίου που θα χωρίζει το υπόστρωμα από τη
νησίδα πρέπει να γίνει με τρόπο που το μέτωπο της οξείδωσης να περάσει κάτω από τη
νησίδα γερμανίου. Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη διότι κατά την οξείδωση το γερμάνιο
έχει την τάση να διαχέεται στο πυρίτιο και να βρίσκεται συνέχεια στη διεπιφάνεια. Για τη
διευκόλυνση της οξείδωσης κάτω από τη νησίδα γερμανίου, επιλέχθηκε να αναπτυχθεί
αρχικά ένα υπόβαθρο πυριτίου και στη συνέχεια πάνω σε αυτό να γίνει η ανάπτυξη του
γερμανίου. Με τον τρόπο αυτό η δομή ανασηκώνεται και το οξυγόνο μπορεί να διαχυθεί
ευκολότερα πλευρικά της δομής (βλ σχήμα 14), ώστε η οξείδωση να προχωρήσει κάτω
από τον νανοκρυσταλλίτη του Ge.
Για τη μελέτη της πορείας της οξείδωσης εκτελέστηκαν προσομοιώσεις με το
πρόγραμμα Athena της εταιρίας Silvaco, όπου και φάνηκε ότι αναπτύσσοντας τη νησίδα
γερμανίου σε υπόβαθρο πυριτίου, η οξείδωση προχωρά κάτω από τη δομή. Τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης δίνονται στο σχήμα 14, όπου παρατηρεί κανείς την
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Σχ. 14 Προσομοίωση της πορείας της οξείδωσης σε μια δομή όπου μια νησίδα έχει κατασκευαστεί
πάνω σε ανυψωμένη βάση πυριτίου και έχει καλυφθεί με πυρίτιο. Η οξείδωση που έγινε είναι ξηρή
στους 800°C για χρόνους από 10min έως 120min. Το ύψος του υποβάθρου πυριτίου είναι 9nm και
το πλάτος του 12nm, ενώ το πάχος του πυριτίου που σκεπάζει τη νησίδα είναι 2nm.

πορεία οξείδωσης μιας δομής όπου μια νησίδα έχει αναπτυχθεί πάνω σε ανυψωμένη
βάση πυριτίου. Η οξείδωση που παρουσιάζεται είναι ξηρή στους 800°C για χρόνους
από 10min έως 120min. Είναι φανερό ότι μια τέτοια διεργασία είναι δύσκολα ελέγξιμη,
και επιπλέον μετά την κατασκευή του οξειδίου σήραγγας, τίθεται το ζήτημα της
αξιόπιστης λειτουργίας λόγω της ιδιαιτερότητας της δομής, η οποία δεν είναι επίπεδη.
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4.3

Συμπεράσματα κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό δείχθηκαν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να
κατασκευαστούν συστοιχίες κβαντικών τελειών Ge. Οι δομές αυτές, προκύπτουν
ύστερα από διεργασίες που συνδυάζουν σχηματοποίηση υψηλής διακριτικής ικανότητας
με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης, εγχάραξης οξειδίου και πυριτίου (V-grooves) και
επιλεκτική ανάπτυξη Ge ή Si/Ge η οποία γίνεται με LPCVD. Δόθηκαν στη συνέχεια
πειραματικά αποτελέσματα δομών διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών γερμανίου πάνω
σε οξείδιο που κατασκευάστηκαν με τη διεργασία του lift-off, μετά από τις ίδιες
λιθογραφικές διεργασίες για τη σχηματοποίηση της ρητίνης που εφαρμόστηκαν και στην
περίπτωση δομών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά την επιταξία LPCVD.
Η εισαγωγή διεργασιών σχηματοποίησης για την αναπαραγωγή διατεταγμένων δομών
από κβαντικές τελείες αποτελεί μια πρακτική που στην παρούσα φάση είναι εκ των
πραγμάτων

αποκλεισμένη

από

τις

διεργασίες

παραγωγής

ολοκληρωμένων

κυκλωμάτων (μεγάλο κόστος). Από τα αποτελέσματα των μελετών φάνηκε ότι η
διεργασία της επιλεκτικής επιταξίας μπορεί να δώσει διατεταγμένες δομές οι οποίες
επιδέχονται περαιτέρω σμίκρυνσης, αφού αν το παράθυρο στο οποίο θα αναπτυχθεί η
κβαντική τελεία γίνει μικρότερο από ~270nm, τότε λαμβάνεται μια τελεία ανά παράθυρο.
Μια πιο συμβατική διεργασία για την κατασκευή λειτουργικών κβαντικών τελειών, στις
οποίες θα μπορούσαν να αποθηκευτούν φορείς μέσω φαινομένου σήραγγας είναι αυτή
της αναπαραγωγής διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών με lift-off. Με τη διεργασία αυτή,
η κατασκευή των νανοκρυσταλλιτών γίνεται κατευθείαν πάνω στο οξείδιο σήραγγας κι
έτσι δε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η πολύπλοκη δομή και πολλαπλές διεργασίες,
όπως στην περίπτωση της επιλεκτικής επιταξίας.
Γενικά, οι παραπάνω διεργασίες στηρίζονται σε μια πολύ κρίσιμη διεργασία νανοσχηματοποίησης, αυτή της λιθογραφίας, η οποία προκειμένου να επιτευχθούν δομές
που να εμφανίζουν τα φαινόμενα των ημιαγωγών σε χαμηλές διαστάσεις, πρέπει να
εφαρμοστεί σε πολύ μικρές διαστάσεις, πέρα από τα τεχνολογικά όρια ακόμη και της
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι επιδείχθηκε ότι η
κατασκευή δομών διατεταγμένων κβαντικών τελειών είναι εφικτή με χρήση προσχηματοποιημένων υποστρωμάτων και ότι η σμίκρυνσή τους είναι ζήτημα των
συστημάτων λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης.
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Κεφάλαιο 5
Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός

5.1

Εισαγωγή

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των διατάξεων είναι μια καλά καθιερωμένη τεχνική με την
οποία λαμβάνονται πολύ σημαντικές πληροφορίες για την υπό μελέτη δομή. Στο
κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό και αναλύονται οι
τεχνικές C-V και I-V, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό των δομών της
διδακτορικής διατριβής. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εξάγονται
χρήσιμες πληροφορίες για το πάχος οξειδίων, την πυκνότητα διεπιφανειακών
καταστάσεων κλπ.
Τέλος περιγράφονται τρόποι μέτρησης για τον χαρακτηρισμό μνημών σε δομές
πυκνωτών και τρανζίστορ. Δίνεται η μεθοδολογία και οι τρόποι με τους οποίους
πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στις διατάξεις που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της
διατριβής για την παρατήρηση των φαινομένων φόρτισης των νανοκρυσταλλιτών.

5.2

Τεχνικές μέτρησης

5.3.1 Γενικά
Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων MOS αποτελεί μια γρήγορη, ευέλικτη και με
μεγάλη ευαισθησία μέθοδο για την εξαγωγή πληροφοριών από τη δομή. Γύρω από τις
δύο κύριες χαρακτηριστικές, ρεύματος-τάσης (I-V) και χωρητικότητας-τάσης (C-V),
έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές για το χαρακτηρισμό των διηλεκτρικών της πύλης.
Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε πυκνωτές
MOS, δηλαδή σε διατάξεις στις οποίες μια μεταλλική (η από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο)
πύλη έχει τοποθετηθεί σε οξείδιο, το οποίο είναι αναπτυγμένο στον ημιαγωγό. Παρόλο
που η δομή αυτή είναι απλή, η συμπεριφορά και η ερμηνεία των χαρακτηριστικών
καμπυλών είναι αρκετά πιο πολύπλοκη.

5.3.2 Σύστημα μέτρησης
Για τη λήψη των μετρήσεων, το δείγμα με τους πυκνωτές MOS τοποθετείται σε μία
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Σχ. 1 Σύστημα ηλεκτρικού χαρακτηρισμού. Αριστερά παρουσιάζεται όλο το σύστημα με το όργανα
μέτρησης. Δεξιά ξεχωρίζουν η μεταλλική βάση, στην οποία στηρίζεται το δείγμα και οι ακίδες.

μεταλλική βάση. Περιφερειακά της βάσης υπάρχουν μετακινούμενες ακίδες με τρεις
βαθμούς ελευθερίας, στην άλλη άκρη των οποίων συνδέονται τα όργανα μέτρησης. Με
αυτό τον τρόπο, οι ακίδες μπορούν να ακουμπήσουν στις πύλες των πυκνωτών, ώστε
να λαμβάνεται η επαφή. Η μεταλλική βάση, στην οποία είναι τοποθετημένο το δείγμα,
συνδέεται και αυτή στα όργανα μέτρησης ώστε να αποτελέσει την επαφή του
υποστρώματος. Στη διάταξη είναι προσαρτημένο οπτικό μικροσκόπιο, το ποίο
διευκολύνει την τοποθέτηση των ακίδων. Ολόκληρη η διάταξη (βλ. σχ.1) εδράζεται μέσα
σε μεταλλικό σκοτεινό θάλαμο, ο οποίος βοηθά στην θωράκιση από τον θόρυβο και
στην αποφυγή φωτισμού του δείγματος κατά τη διάρκεια μέτρησης. Η σύνδεση των
ακίδων και της βάσης με τα όργανα μέτρησης γίνεται με ομοαξονικά καλώδια BΝC*, με
το κεντρικό σύρμα να συνδέεται με την ακίδα και το εξωτερικό να συνδέεται με το
θάλαμο, ο οποίος γειώνεται.
Τα όργανα μέτρησης έχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης ρευμάτων της τάξης των pA και
χωρητικότητας της τάξη των pF. Τα όργανα μέτρησης που είναι εγκατεστημένα στο
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις της
παρούσας διατριβής, είναι τα: 4284Α 20Hz-1MHz Precision LCR Meter της HewlettPackard για τη μέτρηση χωρητικότητας, 4140Β pA meter / DC Voltage Source της
Hewlett-Packard για τη μέτρηση έντασης ρεύματος και 8110Α 150MHz Pulse
Generation της Hewlett-Packard για την παραγωγή παλμών. Τα όργανα αυτά είναι
*

Bayonet Neill Concelman
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Σχ. 2 Το δείγμα στηρίζεται στη μεταλλική βάση με βοήθεια κενού και η ακίδα είναι τοποθετημένη
επάνω στην πύλη ενός πυκνωτή με εμβαδό 100×100μm2.

συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα από θύρα GPIB† και ελέγχονται με
ρουτίνες του προγράμματος LabView™ 7.0 της National Instruments.
Στο σχ. 2 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο είναι τοποθετημένη μια ακίδα στην
πύλη ενός πυκνωτή για τη λήψη της μέτρησης. Η ακίδα κινείται με τη βοήθεια κοχλιών
και αφού έλθει πάνω από τη περιοχή ενός πυκνωτή, χαμηλώνει και λαμβάνεται η
επαφή. Το δείγμα συγκρατείται στη μεταλλική βάση με τη βοήθεια κενού, που
αναπτύσσεται μέσω άντλησης από οπές που έχουν ανοιχθεί εκεί.

5.3.3 Χαρακτηρισμός C-V
Οι χαρακτηριστικές που εξάγονται από μετρήσεις οι οποίες συνδέουν τη χωρητικότητα
της δομής με την εφαρμοζόμενη τάση μεταξύ πύλης και υποστρώματος καλούνται
χαρακτηριστικές C-V. Η συνδεσμολογία περιγράφεται στο σχήμα 3. Το όργανο
μέτρησης εφαρμόζει μια συνεχή τάση η οποία σαρώνει ένα εύρος τιμών. Για να είναι
δυνατή

η

χωρητικότητας,

μέτρηση
στο

συνεχές

σήμα προστίθεται ένα δεύτερο
σήμα εναλλασσόμενης τάσης με
συχνότητες στην περιοχή 1ΜHz10kΗz. Το εναλλασσόμενο σήμα
συνήθως έχει πλάτος 10-25mV.
Η χαρακτηριστική C-V
σχ.4),
†

χωρίζεται

σε

(βλ.
τρεις

Σχ. 3 Σχηματικό που περιγράφει τη συνδεσμολογία για τη
λήψη χαρακτηριστικών χωρητικότητας-τάσης.

General Purpose Interface Bus
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περιοχές: αναστροφή, απογύμνωση και συσσώρευση. Ανάλογα με τον τύπο του
ημιαγώγιμου υποστρώματος οι χαρακτηριστικές έχουν σχέση αντικειμένου-ειδώλου ως
προς την εφαρμοζόμενη τάση.

i. Περιοχή συσσώρευσης
Για έναν ημιαγωγό τύπου p η συσσώρευση λαμβάνεται όταν στην πύλη εφαρμοστούν
αρνητικές τιμές της τάσης. Η αρνητική τάση προκαλεί τη συγκέντρωση οπών (φορείς
πλειονότητας) κάτω από το οξείδιο της πύλης στην επαφή οξειδίου-ημιαγωγού. Στην
περιοχή αυτή των τάσεων ο ημιαγωγός βρίσκεται στην συσσώρευση και η μετρούμενη
χωρητικότητα παραμένει σταθερή και αντιστοιχεί στη χωρητικότητα του οξειδίου Cox.
Έτσι είναι δυνατός ο υπολογισμός του πάχους του οξειδίου με βάση την τιμή της
μετρούμενης χωρητικότητας (βλ. 5.2.4).

ii. Περιοχή απογύμνωσης
Καθώς η συνεχής τάση μεταξύ μετάλλου πύλης και υποστρώματος μεταβαίνει προς
θετικές τιμές, η χωρητικότητα δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ενός πυκνωτή με
παράλληλους οπλισμούς, όπως συμβαίνει στην περιοχή της συσσώρευσης. Αυτό που
συμβαίνει είναι ότι η εφαρμογή θετικής πόλωσης στην πύλη απωθεί τις οπές από την
επαφή οξειδίου-ημιαγωγού και δημιουργείται μια περιοχή κενή από φορείς κάτω από το
οξείδιο της πύλης. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ύπαρξη δύο
χωρητικοτήτων συνδεδεμένων σε σειρά. Η πρώτη είναι αυτή του οξειδίου και η δεύτερη
είναι αυτή της περιοχής απογύμνωσης. Καθώς η τάση στην πύλη λαμβάνει θετικότερες
τιμές, η ζώνη απογύμνωσης διεισδύει βαθύτερα στον ημιαγωγό και η χωρητικότητα
απογύμνωσης ελαττώνεται με αποτέλεσμα να παρατηρείται η αρνητική κλίση στην
χαρακτηριστική καμπύλη.

iii. Περιοχή αναστροφής
Με την τάση στην πύλη να αυξάνει προς ακόμη θετικότερες τιμές (μετά την τάση
κατωφλίου) έλκονται ηλεκτρόνια, τα οποία αποτελούν φορείς μειονότητας στο
υπόστρωμα

και τα οποία, συγκεντρώνονται στην επαφή οξειδίου-ημιαγωγού και

δημιουργούν ένα στρώμα το οποίο ονομάζεται στρώμα αναστροφής, επειδή η εγγύτερη
περιοχή στην επαφή οξειδίου-ημιαγωγού από τύπου p έγινε τύπου n. Ο λόγος για τον
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οποίο η χωρητικότητα λαμβάνει σταθερή τιμή πέρα από μια τάση και μετά είναι ότι οι
περισσότεροι από τους διαθέσιμους φορείς μειονότητας βρίσκονται στο στρώμα
αναστροφής και περαιτέρω αύξηση της τάσης δεν οδηγεί σε επέκταση της ζώνης
απογύμνωσης βαθύτερα στον ημιαγωγό.
Ο ρυθμός γέννησης φορέων είναι μικρότερος από τη συχνότητα του εναλλασσόμενου
σήματος και έτσι δεν μπορεί να ακολουθήσει τις μεταβολές της συχνότητας. Μόλις
λοιπόν η περιοχή απογύμνωσης φτάσει σε μέγιστο βάθος, η χωρητικότητα που μετρά
το όργανο είναι η χωρητικότητα του οξειδίου σε σειρά με τη χωρητικότητα
απογύμνωσης.

Σχ. 4 Ενεργειακές ζώνες και χαρακτηριστική καμπύλη χωρητικότητας-τάσης.

5.3.4 Υπολογισμός παραμέτρων
Η μεγάλη χρησιμότητα που παρουσιάζουν οι χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότηταςτάσης μιας διάταξης είναι ο αριθμός των πληροφοριών που δίνουν, από τις οποίες
εξάγεται ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων. Γενικά οι πληροφορίες που μπορούν να
εξαχθούν έχουν σχέση με τυπικές παραμέτρους της δομής MOS (πάχος οξειδίου, τάση
επιπέδων ζωνών κλπ), με παραμέτρους για φορτία στο οξείδιο (πυκνότητα
διεπιφανειακών καταστάσεων, πυκνότητα ιόντων) και τέλος παραμέτρους που
σχετίζονται με τις προσμίξεις.
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5.3.4.1

Υπολογισμός πάχους οξειδίου

Όταν το πάχος του οξειδίου είναι μεγαλύτερο από 5nm, η εξαγωγή της τιμής αυτού είναι
σχετικά απλή, αφού αυτό που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς είναι η τιμή της
χωρητικότητας στην περιοχή της συσσώρευσης, και την επιφάνεια που καλύπτει η
πύλη. Η σχέση που δίνει το πάχος του οξειδίου είναι η:

t ox =

Aε ox
Cox

(5.1)

όπου tox είναι το πάχος οξειδίου, A το εμβαδόν της πύλης, εox η ηλεκτρική
επιδεκτικότητα του οξειδίου και Cox η τιμή της χωρητικότητας στη συσσώρευση. Ο
υπολογισμός της τιμής του πάχους του οξειδίου με τον τρόπο αυτό δίνει αποτελέσματα
με πολύ μεγάλη ακρίβεια, με την προϋπόθεση φυσικά ότι η μετρούμενη τιμή της
χωρητικότητας

αντιστοιχεί

στην

χωρητικότητα

του

οξειδίου

(περιοχή

ισχυρής

συσσώρευσης).
Στην περίπτωση λεπτών οξειδίων (<5nm), η χωρητικότητα στη συσσώρευση δε φτάνει
σε κόρο και ο υπολογισμός του πάχους του οξειδίου με βάση τη σχέση (5.1), δεν οδηγεί
σε ορθά αποτελέσματα.

5.3.4.2

Υπολογισμός χωρητικότητας και τάσης επιπέδων ζωνών

Η τάση επιπέδων ζωνών εκφράζει την τάση στην πύλη του πυκνωτή που αντιστοιχεί σε
άρση της κάμψης των ενεργειακών ζωνών σε μια επαφή MOS. Όταν εφαρμοστεί τάση
επιπέδων ζωνών, το επιφανειακό δυναμικό γίνεται μηδέν. Ένας απλός τρόπος να
προσδιοριστεί η τάση αυτή είναι μέσα από την καμπύλη χωρητικότητας- τάσης, με
γνωστή την χωρητικότητα επιπέδων ζωνών.
Δύο είναι οι βασικές σχέσεις από τις οποίες λαμβάνονται οι παράμετροι που
χαρακτηρίζουν την χωρητικότητα MOS. Από την πρώτη εξάγεται το εξωγενές μήκος
Debye‡ και με βάση αυτή την τιμή, από τη δεύτερη εξάγεται η χωρητικότητα επιπέδων
ζωνών. Οι δύο σχέσεις είναι οι εξής:
‡

Στους ημιαγωγούς, οι φορείς πλειονότητας κινούνται ελεύθερα με κίνηση παρόμοια με αυτή του
πλάσματος, από όπου είναι και δανεισμένη η ιδέα του μήκους Debye. Το εξωγενές μήκος Debye
περιγράφει την εμβέλεια που έχει ένα ηλεκτρικό γεγονός.
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λD =

C fb =

ε s kT

(5.2)

q2Nx

Coxε s A / λD
Cox + ε s A / λ D

(5.3)

όπου λD το μήκος Debye, εs η ηλεκτρική επιδεκτικότητα του υποστρώματος, k η
σταθερά Boltzmann, Τ η θερμοκρασία [Κ], q το φορτίο του ηλεκτρονίου και Nx, η
συγκέντρωση προσμίξεων τύπου «αποδεκτών» σε ημιαγωγό τύπου-p ή προσμίξεων
τύπου «δοτών» σε ημιαγωγό τύπου-n (ΝΑ ή ΝD αντίστοιχα), A το εμβαδόν της πύλης και
Cox η χωρητικότητα του οξειδίου πύλης. Ο υπολογισμός της χωρητικότητας επιπέδων
ζωνών γίνεται εύκολα με τη χρήση των ανωτέρων τύπων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί
ότι ο προσδιορισμός του Cfb με βάση τη σχέση (5.3), δεν είναι σωστός στη περίπτωση
όπου η πυκνότητα παγίδων διεπιφανειακών καταστάσεων Dit, είναι μεγαλύτερη από
1012–1013 cm-2.
Ο πειραματικός προσδιορισμός της τάσης επιπέδων ζωνών γίνεται με βάση την
καμπύλη χωρητικότητας-τάσης βρίσκοντας σε ποια τιμή της τάσης αντιστοιχεί η τιμή της
χωρητικότητας επιπέδων ζωνών, της οποίας ο υπολογισμός περιγράφηκε νωρίτερα.

5.3.4.3

Υπολογισμός τάσης κατωφλίου

Η τάση κατωφλίου Vth μιας δομής MOS είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και η
χρήση της σε δομές τρανζίστορ MOSFET καθορίζει το πότε ξεκινά η αγωγή ηλεκτρικού
ρεύματος στο κανάλι του τρανζίστορ. Ως τάση κατωφλίου Vth ορίζεται η τάση εκείνη
στην οποία το επιφανειακό δυναμικό φs έχει λάβει διπλάσια τιμή από αυτή του bulk
δυναμικού φb. Ο υπολογισμός της τάσης κατωφλίου γίνεται μέσα από τη σχέση:

⎛ A
Vth = ±⎜⎜
3ε s q N bulk φb + 2 φb
⎝ Cox

⎞
⎟⎟ + V fb
⎠

(5.4)

όπου A το εμβαδόν της πύλης, Cox η τιμή της χωρητικότητας στη συσσώρευση, εs η
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ηλεκτρική επιδεκτικότητα του υποστρώματος, q το φορτίο του ηλεκτρονίου, Νbulk η
συγκέντρωση προσμίξεων στο υπόστρωμα, φb το δυναμικό του υποστρώματος και Vfb η
τάση επιπέδων ζωνών. To φb προσδιορίζεται μέσα από τη σχέση:

φb =

kT ⎛ N bulk
ln⎜
q ⎜⎝ ni

⎞
⎟⎟
⎠

(5.5)

όπου k η σταθερά Boltzmann, Τ η θερμοκρασία [Κ], q το φορτίο του ηλεκτρονίου και ni η
ενδογενής συγκέντρωση φορέων.

5.3.4.4

Υπολογισμός διαφοράς έργων εξόδου μετάλλου-ημιαγωγού

Μαζί με το ενεργό φορτίο στο οξείδιο, η άλλη συνεισφορά που είναι υπεύθυνη για την
κάμψη των ζωνών σε μια δομή MOS είναι η διαφορά των έργων εξόδου μετάλλουημιαγωγού ή απλούστερα και όπως πιο συχνά συναντάται, έργο εξόδου Wms και
εκφράζει την απαιτούμενη ενέργεια για την εξαγωγή ενός ηλεκτρονίου από την πύλη και
από το υπόστρωμα. Η σχέση η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του έργου
εξόδου είναι η επόμενη:

Eg
⎛
⎞
− φb ⎟⎟
Wms = Wm − ⎜⎜Ws +
2
⎝
⎠

(5.6)

όπου Wm το έργο εξόδου του μετάλλου, Ws είναι το έργο εξόδου του υλικού του
υποστρώματος ή διαφορετικά η ηλεκτροσυγγένεια, Εg το ενεργειακό χάσμα του
υποστρώματος και φb το δυναμικό του υποστρώματος. Για τυπικές χωρητικότητες
(πύλη από αλουμίνιο σε υπόστρωμα πυριτίου), οι οποίες κατασκευάστηκαν στα πλαίσια
της παρούσας διατριβής, είναι Wm=4.1eV, Ws=4.15eV και Εg=1.12eV.

5.3.4.5

Υπολογισμός φορτίων οξειδίου

Τα φορτία που βρίσκονται μέσα στο οξείδιο σε μία δομή MOS είναι το κινητό φορτίο
ιόντων Qm, το παγιδευμένο φορτίο Qot και το σταθερό φορτίο Qf (βλ. σχ. 5). Το
άθροισμα των φορτίων αυτών αποτελεί το ενεργό φορτίο οξειδίου Qeff. το οποίο δε
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ

130

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστοιχιών Νανοκρυσταλλιτών Ημιαγωγών σε Μήτρα Μονωτικού για Εφαρμογές σε Μνήμες

μεταβάλλεται με την αλλαγή της τάσης με την οποία πολώνεται η πύλη, σε αντίθεση με
το παγιδευμένο φορτίο Qit της διεπιφάνειας Si-SiO2. Ο υπολογισμός του Qeff γίνεται με
βάση την ακόλουθη σχέση:

Qeff = −C ox (V fb − Wms )

(5.7)

Σχ. 5 Φορτία που υπάρχουν σε ένα
οξείδιο ανεπτυγμένο σε υπόστρωμα
πυριτίου

5.3.5 Λεπτά οξείδια – φαινόμενo σήραγγας
Το γεγονός ότι το οξείδιο του πυριτίου αποτελεί ένα διηλεκτρικό πολύ καλής ποιότητας
για την ανάπτυξη επαφών MOS, σε συνδυασμό με το ότι το οξείδιο αυτό αναπτύσσεται
με απλή οξείδωση του πυριτίου συνετέλεσε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της
τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου. Η σμίκρυνση των διαστάσεων των
διατάξεων συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και μέσα σε αυτά είναι και τα
πάχη των διηλεκτρικών. Σήμερα (2005), τα τρανζίστορ των επεξεργαστών υλοποιούνται
με πάχος οξειδίου στα 1.5nm [1]. Η σημασία που έχει η κατανόηση της συμπεριφοράς
των λεπτών οξειδίων είναι πολύ μεγάλη αφού σε αυτές τις διαστάσεις εμφανίζονται
φαινόμενα σήραγγας και η λειτουργία των διατάξεων διαφοροποιείται σε σχέση με τα
παχύτερα οξείδια.
Η ποιότητα ενός οξειδίου εκφράζεται από την ένταση των ρευμάτων που το διαρρέουν
λόγω των εφαρμοζόμενων ηλεκτρικών πεδίων. Η ροή ρεύματος μέσα από το οξείδιο
γίνεται με δύο μηχανισμούς, οι οποίοι εξαρτώνται από την εφαρμογή τάσης. Και οι δύο
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μηχανισμοί
από

το

εκφράζονται

φαινόμενο

φορέων

μέσα

σήραγγας

διαμέσου

ενεργειακού

του

φραγμού

που

εισάγει η ύπαρξη του οξειδίου.
Όταν η τάση στην πύλη οδηγεί
σε

κάμψη

ζωνών,

των

ώστε

«βλέπουν»

οι
ένα

ενεργειακών
φορείς

να

τριγωνικό

φραγμό (βλ. σχήμα 6), τότε το

(α)

(β)

Σχ. 6 Ενεργειακά διαγράμματα, όπου παρουσιάζονται οι
δύο μηχανισμοί που ερμηνεύουν τη ροή ρεύματος μέσα
από το οξείδιο πύλης. (α) Φαινόμενο σήραγγας μέσα από
τριγωνικό φραγμό (Fowler-Nordheim) και (β) άμεσο
φαινόμενο μέσα από ολόκληρο το φραγμό.

ρεύμα, στην περίπτωση αυτή,
προέρχεται από φαινόμενο σήραγγας Fowler-Nordheim. Στην περίπτωση όπου οι
φορείς «βλέπουν» όλο το φραγμό, τότε το ρεύμα οφείλεται σε φαινόμενο άμεσης
σήραγγας. Γενικά ο πρώτος μηχανισμός αντιστοιχεί σε υψηλότερες τάσεις και κυριαρχεί
για οξείδια με πάχος >4-5nm, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός σημειώνεται για οξείδια με
πάχος <3.5nm και ξεκινά από χαμηλές τάσεις. Για την περίπτωση όπου συμβαίνει
φαινόμενο σήραγγας Fowler-Nordheim, το ρεύμα δίνεται από τη σχέση:

I FN = Aaε ox e

⎛ −B ⎞
⎟
⎜
⎜ε ⎟
⎝ ox ⎠

(5.8)

όπου Α η επιφάνεια της πύλης, εox η διηλεκτρική σταθερά του οξειδίου και α, Β
σταθερές§. Στην περίπτωση του άμεσου φαινομένου σήραγγας, το ρεύμα δίνεται από τη
σχέση:

I dir = Aaε ox e

⎛ − B[1−(1− qVox / Φ B )1.5
⎜
⎜
ε ox
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(5.9)

Ο υπολογισμός του πάχους ενός λεπτού οξειδίου (tox<50Å) από τις χαρακτηριστικές

8π 2mox Φ 3B
q 3 (m / mox )
και B =
, όπου mox είναι η ενεργός μάζα του ηλεκτρονίου στο οξείδιο, m η
8πhΦ B
3qh
ενεργός μάζα του ελεύθερου ηλεκτρονίου και ΦB [eV] το ύψος του φραγμού δυναμικού της επαφής SiSiO2.
§

A=
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χωρητικότητας τάσης, διαφέρει σε σχέση με αυτόν που περιγράφτηκε παραπάνω
(5.2.4.1). Λόγω της απαίτησης για μεγάλη ακρίβεια στον προσδιορισμό του πάχους του
οξειδίου, χρησιμοποιείται η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Maserjian και
συνεργάτες [2], όπου το δεδομένο του Cox δεν εξάγεται απευθείας ως η χωρητικότητα
σε ισχυρή συσσώρευση. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, από τα δεδομένα των
μετρήσεων, σχεδιάζεται το διάγραμμα 1/C-[d(1/C2)/dVg]n, όπου n=1/6. Από το
διάγραμμα αυτό, προσδιορίζεται η τιμή του 1/Cox η οποία προκύπτει στο σημείο τομής
της ευθείας που ορίζεται από τα σημεία των μετρήσεων με τον άξονα των y. Στη
συνέχεια με βάση τη σχέση (5.1) υπολογίζεται το πάχος του οξειδίου. Παρόλο που αυτή
η προσέγγιση δίνει αποτελέσματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια, η διαφόριση παράγει
δεδομένα με μεγάλο θόρυβο. Για το λόγο αυτό, εναλλακτικά [3], μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια παραλλαγή της μεθόδου, σύμφωνα με την οποία σχεδιάζεται το
διάγραμμα 1/C-1/(Vg−Vfb) και με τον ίδιο τρόπο προκύπτει η χωρητικότητα 1/Cox.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος για τον
υπολογισμό του πάχους ενός λεπτού οξειδίου με ονομαστική τιμή τα 3.5nm, το οποίο
αναπτύχθηκε με διεργασία θερμικής οξείδωσης στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
(850°C, 8min). Για τη λήψη των χαρακτηριστικών C-V κατασκευάστηκαν πυκνωτές με
πύλη

από

αλουμίνιο

(βλ.

σχ.

7).

Μετά

την

ολοκλήρωση των διεργασιών ακολούθησε ανόπτηση
στους 320°C για 30min και λήφθηκαν μετρήσεις C-V.
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο υπολογισμού του πάχους
οξειδίου με βάση την τιμή του 1/C στον άξονα των y,
πρέπει να είναι γνωστή η τάση επιπέδων ζωνών της
δομής, έτσι αρχικά υπολογίζεται το μήκος Debye, με
βάση τη σχέση (5.2). Με βάση αυτή την τιμή,
προσδιορίζεται η χωρητικότητα επιπέδων ζωνών από
τη σχέση (5.3). Οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν λD=92nm
και

Cfb=11pF.

Από

τη

χαρακτηριστική

C-V

προσδιορίζεται με βάση την τιμή του Cfb, η τιμή της
τάσης επιπέδων ζωνών Vfb, οπότε στη συγκεκριμένη
περίπτωση λαμβάνεται Vfb=−0.68V. Με γνωστή την
τιμή του Vfb σχεδιάζεται το γράφημα 1/C-1/(Vg−Vfb)
και προσδιορίζεται η τιμή 1/Cox. Από το σχ. 8β
προκύπτει ότι 1/Cox=11.25×109F-1, ή Cox= 88pF. Έτσι
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Σχ. 7 Βήματα διεργασιών που
ακολουθούνται
για
την
κατασκευή πυκνωτών MOS με
πύλη από μέταλλο.
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3.5nm thermal oxide reference for SP1,2,3
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Σχ. 8 α) Χαρακτηριστική C-V για οξείδιο με ονομαστική τιμή 3.5nm. β) Διάγραμμα υπολογισμού
του Cox για τον προσδιορισμό του πάχους του οξειδίου.

με
βάση τη σχέση (5.1) προκύπτει τελικά ότι το πάχος του λεπτού οξειδίου είναι 3.9nm. Αν
η μέτρηση της χωρητικότητας γίνει με την υπόθεση ότι αυτή είναι η χωρητικότητα σε
κατάσταση συσσώρευσης του υποστρώματος, τότε το πάχος που προκύπτει είναι
4.44nm, δηλαδή παρουσιάζεται μια απόκλιση της τάξης ~14% από τον πιο ακριβή
προσδιορισμό με τη μέθοδο Maserjian. Για την περιοχή των διαστάσεων που γίνεται
συζήτηση η απόκλιση αυτή είναι αρκετά σημαντική.

5.3

Εξαγωγή παραμέτρων από δομές μνήμης

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μνημών είναι μια διαδικασία που σαν σκοπό έχει τη μελέτη
των επιδόσεων του κυττάρου μνήμης. Αρχικά επιβεβαιώνεται αν η δομή παρουσιάζει
φαινόμενα μνήμης, τα οποία εκδηλώνονται με τη μετατόπιση της τάσης επιπέδων
ζωνών που για το κύτταρο (τρανζίστορ) σημαίνει μετατόπιση της τάσης κατωφλίου. Η
μετατόπιση της τάσης κατωφλίου προέρχεται από φόρτιση του στρώματος της
αιωρούμενης πύλης ή στην περίπτωση μνημών νανοκρυσταλλιτών, από φόρτιση των
νανοκρυσταλλιτών** που βρίσκονται ενσωματωμένοι στο διηλεκτρικό. Στις δομές που
μελετούνται στην παρούσα εργασία, οι νανοκρυσταλλίτες βρίσκονται σε απόσταση
σήραγγας από το κανάλι, ώστε το φορτίο να προέρχεται από το κανάλι. Η μεταφορά του
φορτίου πραγματοποιείται με εφαρμογή κατάλληλης τάσης στο ηλεκτρόδιο της πύλης, η
οποία δημιουργεί πεδίο το οποίο έλκει τους φορείς από και προς το στρώμα των
**

Η μετατόπιση της τάσης κατωφλίου δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μεταφορά φορτίου σε ενεργειακές
καταστάσεις στον ίδιο το νανοκρυσταλλίτη, αλλά και σε ενεργειακές καταστάσεις στη διεπιφάνεια
νανοκρυσταλλίτη-διηλεκτρικού (βλ.κεφ.6)
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νανοκρυσταλλιτών. Στην περίπτωση πυκνωτών, που στο διηλεκτρικό τους υπάρχουν
νανοκρυσταλλίτες, η ολίσθηση της τάσης επιπέδων ζωνών παρατηρείται με λήψη της
χαρακτηριστικής C-V, η οποία καταδεικνύει το ποσό της ολίσθησης από εφαρμογή
κατάλληλης πόλωσης στην πύλη. Πρακτικά, το παραπάνω μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους: α) με τη λήψη χαρακτηριστικών C-V (χρήση του 4284Α 20Hz-1MHz Precision
LCR Meter) στις οποίες η εφαρμοζόμενη τάση στην πύλη λαμβάνει τιμές σχηματίζοντας
βρόχους με ολοένα και αυξανόμενα όρια, τα οποία μπορούν να αυξάνονται συμμετρικά
ή ξεχωριστά προς θετικές ή αρνητικές τιμές. Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της
χαρακτηριστικής και η πόλωση γίνονται ταυτόχρονα. β) με λήψη χαρακτηριστικής C-V
από την αναστροφή στην συσσώρευση, την εφαρμογή παλμού στην πύλη (χρήση του
8110Α 150MHz Pulse Generation) και επανάληψη της μέτρησης για τη λήψη της
χαρακτηριστικής. Η πρώτη μέθοδος ακολουθείται συνήθως για ένα πρωταρχικό
χαρακτηρισμό,

ενώ

η

δεύτερη

ακολουθείται

σε

στάδια

λεπτομερέστερου

χαρακτηρισμού.
Η ενδεχόμενη μετατόπιση της χαρακτηριστικής δεν σημαίνει ότι η διάταξη λειτουργεί με
ορθό τρόπο, ο οποίος θέλει τη φόρτιση να γίνεται με φορείς προερχόμενους από το
κανάλι. Η τρόπος της φόρτισης προσδιορίζεται από τη φορά της μετατόπισης της
χαρακτηριστικής C-V. Πιο συγκεκριμένα, όταν η χαρακτηριστική μετατοπίζεται προς τα
δεξιά (θετικότερες τιμές), τότε στη δομή έχει γίνει έγχυση ηλεκτρονίων, ενώ στην
αντίθετη περίπτωση, ένδειξη έγχυσης οπών αποτελεί η μετατόπιση προς τα αριστερά
(αρνητικότερες τιμές). Όταν λοιπόν μελετά κανείς τη φόρτιση με ηλεκτρόνια, θα πρέπει
στην πύλη να εφαρμόζει θετικές τάσεις και να παρακολουθεί τη φορά κατά την οποία
μετατοπίζεται η χαρακτηριστική καμπύλη. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί μετατόπιση
προς τα δεξιά, τότε η φόρτιση γίνεται από την πύλη και η διάταξη δεν είναι λειτουργική.
Από τη στιγμή που η φόρτιση γίνεται με τη σωστή φορά, πρέπει να προσδιοριστούν και
άλλα χαρακτηριστικά της διάταξης. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το παράθυρο της
μνήμης, το πλάτος και η διάρκεια των παλμών εγγραφής και διαγραφής και ο χρόνος
συγκράτησης του φορτίου.
Το παράθυρο της μνήμης εξάγεται από το εύρος ολίσθησης της χαρακτηριστικής μετά
από ένα κύκλο εγγραφής-διαγραφής. Η μέτρηση σε διάταξη πυκνωτή γίνεται με α) λήψη
της αρχικής καμπύλης C-V, β) εφαρμογή του παλμού εγγραφής, γ) λήψη της
μετατοπισμένης καμπύλης από την φόρτιση, δ) εφαρμογή του παλμού διαγραφής και ε)
λήψη της μετατοπισμένης καμπύλης από την αποφόρτιση.
Για τον καθορισμό του πλάτους και της διάρκειας του παλμού εγγραφής-διαγραφής
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μελετάει κανείς το παράθυρο μνήμης σε σχέση με αυτά τα δύο μεγέθη. Έτσι
εφαρμόζονται παλμοί με παραμέτρους το πλάτος και τη διάρκεια του παλμού, όπως για
τον καθορισμό του παραθύρου. Γενικά απαιτούνται μικρές σχετικά τάσεις και μικροί
χρόνοι, ώστε η μνήμη να έχει χαμηλή κατανάλωση ισχύος και να είναι γρήγορη.
Τέλος, για τη μελέτη της συγκράτησης φορτίου στη μνήμη λαμβάνεται η αρχική
χαρακτηριστική C-V, εφαρμόζεται ο παλμός εγγραφής και στη συνέχεια λαμβάνονται
χαρακτηριστικές C-V σε χρονικά διαστήματα που στην αρχή είναι πιο πυκνά και με την
πάροδο του χρόνου αραιώνουν. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί ο ρυθμός
απώλειας του φορτίου, ο οποίος εκφράζεται από τη μετατόπιση των καμπυλών σε
σχέση με την αρχική καμπύλη. Η απαίτηση για μεγάλο χρόνο συγκράτησης φορτόυ
σημαίνει οι καμπύλες να ολισθαίνουν προς την αρχική με πολύ μικρό ρυθμό.
Γενικά πριν την υλοποίηση μιας μνήμης MOS χρησιμοποιούνται πυκνωτές για το
χαρακτηρισμό των παραμέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το τρανζίστορ μπορεί
να αποτελεί το κύτταρο της μνήμης αλλά η παραγωγή του είναι το τελευταίο στάδιο στην
ανάπτυξη της μνήμης. Η πύλη του τρανζίστορ κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τη
βελτιστοποιημένη διεργασία κατασκευής της δομής της πύλης που προέρχεται από τις
μελέτες και το χαρακτηρισμό των πυκνωτών MOS.
Στην περίπτωση λοιπόν που μελετώνται δομές τρανζίστορ, δεν λαμβάνονται
χαρακτηριστικές C-V, αλλά συνήθως (όπως εφαρμόστηκε και στην παρούσα εργασία)
χαρακτηριστικές Ids-Vgs. Για την εξαγωγή χαρακτηριστικών Ids-Vgs η πύλη και η πηγή
συνδέονται στο πικο-αμπερόμετρο 4140Β pA meter / DC Voltage Source της HewlettPackard και εφαρμόζεται πόλωση, ο απαγωγός συνδέεται σε σταθερή τάση (0.1V) και
το υπόστρωμα γειώνεται. Με τον τρόπο αυτό παρατηρεί κανείς την επίδραση πεδίου
της πύλης στο ρεύμα του καναλιού του τρανζίστορ. Η πόλωση της πύλης σαρώνει μια
περιοχή σε θετικές ή αρνητικές τιμές και λαμβάνεται η χαρακτηριστική Ids-Vgs του
τρανζίστορ. Η μελέτη της φόρτισης και αποφόρτισης της μνήμης γίνεται με εφαρμογή
κατάλληλων παλμών στην πύλη, όπως και στην περίπτωση πυκνωτών και
παρατηρείται η ολίσθηση της χαρακτηριστικής Ids-Vgs προς θετικές ή αρνητικές τιμές της
τάσης.

5.4

Συμπεράσματα κεφαλαίου

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ανάπτυξη νέων
διατάξεων, αλλά και καθημερινή πρακτική στο χώρο της μικροηλεκτρονικής, όπου
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αποτελεί μια πολύ χρήσιμη τεχνική για την εξαγωγή πληροφοριών από δομές
πυκνωτών MΙS (metal- insulator-semiconductor), τρανζίστορ κ.λ.π. Η ευαισθησία των
μετρήσεων είναι πολύ υψηλή και έτσι οι πληροφορίες που εξάγονται κρίνονται
αξιόπιστες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για εφαρμογή πολλών διαφορετικών
μεθοδολογιών μέτρησης με τον ίδιο εξοπλισμό, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό
μεγάλη ευελιξία στις μετρήσεις. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε για το
χαρακτηρισμό όλων των διατάξεων που κατασκευάστηκαν κατά την ανάπτυξη και
βελτιστοποίηση των διατάξεων.
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Κεφάλαιο 6
Κατασκευή και χαρακτηρισμός μνημών

6.1

Εισαγωγή

Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η παρασκευή διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών
γερμανίου σε μήτρα SiO2. Η διάταξη των νανοκρυσταλλιτών πραγματοποιείται με
τεχνικές σχηματοποίησης πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας. Η κύρια διάταξη με την
οποία χαρακτηρίστηκε κάθε φορά η λειτουργικότητα της δομής της πύλης είναι ο
πυκνωτής MOS. Παρόλο που το τρανζίστορ αποτελεί την ολοκληρωμένη διάταξη της
μνήμης (κύτταρο μνήμης), η βελτιστοποίηση της διάταξης γίνεται μέσα από την
κατασκευή πυκνωτών. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διάταξη MOS [1] είναι ότι
παρέχει πλήρη χαρακτηρισμό της δομής και ανάδειξη των φαινομένων που συμβαίνουν
στο στρώμα των νανοκρυσταλλιτών, με την κατασκευή να υλοποιείται σε μικρό αριθμό
διεργασιών. Για τις μελέτες υλοποιήθηκαν διατάξεις MOS, των οποίων η κατασκευή
είναι απλή σε σχέση με τις χρονοβόρες και δαπανηρές διεργασίες που απαιτεί η
κατασκευή τρανζίστορ. Τελικά, οι βέλτιστες συνθήκες κατασκευής της διαστρωμάτωσης
της πύλης εφαρμόστηκαν στις διεργασίες κατασκευής τρανζίστορ, ώστε να υπάρχει
ολοκληρωμένο το κύτταρο της μνήμης και να μετρηθούν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
του.

6.2

Διατάξεις

που

χρησιμοποιήθηκαν

για

τον

ηλεκτρικό

χαρακτηρισμό
6.2.1 Κατασκευή πυκνωτών με αλουμίνιο ως μέταλλο πύλης
Η κατασκευή ενός πυκνωτή MOS με Al ως μέταλλο πύλης (βλ. σχήμα 1) είναι μια
σχετικά απλή διαδικασία και η δομή αυτή χρησιμοποιείται εκτεταμένα για το
χαρακτηρισμό διηλεκτρικών και υποστρωμάτων. Η πιο κρίσιμη διεργασία στην
κατασκευή ενός πυκνωτή MOS με οξείδιο του πυριτίου ως διηλεκτρικό είναι η ανάπτυξη
του οξειδίου, το οποίο πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας. Μια προϋπόθεση για τη
λήψη καλού οξειδίου είναι η καθαρότητα της επιφάνειας του δισκιδίου του πυριτίου, το
οποίο θα υποστεί τη θερμική διεργασία. Η διαδικασία καθαρισμού πριν τη θερμική
διεργασία αποτελεί μια ενότητα από βήματα διαδοχικών καθαρισμών με την ονομασία
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RCA* [2]. Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό την απομάκρυνση σωματιδίων καθώς και,
οργανικών και μεταλλικών ρύπων από το δισκίδιο του πυριτίου και αποτελείται από τα
εξής τρία βήματα:

1.

Αφαίρεση αδιάλυτων οργανικών ρύπων σε διάλυμα H2O:H2O2:NH3 5:1:1 σε

θερμοκρασία 80°C για 10min.
2.

Δημιουργία με χημικό τρόπο λεπτού οξειδίου, στο οποίο ενδέχεται να υπάρχουν

μεταλλικές προσμίξεις, και αφαίρεση με διάλυμα HF:H2O 50:1 για 15s.
3.

Αφαίρεση ιόντων και βαρέων μεταλλικών ρύπων με διάλυμα H2O:H2O2:HCl 6:1:1

σε θερμοκρασία 80°C για 15min.

Μετά τη διαδικασία των καθαρισμών, τα δισκίδια τοποθετούνται στο φούρνο, όπου και
πραγματοποιείται η οξείδωση. Αμέσως μετά την οξείδωση τα δισκίδια τοποθετούνται
στον εξαχνωτή όπου και πραγματοποιείται εξάχνωση μετάλλου (Al) με τυπικό πάχος
500nm. Ακολουθεί σχηματοποίηση με λιθογραφία και εγχάραξη του Al. Η λιθογραφία
πραγματοποιείται με θετικού τόνου ρητίνη AZ, η οποία επιστρώνεται στα δισκίδια με
περιστροφή στις 7000 στροφές ανά λεπτό για 30s και ακολουθεί θέρμανση σε φούρνο
στους 95°C για 10min. Στη συνέχεια, τα δισκίδια τοποθετούνται στον ευθυγραμμιστή
μασκών και ακολουθεί έκθεση σε ακτινοβολία με μήκος κύματος στα 365nm για χρόνο
~7s. Κατόπιν, ακολουθεί εμφάνιση για 1min περίπου και ξέπλυμα με απιονισμένο νερό.
Οι δομές παρατηρούνται στο οπτικό μικροσκόπιο
και αν είναι ικανοποιητικές, ακολουθεί θέρμανση
στους 120°C για 10min για τη σκλήρυνση της
ρητίνης.

Μετά

τη

λιθογραφία,

τα

δισκίδια

προχωρούν προς το στάδιο της εγχάραξης του Al.
Η

εγχάραξη

γίνεται

σε

δοχείο

με

διάλυμα

H2PO4:IPA 3:1, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε
λουτρό θερμοκρασίας 65°C.
Αυτό που απομένει είναι η κατασκευή της ωμικής
επαφής στο πίσω μέρος του δισκιδίου του Si. Για

Σχ. 1 Πυκνωτής MOS με πύλη
από αλουμίνιο

το σκοπό αυτό πραγματοποιείται εξάχνωση Al και
*

Η ονομασία προέρχεται από τα αρχικά του εργαστηρίου της Radio Corporation of America, όπου
αναπτύχθηκε η τεχνική.
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ακολουθεί ανόπτηση συνήθως στους 320°C για χρόνο 30min σε ατμόσφαιρα αζώτου.
Γενικά, ιδανική ωμική επαφή μεταξύ μετάλλου-ημιαγωγού λαμβάνεται όταν κατά την
ισοστάθμιση των επιπέδων Fermi το επαγόμενο φορτίο στον ημιαγωγό προκύπτει από
φορείς πλειονότητας. Στην περίπτωση επαφών Al-Si σε υποστρώματα τύπου-p, η
επαφή του μετάλλου με τον ημιαγωγό οδηγεί, μετά την ανόπτηση, στην εμφάνιση μιας
ρηχής περιοχής p+ στην επιφάνεια του ημιαγωγού, ώστε να πραγματοποιείται ωμική
επαφή. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση υποστρώματος p-τύπου, η επαφή γίνεται
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αφού φορείς πλειονότητας δημιουργούν την επιθυμητή
περιοχή. Όταν το υπόστρωμα είναι n-τύπου, τότε είναι απαραίτητη μια εμφύτευση για τη
δημιουργία του επιθυμητού στρώματος. Στην παρούσα μελέτη, τα πειράματα έγιναν σε
υποστρώματα p-τύπου, έτσι δεν χρειάστηκε να γίνονται εμφυτεύσεις.
Για την κατασκευή πυκνωτών με νανοκρυσταλλίτες στο οξείδιο πύλης, ακολουθούνται οι
ίδιες διεργασίες, με την παρεμβολή των βημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση
του στρώματος νανοκρυσταλλιτών και των διηλεκτρικών.

6.2.2 Κατασκευή τρανζίστορ
Με βάση τις ανεπτυγμένες διεργασίες κατασκευής τρανζίστορ επίδρασης πεδίου NMOS
υπομικρονικών διαστάσεων με ελάχιστο μήκος πύλης τα 0.6μm, που έχει αναπτυχθεί
στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» κατασκευάστηκαν και
χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά, κύτταρα μνήμης με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες.
Στις διεργασίες για την κατασκευή εμπεριέχονται 5 επίπεδα λιθογραφίας σε ένα
συνολικό αριθμό 45 περίπου βημάτων (καθαρισμοί, οξειδώσεις, εμφυτεύσεις,
εναποθέσεις, εγχαράξεις κλπ). Η ίδια ψηφίδα διαθέτει τρανζίστορ εμπλουτισμού και
τρανζίστορ απογύμνωσης, ενώ παράλληλα υλοποιούνται πολλές δοκιμαστικές δομές
(πυκνωτές κλπ). Στο σχήμα 2β παρουσιάζεται μια εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου
σάρωσης από ολοκληρωμένα τρανζίστορ, όπου διακρίνονται η πηγή, ο απαγωγός και η
πύλη. Τα ηλεκτρόδια αυτά καταλήγουν σε μεταλλικές επαφές μεγάλης επιφάνειας, ώστε
να μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία οι ακίδες για την εφαρμογή και το διάβασμα
των σημάτων κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό.

6.3

Διαστρωμάτωση της πύλης

6.3.1 Γενικά
Η δομή της πύλης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα επιζητούμενα φαινόμενα μνήμης της
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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(α)

(β)
Σχ. 2 (α) Σχηματικό τρανζίστορ σε τομή (β) Εικόνες δισκιδίου με υλοποιημένα τρανζίστορ.
Διακρίνονται τα ηλεκτρόδια της πύλης, της πηγής και του απαγωγού και η ενεργός περιοχή.
(Παρατήρηση υπό κλίση 45°)

διάταξης. Η υλοποίηση της διαστρωμάτωσης της πύλης αποτελεί το κρισιμότερο
κομμάτι της κατασκευαστικής διαδικασίας και ο χαρακτήρας των καμπυλών κατά τις
ηλεκτρικές μετρήσεις παρέχει μια εικόνα της λειτουργικότητάς της. Για την κατασκευή
νανοκρυσταλλιτών σε μήτρα SiO2, πρέπει να ακολουθηθεί μια σειρά βημάτων τα οποία
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό αφενός να παρασκευάζονται οι νανοκρυσταλλίτες με
συγκεκριμένα μεγέθη, πυκνότητα και πλευρικές αποστάσεις σε ένα διδιάστατο στρώμα,
το οποίο αφετέρου πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένες αποστάσεις από το κανάλι και
το ηλεκτρόδιο της πύλης. Το σημαντικό είναι το στρώμα αυτό να βρίσκεται σε απόσταση
σήραγγας από το κανάλι με το οξείδιο να είναι πολύ καλής ποιότητας, ώστε να είναι
ανθεκτικό στις διελεύσεις των φορέων από το κανάλι προς το στρώμα και αντίστροφα.
Στα δείγματα που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του διδακτορικού, εφαρμόστηκαν
αρκετοί τρόποι για την κατασκευή της διαστρωμάτωσης της πύλης, ανάλογα με το αν
κατασκευάζονταν

δομές

με

διατεταγμένες

σχηματοποίηση, ή τυχαία κατανεμημένες.
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6.3.2 Διαστρωμάτωση πύλης με τυχαία κατανεμημένες κβαντικές τελείες Ge
Για την κατασκευή πύλης με τυχαία κατανεμημένους νανοκρυσταλλίτες στο οξείδιο,
χρησιμοποιούνται δείγματα Si p-τύπoυ με θερμικό οξείδιο σήραγγας πάχους 3.5nm, το
οποίο αναπτύσσεται ύστερα από ξηρή οξείδωση στους 850°C για 8min, σύμφωνα με
διεργασία που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο και έχει ελεγχθεί επανειλημμένως (μετά
την οξείδωση ακολουθούν δύο διαδοχικά βήματα ανόπτησης σε ατμόσφαιρα N2 στους
850°C για 15min και στους 920°C για 15min). Στην επιφάνεια αυτού του οξειδίου
αναπτύσσονται

οι

κβαντικές

τελείες

Ge.

Η

ανάπτυξη

του

Ge

σε

μορφή

νανοκρυσταλλιτών αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα στην πορεία ανάπτυξης διεργασίας
που να αντιστοιχεί σε διάταξη με ισχυρό φαινόμενο μνήμης. Μελετήθηκαν διάφοροι
τρόποι για την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών Ge και στα πλαίσια συνεργασιών με άλλα
εργαστήρια (CRMC2 στη Μασσαλία της Γαλλίας) αλλά και στα πλαίσια συνεργασίας του
Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής (ΙΜΗΛ) με το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών (ΙΕΥ) του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Για την ανάπτυξη του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών
χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές α) εναπόθεσης με ιονοβολή (ΙΜΗΛ), β) εξάχνωσης με
δέσμη ηλεκτρονίων (ΙΕΥ) και γ) επιταξίας μοριακής δέσμης (CRMC2). Και οι τρεις αυτές
μέθοδοι

εφαρμόζονται

κατευθείαν

πάνω

στο

οξείδιο

σήραγγας,

το

οποίο

παρασκευάζεται ανεξάρτητα, με εξαιρετικά καθαρή διεργασία, ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητά του.
Για το οξείδιο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε οξείδιο TEOS το οποίο αναπτύσσεται σε
θάλαμο LPCVD για 135s ώστε να προκύπτει πάχος 17nm. Για το οξείδιο αυτό, η
θερμοκρασία ανάπτυξης καθώς και οι διεργασίες της ανόπτησης αποτέλεσαν
αντικείμενο μελέτης, ώστε από τη μία να προκύπτει ένα οξείδιο καλής ποιότητας και
από την άλλη η οξείδωση να μην επηρεάζει το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών Ge.
Η μελέτη της δομής και μορφολογίας του στρώματος Ge στην περίπτωση της
ανάπτυξής του με ιονοβολή και εξάχνωση, έγινε με μεθόδους ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας διέλευσης (Transmission Electron Microscopy - TEM), ενώ τα δείγματα με
επιταξία μοριακής δέσμης Ge χαρακτηρίστηκαν με AFM στο εργαστήριο παρασκευής
τους. Σκοπός ήταν το στρώμα του Ge να αποτελείται από ξεχωριστές νησίδες με
κρυσταλλική δομή (νανοκρυσταλλίτες). Η παρατήρηση των δειγμάτων με ΤΕΜ παρέχει
τη δυνατότητα

λήψης

μιας εικόνας

που

να

πιστοποιεί

την

ύπαρξη

ή μη

νανοκρυσταλλιτών στην πύλη. Τα δείγματα μπορούν να παρατηρηθούν σε τομή ή σε
κάτοψη, με κατάλληλη ξεχωριστή προετοιμασία για την κάθε μία. Από την παρατήρηση
σε τομή ελέγχεται η διαστρωμάτωση των υμενίων των διηλεκτρικών με τους
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ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες, δηλαδή το οξείδιο σήραγγας, το στρώμα Ge και το
οξείδιο ελέγχου. Μπορούν έτσι να εξαχθούν συμπεράσματα για το πάχος των
στρωμάτων αυτών και τη δομή του στρώματος Ge (κρυσταλλικό ή μη κ.λ.π).
Παρατηρώντας σε κάτοψη, δίνεται η δυνατότητα παρατήρησης της κατανομής των
νησίδων Ge στο επίπεδο x-y και εξάγονται συμπεράσματα για το σχήμα, το μέγεθος την
κρυσταλλικότητα των νησίδων και την απόσταση μεταξύ τους. Λόγω του ότι η
προετοιμασία των δειγμάτων για παρατήρηση σε κάτοψη είναι λιγότερο επίπονη και
χρονοβόρα από την αντίστοιχη για παρατήρηση σε τομή, συχνά προτιμάται η
παρατήρηση σε κάτοψη. Στην περίπτωση όπου προκύψει ενδιαφέρουσα δομή και
χρήζει περισσότερης διερεύνησης, προχωρά κανείς σε παρατήρηση σε τομή.

i. Τεχνική εναπόθεσης με ιονοβολή (sputtering)
Στην περίπτωση ανάπτυξης του στρώματος Ge με τεχνικές ιονοβολής, τα δείγματα
αρχικά οξειδώνονται για τη δημιουργία του οξειδίου σήραγγας πάχους 3.5nm και στη
συνέχεια τοποθετούνται στο θάλαμο με κενό 4×10-6mbar. Στο θάλαμο βρίσκονται
διαθέσιμοι στόχοι μονοκρυσταλλικού Ge και SiO2, ώστε να δίνεται η δυνατότητα
διαδοχικών εναποθέσεων Ge και SiO2, χωρίς να σπάει το κενό. Σύμφωνα με τη
βαθμονόμηση του οργάνου, ο ρυθμός εναπόθεσης του Ge είναι 2.5nm/min, ενώ του
SiO2 3.5 nm/min. Το πάχος του Ge που εναποτέθηκε στα δείγματα ήταν 1nm, 2nm και
3nm, με ρεύμα 100mA σε λειτουργία DC. Μετά την εναπόθεση του Ge, ακολούθησε
εναπόθεση SiO2 πάχους 10nm με ισχύ 200W σε λειτουργία RF. Στη συνέχεια τα
δείγματα υπόκεινται σε ανόπτηση σε ατμόσφαιρα Ar σε θερμοκρασία 1000°C. Το βήμα
της ανόπτησης είναι κρίσιμο και καθορίζει τη δημιουργία νησίδων Ge μέσα στο οξείδιο
για την παρασκευή νανοκρυσταλλιτών. Έγινε μελέτη για χρόνους 200, 250 και 300s.
Τέλος προστίθεται ένα επιπλέον οξείδιο TEOS 17nm, για την αποφυγή διαρροών από
το οξείδιο ιονοβολής. Τα δείγματα αρχικά ελέγχονται ηλεκτρικά, κατασκευάζοντας
διατάξεις πυκνωτών και στη συνέχεια αυτά που δίνουν κάποιο φαινόμενο προχωρούν
για χαρακτηρισμό TEM. Από τα δείγματα αυτά, εκείνο που έδειξε καλή συμπεριφορά
ήταν για εναπόθεση 2nm Ge με ανόπτηση στους 1000°C για 250s.

ii. Εξάχνωση με κανόνι ηλεκτρονίων
Με τη μέθοδο αυτή το πάχος του υλικού που εναποτίθεται ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια
(μερικά Å). Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν με εξάχνωση Ge, γίνονται με παρόμοιο
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Σχ. 3α Εικόνα TEM σε τομή δείγματος που κατασκευάστηκε με ιονοβολή
Ge/SiO2 πριν (α) και μετά (β) από παρατεταμένη έκθεση στη δέσμη ηλεκτρονίων.
Παρατηρεί κανείς ότι η έκθεση σε ηλεκτρόνια οδηγεί σε εμφάνιση νησίδων Ge.
Συνθήκες παρασκευής: 2nm Ge/10nm SiO2, ανόπτηση 1000°C 250s.

Σχ. 3β Εικόνα TEM σε κάτοψη, δείγματος που
κατασκευάστηκε με ιονοβολή Ge/SiO2. Η εικόνα
έχει ληφθεί μετά την έκθεση του δείγματος στην
δέσμη ηλεκτρονίων του TEM.

τρόπο με αυτά της ιονοβολής. Οξειδωμένα δείγματα με οξείδιο πάχους 3.5nm
τοποθετούνται στο θάλαμο εξάχνωσης και γίνεται κενό στα 6.5×10-7Torr και στη
συνέχεια ακολουθεί η εναπόθεση. Τα δείγματα μπορούν να θερμανθούν κατά τη
διάρκεια

ή

μετά

το

πέρας

της

εξάχνωσης.

Για

τις

ανάγκες

των

μελετών

κατασκευάστηκαν δείγματα με Ge, στα οποία μελετήθηκε η επίδραση της θέρμανσης ή
μη μετά την εναπόθεση καθώς και το πάχος του Ge. Πιο συγκεκριμένα,
παρασκευάστηκαν δείγματα με 1, 2 και 3nm Ge, και μελετήθηκε πιθανή επίδραση της
θέρμανσης στους 650°C για 30min μετά την εξάχνωση υπό κενό στο σχηματισμό
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νανοκρυσταλλιτών. Τέλος, τα δείγματα καλύπτονται με οξείδιο TEOS 17nm για την
λήψη του οξειδίου ελέγχου. Στα σχήματα 3α και 3β παρουσιάζονται εικόνες TEM σε
τομή και κάτοψη του δείγματος αυτού. Από τις εικόνες αυτές είναι φανερό ότι αρχικά δεν
παρατηρούνται ξεχωριστοί νανοκρυσταλλίτες, όπως θα αναμενόταν μετά τη διεργασία
της ανόπτησης, αλλά ένα στρώμα άμορφου Ge μεταξύ του οξειδίου σήραγγας και του
οξειδίου ελέγχου. Μετά από παρατεταμένη έκθεση στη δέσμη των ηλεκτρονίων, η
περιοχή αυτή φαίνεται να δίνει ξεχωριστές νησίδες Ge. Με αυτή τη διαστρωμάτωση του
διηλεκτρικού

της

πύλης

κατασκευάστηκαν

διατάξεις

μνήμης

(n-MOSFET)

και

χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά.

iii. Τεχνική εναπόθεσης με μοριακή επιταξία (ΜΒΕ)
Η διεργασία της επιταξίας μοριακής δέσμης έγινε στο εργαστήριο CRMC2. Ακριβέστερα,
η τεχνική ονομάζεται επιταξία στερεάς φάσης με το Ge να αναπτύσσεται πάνω σε
οξείδιο σήραγγας πάχους 3.5nm (όπως γίνεται και με τις δύο παραπάνω τεχνικές). Για
την ανάπτυξη, τα δείγματα τοποθετούνται σε θάλαμο (σύστημα MBE Riber) με κενό 1011

Torr και πραγματοποιείται η εναπόθεση του Ge με ρυθμό 0.03nm/s σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος. Το εναποτιθέμενο στρώμα είναι αρχικά άμορφο. Εντός του κενού,
ακολουθεί βήμα ανόπτησης για την ανάπτυξη των νανοκρυσταλλιτών. Στη συνέχεια
ακολουθεί η παρασκευή του οξειδίου ελέγχου με την ανάπτυξη οξειδίου TEOS πάχους
17nm. Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται μια εικόνα ΤΕΜ, δείγματος σε τομή, όπου φαίνεται
το στρώμα των νησίδων του Ge ανάμεσα στα δύο στρώματα οξειδίου (πύλης και
ελέγχου).

6.3.3 Πύλη με διατεταγμένες κβαντικές τελείες Ge
Η κατασκευή του διηλεκτρικού της πύλης MOS με διατεταγμένους νανοκρυσταλλίτες
ενσωματωμένους σε οξείδιο, πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που
περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4 για τη διάταξη και ανάπτυξη. Η πρώτη επιτυχημένη δομή
ήταν αυτή με τη χρήση της τεχνικής του lift-off

(βλ. κεφάλαιο 4 σχήμα 1(δ)). Πιο

συγκεκριμένα, πάνω σε οξείδιο σήραγγας πάχους 4nm έγινε εγγραφή οπών με
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης σε διάταξη με απόσταση 200nm σε επιφάνειες των
50×50μm2. Στη συνέχεια εναποτέθηκαν 2nm Ge με εξάχνωση με κανόνι ηλεκτρονίων
και ακολούθησε lift-off, και ανόπτηση στους 800ºC για 5min. Εναποτέθηκαν 5nm Si και
ακολούθησε οξείδωση στους 800ºC για 130min για τη δημιουργία του οξειδίου ελέγχου.
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Σχ. 4 Εικόνα από TEM σε τομή, δείγματος στο οποίο έχουν αναπτυχθεί νησίδες Ge μετά από
ανόπτηση στους 650°C για 30min. Το αρχικό πάχος του Ge είναι 1nm.

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής δομών πυκνωτών, χρησιμοποιήθηκε εκ νέου
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης για το άνοιγμα παραθύρων επιφάνειας 55×55μm2
πάνω από τις περιοχές των νανοκρυσταλλιτών. Ακολούθησε εναπόθεση μετάλλου και
lift-off για τη σχηματοποίησή του προκειμένου να κατασκευαστεί το μέταλλο της πύλης.
Η εφαρμογή δεύτερου λιθογραφικού βήματος με ηλεκτρονική δέσμη εμπλέκει διαδικασία
ευθυγράμμισης μέσα στο θάλαμο του συστήματος και γίνεται με τη βοήθεια σημαδιών
ευθυγράμμισης πάνω στο δείγμα. Τα σημάδια αυτά, όταν το σύστημα λιθογραφίας
βρίσκεται σε λειτουργία SEM, πρέπει να δίνουν ισχυρό σήμα οπισθοσκεδαζόμενων
ηλεκτρονίων, με τα οποία το σύστημα κάνει την απεικόνιση. Οι ανιχνευτές
οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων αναπαράγουν μόνο δομές με υψηλή αντίθεση, έτσι
για την παρατήρηση πρέπει να έχει κανείς υλικά με αρκετά διαφορετικό ατομικό αριθμό
ή δομές με έντονη τοπογραφία. Έτσι τα σημάδια ευθυγράμμισης εγχαράχθηκαν στο
υπόστρωμα με πλάσμα SF6 σε βάθος ~2μm, ώστε να μπορούν να απεικονισθούν από
το σύστημα και να γίνει η ευθυγράμμιση.
Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο και SEM των δομών που
κατασκευάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, στο σχήμα 5α παρουσιάζεται η περιοχή των
διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών μετά το βήμα του lift-off Ge και της ανόπτησης. Στο
σχήμα 5β παρουσιάζεται το μέταλλο της πύλης. Η εικόνα αυτή λήφθηκε με το δείγμα
υπό κλίση 60° και στο βάθος διακρίνει κανείς την περιοχή με τους νανοκρυσταλλίτες,
που δεν έχουν καλυφθεί από το μέταλλο λόγω της μη ιδανικής ευθυγράμμισης που
γίνεται στο σύστημα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης.
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(α)

(β)

(γ)
Σχ. 5 (α) Περιοχή νανοκρυσταλλιτών Ge διατεταγμένων πάνω σε SiO2 μετά το βήμα του lift-off.
(β) Μέταλλο πύλης πάνω στην περιοχή με τους διατεταγμένους νανοκρυσταλλίτες. (γ) Εικόνα
οπτικού μικροσκοπίου με ολοκληρωμένο πυκνωτή έτοιμο για ηλεκτρικό χαρακτηρισμό.

6.4

Χαρακτηρισμός μνημών

6.4.1 Βελτιστοποίηση στρώματος οξειδίου σήραγγας - οξειδίου ελέγχου ως
διηλεκτρικού πύλης
Όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4, για την κατασκευή της διστρωματικής δομής SiO2
με ενσωματωμένους τους νανοκρυσταλλίτες σε διδιάστατο στρώμα ανάμεσα στο
διηλεκτρικό χρησιμοποιείται ένα θερμικό οξείδιο σήραγγας πάχους 3.5nm επάνω στο
υπόστρωμα Si και ένα οξείδιο ελέγχου πάχους 17nm πάνω από το στρώμα των
νανοκρυσταλλιτών, το οποίο παρασκευάζεται με LPCVD TEOS (πυρόλυση του
Si(OC2H5)4 TetraEthylOrthoSilicate) [3]. Τα δείγματα με ένα στρώμα θερμικού οξειδίου
και ένα στρώμα οξειδίου TEOS χωρίς νανοκρυσταλλίτες χρησιμοποιήθηκαν για τη
μελέτη παραμέτρων ανάπτυξης των οξειδίων, και διεργασιών ανόπτησης. Δηλαδή η
βελτιστοποίηση της διεργασίας μελετήθηκε αρχικά για πύλη που δεν περιέχει
νανοκρυσταλλίτες Ge (βλ. σχήμα 6). Με τον τρόπο αυτό, απουσία του στρώματος των
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νανοκρυσταλλιτών,

αναδεικνύονται

φαινόμενα

που σχετίζονται με την ποιότητα των οξειδίων και
τις επαφές. Το θερμικό οξείδιο πάχους 3.5nm
προκύπτει μετά από ξηρή οξείδωση στους 850°C
και 8min. Το οξείδιο ελέγχου παρασκευάζεται σε
θάλαμο LPCVD με πίεση στα 300mTorr, ροή του
αερίου TEOS στα 40sccm σε θερμοκρασία 710°C
για χρόνο 135s (ρυθμός ανάπτυξης 80Å/min).
Η θερμική διεργασία για την παρασκευή λεπτών

Σχ. 6 Σύστημα θερμικού οξειδίου
σήραγγας και οξειδίου ελέγχου,
χωρίς την ύπαρξη του στρώματος
των νανοκρυσταλλιτών.

οξειδίων έχει αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί στο εργαστήριο και χρησιμοποιείται σε
ποικίλες εφαρμογές. Παρόλα αυτά, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρικός χαρακτηρισμός
χωρητικότητας-τάσης (C-V) και ρεύματος-τάσης (I-V) σε πυκνωτές με θερμικό οξείδιο
πάχους 3.5nm σε υπόστρωμα p-τύπου για επιβεβαίωση της ποιότητας του οξειδίου.
Στα σχήματα 6α και 6β παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο μετρήσεις (C-V και Ι-V) για
δείγματα με θερμικό οξείδιο 3.5nm και ανόπτηση Al στους 320°C για 30min. Οι
χαρακτηριστικές αυτές είναι οι τυπικές χαρακτηριστικές που θα περίμενε κανείς για ένα
τέτοιο οξείδιο. Το πάχος του οξειδίου αυτού υπολογίστηκε (βλ. κεφάλαιο 5) στα 3.8nm
και σύμφωνα με τη χαρακτηριστική I-V, το οξείδιο καταρρέει σε πεδία των 8.6ΜVcm-1.
Είναι γνωστό [4] ότι η ανόπτηση Al βελτιστοποιεί τις δομές MOS και κατ’ επέκταση τις
χαρακτηριστικές

C-V,

αφού

εξουδετερώνει

διεπιφανειακές

καταστάσεις

και

διεπιφανειακά φορτία, τα οποία κατά το χαρακτηρισμό εκφράζονται μέσα από την
εμφάνιση μιας καμπύλωσης των χαρακτηριστικών (βλ. σχήμα 8). Οι καταστάσεις αυτές
οφείλονται στην έλλειψη στοιχειομετρίας στην επαφή Si-SiO2.
Η ανάπτυξη οξειδίου TEOS πάνω στο θερμικό οξείδιο εισάγει παραμέτρους που πρέπει
να ελεγχθούν. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν είναι η ανόπτηση μετά την ανάπτυξη
του TEOS, η παρουσία ή μη οξυγόνου στο θάλαμο κατά την ανάπτυξη, και η ανόπτηση
μετά την επιμετάλλωση Al για την κατασκευή πυκνωτών. Για τη μελέτη αυτή
παρασκευάστηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δειγμάτων και χαρακτηρίστηκαν
ηλεκτρικά, ώστε να βρεθεί εκείνη η διεργασία με τα βέλτιστα αποτελέσματα, η οποία θα
φιλοξενήσει τους νανοκρυσταλλίτες Ge.
Μετά την εναπόθεση TEOS (710°C, 135s), είναι αναγκαίο να ακολουθήσει ανόπτηση
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του υμενίου του TEOS. Στο σχήμα 9 παρουσιάζεται η
επίδραση που έχει η ανόπτηση του TEOS σε μια δομή MOS με σύστημα οξειδίων
θερμικού/TEOS με πάχη 3.5nm/17nm. Η ανόπτηση έχει γίνει στους 850°C για 15min σε
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Σχ. 7 (α) Χαρακτηριστική C-V για θερμικό οξείδιο σήραγγας πάχους 3.5nm. (β)
Χαρακτηριστική I-V για το ίδιο δείγμα.
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Σχ. 8 Η κατασκευή πυκνωτών χωρίς ανόπτηση Al,
οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα που σχετίζονται
με τις διεπιφανειακές καταστάσεις του συστήματος και
εκφράζονται ως μια διασπορά στις καμπύλες σε
διαφορετικές συχνότητας.

ατμόσφαιρα N2. Παρατηρεί κανείς ότι από το δείγμα που έχει υποστεί ανόπτηση
εξάγονται σαφώς καλύτερες χαρακτηριστικές. Η επίδραση που έχει η ανόπτηση στο
υμένιο του TEOS βρίσκεται στη μείωση του πορώδους με την ελάττωση της
συγκέντρωσης των δεσμών Si-OH και του απορροφημένου νερού, με παράλληλη
αύξηση του αριθμού των δεσμών Si-O-Si [5].
Συνήθως, η ανόπτηση του TEOS γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες, στην περιοχή των
900°C. Αυτή η θερμοκρασία είναι απαγορευτική για το Ge, το οποίο έχει σημείο τήξης
στους 937°C και έχει την τάση να διαχέεται στο οξείδιο του πυριτίου σε τέτοιες
θερμοκρασίες. Για το λόγο αυτό έγινε μια διερεύνηση για την ποιότητα του TEOS όταν
αυτό έχει υποστεί ανόπτηση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, συμβατές με το Ge. Στο
σχήμα

10

παρουσιάζονται
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θερμοκρασίες ανόπτησης του TEOS. Από τα αποτελέσματα αυτά, παρατηρεί κανείς ότι
η ελάττωση της θερμοκρασίας ανόπτησης δεν έχει κάποια σοβαρή επίπτωση στη
μορφή της χαρακτηριστικής, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του σχήματος 9 για το
δείγμα που δεν έχει υποστεί καθόλου ανόπτηση.
Η παρουσία οξυγόνου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του υμενίου, αποτελεί μια ακόμη
παράμετρο που ελέγχθηκε. Τα δείγματα κατασκευάστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο με τη
διαφορά ότι παράλληλα με τη ροή TEOS στο θάλαμο εισήχθη και ροή O2. Στο σχήμα 11
παρουσιάζονται συγκριτικές μετρήσεις από πυκνωτές MOS με TEOS με και χωρίς
προσθήκη O2 στον θάλαμο, που φαίνεται η επίδραση που έχει η παρουσία του
οξυγόνου στο θάλαμο της χημικής εναπόθεσης ατμού. Στα δείγματα αυτά εναποτέθηκε
TEOS πάνω σε θερμικό οξείδιο με ονομαστικά πάχη 12nm και 5nm αντίστοιχα (για να
παρασκευαστεί το θερμικό των 5nm έγινε οξείδωση στους 850°C για 15min). Από τις
χαρακτηριστικές αυτές παρατηρεί κανείς ότι τα δείγματα παρουσιάζουν διαφορετικό
πάχος οξειδίου αν έχει εισαχθεί ή όχι οξυγόνο στον φούρνο. Στο δείγμα θερμικού/TEOS
εξάγεται ένα ισοδύναμο πάχος οξειδίου 17.7nm, ενώ στο δείγμα θερμικού/TEOS+Ο2 το
ισοδύναμο πάχος οξειδίου υπολογίζεται μεγαλύτερο (18.4nm). Αυτό μπορεί να
ερμηνευτεί από την ατμόσφαιρα στο θάλαμο του CVD, η οποία παρουσία οξυγόνου
είναι οξειδωτική. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία των 710°C,
οδηγούν σε μικρής έκτασης οξείδωση, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με την
εναπόθεση. Ο επιπλέον σχηματισμός SiO2 που οφείλεται σε αυτή την οξείδωση τελικά
αυξάνει το πάχος του στρώματος κατά 0.7nm.
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Σχ. 10 Επίδραση της θερμοκρασίας ανόπτησης του TEOS στις χαρακτηριστικές C-V για
σύστημα θερμικού/TEOS. (α) 900°C, (β) 850°C, (γ) 780°C και (δ) 750°C.

Μετά τα αποτελέσματα αυτά, και λόγω του ότι οι χαρακτηριστικές δεν δίνουν κάποια
σημαντική διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του οξειδίου και επιπλέον για την
αποφυγή πιθανής αλληλεπίδρασης του οξυγόνου με το Ge, λήφθηκε η απόφαση να μην
εισάγεται οξυγόνο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του οξειδίου ελέγχου από TEOS.
Οι μελέτες για την ποιότητα των χωρητικοτήτων συστήματος θερμικού οξειδίου με
οξείδιο TEOS, ολοκληρώνονται με την επίδραση που έχει η ανόπτηση του Al, μετά την
ολοκλήρωση των διεργασιών κατασκευής πυκνωτών. Μελετήθηκε η επίδραση που έχει
η ανόπτηση σε ατμόσφαιρα N2 και forming gas, το οποίο είναι μίγμα N2 και H2. Οι
θερμοκρασίες ανόπτησης κάλυψαν το εύρος 320°C - 420°C. Από τις ηλεκτρικές
μετρήσεις φάνηκε ότι η θερμοκρασία της ανόπτησης επηρεάζει τις χαρακτηριστικές C-V
στην περιοχή της αναστροφής, όπου για ανόπτηση στις υψηλότερες θερμοκρασίες, όσο
η συχνότητα του σήματος στην πύλη ελαττώνεται, οι τιμές της χωρητικότητας
πλησιάζουν την τιμή της χωρητικότητας στη συσσώρευση. Με άλλα λόγια λαμβάνονται
καμπύλες, που προσεγγίζουν την χαρακτηριστική quasi static, κάτι το οποίο δεν θα
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έπρεπε να συμβαίνει στην περιοχή αυτών των συχνοτήτων και με τον τρόπο που γίνεται
η μέτρηση. Αυτό φαίνεται και στο σχήμα 12, όπου παρουσιάζονται καμπύλες C-V
δειγμάτων που έχουν υποστεί ανόπτηση σε θερμοκρασίες 320°C και 420°C. Παρατηρεί
κανείς ότι για ανόπτηση στη θερμοκρασία των 320°C για 20min σε N2 οι
χαρακτηριστικές δεν παρουσιάζουν πρόβλημα, όπως συμβαίνει όταν η ανόπτηση γίνει
στους 420°C.
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Σχ. 12 Για ανόπτηση στους 420°C (α), οι τιμές της χωρητικότητας στην αναστροφή λαμβάνουν
τιμές οι οποίες όσο η συχνότητα του σήματος στην πύλη ελαττώνεται, πλησιάζουν την τιμή της
χωρητικότητας στη συσσώρευση, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Στην περίπτωση
που η ανόπτηση πραγματοποιηθεί στους 320°C (β), οι καμπύλες δεν παρουσιάζουν τέτοια
προβλήματα και λαμβάνεται κανονικά η περιοχή αναστροφής.

Μετά από αυτές τις μελέτες για την βελτιστοποίηση της ποιότητας του TEOS για την
χρήση του στις διατάξεις μνημών, καθορίστηκαν οι συνθήκες ανάπτυξης των
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Σχ. 13 Συμπεριφορά του στρώματος θερμικού/TEOS υπό την επίδραση (α) θετικών παλμών
και (β) αρνητικών παλμών. Η καμπύλη, στην περίπτωση των θετικών παλμών, παραμένει
ανεπηρέαστη ακόμη και σε τάσεις μέχρι τα 30V. Αντίθετα, όταν εφαρμόζονται αρνητικοί παλμοί
από τα -16V και μετά λαμβάνεται μια ολίσθηση προς τα δεξιά, που σημαίνει ότι ηλεκτρόνια από
την πύλη εισέρχονται και καταλαμβάνουν καταστάσεις στο οξείδιο.

διηλεκτρικών στρωμάτων της πύλης ως εξής: θερμοκρασία 710°C για χρόνο 135s με
ροή TEOS στα 40sccm και πίεση στα 300mTorr, χωρίς οξυγόνο. Η ανόπτηση του
TEOS γίνεται στους 780°C για 30min σε ατμόσφαιρα αζώτου και η ανόπτηση του Al
στους 320°C για 20min επίσης σε ατμόσφαιρα αζώτου.
Λόγω του γεγονότος ότι τα στρώματα προορίζονται για την ενσωμάτωση στρώματος
νανοκρυσταλλιτών Ge, είναι σημαντικό να μελετηθεί η συμπεριφορά του στρώματος
των δύο οξειδίων υπό συνθήκες λειτουργίας της μνήμης. Αυτό σημαίνει την καταγραφή
των χαρακτηριστικών των διατάξεων ύστερα από διαδικασίες εφαρμογής παλμών για
να ελεγχθεί αν και κατά πόσο λαμβάνεται κάποια ολίσθηση στην τάση των επιπέδων
ζωνών, η οποία δε θα σχετίζεται με την ύπαρξη του Ge στις τελικές δομές. Στις
μετρήσεις που έγιναν για το σκοπό αυτό, λαμβάνονταν η αρχική καμπύλη C-V και στη
συνέχεια εφαρμόζονταν παλμοί με αυξανόμενη τάση. Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής
παλμού λαμβανόταν εκ νέου η καμπύλη C-V και σημειωνόταν αν υπήρχε κάποια
μεταβολή. Στο σχήμα 13 παρουσιάζονται οι μετρήσεις μετά από την εφαρμογή θετικών
και αρνητικών παλμών διάρκειας 1s. Παρατηρεί κανείς ότι στην περίπτωση εφαρμογής
θετικών παλμών από 2V μέχρι τα 30V, η χαρακτηριστική παραμένει αμετάβλητη, που
σημαίνει ότι τα στρώματα δεν φορτίζονται. Αντίθετα, με την εφαρμογή αρνητικών
παλμών, παρατηρείται ολίσθηση της καμπύλης προς θετικότερες τιμές κάτι το οποίο
σημαίνει ότι ηλεκτρόνια εισέρχονται στο στρώμα των οξειδίων από το ηλεκτρόδιο της
πύλης. Το φαινόμενο ξεκινά από τα -16V, κι έτσι κατά το χαρακτηρισμό διατάξεων, οι
οποίες στην πύλη θα περιέχουν Ge, όταν κανείς μελετά τη φόρτιση ή αποφόρτιση με
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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αρνητικούς παλμούς, θα πρέπει να μη ξεπερνά την τάση αυτή.

6.4.2 Χαρακτηρισμός πυκνωτών με στρώμα διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών
Ge
Από τις δομές που κατασκευάστηκαν προκειμένου να μελετηθούν φαινόμενα μνήμης σε
διατεταγμένους νανοκρυσταλλίτες, τα καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν από
δείγματα που παρασκευάστηκαν με τη διεργασία του lift-off. Οι μετρήσεις έδειξαν
ολίσθηση των χαρακτηριστικών, η οποία φανερώνει την φόρτιση του στρώματος των
διατεταγμένων

νανοκρυσταλλιτών.

Σαρώνοντας

την

περιοχή

των

τάσεων

δημιουργώντας βρόχο παρατηρείται υστέρηση, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 14.
Από τη φορά του βρόχου, η οποία είναι ανάποδα με τη φορά των δεικτών ρολογιού,
φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα φόρτιση με οπές προερχόμενες από το υπόστρωμα, αφού
καθώς η χαρακτηριστική επιστρέφει από τις αρνητικές τάσεις περνάει αριστερότερα από
την αρχική. Το παράθυρο που παρατηρείται στην περίπτωση αυτή είναι 0.19V (για

Χωρητικότητα [F]

σάρωση 1 ↔ −4V).
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Σχ. 14 Χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης για πυκνωτή
που κατασκευάστηκε με διατεταγμένους νανοκρυσταλλίτες
Ge στο οξείδιο της πύλης.

6.4.3 Χαρακτηρισμός πυκνωτών με στρώμα τυχαία κατανεμημένων νησίδων Ge
Στο κομμάτι αυτό παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν σε δείγματα πυκνωτών με
στρώμα νησίδων Ge τυχαία κατανεμημένων στο οξείδιο Οι τεχνικές ανάπτυξης ήταν
MBE (CRMC2), εξάχνωση από κανόνι ηλεκτρονίων (ΙΕΥ) και ιονοβολή (ΙΜΗΛ). Σε όλες
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αυτές τις περιπτώσεις, το στρώμα νησίδων Ge αναπτύσσεται στο θερμικό οξείδιο
σήραγγας και ακολουθεί στάδιο ανόπτησης με στόχο το σχηματισμό νανοκρυσταλλιτών.
Στην παράγραφο αυτή, μελετάται η δομή του στρώματος των νησίδων Ge με βάση την
ηλεκτρική συμπεριφορά των διατάξεων που κατασκευάστηκαν.

i. Τεχνική ανάπτυξης με ΜΒΕ
Για την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών Ge με βάση διεργασία επιταξίας μοριακής δέσμης
κατασκευάστηκαν δείγματα με θερμικό οξείδιο στα οποία εναποτέθηκε Ge σε διάφορα
πάχη και με διάφορες συνθήκες ανόπτησης. Στη συνέχεια γινόταν η εναπόθεση του
TEOS σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου 6.4.1 και κατασκευάζονταν πυκνωτές
σύμφωνα με τις διεργασίες της παραγράφου 6.2.1. Τα πάχη του Ge που εναποτέθηκαν
ήταν 1nm και 2nm, ενώ η ανόπτηση κυμάνθηκε από 300°C μέχρι 880°C για χρονικό
διάστημα 30s.
Για τη μελέτη της συμπεριφοράς της δομής κατασκευάστηκαν πυκνωτές οι οποίοι
χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά. Αρχικά δινόταν μέριμνα στο να αναδειχθεί πιθανό
φαινόμενο μνήμης το οποίο θα έδινε κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στις
συνθήκες ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών Ge. Από τα δείγματα που μελετήθηκαν
φάνηκε ότι η περίπτωση κατασκευής πύλης με εναπόθεση 1nm Ge και in-situ ανόπτηση
στους 650°C για 30min δίνει φαινόμενα μνήμης. Στο σχήμα 15 παρουσιάζονται
χαρακτηριστικές C-V από δείγμα με 3.5nm οξείδιο σήραγγας στο οποίο αναπτύχθηκε
Ge πάχους 1nm, το οποίο υπέστη ανόπτηση στους 650°C για 30min, το οποίο
καλύφθηκε με οξείδιο TEOS πάχους 17nm. Από τη χαρακτηριστική παρατηρεί κανείς ότι
με την εφαρμογή σάρωσης της οποίας το άνω όριο αυξάνεται προς θετικότερες τιμές
λαμβάνεται ολίσθηση προς τα δεξιά, κάτι που δείχνει ότι το στρώμα φορτίζεται με
ηλεκτρόνια. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται ολίσθηση της τάσης επιπέδων ζωνών κατά
0.11V, 0.49V, 1.11V, 1.76V και 2.48V μετά από σάρωση μέχρι τα 10V, 12V, 14V, 16V
και 18V αντίστοιχα. Προηγουμένως, στο σχήμα 13 δείχθηκε ότι μια δομή η οποία έχει
κατασκευαστεί με όμοιο τρόπο με αυτή του σχήματος 15, αλλά χωρίς την εισαγωγή Ge,
θετικοί παλμοί διάρκειας ακόμη και μέχρι τα 30V δεν δίνουν ολίσθηση. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ένδειξη ότι η εισαγωγή του στρώματος Ge παρέχει δυνατότητα φόρτισης της
δομής.
Λόγω του ότι η φόρτιση παρατηρείται με ηλεκτρόνια τα οποία είναι φορείς μειονότητας,
μελετήθηκε η επίδραση του φωτισμού στην ολίσθηση της χαρακτηριστικής C-V. Έτσι
συγκρίθηκε η ολίσθηση που προκαλεί ένας θετικός παλμός κατά τη διάρκεια του οποίου
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Σχ. 15 (α) Φόρτιση δείγματος με 1nm Ge, in-situ ανόπτηση στους 650°C για 30min. Η φόρτιση
γίνεται με ηλεκτρόνια μετά από εφαρμογή θετικών τάσεων στην πύλη. (β) Επίδραση που έχει ο
φωτισμός στη φόρτιση της δομής. Η ολίσθηση είναι μεγαλύτερη όταν το δείγμα φωτιστεί κατά
τη διάρκεια εφαρμογής του παλμού.

το
δείγμα φωτίζεται ή όχι. Στο σχήμα 15β, παρουσιάζεται η ολίσθηση που προκαλείται από
ένα παλμό 15V, διάρκειας 1s, υπό φωτισμό και στο σκοτάδι. Αυτό που παρατηρεί
κανείς είναι ότι η ολίσθηση που προκαλείται όταν το δείγμα φωτίζεται κατά τη διάρκεια
του παλμού, είναι μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα, ο παλμός στο σκοτάδι προκαλεί
ολίσθηση 0.76V και με φως 1V, δηλαδή σημειώνεται αύξηση της ολίσθησης κατά 0.24V.
Η επαναφορά της δομής στην αρχική της κατάσταση, δηλαδή αποφόρτιση με την
εφαρμογή στην πύλη παλμού ή πόλωσης αντίθετης πολικότητας δεν ήταν δυνατή (βλ.
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Σχ. 16 Προσπάθειες αποφόρτισης της δομής. Ύστερα από φόρτιση με παλμό 12V διάρκειας
1s, παρατηρείται φόρτιση με ηλεκτρόνια. (α) Η εφαρμογή αρνητικής πόλωσης για χρόνο 60s
δεν ήταν αρκετή ώστε η δομή να αποφορτιστεί. (β) Επίσης η θέρμανση του δείγματος ή η
εκπομπή του με UV ακτινοβολία επίσης δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα.

σχήμα 16α). Ύστερα από θετικό παλμό 13V διάρκειας 1s η χαρακτηριστική ολισθαίνει
προς τα δεξιά, καθώς ηλεκτρόνια εγχέονται στη δομή με την τάση επιπέδων ζωνών να
ολισθαίνει κατά 0.2V. Η εφαρμογή αρνητικής πόλωσης στην πύλη (†) οδήγησε σε πολύ
μικρής έκτασης αποφόρτιση της δομής. Πιο συγκεκριμένα για πόλωση

-10V/60s, -

11V/60s, -12V/60s παρατηρήθηκε ολίσθηση προς τα αριστερά κατά 0.03V, 0.046V και
0.067V αντίστοιχα. Επίσης, για την μελέτη της αποφόρτισης, το δείγμα τοποθετήθηκε σε
φούρνο στους 120°C για 1 και 5min και λήφθηκε η χαρακτηριστική C-V, χωρίς να
παρατηρηθεί όμως κάποια διαφορά. Τέλος εκτέθηκε σε υπεριώδη ακτινοβολία για 1 και
5min χωρίς να παρατηρηθεί αλλαγή στην χαρακτηριστική. Από τη συμπεριφορά αυτή
συμπεραίνουμε ότι οι φορείς έχουν εγκλωβιστεί σε πολύ βαθιές παγίδες στο στρώμα
των νανοκρυσταλλιτών. Το δείγμα αυτό επανήλθε στην πρότερή του κατάσταση ύστερα
από μερικούς μήνες χωρίς τάση.
Φόρτιση με οπές, δηλαδή εφαρμογή αρνητικής τάσης στην πύλη και ολίσθηση της
τάσης επιπέδων ζωνών προς αρνητικές τιμές δεν ήταν δυνατή. Αυτό που παρατηρείται
είναι παρόμοια συμπεριφορά με τις δομές που δεν είχαν στρώμα Ge (βλ. σχήμα 13),
δηλαδή μετά από μια αρνητική τάση, ηλεκτρόνια προερχόμενα από την πύλη φορτίζουν
τη δομή με τη χαρακτηριστική να ολισθαίνει προς τις θετικές τιμές της τάσης.
ii. Εξάχνωση από κανόνι ηλεκτρονίων
Η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα μετά την ανάπτυξη του θερμικού οξειδίου σήραγγας,
†

Εφαρμογή υψηλότερης πόλωσης αποφεύχθηκε διότι παρατηρήθηκε έγχυση ηλεκτρονίων από την πύλη
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και
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διεργασία.

Οι

εξαχνώσεις

πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου 6.3.2. Μελετήθηκε η εμφάνιση πιθανών
φαινομένων μνήμης σχετιζόμενων με την ύπαρξη του στρώματος Ge μεταξύ των
στρωμάτων του SiO2.
Κατά την εξάχνωση το στρώμα του Ge που εναποτίθεται στην επιφάνεια του SiO2 είναι
άμορφο, όμως για την εφαρμογή που προορίζεται η διάταξη χρειάζεται το άμορφο αυτό
στρώμα να διαχωριστεί σε νανοκρυσταλλίτες. Για την επίτευξη αυτού, σημειώνεται στη
βιβλιογραφία [6], [7] ότι ένα βήμα ταχείας ανόπτησης σε θερμοκρασία κοντά στους
1000°C σε αδρανή ατμόσφαιρα, για παράδειγμα σε Ar, μπορεί να οδηγήσει σε αυτό τον
διαχωρισμό. Το ίδιο ακολουθήθηκε και στην περίπτωση αυτή, όπου και μελετήθηκε η
επίδραση στις χαρακτηριστικές διατάξεων πυκνωτών και τρανζίστορ του χρόνου της
ανόπτησης καθώς και της θέσης ανάμεσα στα βήματα των διεργασιών όπου αυτή
λαμβάνει χώρα. Η διεργασία αυτή έχει ομοιότητες με την προηγούμενη, με την έννοια
ότι εναποτίθεται Ge σε SiO2 και ακολουθεί βήμα ανόπτησης για το σχηματισμό
νανοκρυσταλλιτών Ge. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι το βήμα της ανόπτησης στην
περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται in-situ υπό κενό, αλλά σε ξεχωριστή ταχεία
διεργασία θέρμανσης υπό ροή αδρανούς αερίου (αζώτου ή αργού).
Στην αρχή των μελετών τα δείγματα, μετά την εναπόθεση Ge, εισάγονταν κατευθείαν
στο φούρνο για την ταχεία ανόπτηση και στη συνέχεια γινόταν εναπόθεση TEOS. Κατά
την διεργασία αυτή, το βήμα της ανόπτησης γινόταν με το Ge να βρίσκεται ελεύθερο
στην επιφάνεια του δείγματος. Κατά τις μετρήσεις των δειγμάτων παρασκευασμένων με
αυτή τη σειρά βημάτων δεν παρατηρήθηκε κάποιο φαινόμενο υστέρησης σχετιζόμενο
με το στρώμα Ge. Στη συνέχεια αποφασίστηκε, πριν την διεργασία της ταχείας θερμικής
ανόπτησης, να εναποτεθεί ένα στρώμα SiO2 πάχους 10nm με ιονοβολή. Η διεργασία
αυτή γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και έτσι το Ge κατά τη διεργασία της
ανόπτησης δεν βρίσκεται στην επιφάνεια. Επίσης λόγω του ότι το οξείδιο από την
ιονοβολή δεν είναι στοιχειομετρικό, έγινε εναπόθεση επιπλέον στρώματος οξειδίου
TEOS 17nm.
Η διεργασία της ταχείας θερμικής ανόπτησης στους 1000°C μελετήθηκε για χρόνους
200s, 250s και 300s, πριν και μετά την εναπόθεση του TEOS. Από τις μετρήσεις φάνηκε
ότι φαινόμενα μνήμης παρουσιάζουν τα δείγματα που κατασκευάστηκαν με την εξής
σειρά βημάτων: Εναπόθεση 2.3nm Ge, 10nm SiO2, TEOS 17nm και τέλος ανόπτηση
στους 1000°C για 250s σε ατμόσφαιρα Ar. Στο σχήμα 16 παρουσιάζονται
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Σχ. 17 Χαρακτηριστικές C-V πυκνωτών που κατασκευάστηκαν εναποθέτοντας, σε στρώμα
οξειδίου σήραγγας πάχους 3.5nm, 2.3nm Ge, 10nm SiO2, TEOS 17nm και τέλος ανόπτηση
στους 1000°C για 250s σε ατμόσφαιρα Ar. (α) Φόρτιση με ηλεκτρόνια συμβατικής δομής MOS
ύστερα από εφαρμογή θετικών παλμών. (β) Φόρτιση και αποφόρτιση με εφαρμογή βρόχου
τάσεων 4V/-4V/4V και 8V/-8V/8V σε δομή με πύλη από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και με τον
πυκνωτή να περιστοιχίζεται από περιοχές n+.

χαρακτηριστικές C-V από δομές πυκνωτών που κατασκευάστηκαν με τη διεργασία
αυτή. Οι δομές που κατασκευάστηκαν ήταν συμβατικές δομές MOS και δομές με πύλη
από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο n+ (n+ Poly), με περιστοιχιζόμενες περιοχές n+. Οι δομές
με πύλη n+ Poly παρασκευάζονται ακολουθώντας διεργασίες κατασκευής τρανζίστορ.
Στο σχήμα 18 παρουσιάζεται μια μέτρηση για τους πυκνωτές πύλης Al όπου
συγκρίνεται η μετατόπιση της χαρακτηριστικής με ή χωρίς φως κατά την εφαρμογή της
πόλωσης που προκαλεί ολίσθηση. Από τις καμπύλες παρατηρεί κανείς ότι όταν το
δείγμα φωτίζεται κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πόλωσης, η χαρακτηριστική
ολισθαίνει δεξιότερα της αντίστοιχης χαρακτηριστικής που λαμβάνεται χωρίς φως. Αυτό
δικαιολογείται από το γεγονός ότι κατά το φωτισμό δημιουργούνται επιπλέον ηλεκτρόνια
στον ημιαγωγό τύπου-p, ώστε να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα προκειμένου να
φορτίσουν τη δομή. Παρόλα αυτά η διαφορά είναι πολύ μικρή (0.064V).

iii. Ιονοβολή
Η ανάπτυξη του στρώματος Ge με χρήση ιονοβολής πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο
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Σχ. 18 Φόρτιση με ηλεκτρόνια συμβατικής δομής MOS ύστερα από εφαρμογή θετικών παλμών
με και χωρίς φως.

Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπως στις προηγούμενες δύο
περιπτώσεις αμέσως μετά την ανάπτυξη του οξειδίου σήραγγας. Μετά την εναπόθεση
του Ge ακολουθήθηκε εναπόθεση SiO2 από στόχο quartz και επιπλέον εναπόθεση SiO2
με LPCVD TEOS. Στη συνέχεια μελετήθηκε η συμπεριφορά που έχει ο χρόνος της
ταχείας ανόπτησης των δειγμάτων στους 1000°C, κατ’ αντιστοιχία με τη διεργασία
εξάχνωσης Ge από κανόνι ηλεκτρονίων. Οι χρόνοι ανόπτησης που μελετήθηκαν είναι
200, 250 και 300s. Από τις μετρήσεις φάνηκε ότι πιο ικανοποιητική λειτουργία
επιδεικνύει το δείγμα με χρόνο ανόπτησης τα 250s, όπως συνέβη και στην
προηγούμενη

περίπτωση.

Στο

σχήμα

19

παρουσιάζονται

χαρακτηριστικές

χωρητικότητας-τάσης για τα δείγματα αυτά υπό την επίδραση πόλωσης/παλμού που
εφαρμόζεται στην πύλη πριν τη λήψη των χαρακτηριστικών.
Από τις ηλεκτρικές μετρήσεις φαίνεται ότι η περίπτωση ανόπτησης για χρόνο 250s
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ολίσθηση, όπου μετά από παλμό 20V, 1s, παρατηρείται
ολίσθηση προς τις θετικές τιμές τάσης κατά 160mV. Με εφαρμογή αρνητικού παλμού 20V, 1s δεν παρατηρείται πλήρης αποφόρτιση της δομής, παρόλο που η
χαρακτηριστική ολισθαίνει προς αρνητικές τιμές της τάσης. Παρόμοια συμπεριφορά
συναντάται και στις δύο άλλες περιπτώσεις, μόνο που η ολίσθηση είναι πολύ μικρότερη.
Πιο συγκεκριμένα για ανόπτηση στα 200s, μετά από παλμό 20V, 1s, σημειώνεται
ολίσθηση 75mV, ενώ για το δείγμα με ανόπτηση στα 300s, μετά από παλμό 20V, 1s,
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Σχ. 19 Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης πυκνωτών με την εξής διαστρωμάτωση πύλης
3.5nm SiO2 / 2nm Ge / 10nm SiO2 - 17nm TEOS, μέταλλο πύλης Al και μελέτη της φόρτισης για
ανόπτηση στους 1000°C διάρκειας (α) 250s, (β) 200s και (γ) 300s .

παρατηρείται ολίσθηση 40mV. Στα δείγματα αυτά η χαρακτηριστική μετά από παλμό 20V, 1s δεν ολισθαίνει τόσο ώστε να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση, όπως
συνέβη και με το δείγμα των 250s.

6.4.4 MOSFETs μνήμης με στρώμα Ge κατασκευασμένο με εξάχνωση
Με τη διεργασία εξάχνωσης Ge με κανόνι ηλεκτρονίων που έδωσε τα καλύτερα
αποτελέσματα ως προς την ηλεκτρική συμπεριφορά των χωρητικοτήτων MOS
(φόρτιση-αποφόρτιση των νησίδων Ge) κατασκευάστηκαν και τρανζίστορ NMOS. Ο
χαρακτηρισμός τους έδειξε φαινόμενα μνήμης κατ’ αντιστοιχία με τα φαινόμενα των
πυκνωτών του σχήματος 17β. Στα τρανζίστορ, οι χαρακτηριστικές που ελήφθησαν είναι
Ids-Vgs, δηλαδή ρεύμα καναλιού διαμορφούμενο από την τάση στην πύλη. Τα
τρανζίστορ αυτά, βρίσκονται στην κατάσταση off αφού για να υπάρχει αγωγή ρεύματος
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Σχ. 20 Χαρακτηριστική Ids-Vgs τρανζίστορ NMOS με μήκος πύλης 1, 2,
4, 6, 8 και 10μm και εύρος καναλιού 40μm.

στο κανάλι πρέπει να σχηματιστεί στρώμα αναστροφής, το οποίο δημιουργείται με
επίδραση πεδίου από την πύλη εφαρμόζοντας θετικές τάσεις. Η λειτουργία αυτή
παρουσιάζεται στο σχήμα 18, όπου παρουσιάζεται μια τυπική χαρακτηριστική Ids-Vgs
ενός τρανζίστορ μήκους πύλης 1μm, 2μm, 4μm, 6μm, 8μm και 10μm. Από τις
χαρακτηριστικές παρατηρεί κανείς ότι η ένταση του ρεύματος διαρροής (ρεύμα στην
κατάσταση off) είναι 4×10-11Α, ενώ η κλίση (sub-threshold slope) είναι περίπου
230mV/dec. Η ένταση του ρεύματος του τρανζίστορ όταν αυτό βρίσκεται στην τάση
κατωφλίου είναι I D (Vth ) = 100

W
(nA) , όπου W το εύρος και L το μήκος του τρανζίστορ.
L

Από τη σχέση αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών IdsVgs, η τάση κατωφλίου των τρανζίστορ. Έτσι από τις χαρακτηριστικές του σχήματος 20,
προκύπτουν τάσεις κατωφλίου 3, 3.08, 3.18, 3.18, 3.19 και 3.23V για τα τρανζίστορ με
μήκος πύλης 1, 2, 4, 6, 8 και 10μm αντίστοιχα για τάση απαγωγού-πηγής Vds=0.1V.
Για την μέτρηση φαινομένων μνήμης στις διατάξεις MOSFET νανοκρυσταλλιτών
εφαρμόστηκαν θετικοί και αρνητικοί παλμοί όπως έγινε και προηγουμένως με τις
διατάξεις πυκνωτών MOS. Στο σχήμα 21 παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική Ids-Vgs ενός
τρανζίστορ μήκους πύλης 1μm και πλάτους 40μm, η οποία ολισθαίνει, μετά την
εφαρμογή κατάλληλων παλμών πόλωσης στην πύλη. Πιο συγκεκριμένα παρατηρεί
κανείς ότι μετά από εφαρμογή στην πύλη τάσης 8V για διάρκεια 1s η χαρακτηριστική
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Σχ. 21 Χαρακτηριστική Ids-Vgs τρανζίστορ NMOS με μήκος
πύλης 1μm και εύρος καναλιού 40μm υπό την επίδραση
παλμών 8V,1s και -8V,1s.

ολισθαίνει προς θετικότερες τιμές της τάσης, που σημαίνει ότι η τάση κατωφλίου του
τρανζίστορ αυξάνεται. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έγχυση ηλεκτρονίων από το
υπόστρωμα στο στρώμα Ge, τα οποία δημιουργούν ηλεκτρικό πεδίο τέτοιο ώστε για να
δημιουργηθεί στρώμα αναστροφής στο κανάλι η τάση στην πύλη πρέπει να καταστεί
μεγαλύτερη από πριν. Με εφαρμογή αρνητικού παλμού -8V διάρκειας 1s, η
χαρακτηριστική επαναφέρεται στην αρχική της θέση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το
στρώμα Ge αποφορτίστηκε και η πύλη επανήλθε στην αρχική της κατάσταση.
Το παράθυρο μνήμης με εφαρμογή αρνητικού-θετικού παλμού ±8V, διάρκειας 1s είναι
0.13V. Το παράθυρο αυτό προκαλεί αλλαγή στο προ-κατωφλίου ρεύμα κατά ένα
παράγοντα 2.8. Ο παράγοντας αυτός συνδυάζεται και με την κλίση της προ-κατωφλίου
χαρακτηριστικής, η οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για τα τρανζίστορ που
κατασκευάστηκαν είναι χαμηλή (230mV/dec), γεγονός που αντιστοιχεί σε μικρή
ευαισθησία-αξιοπιστία της μνήμης. Για τα συγκεκριμένα κύτταρα μνήμης λοιπόν, οι
αλλαγές στο ρεύμα είναι αρκετά χαμηλές, και είναι δύσκολα ανιχνεύσιμες για εφαρμογές
σε μνήμες.
Η σχέση που έχει το παράθυρο με τη διάρκεια του παλμού παρουσιάζεται στο σχήμα
22α. Για μικρές διάρκειες παλμών 8V (1s, 500ms, 100ms και 10ms) από το διάγραμμα
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Σχ. 22 (α) Ολίσθηση της τάσης κατωφλίου (ΔVth) σαν συνάρτηση της διάρκειας του
εφαρμοζόμενου παλμού 8V στην πύλη. (β) Καμπύλη συγκράτησης του φορτίου μετά από
φόρτιση με παλμό 8V,1s στην πύλη.

παρατηρεί κανείς μια εκθετική εξάρτηση. Για διάρκεια παλμού 10ms παρατηρείται
παράθυρο 30mV, δηλαδή για ελάττωση της διάρκειας του παλμού κατά δύο τάξεις
μεγέθους, στο παράθυρο σημειώνεται μείωση κατά 67%. Επίσης στο διάγραμμα
παρουσιάζεται η μεταβολή του παραθύρου και για μεγαλύτερους χρόνους (2s, 4s, 6s,
8s, 10s, 20s και 60s), όπου και παρατηρείται η αύξηση του παραθύρου να φτάνει σε
κόρο, ώστε μετά τα 20s να μη παρατηρείται σημαντική αύξηση.
Μια άλλη παράμετρος είναι ο χρόνος συγκράτησης του φορτίου στη δομή, ο οποίος
εκφράζει το πόσο γρήγορα χάνεται το φορτίο που έχει εισαχθεί στη δομή. Στο σχήμα
22β παρουσιάζεται το αποτέλεσμα των μετρήσεων για τη μελέτη της συγκράτησης του
φορτίου μετά από εφαρμογή παλμού 8V,1s. Για να γίνει η μέτρηση, αρχικά λαμβάνεται
η χαρακτηριστική C-V ενός πυκνωτή με σάρωση σε τιμές τάσεων προ του κατωφλίου.
Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο παλμός 8V, διάρκειας 1s και λαμβάνονται στη συνέχεια
διαδοχικά χαρακτηριστικές C-V μετά από χρόνους 1s, 2s, 7s, 20s, 70s, 200s, 700s,
2000s, 7000s, 10000s και 20000s, ώστε αθροιστικά να λαμβάνονται μετρήσεις ανά 1s,
2s, 10s, 30s, 100s, 300s, 103s, 3×103s, 104s, 2×104s και 4×104s. Από τις καμπύλες και
την ολίσθηση που παρατηρείται δίνεται μια εικόνα για το πόσο γρήγορα χάνεται το
φορτίο από τη δομή μετά την αφαίρεση της τάσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
παρατηρείται ότι το φορτίο αρχικά χάνεται με γρηγορότερο ρυθμό και στα 4×104s (~11h)
φαίνεται ότι έχει χαθεί το 65% του αρχικού φορτίου. Η κατάσταση τείνει σε κόρο μετά
από το χρόνο αυτό.
Στο σχήμα 23 παρουσιάζεται η χωρητικότητα συναρτήσει της τάσης σε χωρητικότητες
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MOS με μέταλλο πύλης ντοπαρισμένο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο υπό καταπόνηση με
παλμούς 10V διάρκειας 1s για τη φόρτιση και -10V διάρκειας 5s για την αποφόρτιση. Η
δομή αυτή ακολούθησε παράλληλα τις διεργασίες κατασκευής των τρανζίστορ και έτσι
αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά της πύλης των τρανζίστορ. Η συμπεριφορά αυτή είναι
εκείνη που διαμορφώνει και το ρεύμα στο κανάλι, όπως παρουσιάζεται στη
χαρακτηριστική Ids-Vgs του σχήματος 21. Κατά τη φόρτιση, η χαρακτηριστική ολισθαίνει
προς τα δεξιά που σημαίνει ότι ηλεκτρόνια εισέρχονται στη δομή της πύλης, τα οποία
δημιουργούν ένα πεδίο που ευνοεί τη συσσώρευση οπών στο κανάλι. Για την άρση
αυτού του πεδίου πρέπει να εφαρμοστεί μεγαλύτερη πόλωση στην πύλη προκειμένου
να δημιουργηθεί στρώμα αναστροφής, κάτι το οποίο για τη λειτουργία του κυττάρου
μεταφράζεται στο ότι το τρανζίστορ πλέον ανοίγει εφαρμόζοντας θετικότερες τιμές
τάσης στην πύλη σε σχέση με την αφόρτιστη δομή (σωστή λειτουργία κυττάρου
μνήμης).
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Tάση Πύλης [V]
Σχ. 23 Φόρτιση και αποφόρτιση χωρητικότητας με πύλη polySi, κατασκευασμένη παράλληλα με τις διεργασίες κατασκευής
των τρανζίστορ NMOS, υπό την επίδραση παλμών 10V,1s και 10V,5s.

6.4.5 Ο ρόλος των παγίδων στις μνήμες νανοκρυσταλλιτών
Κατά τον προγραμματισμό μια δομής μνήμης νανοκρυσταλλιτών, οι φορείς που
εγχέονται

από

το

υπόστρωμα

στην

αιωρούμενη

πύλη

νανοκρυσταλλιτών,

καταλαμβάνουν ένα αριθμό από τις διαθέσιμες ενεργειακές καταστάσεις. Αυτές μπορεί
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να είναι είτε ενεργειακές καταστάσεις στην
ζώνη

αγωγιμότητας

των

νανοκρυσταλλιτών (για τη ηλεκτρόνια), είτε
παγίδες. Οι παγίδες μπορεί να είναι στην
διεπιφάνεια

υποστρώματος-διηλεκτρικού,

στην διεπιφάνεια του νανοκρυσταλλίτη με
τη μήτρα του διηλεκτρικού, ή μέσα στον
ίδιο το νανοκρυσταλλίτη. Η ενεργειακές
στάθμες

που

σχετίζονται

με

το

νανοκρυσταλλίτη (διεπιφανειακές ή στον
όγκο του), βρίσκονται στο ενεργειακό

Σχ. 24 Ενεργειακές θέσεις των
παγίδων στο ενεργειακό χάσμα
του
νανοκρυσταλλίτη.
Ένα
ηλεκτρόνιο είναι πιο δύσκολο να
εγκαταλείψει μια παγίδα που
βρίσκεται βαθύτερα ενεργειακά,
με αποτέλεσμα να αυξάνει ο
χρόνος συγκράτησης της μνήμης.

χάσμα του νανοκρυσταλλίτη. Γενικά, ο
ρόλος των παγίδων σε διατάξεις μνημών
με νανοκρυσταλλίτες είναι πολύ σημαντικός και μπορεί να συνδεθεί με τους χρόνους
συγκράτησης του φορτίου στις διατάξεις αυτές. Η ενεργειακή τους θέση σχετίζεται με το
πόσο αργά η γρήγορα χάνεται το φορτίο από τη διάταξη και παράλληλα χαρακτηρίζει το
είδος των παγίδων ως ρηχές ή βαθιές. Για τα ηλεκτρόνια, ρηχή, μπορεί να θεωρηθεί μια
παγίδα που βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας του νανοκρυσταλλίτη, ενώ
ενεργειακές

στάθμες

σε

μεγαλύτερη

απόσταση

από

τη

ζώνη

αγωγιμότητας

χαρακτηρίζονται ως βαθιές (βλ. σχήμα 24). Αντίστοιχα φαινόμενα ισχύουν και για τις
οπές.
Όταν ένας φορέας έχει καταλάβει μια παγίδα που είναι ενεργειακά ρηχή, είναι πιο
εύκολο να περάσει πίσω στο υπόστρωμα από ότι ένας φορέας που έχει καταλάβει μια
βαθύτερη παγίδα. Για τον μηχανισμό με τον οποίο οι φορείς εγκαταλείπουν τις παγίδες
και τελικά επιστρέφουν στο υπόστρωμα αποφορτίζοντας τη δομή, ένα σενάριο θέλει
αρχικά τα ηλεκτρόνια με θερμική διέγερση να μεταβαίνουν στη ζώνη αγωγιμότητας του
νανοκρυσταλλίτη και στη συνέχεια με φαινόμενο σήραγγας να περνούν στο υπόστρωμα
(βλ. σχήμα 25). Μια άλλη δυνατότητα είναι ότι τα ηλεκτρόνια με φαινόμενο σήραγγας
μεταβαίνουν από τις παγίδες του νανοκρυσταλλίτη σε παγίδες στην διεπιφάνεια Si-SiO2.
Ο πρώτος μηχανισμός εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη θερμοκρασία σε σχέση
με τον δεύτερο, ώστε να σχετίζεται με την αποφόρτιση σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
Από τη μελέτη της μνήμης MOSFET με νησίδες Ge προκύπτει ότι το μικρό παράθυρο
θα μπορούσε να οφείλεται στην μικρή πυκνότητα των ενεργειακών καταστάσεων που
μπορούν να καταλάβουν τα ηλεκτρόνια που εγχέονται στο στρώμα του Ge. Η φύση των
Αντώνιος Φ. Ολζιέρσκυ
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Σχ. 25 Μηχανισμοί απώλειας φορτίου από παγίδες σε
δομή μνήμης νανοκρυσταλλιτών. Κατά τον ένα
μηχανισμό ένα ηλεκτρόνιο διεγείρεται θερμικά στη ζώνη
αγωγιμότητας του νανοκρυσταλλίτη από όπου και στη
συνέχεια περνά με φαινόμενο σήραγγας στη ζώνη
αγωγιμότητας του υπόστρωματος. Ο άλλος μηχανισμός
εμπλέκει μετάβαση από παγίδα στο νανοκρυσταλλίτη σε
παγίδα στο υπόστρωμα.

ενεργειακών καταστάσεων θα μπορούσε να είναι σύνθετη, δηλαδή ένας αριθμός να
είναι παγίδες στην διεπιφάνεια Ge-SiO2 και οι υπόλοιπες να είναι ενεργειακές
καταστάσεις στο στρώμα του Ge. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τη
συμπεριφορά της καμπύλης του σχήματος 22β, όπου αρχικά φαίνεται το φορτίο που
εισήχθη στη δομή να χάνεται πολύ γρήγορα, με το πέρας του χρόνου όμως να
παρατηρείται ελάττωση του ρυθμού απώλειας. Η γρήγορη αρχική απώλεια πιθανόν να
οφείλεται σε φορείς που καταλαμβάνουν πολύ ρηχές ενεργειακές καταστάσεις στο Ge,
ενώ το φορτίο που χάνεται αργά να οφείλεται σε κατάληψη παγίδων που βρίσκονται
βαθύτερα ενεργειακά.
Μια ακόμη παράμετρος που παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση του φορτίου στη
δομή είναι η ενεργειακή διαφορά στις ζώνες αγωγιμότητας και σθένους που προκύπτει
από τα διαφορετικά ενεργειακά χάσματα του Ge και Si. Αυτή η επίδραση εξαρτάται
σημαντικά από τη διαμόρφωση του ενεργειακού χάσματος των νανοκρυσταλλιτών Ge.
Σύμφωνα με εργασία των Niquet et. al [8], η μετατόπιση της ζώνης σθένους και
αγωγιμότητας ενός νανοκρυσταλλίτη Ge σε συνάρτηση με τη διάμετρό τους δίνεται από
τις ακόλουθες σχέσεις:
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EV (d ) = EV −

15143.8
d + 6.465d + 2.546

(6.1)

EC ( d ) = EC +

11863.7
d + 2.391d + 4.252

(6.2)
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Σχ. 26 (α) Διαμόρφωση του ενεργειακού χάσματος του Ge συναρτήσει του
μεγέθους τού νανοκρυσταλλίτη. (β) Σχηματική αναπαράσταση των ενεργειακών
ζωνών του Si σε σχέση με τo διαμορφούμενο ενεργειακό χάσμα ενός
νανοκρυσταλλίτη Ge με διάμετρο 2, 4 και 6nm.

Στο σχήμα 26α, παρουσιάζεται η διαμόρφωση του ενεργειακού χάσματος ενός
σφαιρικού νανοκρυσταλλίτη Ge σε συνάρτηση με τη διάμετρό του. Από το διάγραμμα
παρατηρεί κανείς ότι για τη ζώνη αγωγιμότητας σημειώνεται μετατόπιση κατά 1.552eV
για νανοκρυσταλλίτη 1nm, ενώ για νανοκρυσταλλίτη διαμέτρου 5nm η μετατόπιση είναι
0.287eV. Αντίστοιχα για τη ζώνη σθένους, για νανοκρυσταλλίτη 1nm σημειώνεται
μετατόπιση κατά 1.512eV, ενώ για διάμετρο 5nm κατά 0.253eV. Στο σχήμα 26β
παρουσιάζονται

συγκριτικά

οι

ενεργειακές

στάθμες

των

ζωνών

σθένους

και

αγωγιμότητας του Si και Ge καθώς το Ge διαμορφώνει το ενεργειακό χάσμα του για
νανοκρυσταλλίτες διαμέτρου 2, 4 και 6nm. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των ενεργειακών διαφορών των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας του Si
και Ge για διαμορφούμενο ενεργειακό χάσμα του Ge.
Από τα αποτελέσματα αυτά, παρατηρεί κανείς ότι η επίδραση που έχει στη συγκράτηση
των φορέων η διαφορά των ενεργειακών χασμάτων και η διαμόρφωση του χάσματος
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από πλευράς του Ge επηρεάζει περισσότερο τις

Διάμετρος
[nm]
2
4
6

οπές παρά τα ηλεκτρόνια. Αφού οι οπές
καταλαμβάνουν ενεργειακές καταστάσεις στη
ζώνη σθένους που είναι σημαντικά χαμηλότερες
από τις αντίστοιχες στο Si. Έτσι στην περίπτωση

Ec,Si-Ec,Ge

Ev,Si-Ev,Ge

-0.86
-0.54
-0.16

0,37
0,07
-0,22

Πίνακας 1 Ενεργειακές διαφορές
των
ζωνών
σθένους
και
αγωγιμότητας
του
Si
με
νανοκρυσταλλίτη Ge

κατά την οποία η δομή φορτιστεί με οπές και
αυτές καταλάβουν ενεργειακές στάθμες στη
ζώνη σθένους του νανοκρυσταλλίτη, τότε για η

μετάβασή τους πίσω στο υπόστρωμα Si, πρέπει να διέλθουν ενός επιπλέον φραγμού
που εισάγει η διαφορά των ενεργειακών ζωνών σθένους των δύο υλικών. Η εικόνα αυτή
ανατρέπεται, μόνο για πολύ μικρούς νανοκρυσταλλίτες (<2nm), οι οποίοι δεν
χρησιμοποιούνται πρακτικά σε εφαρμογές μνημών.

6.4

Συμπεράσματα κεφαλαίου

Στο

κεφάλαιο

αυτό

μελετήθηκε

η

ηλεκτρική

συμπεριφορά

στρώματος

Ge

ενσωματωμένοy σε μήτρα SiO2 σε σχέση με φαινόμενα μνήμης. Η ενσωμάτωση
πραγματοποιείται αναπτύσσοντας το Ge πάνω σε στρώμα θερμικού οξειδίου σήραγγας
πάχους 3.5nm και καλύπτοντας με SiO2. Η παρασκευή έγινε και με μεθόδους
σχηματοποίησης για τη λήψη διατεταγμένων συστοιχιών νανοκρυσταλλιτών Ge (lift-off)
και με τρεις διαφορετικές τεχνικές: επιταξία μοριακής δέσμης, εξάχνωση με κανόνι
ηλεκτρονίων

και

τέλος

με

ιονοβολή,

για

τη

λήψη

τυχαία

κατανεμημένων

νανοκρυσταλλιτών Ge. Για τη βελτιστοποίηση της μήτρας μελετήθηκαν ξεχωριστά,
απουσία του Ge, στρώματα θερμικού οξειδίου / οξειδίου TEOS.
Στην

περίπτωση

ενσωματωμένου

σε

μήτρα

SiO2,

διδιάστατου

στρώματος

διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών Ge, ανεπτυγμένων πάνω σε οξείδιο σήραγγας
ύστερα από λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης και lift-off, παρατηρεί κανείς φόρτιση με
οπές για σάρωση 1 ↔ −4V με παράθυρο 0.19V. Η φόρτιση αυτή δικαιολογείται από τη
φορά του βρόχου, η οποία είναι ανάποδα με τη φορά των δεικτών ρολογιού, και έτσι
φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα φόρτιση με οπές προερχόμενες από το υπόστρωμα. Λόγω
του γεγονότος ότι είναι γνωστή η πυκνότητα και το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών,
μπορεί να κάνει κανείς μια εκτίμηση για τον αριθμό των οπών που έχουν καταλάβει
ενεργειακές καταστάσεις μέσα στους νανοκρυσταλλίτες Ge.
Για την ανάπτυξη και κρυστάλλωση στρώματος ξεχωριστών νησίδων Ge ανάμεσα σε
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SiO2, μελετήθηκε η επίδραση βημάτων θερμικής ανόπτησης και παρατήρηση σε
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). Η μικροσκοπία ΤΕΜ έδειξε ότι σε καμία από
όλες τις περιπτώσεις δεν παρατηρούνται ξεχωριστοί νανοκρυσταλλίτες Ge. Αυτό που
παρατηρείται είναι αρχικά να υπάρχει ένα άμορφο στρώμα Ge ανάμεσα στις δύο
στρώσεις SiO2 (σήραγγας και ελέγχου), το οποίο να επηρεάζεται σημαντικά από τη
δέσμη των ηλεκτρονίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατήρησης, το στρώμα του Ge
μεταβάλλεται και ύστερα από παρατεταμένη έκθεση στη δέσμη, διάρκειας μερικών
λεπτών, το Ge έχει σχηματίσει νησίδες. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε όλα τα
δείγματα ανεξάρτητα από την τεχνική εναπόθεσης του Ge ή του τρόπου και χρόνου της
θερμικής ανόπτησης.
Από δείγματα που κατασκευάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά με σκοπό την
εύρεση μιας διεργασίας για την υλοποίηση του οξειδίου μήτρας, αναδείχθηκε μία
διεργασία όπου το οξείδιο σήραγγας παρασκευάζεται στους 850°C για 8min με δύο
διαδοχικά βήματα ανόπτησης σε ατμόσφαιρα N2 στους 850°C για 15min και στους
920°C για 15min και το οξείδιο ελέγχου παρασκευάζεται σε θάλαμο LPCVD με πίεση
στα 300mTorr, ροή του αερίου TEOS στα 40sccm σε θερμοκρασία 710°C για χρόνο
135s με ανόπτηση στους 780°C για 30min σε ατμόσφαιρα αζώτου. Στην τελική διάταξη
(τρανζίστορ ή πυκνωτής) η ανόπτηση του Al γίνεται σε 320°C για 20min σε ατμόσφαιρα
αζώτου.
Αναπτύσσοντας το Ge με τη διεργασία επιταξίας μοριακής δέσμης, τα βέλτιστα
αποτελέσματα παρουσιάζονται για εναπόθεση 1nm Ge και in-situ ανόπτηση στους
650°C. Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τέτοιων δομών δείχνει ότι είναι δυνατό η δομή να
φορτιστεί με ηλεκτρόνια με τη χαρακτηριστική C-V να σημειώνει ολίσθηση προς θετικές
τιμές της τάσης. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ολίσθηση μέχρι και 2.48V για
παλμό 18V,1s. Μετά από την φόρτιση της δομής δεν είναι δυνατή η αποφόρτισή της,
ενώ φόρτιση με οπές δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφού το οξείδιο ελέγχου, μετά από
εφαρμογή παλμών -16V, αρχίζει να διαρρέει, με αποτέλεσμα ηλεκτρόνια προερχόμενα
από την πύλη να φορτίζουν τη δομή. Η επίδραση του φωτισμού κατά τη διάρκεια
εφαρμογής θετικών παλμών παίζει ρόλο στο μέγεθος της ολίσθησης. Όταν το δείγμα
φωτίζεται κατά τη διάρκεια του παλμού, η ολίσθηση είναι μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα,
ένας παλμός 15V,1s στο σκοτάδι προκαλεί ολίσθηση 0.76V, ενώ ο ίδιος παλμός με φως
οδηγεί σε ολίσθηση κατά 1V, δηλαδή αύξηση κατά 0.24V.
Χρησιμοποιώντας διεργασία εξάχνωσης Ge με κανόνι ηλεκτρονίων, αναδεικνύονται
φαινόμενα μνήμης για εναπόθεση 2nm Ge, ανάπτυξη του διηλεκτρικού ελέγχου με
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ιονοβολή SiO2 (10nm) και LPCVD TEOS (17nm) με εφαρμογή ταχείας θερμικής
ανόπτησης στους 1000°C για 250s σε ατμόσφαιρα Ar. Τα δείγματα που μετρήθηκαν
ηλεκτρικά, κατασκευασμένα σύμφωνα με τη διεργασία αυτή, παρουσιάζουν φαινόμενα
μνήμης, όπου οι χαρακτηριστικές πυκνωτών και τρανζίστορ φανερώνουν ότι η δομή
μπορεί να φορτιστεί με ηλεκτρόνια και να αποφορτιστεί κανονικά με εφαρμογή θετικού
και αρνητικού παλμού αντίστοιχα. Παρόλ’ αυτά, το μέγεθος του παραθύρου είναι μικρό
(0.13V για παλμό ±8V διάρκειας 1s και δεν είναι αρκετό ώστε να διαχωρίσει τις
καταστάσεις on και off. Επίσης η συγκράτηση του φορτίου δεν είναι ικανοποιητική, αφού
μετά από χρόνο 27h έχει χαθεί περίπου το 70% του αρχικού φορτίου.
Στα δείγματα που αναπτύχθηκαν με την τεχνική της ιονοβολής, φαινόμενα μνήμης
παρουσιάστηκαν για εναπόθεση 2nm Ge με ανόπτηση στους 1000°C για 250s.
Παρατηρήθηκε φόρτιση με ηλεκτρόνια όπου μετά από παλμό 20V διάρκειας 1s,
σημειώνεται ολίσθηση προς τις θετικές τιμές τάσης κατά 160mV. Πλήρης αποφόρτιση
της δομής δεν επιτυγχάνεται. Με εφαρμογή αρνητικού παλμού -20V διάρκειας 1s η
χαρακτηριστική ολισθαίνει προς αρνητικές τιμές της τάσης, αλλά δεν φτάνει στην
αρχική.
Η ερμηνεία της ηλεκτρικής συμπεριφοράς των διατάξεων που μελετήθηκαν είναι αρκετά
δύσκολη και αυτό προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
από το TEM, δεν λαμβάνεται εξ’ αρχής ένα διδιάστατο στρώμα ξεχωριστών
νανοκρυσταλλιτών ενσωματωμένων σε SiO2 στο οποίο θα μπορούσαν να αποδοθούν
φαινόμενα φόρτισης. Παρόλ’ αυτά κάποιες γενικές παρατηρήσεις θα μπορούσαν να
γίνουν, ως εξής:
Τα δείγματα προερχόμενα από την εξάχνωση και την ιονοβολή, δίνουν μικρό παράθυρο
με εξαίρεση τα δείγματα από το MBE, τα οποία δίνουν μεγάλη ολίσθηση και δεν
μπορούν να αποφορτιστούν. Το μέγεθος της ολίσθησης δείχνει ότι υπάρχει αρκετά
μεγάλη πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων οι οποίες μπορούν να καταληφθούν από
ηλεκτρόνια, φορτίζοντας τη δομή. Γενικά, η αδυναμία αποφόρτισης ή οι μεγάλοι χρόνοι
συγκράτησης οφείλονται στην αποθήκευση φορέων όχι σε ενεργειακές καταστάσεις
μέσα στη ζώνη αγωγιμότητας των νανοκρυσταλλιτών, αλλά σε παγίδες οι οποίες
βρίσκονται ενεργειακά χαμηλότερα από την ακμή της ζώνης αγωγιμότητας του
καναλιού. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια ερμηνεία ότι το στρώμα που αναπτύσσεται
στα δείγματα προερχόμενα από το MBE είναι γεμάτο με παγίδες των οποίων η
πυκνότητα είναι αρκετά μεγάλη, λόγω του μεγάλου παραθύρου που παρατηρείται. Η
θέση των παγίδων πρέπει να βρίσκεται ενεργειακά πολύ χαμηλά, λόγω ακριβώς του ότι
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είναι δύσκολο να αποφορτιστούν με εφαρμογή ηλεκτρικής ή θερμικής διέγερσης.
Η αντίθετη εικόνα παρατηρείται στα δείγματα στα οποία το Ge έχει αναπτυχθεί είτε με
ιονοβολή είτε με εξάχνωση από κανόνι ηλεκτρονίων. Αν και συγκριτικά πολύ καλύτερη
συμπεριφορά παρουσιάζουν τα δείγματα από την εξάχνωση, η γενική εικόνα δεν είναι
ικανοποιητική. Το πολύ μικρό παράθυρο συνηγορεί στο ότι το στρώμα Ge δεν
λειτουργεί ως αποθηκευτικό μέσο για το φορτίο, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο αφού
οι εικόνες TEM δεν δείχνουν ξεχωριστούς νανοκρυσταλλίτες. Η μικρή ολίσθηση των
χαρακτηριστικών μπορεί να δικαιολογηθεί πιθανόν από τη φόρτιση μικρού αριθμού
ενεργειακών καταστάσεων-παγίδων. Ο μικρός χρόνος συγκράτησης είναι μια ένδειξη ότι
οι παγίδες αυτές είναι ρηχές ώστε οι φορείς που παγιδεύονται να μην μπορούν να
αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί.
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Συμπεράσματα

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν τρόποι με τους οποίους
μπορεί κανείς να κατασκευάσει δομές συστοιχιών κβαντικών τελειών Ge με προοπτική
να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μη-πτητικών μνημών νανοκρυσταλλιτών. Για την
πραγματοποίηση

των

συστοιχιών

χρησιμοποιήθηκαν

τεχνικές

σχηματοποίησης

λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης σε υπόστρωμα Si με ανεπτυγμένο SiO2 σήραγγας.
Στα πλαίσια εύρεσης μιας βέλτιστης διεργασίας για την αποτύπωση του σχεδίου, έγινε
μελέτη των λιθογραφικών επιδόσεων της ρητίνης PMMA συνδυάζοντας μετρήσεις
καμπυλών αντίθεσης, μετρήσεις ρυθμού διάλυσης (DRM) και χαρακτηρισμό δομών
υψηλής διακριτικής ικανότητας με SEM. Στη διερεύνηση αυτή μελετήθηκαν τα σχήματα
εμφανιστών MIBK:IPA και IPA:H2O σε ευρύ φάσμα αναλογιών σε συνδυασμό με
ποικιλία διαφορετικών μοριακών βαρών (15k, 120k, 443k, 996k) της ρητίνης PMMA.
Από τα αποτελέσματα των μελετών φάνηκε ότι η εμφάνιση με IPA:H2O σε αναλογία 7:3
παρέχει τον καλύτερο συνδυασμό ευαισθησίας και εύρος διεργασίας και σε συνδυασμό
με ρητίνη PMMA 996k, προσφέρει τα καλύτερα λιθογραφικά αποτελέσματα.
Με βάση τις μελέτες αυτές κατασκευάστηκαν συστοιχίες νανο-οπών που αποτελούν το
βασικό

σχεδιασμό

για

την

υλοποίηση

διατεταγμένων

κβαντικών

τελειών.

Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των δόσεων σε σχέση με την πυκνότητα των οπών για
την ανάδειξη της βέλτιστης διακριτικής ικανότητας. Η βέλτιστη διακριτική ικανότητα, που
επιτεύχθηκε, ήταν οπές διαμέτρου ~45nm. Επιπλέον, το βέλτιστο υλοποιήσιμο
διάστημα μεταξύ των οπών χωρίς να συμβεί αλληλοεπικάλυψη ήταν 100nm.
Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή
διατεταγμένων κβαντικών τελειών Ge. Προκειμένου να γίνει αυτό, αναπτύχθηκαν
τέσσερις διαφορετικές διεργασίες εκ των οποίων οι τρεις εκμεταλλεύονται την επιλεκτική
επιταξία και μια την τεχνική του lift-off. Η επιλεκτική επιταξία πραγματοποιήθηκε σε
σχηματοποιημένα υποστρώματα μέσω λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης συστοιχιών
νανο-οπών και μεταφορά του σχεδιασμού με εγχάραξη του υποκείμενου οξειδίου. Με τη
διαδικασία αυτή αναπαράγονται οι συστοιχίες των νανο-οπών στο οξείδιο, ώστε να
αποκαλύπτεται το υπόστρωμα πυριτίου στον πυθμένα των οπών. Η μελέτη της
επιλεκτικής επιταξίας έγινε σε υποστρώματα με οπές στο οξείδιο και με εγχαραγμένα Vgrooves στο Si μέσα στις οπές. Η επιλεκτική ανάπτυξη ήταν επιτυχής και είναι δυνατό
να αναπτυχθεί μια κβαντική τελεία ανά οπή, εάν το παράθυρο μέσα στο οποίο γίνεται η
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ανάπτυξη είναι μικρότερο από 270nm. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκαν συστοιχίες
κβαντικών τελειών Ge με μέγεθος και αποστάσεις 125nm. Για την εφαρμογή στις
μνήμες, οι νησίδες Ge που βρίσκονται σε επαφή με το υπόστρωμα του πυριτίου, πρέπει
να απομονωθούν από το υπόστρωμα με στρώμα διηλεκτρικού. Προς τον σκοπό αυτό,
επιχειρήθηκε διαδικασία οξείδωσης, ώστε να δημιουργηθεί οξείδιο του πυριτίου κάτω
από τη νησίδα Ge. Η διεργασία αυτή όμως αποδείχθηκε αδύνατη, καθόσον το Ge
διαχέεται γρήγορα προς την διεπιφάνεια του Si και εμποδίζει τη δημιουργία οξειδίου
ανάμεσα στην νησίδα και το υπόστρωμα.
Η εναλλακτική τεχνολογία που εφαρμόστηκε ήταν η τεχνική του lift-off σε
σχηματοποιημένη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί Ge με εξάχνωση. Με την τεχνική
αυτή λαμβάνονται συστοιχίες κβαντικών τελειών Ge κατευθείαν πάνω σε οξείδιο
σήραγγας. Έτσι δεν χρειάζεται βήμα οξείδωσης προκειμένου να κατασκευαστεί οξείδιο
σήραγγας κάτω από το Ge. Με τη διεργασία αυτή κατασκευάστηκαν επιτυχώς
συστοιχίες νησίδων Ge μεγέθους ~50nm με αποστάσεις 200nm, ενσωματώθηκαν σε
μήτρα SiO2 και κατασκευάστηκε πυκνωτής MOS με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες
Ge. Σαρώνοντας την περιοχή 1 ↔ −4V παρατηρείται υστέρηση με τη φορά να είναι
αντίστροφη της φοράς των δεικτών ρολογιού, δηλαδή φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα
φόρτιση με οπές. Η ολίσθηση της τάσης επιπέδων ζωνών έδωσε ένα παράθυρο εύρους
0.19V. Λόγω του γεγονότος ότι είναι γνωστή η πυκνότητα και το μέγεθος των
νανοκρυσταλλιτών μπορεί να κάνει κανείς μια εκτίμηση για τον αριθμό των ενεργειακών
καταστάσεων στους νανοκρυσταλλίτες Ge που έχουν καταληφθεί από φορείς.
Επίσης χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές τεχνικές ανάπτυξης: επιταξία μοριακής
δέσμης, εξάχνωση με κανόνι ηλεκτρονίων και ιονοβολή, για τη λήψη τυχαία
κατανεμημένων νανοκρυσταλλιτών Ge σε μήτρα SiO2, μελετήθηκε η ηλεκτρική
συμπεριφορά

της

δομής

σε

σχέση

με

φαινόμενα

μνήμης.

Η

ενσωμάτωση

πραγματοποιείται αναπτύσσοντας το Ge πάνω σε στρώμα θερμικού οξειδίου σήραγγας
πάχους 3.5nm και καλύπτοντας με SiO2. Για τη βελτιστοποίηση της δομής μελετήθηκαν
ξεχωριστά, απουσία του Ge, στρώματα θερμικού οξειδίου / οξειδίου TEOS. Το θερμικό
οξείδιο σήραγγας παρασκευάζεται στους 850°C για 8min με δύο διαδοχικά βήματα
ανόπτησης σε ατμόσφαιρα N2 στους 850°C για 15min και στους 920°C για 15min, ενώ
το οξείδιο ελέγχου παρασκευάζεται σε θάλαμο LPCVD με πίεση στα 300mTorr, ροή του
αερίου TEOS στα 40sccm σε θερμοκρασία 710°C για χρόνο 135s με ανόπτηση στους
780°C για 30min σε ατμόσφαιρα αζώτου.
Για

την

ανάπτυξη
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ενσωματωμένων σε μήτρα SiO2, μελετήθηκε η επίδραση βημάτων ταχείας ή συνήθους
θερμικής ανόπτησης και παρατήρηση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). Η
μικροσκοπία ΤΕΜ έδειξε ότι το στρώμα του Ge παρέμεινε άμορφο, χωρίς να
κρυσταλλώνεται κατά τα διάφορα βήματα θερμικής ανόπτησης που εφαρμόστηκαν.
Αντίθετα, αυτό που παρατηρείται είναι ότι το άμορφο στρώμα Ge ανάμεσα στα δύο
στρώματα SiO2, κρυσταλλώνεται ταχύτατα κατά τον βομβαρδισμό από τη δέσμη των
ηλεκτρονίων κατά την παρατήρηση των δειγμάτων στο TEM. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρατήρησης, το στρώμα του Ge μεταβάλλεται, ενώ ύστερα από παρατεταμένη έκθεση
στη

δέσμη,

διάρκειας

μερικών

λεπτών,

το

Ge

έχει

σχηματίσει

νησίδες

νανοκρυσταλλιτών. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε σε όλα τα δείγματα, ανεξάρτητα
από την τεχνική εναπόθεσης του Ge ή του τρόπου και χρόνου της θερμικής ανόπτησης.
Αναπτύσσοντας το Ge με τη διεργασία επιταξίας μοριακής δέσμης, τα βέλτιστα
αποτελέσματα παρουσιάζονται για εναπόθεση 1nm Ge και in-situ ανόπτηση στους
650°C για 30min. Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τέτοιων δομών δείχνει ότι η δομή μπορεί
να φορτιστεί με ηλεκτρόνια με τη χαρακτηριστική C-V να σημειώνει ολίσθηση προς
θετικές τιμές της τάσης. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ολίσθηση μέχρι και 2.48V
για παλμό 18V,1s. Μετά από την φόρτιση της δομής δεν είναι δυνατή η αποφόρτισή
της, ενώ φόρτιση με οπές δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφού το οξείδιο ελέγχου, μετά από
εφαρμογή παλμών -16V, ξεκινά να διαρρέει και ηλεκτρόνια προερχόμενα από την πύλη
φορτίζουν τη δομή. Η επίδραση του φωτισμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής θετικών
παλμών επηρεάζει το μέγεθος της ολίσθησης της τάσης επιπέδων ζωνών της
χωρητικότητας MOS. Όταν το δείγμα φωτίζεται κατά τη διάρκεια του παλμού, η
ολίσθηση είναι μεγαλύτερη. Πιο συγκεκριμένα, ένας παλμός 15V,1s στο σκοτάδι
προκαλεί ολίσθηση 0.76V, ενώ με φως οδηγεί σε ολίσθηση 1V, δηλαδή αύξηση της
ολίσθησης κατά 0.24V.
Χρησιμοποιώντας διεργασία εξάχνωσης Ge με κανόνι ηλεκτρονίων, κατασκευάστηκαν
επιτυχώς δομές που παρουσιάζουν φαινόμενα μνήμης με τις εξής συνθήκες
παρασκευής: εναπόθεση 2nm Ge, ανάπτυξη του διηλεκτρικού ελέγχου με ιονοβολή
SiO2 (10nm) / LPCVD TEOS (17nm) με εφαρμογή ταχείας θερμικής ανόπτησης στους
1000°C για 250s σε ατμόσφαιρα Ar. Τα δείγματα που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τη
διεργασία αυτή, παρουσιάζουν φαινόμενα μνήμης, με φόρτιση με ηλεκτρόνια από το
υπόστρωμα και αποφόρτιση με εφαρμογή θετικού και αρνητικού παλμού αντίστοιχα. Το
μέγεθος του παραθύρου που ελήφθη είναι 0.13V για παλμό ±8V διάρκειας 1s, το οποίο
κρίνεται σχετικά μικρό για τον αξιόπιστο διαχωρισμό των καταστάσεων on και off.
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Επίσης η συγκράτηση του φορτίου επιδέχεται βελτίωσης, αφού μετά από χρόνο 27h
έχει χαθεί περίπου το 70% του αρχικού φορτίου. Η απώλεια αυτή του φορτίου οφείλεται
κυρίως στο λεπτό πάχος του οξειδίου σήραγγας.
Στα δείγματα που αναπτύχθηκαν με την τεχνική της ιονοβολής, φαινόμενα μνήμης
παρουσιάστηκαν για εναπόθεση 2nm Ge με ανόπτηση στους 1000°C για 250s.
Παρατηρήθηκε φόρτιση με ηλεκτρόνια όπου μετά από παλμό 20V διάρκειας 1s,
σημειώνεται ολίσθηση προς τις θετικές τιμές τάσης κατά 160mV. Πλήρης αποφόρτιση
της δομής δεν επιτυγχάνεται. Με εφαρμογή αρνητικού παλμού -20V διάρκειας 1s η
χαρακτηριστική ολισθαίνει προς αρνητικές τιμές της τάσης, αλλά δεν φτάνει στην αρχική
της τιμή
Η ερμηνεία της ηλεκτρικής συμπεριφοράς των διατάξεων που μελετήθηκαν είναι αρκετά
δύσκολη και αυτό προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι σύμφωνα με τις παρατηρήσεις
από το TEM, δεν λαμβάνεται εξ’ αρχής ένα διδιάστατο στρώμα ξεχωριστών
νανοκρυσταλλιτών, ενσωματωμένων σε SiO2 στο οποίο θα μπορούσαν να αποδοθούν
φαινόμενα φόρτισης. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η φόρτιση γίνεται σε βαθιές
παγίδες στο στρώμα του Ge.
Τα δείγματα προερχόμενα από την εξάχνωση και την ιονοβολή, δίνουν μικρό παράθυρο
μνήμης με εξαίρεση τα δείγματα από το MBE, τα οποία δίνουν μεγάλη ολίσθηση της
τάσης των επιπέδων ζωνών της χωρητικότητας MOS, όμως δεν μπορούν να
αποφορτιστούν με εφαρμογή αντίθετης τάσης. Το μέγεθος της ολίσθησης δείχνει ότι
υπάρχει αρκετά μεγάλη πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, οι οποίες μπορούν να
καταληφθούν από ηλεκτρόνια, φορτίζοντας τη δομή. Η αδυναμία αποφόρτισης ή οι
μεγάλοι χρόνοι συγκράτησης του φορτίου δείχνουν ότι οι καταστάσεις αυτές
αντιστοιχούν σε βαθιές ενεργειακές στάθμες στην δομή σε σχέση με τις ενεργειακές
στάθμες του Si στο υπόστρωμα.
Στα δείγματα στα οποία το Ge έχει αναπτυχθεί είτε με ιονοβολή είτε με εξάχνωση από
κανόνι ηλεκτρονίων, είναι δυνατή η φόρτιση και αποφόρτιση. Συγκριτικά πολύ καλύτερη
συμπεριφορά παρουσιάζουν τα δείγματα από την εξάχνωση, που παρουσίασαν σωστή
συμπεριφορά φόρτισης και αποφόρτισης της δομής με παλμούς ±8V και διάρκειας 1s.
Τα δείγματα αυτά επιδέχονται βελτίωσης, ώστε να αυξηθεί το παράθυρο μνήμης, που
ήταν γενικά μικρό, και ο χρόνος συγκράτησης του φορτίου στη δομή, που επίσης ήταν
μικρός.
Γενικά, η παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ακολουθεί τη στρατηγική «από
πάνω προς τα κάτω» (top-down) αφού ξεκινά από κάτι γενικό, που είναι το δισκίο
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πυριτίου, και με διαδοχικές διεργασίες σχηματοποίησης και εναπόθεσης, καταλήγει στην
κατασκευή των τρανζίστορ, που αποτελούν το χαμηλότερο επίπεδο ενός κυκλώματος.
Η υλοποίηση νανοκρυσταλλιτών με χρήση τεχνικών «από κάτω προς τα πάνω» (topdown), όπως είναι η σχηματοποίηση πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας, αποτελεί μια
δύσκολη, χρονοβόρα και δαπανηρή προσέγγιση για μαζική παραγωγή. Θα υποστήριζε
κανείς ότι η στρατηγική «από κάτω προς τα πάνω» με τεχνικές αυτο-οργάνωσης,
ταιριάζει περισσότερο στη νανοτεχνολογία, αλλά συνετότερο είναι να πει κανείς ότι οι
δύο στρατηγικές θα πρέπει να εφαρμόζονται συνεργικά. Το κόστος των διεργασιών
λιθογραφίας-εγχάραξης για την υλοποίηση δομών εξαιρετικά χαμηλών διαστάσεων
αυξάνεται εξαιρετικά και καθίσταται ασύμφορο για τη μαζική παραγωγή. Στο σημείο
αυτό έρχεται να συνεισφέρει η στρατηγική της αυτο-οργάνωσης που θα μπορούσε να
υλοποιήσει τις νανο-δομές μαζικά και με ελάχιστο κόστος συγκριτικά με την ομόλογη
στρατηγική «από πάνω προς τα κάτω».
Στα πλαίσια της διατριβής, κατασκευάστηκαν με επιτυχία συστοιχίες διατεταγμένων
νανοκρυσταλλιτών Ge, στηριγμένες σε διεργασίες σχηματοποίησης υψηλής διακριτικής
ικανότητας. Παρόλ’ αυτά, φάνηκε ότι πρόκειται για μια δύσκολη κατασκευαστικά λύση
με πολλές παραμέτρους και δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη βιομηχανία. Η
συνεισφορά της όμως σε ζητήματα ερμηνείας της συμπεριφοράς και της φόρτισης θα
χαρακτηριζόταν αρκετά σημαντική, αφού από μια συστοιχία διατεταγμένων και
ομοιόμορφων νανοκρυσταλλιτών είναι ευκολότερο να εξαχθούν συμπεράσματα σε
σχέση με ένα στρώμα τυχαία διατεταγμένων νανοκρυσταλλιτών, των οποίων το μέγεθος
και η μορφή τους ποικίλει.
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