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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η έρευνα, στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αφορά τη μελέτη, κατασκευή και 
χαρακτηρισμό δισδιάστατων στρωμάτων νανοκρυσταλλιτών πυριτίου σε πολύ λεπτά 
στρώματα διοξειδίου του πυριτίου για χρήση σε διατάξεις μη πτητικών μνημών. Οι 
σημερινές συμβατικές διατάξεις μη πτητικών μνημών αποτελούνται από ένα στρώμα 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου ανάμεσα στο διοξείδιο πυριτίου της πύλης ενός n-
MOSFET. Το στρώμα αυτό χωρίζεται από το υπόστρωμα πυριτίου με διοξείδιο 
πυριτίου πάχους πάνω από ~5nm. Το όριο αυτό στο πάχος του διηλεκτρικού 
οφείλεται στο ότι, αν το διοξείδιο παρουσιάζει διαρροή σε ένα σημείο του οξειδίου, 
όλο το φορτίο της μνήμης θα διαρρεύσει προς το υπόστρωμα. Αν, αντί για το συνεχές 
στρώμα αποθήκευσης φορτίου, χρησιμοποιηθεί ένα στρώμα νανοκρυσταλλιτών, το 
φορτίο θα κατανέμεται σε κάθε ένα νανοκρυσταλλίτη, ώστε, αν υπάρχει τοπικά 
διαρροή στο οξείδιο, μόνο μέρος του φορτίου θα χαθεί, και κατά συνέπεια στατιστικά 
η μνήμη θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό επιτρέπει σμίκρυνση του πάχους του 
οξειδίου, ώστε να ακολουθείται και στις μνήμες η τάση σμίκρυνσης των διαστάσεων 
που ακολουθείται σε λογικά κυκλώματα CMOS.   
  Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής κατασκευάσαμε δισδιάστατο στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών  πυριτίου ενσωματωμένο μέσα σε πολύ λεπτά  στρώματα 
διοξειδίου του πυριτίου ακολουθώντας μια  διαδικασία που χωρίζεται σε τρία στάδια:  

1) με θερμική οξείδωση αναπτύχθηκε λεπτό οξείδιο πυριτίου (tunneling ) πάνω 
σε υπόστρωμα πυριτίου 

2) με διαδικασία χημικής εναπόθεσης ατμών σε χαμηλή πίεση (LPCVD)   έγινε 
εναπόθεση λεπτού υμενίου άμορφου πυριτίου  

3) μέσα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας παρουσία αζώτου έγινε κρυστάλλωση 
στερεής φάσης του άμορφου πυριτίου και στην συνέχεια θερμική οξείδωση 
στον ίδιο φούρνο. 

  Ακολούθησε χαρακτηρισμός της δομής με  Μικροσκοπία ΤΕΜ  όπου 
προσδιορίστηκαν τα πάχη των στρωμάτων καθώς και το μέγεθος των 
νανοκρυσταλλιτών. Παράλληλα έγινε ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των δομών με 
μετρήσεις χωρητικότητας–τάσης  και ρεύματος-τάσης για να διερευνηθούν οι 
δυνατότητες φόρτισης του νανοκρυσταλλικού στρώματος. Προσπαθώντας να 
αυξήσουμε την πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών έγινε εμβάπτιση του οξειδωμένου 
δισκιδίου πριν την εναπόθεση άμορφου πυριτίου μέσα σε αραιό διάλυμα HF, γεγονός 
που είχε άμεση επίπτωση  στην αποθήκευση φορτίου στην δομή. Παράλληλα 
κατασκευάσαμε και συνθετότερες δομές με διπλό στρώμα νανοκρυσταλλιτών για 
βελτίωση του χρόνου διατήρησης του αποθηκευμένου φορτίου. 
    Τέλος κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο μνήμες νανοκρυσταλλιτών  πυριτίου 
τύπου n-MOSFET βασισμένες στην παραπάνω διαδικασία δημιουργίας στρώματος 
νανοκρυσταλλιτών ενσωματωμένων μέσα στο SiOB2B  σε απόσταση «σήραγγας» 
(3.5nm)  από το υπόστρωμα πυριτίου και έγινε διεξοδική μελέτη των ιδιοτήτων τους. 
Οι μνήμες αυτές παρουσίασαν παράθυρο μνήμης της τάξης των 0.5V κατόπιν 
πλήρους φόρτισης και εκφόρτισης τους με παλμούς πλάτους 7V και -8V αντίστοιχα  
διάρκειας 100 ms. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν ικανοποιητική λειτουργία 
για εφαρμογή σε μνήμες. Η προτεινόμενη διαδικασία είναι μια απλή και αξιόπιστη 
διαδικασία για την κατασκευή μνημών νανοκρυσταλλιτών πυριτίου. 

 v



 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………….1 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ…………….3 

1.1 Η περίπτωση του εκτεταμένου τρισδιάστατου ημιαγωγού………………...4 
1.2 Χαμηλοδιάστατα Συστήματα (Low dimensional systems)………………...5 

1.2.1 Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων…………………………………..5 
1.2.2 Κβαντικές τελείες………………………………………………………...7 
1.2.3 Φαινόμενο σήραγγας……………………………………………………..8 
1.2.4 Φαινόμενα ενός ηλεκτρονίου (single electron)………………………….11 
1.2.5 Φραγή Coulomb (Coulomb Blockade)………………………………….12 

1.3 Συμπεράσματα………………………………………………………….…13 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΝΗΜΕΣ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ…………..15 
2.1 Μη πτητικές μνήμες αιωρούμενης πύλης πολυκρυσταλλικού πυριτίου  
            (Floating gate τρανζίστορ)…………………………………………………17 
2.2 Μνήμη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου……………………………………….20 

2.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη λειτουργία της διάταξης  
            μνήμης νανοκρυσταλλιτών και τις επιδόσεις της……………………..…22 

α)  Το μέγεθος του νανοκρυσταλλίτη (κβαντική τελεία αποθήκευσης 
     φορτίου)…………………………………………………………….…23 
β)  Το πάχος του οξειδίου ελέγχου………………………………….……24 
γ)  Το πάχος του οξειδίου έγχυσης (tunneling oxide)…………………….24 
δ)  Το πλήθος των αποθηκευμένων ηλεκτρονίων……………………...…25 

2.3       Συμπεράσματα………………………………………………………...……26 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ ΛΕΠΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΠΥΡΙΤΙΟΥ……………………………………………………………………………..30 

3.1 Τεχνικές ανάπτυξης…………………………………………………………….30 
3.1.1 Τεχνική με ιοντική εμφύτευση ιόντων πυριτίου σε μήτρα SiOB2B……………..30  
3.1.2 Τεχνική ανάμιξης λεπτών υμενίων Si/SiOB2B με χρήση ιοντικής δέσμης 

και ανόπτησης ………………………………………………………….……31 
3.1.3 Τεχνική εναπόθεσης από αεροζόλ (Aerosol Deposition Technique)………...31 
3.1.4 Παρασκευή νανοκρυσταλλιτών από οξείδιο πλούσιο σε πυρίτιο (SRO)…….31 
3.1.5 Τεχνική εναπόθεσης άμορφου Si σε SiOB2B με ιονοβολή και ανόπτηση ……...31 
3.1.6 Τεχνική χημικής εναπόθεσης ατμών χαμηλής πίεσης ή υποβοηθούμενη 
            από πλάσμα ιόντων (LPCVD ή PECVD)………………………..………….32 

α) Απευθείας ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών σε SiOB2B…………………….……32 
β) Εναπόθεση α- Si με LPCVD και οξείδωση σε υψηλή θερμοκρασία………32 

3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και την πυκνότητα  
            των νανοκρυσταλλιτών…………………………………………….……………33 

3.3     Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου…………………….…….……........33 
3.4     Οξείδωση πολυκρυσταλλικού και άμορφου πυριτίου……….………..……...37 

    3.4.1  Μελέτη της οξείδωσης…………………………………….………………...37 
    3.4.2 Επίδραση της θερμοκρασίας στην θερμική οξείδωση υμενίων  
             πολυκρυσταλλικού πυριτίου και άμορφου Si………………………………...38 
3.5       Συμπεράσματα………………………………………………………...………38 

 

 vi



 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΠΥΡΙΤΙΟΥ………………………………………………………………….…………..41 

4.1 Κατασκευή των δομών…………………………………………..……………...41 
4.2 Χαρακτηρισμός των δειγμάτων με μικροσκοπία ΤΕΜ…………..……………..42 
4.3 Χαρακτηρισμός των δειγμάτων με μικροσκοπία AFM…………………...….…47            
4.4       Συμπεράσματα………………………………………………………...……...49 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ MOS ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ MOSFET ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΩΝ 
ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ.....................................................................…....................50 

5.1 Ποιότητα οξειδίων.....................................................................................…...... 50 
5.2 Μελέτη οξειδίων Si πάχους 3.5nm...............................................................…... 52 

5.2.1 Προετοιμασία δειγμάτων...................................................................………... 52 
5.2.2 Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός του οξειδίου πάχους 3.5nm..................………. .53 
5.2.3 Συμπεράσματα για τα λεπτά οξείδια..................................................………. .58 

5.3 Ανάπυξη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ανάμεσα στο διηλεκτρικό της πύλης σε μια 
δομή MOS............................................................................................………....59 

5.3.1 Κατασκευή δειγμάτων......................................................................……….....59 
5.3.2 Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμος – Χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος- τάσης 
         από τη δομή MOS  με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες..........………......60 
5.3.3 Επίδραση της επεξεργασίας της επιφάνειας πριν την εναπόθεση του α-Si στους 

               νανοκρυσταλλίτες .....................................................................…………........68 
5.4  Κατασκευή και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός νέας σειράς δειγμάτων με 

προεπιλεχθείσες συνθήκες.....................................................................…......….72 
5.4.1  Έλεγχος της φόρτισης και αποφόρτισης των δομών MOS  με ενσωματωμένους 

νανοκρυσταλλίτες με την εφαρμογή αρνητικών και θετικών παλμών………..72 
5.5 Ηλεκτρικές μετρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες..................................….....….74 

5.5.1 Εξήγηση του φαινομένου μεταβολής της κορυφής που εμφανίζεται στη 
χαρακτηριστική I-V συναρτήσει της θερμοκρασίας.................………..........….79 

5.6 Δομές με διπλά στρώματα νανοκρυσταλλιτών ενσωματωμένων σε μονωτικό 
στρώμα.............................................................................................….............….81 

5.6.1 Κατασκευή δειγμάτων Pc2 και L......................................………..............…....82 
5.6.2 Κατασκευή δειγμάτων Ζ1 και Ζ2....................................................……….…..85 

5.7 Ηλεκτρικές μετρήσεις χαρακτηριστικών IBDSB – VBGSB σε μνήμες νανοκρυσταλλιτών 
πυριτίου τύπου MOSFET......................................………………………….........89 

5.7.1 Δομή και βασική λειτουργία του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, μετάλλου-
οξειδίου-ημιαγωγού (MOSFET).........................................……………............89 

5.7.2 Κατασκευή  μνημών με MOSFET τύπου NMOS με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες...................................................................................……....91 

5.7.3 Ηλεκτρικές μετρήσεις μνημών MOSFET νανοκρυσταλλιτών Si..…….……....92 
5.8 Συμπεράσματα......................................................................................…......…....93 

 
6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.................................................................96 
 
 
 

 vii



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Με την εμφάνιση της τεχνολογίας MOS (metal-oxide-semiconductor) στις διατάξεις 
μνήμης  τη δεκαετία του ΄60 καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το βασικό 
τους μειονέκτημα που είναι η πτητικότητά τους. Ένας τύπος επανεγγράψιμης μη 
πτητικής μνήμης (Non-volatile memory: NVM) είναι η ηλεκτρικά διαγραφόμενη 
προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο ανάγνωσης (Electrically Erasable Programmable 
Read Only Memory: EEPROM) με αιωρούμενη πύλη (floating gate-FG) η οποία 
αποτελεί υποκατηγορία της «διαγραφόμενης»  (Flash) EEPROM. Ο όρος 
«διαγραφόμενη» αναφέρεται στο γεγονός ότι τα περιεχόμενα ενός μεγάλου συνόλου 
μνήμης διαγράφονται σε ένα βήμα. 
    Σήμερα η «διαγραφόμενη» μνήμη αποτελεί το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο 
κομμάτι στην αγορά μνημών, βρίσκει εφαρμογή στους υπολογιστές και αποτελεί το 
κύριο αποθηκευτικό στοιχείο σε φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα  ή οι 
ψηφιακές κάμερες. Βασικό της πλεονέκτημα αποτελεί η μη πτητικότητά της, δηλαδή 
η δυνατότητά της να αποθηκεύει φορτίο χωρίς να χρειάζεται να γίνει ανανέωση των 
δεδομένων με ηλεκτρικό σήμα. Μειονέκτημά της είναι οι χαμηλές ταχύτητες 
προγραμματισμού και διαγραφής της (της τάξης των μs και  ms αντίστοιχα).  
    Παρά την τεράστια εμπορική επιτυχία τους, οι συμβατικές διατάξεις αιωρούμενης 
πύλης παρουσιάζουν σήμερα ένα βασικό μειονέκτημα, που είναι η αδυναμία να 
ακολουθήσουν την περαιτέρω σμίκρυνση των διαστάσεων, που ακολουθεί η 
τεχνολογία CMOS (complementary metal oxide semiconductor) λογικών 
κυκλωμάτων. Ο περιορισμός προέρχεται από τις  υψηλές απαιτήσεις για μόνωση με 
τα  διηλεκτρικά στρώματα που περιβάλλουν την αιωρούμενη πύλη και κυρίως για το 
ότι για θέματα αξιοπιστίας και απόδοσης στην κατασκευή (yield), το λεπτό οξείδιο 
σήραγγας που απομονώνει το στρώμα της αιωρούμενης πύλης  από το υπόστρωμα 
δεν μπορεί να σμικρυνθεί κάτω από ~5nm, καθόσον δεν εξασφαλίζεται η μη 
πτητικότητα. Μια  ατέλεια μέσα στο διηλεκτρικό είναι αρκετή για να εξασφαλίσει 
διέξοδο όλου του αποθηκευμένου φορτίου και να εκφορτίσει τελείως την μνήμη. 
Αυτό έκανε να αναζητηθούν εναλλακτικές δομές για αποθήκευση πληροφορίας. Ένας 
τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα, έχοντας  την ίδια αρχή λειτουργίας για την μνήμη, 
είναι, αντί να χρησιμοποιηθεί συνεχές στρώμα αποθήκευσης του συνολικού φορτίου, 
να εξασφαλιστεί κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου σε στρώμα διακριτών, 
μονωμένων μεταξύ τους, νανοκρυσταλλιτών (dots) ημιαγωγού, με κάθε 
νανοκρυσταλλίτη να αποθηκεύει ένα ή λίγα μόνο φορτία και το σύνολο των φορτίων 
που αποθηκεύεται σε όλους τους νανοκρυσταλλίτες να ελέγχει την αγωγιμότητα στο 
κανάλι της διάταξης (n-MOSFET). Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις 
με μικρότερες διαστάσεις, άρα και λεπτότερα οξείδια, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
την μη πτητικότητα (μια πιθανή ατέλεια στο κάτω οξείδιο το πολύ να εκφορτίσει ένα 
νανοκρυσταλλίτη διατηρώντας το φορτίο στους υπόλοιπους που παραμένουν 
μονωμένοι). Παράλληλα με την ελάττωση του πάχους του οξειδίου έχουμε και άλλα 
πλεονεκτήματα,  όπως ελάττωση της τάσης φόρτισης και αύξηση της ταχύτητας 
λειτουργίας. Επιπλέον η δυνατότητα ελάττωσης του πάχους του οξειδίου 
ακολουθείται από σμίκρυνση και όλων των υπολοίπων διαστάσεων της μνήμης 
(μήκος καναλιού) και ως εκ τούτου διατίθεται μικρότερη επιφάνεια για κάθε διάταξη 
μνήμης.  
Για τη κατασκευή των νανοκρυσταλλιτών ανάμεσα σε SiOB2B έχουν προταθεί κατά 
καιρούς διάφορες τεχνικές, όπως η ιοντική εμφύτευση και στη συνέχεια ανόπτηση ή 
η απ’ ευθείας εναπόθεση Si σε λεπτό διηλεκτρικό, ακολουθούμενη από ανόπτηση. Η 
τεχνική που έχει διερευνηθεί και προτείνεται στην παρούσα εργασία είναι η τεχνική 
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με χημική εναπόθεση ατμών αμόρφου πυριτίου με την τεχνική LPCVD σε σχετικά 
χαμηλή θερμοκρασία,  η οποία ακολουθείται από μερική οξείδωση του στρώματος α-
Si και ταυτόχρονη μετατροπή σε νανοκρυσταλλικό με παράλληλη δημιουργία του 
πάνω οξειδίου ελέγχου. Στην συνέχεια γίνεται ανόπτηση σε υψηλή θερμοκρασία. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τεχνική αυτή απαιτεί εξοπλισμό που αποτελεί μέρος του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε μια γραμμή CMOS (τεχνολογία Si) και είναι από 
τις πλέον υποσχόμενες ανάμεσα σε αυτές που έχουν προταθεί.  
    Στην παρούσα εργασία έγινε ανάπτυξη και μελέτη δομών με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες  με την προαναφερθείσα τεχνική και έγινε δομικός χαρακτηρισμός 
τους με μικροσκοπία ΤΕΜ. Κατασκευάστηκαν στη συνέχεια πυκνωτές βασισμένοι 
στην δομή αυτή και έγινε πλήρης ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τους. Τα βήματα 
κατασκευής των νανοκρυσταλλιτών ενσωματώθηκαν σε μια πλήρη σειρά διεργασιών 
για τη κατασκευή τρανζίστορ τύπου n-MOSFET  και κατασκευάστηκαν οι 
αντίστοιχες διατάξεις από την ομάδα τεχνικών με επικεφαλής την υπεύθυνη του 
εργαστηρίου. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγιναν ηλεκτρικές μετρήσεις των 
διατάξεων αυτών  και  μελετήθηκαν οι διαδικασίες εγγραφής/διαγραφής  και 
διατήρησης της πληροφορίας. Έγινε παράλληλα θεωρητική μελέτη και προσομοίωση 
της λειτουργίας των δομών που χρησιμοποιήθηκαν για τις μνήμες.  
 
   Στα κεφάλαια που ακολουθούν στη παρούσα εργασία θα δούμε πρώτα στο 
κεφάλαιο 1 διάφορα στοιχεία από την φυσική ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα διατριβή. Θα αναπτυχθούν οι ιδιότητες των χαμηλοδιάστατων 
ημιαγωγών στις οποίες η μια, οι δυο ή και οι τρεις διαστάσεις είναι κάτω από 10 nm 
(κβαντικές διαστάσεις). Θα παρουσιαστεί το φαινόμενο σήραγγας (tunneling) και το 
φαινόμενο «φραγής» Coulomb (Coulomb blockade). 
   Στο 2P

ο
P κεφάλαιο θα αναφερθεί ο τρόπος παρασκευής και η λειτουργία μη πτητικών 

μνημών ανάγνωσης-εγγραφής με αιωρούμενη πύλη, καθώς και στοιχεία για την μέχρι 
σήμερα έρευνα σε μνήμες νανοκρυσταλλιτών πυριτίου. 
    Στο κεφάλαιο 3 θα αναλυθούν οι διάφορες τεχνικές κατασκευής 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ανάμεσα σε λεπτό διοξείδιο του πυριτίου καθώς και οι 
παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και την πυκνότητα των  νανοκρυσταλλιτών. 
    Από το κεφάλαιο 4 ξεκινά η περιγραφή του πειραματικού μέρους. Παρουσιάζεται 
η κατασκευή δομών με ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών και αναλύονται τα 
αποτελέσματα του δομικού χαρακτηρισμού των δομών με μικροσκοπία ΤΕΜ.  
    Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των διατάξεων MOS με 
και χωρίς νανοκρυσταλλίτες. Γίνεται περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής πολύ 
λεπτών οξειδίων (οξειδίου Si πάχους 3.5nm) και μελέτη της ποιότητάς τους. 
Παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι και διαδικασίες ηλεκτρικού χαρακτηρισμού των 
δειγμάτων. Παρουσιάζεται επίσης η κατασκευή και ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός 
διατάξεων πυκνωτών με ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών (I-V, C-V, 
συγκράτηση φορτίου (retention), απόκριση σε θετικούς και αρνητικούς παλμούς, 
παράθυρο μνήμης, μελέτη συμπεριφοράς σε χαμηλές θερμοκρασίες και προσομοίωση 
της λειτουργίας των δομών) καθώς και η μελέτη άλλων συνθετότερων δομών με 
διπλό νανοκρυσταλλικό στρώμα. Τέλος περιγράφεται η κατασκευή μνημών τύπου 
«τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (MOSFET) με 
ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών μέσα στο οξείδιο της πύλης» και 
παρουσιάζονται αποτελέσματα από τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό τους με την λήψη 
διαγραμμάτων IBdsB-VBgs . 
Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ 
   

 Στο 1P

ο
P κεφάλαιο θα δοθούν οι βασικές ιδιότητες των κβαντικών τελειών 

ημιαγωγού σε μονωτική μήτρα, που είναι τελείως διαφορετικές από αυτές του 
εκτεταμένου ημιαγωγού. Θα αναλυθεί διεξοδικά το πώς οι ιδιότητες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μνήμη νανοκρυσταλλιτών ημιαγωγού. 
Πιο συγκεκριμένα: Θα αναφερθούν διάφορα στοιχεία από την φυσική 
ημιαγωγών, θα αναπτυχθούν τα χαμηλοδιάστατα (Low dimensional) 
συστήματα, δηλαδή συστήματα που παρουσιάζουν ιδιότητες που συνδέονται 
με ελευθερία κινήσεων σε λιγότερες από τρεις διαστάσεις, με βασικές 
ιδιότητες αυτές του κβαντικού εντοπισμού (quantum confinement) και του 
φαινομένου φραγής Coulomb (Coulomb blockade). Θα παρουσιαστεί επίσης 
το φαινόμενο σήραγγας (tunneling).  
 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη δομών που περιέχουν 
στρώματα με νανοκρυσταλλίτες πυριτίου ενσωματωμένα μέσα σε μονωτική μήτρα 
διοξειδίου του πυριτίου με προοπτική την εφαρμογή σε διατάξεις μνήμης. 

Στην περίπτωση των μνημών νανοκρυσταλλιτών πυριτίου έχουμε δομές όπως 
αυτές του σχήματος 1 που αποτελούν τη βάση για τις αντίστοιχες διατάξεις μνήμης. 

 
 

 

 
νανοκρυσταλλίτες πυριτίου 

Σχήμα 1: Βασική δομή με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες μέσα στο οξείδιο 
                    πύλης  

 
Όπως βλέπουμε, πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου έχουμε ένα πολύ λεπτό στρώμα 
οξειδίου του πυριτίου. Πάνω από το λεπτό στρώμα SiOB2B υπάρχει το στρώμα των 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου και πάνω από το στρώμα αυτό έχουμε ένα παχύτερο 
στρώμα διοξειδίου του πυριτίου καλυμμένο με το μέταλλο της πύλης. Οι 
νανοκρυσταλλίτες είναι  ενσωματωμένοι μέσα στο διηλεκτρικό.  
Οι νανοκρυσταλλίτες του πυριτίου, όπως και κάθε άλλου ημιαγωγού, οι οποίοι 
αποκαλούνται και κβαντικές τελείες (quantum dots-QD) παρουσιάζουν ιδιότητες που 
διαφέρουν κατά πολύ από αυτές των αντίστοιχων ημιαγωγών εκτεταμένων 
διαστάσεων (bulk). Η ηλεκτρονική τους δομή προσδιορίζεται από το μέγεθός τους 
αλλά και από το χημικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται  οι νανοκρυσταλλίτες. 

 Η ηλεκτρονική τους δομή, όπως θα δούμε, αποτελείται από διακριτές 
ενεργειακές στάθμες που βρίσκονται τόσο στην ζώνη αγωγιμότητας όσο και στη 
ζώνη σθένους  του ημιαγωγικού υλικού. Ελαττώνοντας το μέγεθος των 
νανοκρυσταλλιτών, αυτές οι δέσμιες καταστάσεις μετατοπίζονται σε υψηλότερες 
τιμές ενέργειας με αποτέλεσμα το ενεργειακό χάσμα του υλικού να μεγαλώνει[1,2]. 
Επίσης, τα άτομα γύρω από τους νανοκρυσταλλίτες που φτιάχνουν χημικούς δεσμούς 
με αυτούς παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ενεργού ενεργειακού 
χάσματος. Εισάγουν διεπιφανειακές καταστάσεις  σε θέσεις εντός του ενεργειακού 

  

 Si 

SiOB2 

Μέταλλο πύλης 
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χάσματος του ημιαγωγού, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική διαφοροποίηση των 
μακροσκοπικών ιδιοτήτων των κβαντικών τελειών κάθε φορά που έχουμε αλλαγή στο 
χημικό τους  περιβάλλον. 
Άλλη μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα των νανοκρυσταλλιτών ημιαγωγού είναι αυτή της 
ελεγχόμενης φόρτισης εξαιτίας του φαινομένου φραγής Coulomb[8,10]. Όταν το 
πρώτο ηλεκτρόνιο εγχυθεί προς τον νανοκρυσταλλίτη θα καταλάβει τη χαμηλότερη 
ενεργειακά  δέσμια κατάσταση στον νανοκρυσταλλίτη. Η ενέργεια που απαιτείται γι’ 
αυτή την μετάβαση στις κβαντικές στάθμες είναι η ενέργεια κβαντικού εντοπισμού. Η 
κατάληψη της πρώτης κβαντικής στάθμης στον νανοκρυσταλλίτη από ένα διακριτό 
φορτίο τροποποιεί το ηλεκτροστατικό του δυναμικό με αποτέλεσμα η μετακίνηση 
ενός δεύτερου φορτίου προς τον νανοκρυσταλλίτη να απαιτεί ενέργεια μεγαλύτερη 
από την ενέργεια φόρτισης του ημιαγωγού. Αυτό σημαίνει ότι, αν το ηλεκτρικό πεδίο 
που εφαρμόζουμε για να επιταχύνουμε τους φορείς είναι της ίδιας σταθερής τιμής, θα 
έχουμε «φραγή» στην μετακίνηση του επόμενου ηλεκτρονίου. 
Οι παραπάνω ιδιότητες δίνουν δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους 
χαμηλοδιάστατες δομές  για εφαρμογές σε διατάξεις μνήμης [12-15] καθώς και σε 
διατάξεις εκπομπής φωτός (LED)[16-21]. 
 
1.1. Η περίπτωση του εκτεταμένου τρισδιάστατου ημιαγωγού 
Στην συνέχεια θα δοθούν κάποια θεωρητικά στοιχεία για την κίνηση ενός σωματιδίου 
σε εκτεταμένο τρισδιάστατο ημιαγωγό και για την διαφοροποίηση που επέρχεται στη 
περίπτωση των χαμηλοδιάστατων συστημάτων. 
 

Ας θεωρήσουμε ένα κουτί με διαστάσεις LB1B, LB2B και LB3B, και ας υποθέσουμε ότι 
υπάρχει μηδενικό δυναμικό για τα ηλεκτρόνια στο χώρο μέσα στο κουτί και άπειρο 
δυναμικό έξω από αυτό. Όπως ξέρουμε από τη βασική θεωρία η ανεξάρτητη του 
χρόνου εξίσωση του Schrödinger που περιγράφει την κίνηση ενός σωματιδίου, όπως 
π.χ. ενός ηλεκτρονίου σε τρεις διαστάσεις είναι: 

 

)()()](
2

[ 2
2

rErrV
m lmnlmnlmn ψψ ⋅=⋅+∇−
h                              (1) 

 
και έχει ως αναλυτική λύση για ένα ηλεκτρόνιο, που ικανοποιεί την συνθήκη          
στα όρια      , 0)( =rlmnψ
την κυματοσυνάρτηση ΨBlmnB(r) που δίνεται από τη σχέση  
 

( ) ( ) ( ) ( )321321 sinsinsin8)( LznLymLxlLLLrlmn ⋅⋅⋅= πππψ                   (2) 
 
με ενέργεια καθαρά κινητική (επειδή το δυναμικό είναι μηδέν στο εσωτερικό του 
κουτιού): 
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22 ///2 LnLmLlmElmn ++⋅= πh                                       (3) 
 
 
Στην περίπτωση του πραγματικού κρυστάλλου  που το LBiB είναι στην κλίμακα των 
χιλιοστών, οι κβαντικοί αριθμοί (l,m,n) είναι πολύ μεγάλοι και επομένως οι όροι 
στον τύπο της κινητικής ενέργειας πολύ μικροί σε μονάδες της τάξης του meV. 
Σ’αυτή την περίπτωση τα κυματανύσματα k και  οι ιδιοτιμές της ενέργειας δίνονται 
από [4]: 
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 k=(lπLB1B/, mπLB2B/, nπ/LB3B)          (4) 
 
και  
 

mk 222hEBlmnB=E(k)=            (5) 
 
Δίνουν δηλαδή ένα φάσμα από ενεργειακές στάθμες σχεδόν συνεχές καθώς οι 

τιμές των l, m, n είναι πολύ μεγάλες. 
Στην περίπτωση των χαμηλοδιάστατων συστημάτων κάποιες από τις τρεις 

διαστάσεις LBiB ή και οι τρεις είναι της τάξης μεγέθους λίγων νανομέτρων και οι 
ακέραιοι l, m, n είναι πολύ μικροί. Το ενεργειακό φάσμα γίνεται πια διακριτό και οι 
ενεργειακές στάθμες απέχουν τόσο περισσότερο μεταξύ τους όσο μικρότερες είναι οι 
διαστάσεις του ημιαγωγού. 

 
1.2. Χαμηλοδιάστατα Συστήματα (Low dimensional systems).  
 

Στην περίπτωση που θα εξετάσουμε στην παρούσα εργασία, έχουμε ημιαγωγούς 
κβαντικών διαστάσεων σε μονωτική μήτρα που οι ιδιότητες τους είναι τελείως 
διαφορετικές από αυτές του εκτεταμένου ημιαγωγού, στον οποίο τα ηλεκτρόνια 
κινούνται ελεύθερα σε όλο το χώρο και έχουν συνεχές φάσμα ενεργειακών τιμών, με 
χαμηλότερη τιμή ενέργειας την Ε=0. Η διαφορά είναι ότι στα χαμηλοδιάστατα 
συστήματα τα ηλεκτρόνια παγιδεύονται σε στενά πηγάδια δυναμικού και εμφανίζουν 
διακριτά ενεργειακά επίπεδα με χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση την ΕB1B>0. Αν η 
ενεργειακή απόσταση ανάμεσα στα διακριτά ενεργειακά επίπεδα του 
χαμηλοδιάστατου ημιαγωγού είναι αρκετά μεγάλη, μεγαλύτερη από την ενέργεια ΚΤ 
που παίρνει  το ηλεκτρόνιο λόγω θερμικών διακυμάνσεων στην αντίστοιχη 
θερμοκρασία, τα ηλεκτρόνια θα μοιάζουν ακινητοποιημένα στην βασική κατάσταση 
και δεν θα είναι εφικτό οποιοδήποτε είδος κίνησης κατά μήκος αυτής της διάστασης. 
Έτσι περιορίζεται  η κίνησή τους σε μία ή περισσότερες από τις τρεις διαστάσεις [3,4] 
και παραμένουν εντοπισμένα σε μια περιοχή του χώρου. Επομένως, όσο πιο στενό 
είναι το πηγάδι δυναμικού, τόσο περισσότερο περιορίζεται η διασπορά Δx του 
σωματιδίου στην αντίστοιχη διάσταση στον πραγματικό χώρο (Δx μικρό). Επιπλέον, 
σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg [1]  

h
2
1

≥Δ⋅Δ px                                             (6) 

όπου Δx η διασπορά στη θέση στην διεύθυνση x και Δp η διασπορά στην ορμή, όσο 
μικραίνει το Δx για το σωματίδιο, τόσο αυξάνεται η μεταβολή της ορμής του και 
κατά συνέπεια της ενέργειάς του. Αυτό εξηγεί την εξάρτηση του ύψους των 
ενεργειακών επιπέδων από το πλάτος α του πηγαδιού. 
 

1.2.1. Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων 
 
Για να περιγράψουμε πλήρως ένα σύστημα, ένα σημαντικό μέγεθος είναι η 

πυκνότητα καταστάσεων Ν(Ε). Ο όρος Ν(Ε)δ(Ε) είναι ο αριθμός καταστάσεων ενός 
συστήματος των οποίων οι ενέργειες βρίσκονται στην περιοχή Ε και Ε+δΕ  και δίνει 
πληροφορίες για την κατανομή των ενεργειακών σταθμών. Συνήθως μας ενδιαφέρει η 
πυκνότητα καταστάσεων ανά μονάδα μήκους [3]: 
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L
N

En A
D

)()( =                                         (7) 

Με ελευθερία κινήσεων και στις τρεις διαστάσεις Ω=LBxB*LByB*LBzB η πυκνότητα 
καταστάσεων δίνεται από τον τύπο 

mEmEn D 2)( 323
hπ

=                                (8) 

είναι δηλαδή ανάλογη του ΕP

1/2
P, και αυτό είναι χαρακτηριστικό των 3-D συστημάτων.  

Με ελευθερία κινήσεων σε δύο διαστάσεις ισχύει η σχέση: 

22 )(
h⋅

=
π

mEn D                                          (9)    

Στα μονοδιάστατα συστήματα (με ελευθερία κινήσεων μόνο σε μια διάσταση) η 
πυκνότητα καταστάσεων είναι ανάλογη του ΕP

-1/2
P  και δίνεται από τον τύπο:     

E
mEn D

21)(1
h⋅

=
π

                   (10) 

δηλαδή ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η ενέργεια.  
Μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα και να περιορίσουμε τα ηλεκτρόνια 

και στις τρεις διαστάσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα 0 διαστάσεων 
δηλαδή μια κβαντική τελεία ή αλλιώς ένα τεχνητό άτομο. Η πυκνότητα καταστάσεων 
είναι τώρα μια σειρά από συναρτήσεις δέλτα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα κίνησης 
σε καμία διεύθυνση[26]. 

            (11) )()(0 iD i
En εδε −ΕΣ∝

Γενικά η πυκνότητα καταστάσεων εμφανίζεται μεγαλύτερη στην βάση της ζώνης 
όταν περιορίζουμε τις διαστάσεις ελεύθερης κίνησης των φορέων από τρεις σε δυο ή 
σε μία. Η ιδιότητα αυτή βρίσκει εφαρμογές σε διατάξεις φωτοεκπομπής [3,4], καθώς 
και σε καινοτόμες νανοηλεκτρονικές διατάξεις. 

 Στο σχήμα 2 που ακολουθεί φαίνεται η πυκνότητα καταστάσεων σαν συνάρτηση 
της ενέργειας Ε για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια σε 3-, 2-, 1- και 0- διαστάσεις.  

 

n(E) 

 
0               Ε 

3D 

mEmEn D 2)( 323
hπ

=

0 Ε

2D 

 
h

22
)(
π

mEn D
=

    

0           Ε 

      0D  
 
 

( )∑ −∝ εδ
iD

EEn )(
0

 

1D 
 
 
 

E
mEnD

21)(
hπ

=

0         Ε

Σχήμα 2: Διαγράμματα πυκνότητας καταστάσεων σαν συνάρτηση της ενέργειας σε 
συστήματα τριών διαστάσεων (3-D, εκτεταμένος ημιαγωγός), δύο διαστάσεων (2-D, 
κβαντικό πηγάδι), μιας διάστασης (1-D, κβαντικό σύρμα) και μηδενικής διάστασης (0-
D, κβαντική τελεία). 
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1.2.2. Κβαντικές τελείες 
Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου το οποίο είναι εντοπισμένο σε μια πολύ μικρή 

περιοχή, όπως είναι μια κβαντική τελεία, είναι ισχυρά κβαντισμένη, δηλαδή, 
παρουσιάζει ενεργειακό φάσμα τελείως διακριτό. Σε δομές με διαστάσεις της τάξης 
μεγέθους των 10-100nm, η απόσταση ανάμεσα στα γειτονικά ενεργειακά επίπεδα 
είναι της τάξης των λίγων meV. Παρατηρείται επίσης διεύρυνση του ενεργειακού 
χάσματος για τον χαμηλοδιάστατο ημιαγωγό. Για τον ακριβή υπολογισμό της δομής 
των ενεργειακών ζωνών μέσα σε μια κβαντική τελεία (διαστάσεων μερικών nm), 
όπου τα κβαντικά φαινόμενα γίνονται πολύ σημαντικά, αναπτύχθηκαν διάφορες 
αριθμητικές τεχνικές υπολογισμού, χρησιμοποιώντας είτε το μοντέλο ισχυρών 
δεσμών (Tight Binding method-TBM) από τους Niquet et al [5], είτε την προσέγγιση 
ενεργού μάζας (Effective Mass approximation-EMA) από τους Thean et al[6]. 
Η μέθοδος προσέγγισης ενεργού μάζας (EMA) βασίζεται στην αντικατάσταση του 
περιοδικού δυναμικού του κρυστάλλου με ένα σταθερό δυναμικό, ενώ ο τελεστής 
κινητικής ενέργειας αντικαθίσταται με τον τελεστή της ενεργού μάζας. Περιγράφει 
μόνο την περιβάλλουσα της κυματοσυνάρτησης, χωρίς να εξετάζει λεπτομέρειες σε 
ατομική κλίμακα, είναι όμως ιδιαίτερα απλή και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 
δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Στη μέθοδο με το μοντέλο ισχυρών δεσμών (TBM) 
λαμβάνονται υπόψη δομικές λεπτομέρειες της νανοδομής και κατά τους 
υπολογισμούς μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι ενεργειακές στάθμες. Άλλες  
μέθοδοι για τον υπολογισμό της δομής των ενεργειακών ζωνών μέσα σε μια κβαντική 
τελεία είναι με την χρήση ενός εμπειρικού ψευδοδυναμικού (Empirical 
Pseydopotential Method-EPM) που χρησιμοποιήθηκε από τους Wang and Zunger 
[25], η οποία προσεγγίζει το συνολικό δυναμικό με την υπέρθεση ατομικών 
ψευδοδυναμικών και η μέθοδος της προσέγγισης τοπικής πυκνότητας (Local Density 
Approximation-LDA)[23]. 
 Η πιο κοινή παράμετρος για τις δομές που εξετάζουμε είναι η σχέση ανάμεσα  στο 
ενεργειακό χάσμα και στο μέγεθος της κβαντικής τελείας. Συνήθως όταν έχουμε 
διαφορετικά σχήματα, για τον καθορισμό του μεγέθους της κβαντικής τελείας 
θεωρούμε μια ποσότητα που ονομάζουμε ενεργό μέγεθος. Σαν ενεργό μέγεθος 
ορίζουμε το αντίστοιχο μέγεθος μιας σφαιρικής κβαντικής δομής  με τον ίδιο αριθμό 
ατόμων με αυτή που μελετάμε που δίνεται από τον τύπο: 

( ) 3
13

1

4
3

SiSiNd Ν⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

πρ
                                (12) 

όπου ρ η πυκνότητα του ημιαγωγού και ΝBSiB η πυκνότητα προσμείξεων του 
ημιαγωγού. 
Στην κβαντική τελεία το διάγραμμα των ενεργειακών καταστάσεων αποτελείται από 
διακριτά ατομικά επίπεδα και ως ενεργειακό χάσμα ορίζεται η διαφορά ενέργειας 
ανάμεσα στην υψηλότερη κατειλημμένη στάθμη της ζώνης σθένους και στην 
χαμηλότερη ελεύθερη στάθμη της ζώνης αγωγιμότητας. Το ενεργειακό χάσμα μιας 
κβαντικής τελείας πυριτίου, όπως υπολογίστηκε από τους Wang and Zunger [25], 
δίνεται από τη σχέση: 
 

ΕBgB(d)=1.167+ 88,34/dP

1,37 
P (eV)              (13) 

όπου d η ενεργός διάμετρος της κβαντικής τελείας.   
Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις μεθόδους 
ΕΤΒ, ΕΡΜ, και  LDA, της εξάρτησης του ενεργειακού χάσματος από τις κβαντικές 
διαστάσεις της τελείας (σχήμα 3, από την αναφορά [24]). Όπως είναι προφανές, το 
ενεργειακό χάσμα αυξάνεται με τον περιορισμό των διαστάσεων σε σχέση με ένα 
εκτεταμένο ημιαγωγό και υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών  αυτών μεθόδων, ενώ 
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η μέθοδος ΕΜΑ δίνει υπερεκτιμημένα αποτελέσματα, ακολουθώντας σχέση 
αντιστρόφου τετραγώνου (~1/dP

2
P) [24] σαν συνάρτηση της διαμέτρου d. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Μεταβολή του ενεργειακού χάσματος συναρτήσει των κβαντικών διαστάσεων 
της τελείας. (ΕΤΒ συνεχής γραμμή, ΕΡΜ αστεράκια, LDA τελείες). Τα αποτελέσματα με 
τη μέθοδο LDA έχουν υποστεί ολίσθηση κατά το ποσό που υποεκτιμά η μέθοδος το 
ενεργειακό χάσμα δηλαδή κατά 0.6 eV (από αναφορά [24]) 

 
Το ενεργειακό χάσμα και οι διακριτές κβαντικές ενεργειακές στάθμες της κβαντικής 
τελείας, εξαρτώνται και από το ύψος του φραγμού δυναμικού. Η εξάρτηση του 
πρώτου ενεργειακού επιπέδου (1s- επίπεδο) από την ακτίνα R του νανοκρυσταλλίτη, 
για διαφορετικές τιμές ύψους του φραγμού δυναμικού δόθηκε από τους Quang et al 
[7]. Στην περίπτωση αυτή έγινε ακριβής υπολογισμός των ενεργειών και των 
κυματοσυναρτήσεων ενός ηλεκτρονίου, σε όλες τις δέσμιες καταστάσεις, για ένα 
πραγματικό νανοκρυσταλλίτη πυριτίου ενσωματωμένο μέσα σε μονωτικό SiOB2B, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην ενεργό μάζα των ηλεκτρονίων κατά τη 
μετακίνηση τους από το ένα υλικό στο άλλο σύμφωνα με το μοντέλο του δυναμικού 
ενός πεπερασμένου τετραγωνικού πηγαδιού ακτίνας R και ενεργειακού φραγμού VBoB. 
 

1.2.3. Φαινόμενο σήραγγας 
Στην περίπτωση των δομών που εξετάζουμε, οι νανοκρυσταλλίτες στους οποίους 

γίνεται η κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου βρίσκονται ενσωματωμένοι μέσα σε 
μονωτική μήτρα διοξειδίου του πυριτίου που τα απομονώνει ηλεκτρικά από το 
υπόστρωμα, την πύλη, αλλά και μεταξύ τους. Η απόσταση από το υπόστρωμα είναι 
μικρή λόγω του πολύ λεπτού οξειδίου σήραγγας που χρησιμοποιούμε, μέσα από το 
οποίο γίνεται η έγχυση των φορέων από το κανάλι προς τους κρυσταλλίτες και 
αποτελεί ένα φραγμό δυναμικού. Στην κλασσική μηχανική, ένα ηλεκτρόνιο δεν είναι 
δυνατόν να περάσει από ένα τέτοιο φραγμό δυναμικού εκτός αν έχει αρκετή κινητική 
ενέργεια για να περάσει πάνω από τον φραγμό. Στην κβαντομηχανική όμως είναι 
δυνατόν να περάσει δια μέσου του φραγμού αν το πάχος του φραγμού είναι μικρό. 
Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται φαινόμενο σήραγγας (tunneling) και έχει πολλές 
εφαρμογές, όπως για παράδειγμα να ελέγχει την έγχυση ηλεκτρονίων σε κάποια 
τρανζίστορ θερμών ηλεκτρονίων. 
Η έγχυση ελέγχεται από το πεδίο που αναπτύσσεται στο διηλεκτρικό λόγω της τάσης 
που εφαρμόζουμε στην πύλη και το οποίο παρέχει την απαραίτητη ενέργεια και 
επιταχύνει τους φορείς. Ο συντελεστής διάδοσης δια μέσου του φραγμού αυξάνεται 
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σημαντικά με την ενέργεια, με αποτέλεσμα ο φραγμός να επιτρέπει επιλεκτικά την 
διέλευση των ηλεκτρονίων που έχουν  την υψηλότερη ενέργεια. 
Ας υποθέσουμε ότι ηλεκτρόνιο ενέργειας Ε, που ταξιδεύει κατά μήκος της 
διεύθυνσης  +z προσπίπτει πάνω σε τετραγωνικό φραγμό δυναμικού με V(z)=Vo για 
–α/2<z<α/2 και V(z)=0 οπουδήποτε αλλού (Σχήμα 4), με την αρχή των αξόνων να 
βρίσκεται στο κέντρο του φραγμού. Τότε τα δυναμικά δεξιά (περιοχή 3) και αριστερά 
(περιοχή 1) είναι και τα δυο μηδέν. 

Περιοχή 3 Περιοχή 2    VoΠεριοχή 1 

-α/2                       α/2 

V(z) 

 
Σχήμα 4: Τετραγωνικός φραγμός δυναμικού 
 
Όταν το ηλεκτρόνιο έχει ενέργεια μεγαλύτερη από το φραγμό δυναμικού (Ε>Vo), ο 
συντελεστής διέλευσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος δίνεται από την σχέση  

1

2
2

0

2
0 sin

)(4
1

−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
+= αk

VEE
VT  

                                                                                                                (14) 
όπου ο κυματάριθμος kB2 Bδίνεται από την σχέση kB2PB

2
P=2m(Ε -Vo)/ħP

2
P 

Η κβαντομηχανική όμως επιτρέπει στο ηλεκτρόνιο να περνά μέσα από το φραγμό 
δυναμικού ακόμα και όταν η ενέργεια του είναι χαμηλότερη από τον φραγμό 
δυναμικού Ε<Vo, αν και η πιθανότητα διάδοσης μπορεί να είναι μικρή (σχήμα 5). 

 0                0.2                   0.4                  0.6                 0.8                  1 

Ε/eV

0.5 

1 

φραγμός 
συνάρτηση-δ 
κλασική 

Τ (Ε) 

 Σχήμα 5: Γραφική παράσταση του συντελεστή διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού 
                κύματος Τ(Ε)  συναρτήσει της ενέργειας Ε για  ένα τετραγωνικό φραγμό 
                δυναμικού ύψους 0.3eV 
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Αν λοιπόν Ε<Vo το kB2 Bαντικαθίσταται από +iκB2B και ο συντελεστής διέλευσης δίνεται 
από την σχέση  

( )

1

2
2

0

2
0 sinh

4
1

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+= ακ
EVE

V
T

 

                                                                                                                 (15)  
όπου κB2PB

2
P=2m(Vo-Ε)/ħP

2
P 

Στην περίπτωση ενός φράγματος που είναι αρκετά πλατύ (μεγάλη τιμή του α) και 
υψηλό (Vo>>E) σε σύγκριση με την ενέργεια του σωματιδίου, τότε η τιμή του 
υπερβολικού ημιτόνου,  που εμφανίζεται στο συντελεστή διέλευσης,  γίνεται αρκετά 
μεγάλη,  οπότε μπορούμε να γράψουμε  

ακακ 2
2 2

1sinh e≈            (16) 

και επομένως ο συντελεστής διέλευσης δίνεται από:   
 

)/)(22exp()1(16 2
0

00

hEVm
V
E

V
E

−−−= α)2exp()1(16)( 2

00

ακ−−=
V
E

V
EET          

 (17) 
 
Αν το κB2Bα είναι μεγάλο, η εξίσωση μπορεί να γίνει  

( )ακ 2

0

2exp16
−≈

V
ET                                 (18) 

 
Σε αυτή τη περίπτωση κυριαρχεί ο εκθετικός όρος exp(-2κB2Bα) ο οποίος αποτελεί απλή 
εκτίμηση της πιθανότητας διέλευσης (tunneling) δια μέσου του φραγμού. 
Όπως βλέπουμε, ο συντελεστής διέλευσης έχει "εκθετική ευαισθησία" στις μεταβολές 
της ενέργειας του σωματιδίου και του πλάτους του φράγματος.  Με άλλα λόγια,  
ακόμα και πολύ μικρές μεταβολές στην ενέργεια Ε ή το πλάτος α αρκούν για να 
προκαλέσουν τεράστιες μεταβολές στο συντελεστή διέλευσης. 
 
 
 
 
 
 
 

0                      α  
 
Σχήμα 6: Μείωση του πλάτους της κυματοσυνάρτησης μετά την διέλευσή της από  
                  φραγμό δυναμικού πλάτους α. 
 

Μέσα στο φράγμα η κυματοσυνάρτηση υφίσταται μία εκθετική μείωση του 
πλάτους της κατά έναν παράγοντα όπως φαίνεται και στο σχήμα.6. Θα ισχύει δηλαδή  

( )
( )

( )ακ

ψ
ψ α

2

0
−≈ e                        (19) 

οπότε ο συντελεστής διέλευσης, που ισούται με το τετράγωνο του λόγου των πλατών 
πριν και μετά το φράγμα, θα είναι κατά προσέγγιση ίσος με ( )ακ 22−≈ eT  

Για μικρές μεταβολές της ενέργειας,  ο παράγοντας μπροστά από το εκθετικό του 
τύπου (23) είναι μία αργά μεταβαλλόμενη συνάρτηση του Ε, σε σύγκριση μάλιστα με 
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τις τεράστιες μεταβολές του εκθετικού στην ίδια ενεργειακή περιοχή.  Άρα, μπορούμε 
να θεωρήσουμε σταθερό αυτόν τον παράγοντα και να γράψουμε  Τ(Ε)=exp(-2κB2Bα) [1] 

Το φαινόμενο σήραγγας είναι πολύ ευαίσθητο στο μέγεθος της μάζας του 
σωματιδίου. Όσο μικρότερη είναι η μάζα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
διέλευσης ενός φράγματος. Και αντίστροφα, όσο μεγαλώνει η μάζα, τόσο ο 
συντελεστής διέλευσης μικραίνει,  μέχρις ότου μηδενιστεί τελείως στο κλασικό όριο  
με μεγάλη τιμή μάζας ( m ). →∝
       Όπως είδαμε, ο συντελεστής διέλευσης δια μέσου του φραγμού δυναμικού έχει 
ισχυρή εξάρτηση από το πλάτος του φραγμού, με αποτέλεσμα μικρή αύξηση του 
πάχους του οξειδίου να μειώνει το ρεύμα έγχυσης των φορέων κατά πολύ. 
Ειδικότερα, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο ρεύμα, ακόμα και με χαμηλά πεδία, 
στα οξείδια που επιτρέπουν διέλευση λόγω απευθείας φαινομένου σήραγγας (Σχήμα 
7α). Αυτό συμβαίνει για πάχη οξειδίων μικρότερα από ~3nm. Στην περίπτωση αυτή, 
τα ρεύματα είναι μεγάλα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα λειτουργίας των 
αντίστοιχων διατάξεων, αλλά παράλληλα εμφανίζεται το μειονέκτημα, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, ότι με την μείωση του πάχους, αυξάνεται η πτητικότητα των 
μνημών, γεγονός το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Για μεγαλύτερα πάχη διηλεκτρικού η 
διέλευση των φορέων γίνεται λόγω φαινομένου σήραγγας Fowler Nordheim (Σχήμα 
7β).  
 Οξείδιο σήραγγας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 7 : α)Μηχανισμός διέλευσης με απευθείας φαινόμενο σήραγγας 
                 β) Μηχανισμός διέλευσης με φαινόμενο σήραγγας Fowler Nordheim 
 
Για  να εξασφαλίσουμε μη πτητικότητα, το πάχος του οξειδίου πρέπει να είναι αρκετά 
λεπτό, για να έχουμε φαινόμενο σήραγγας, αλλά και αρκετά ‘μεγάλο’ για να έχουμε 
χαμηλά ρεύματα διαρροής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το λεπτό οξείδιο 
σήραγγας που χρησιμοποιήσαμε στις δομές που κατασκευάστηκαν περιορίστηκε σε 
πάχη 3.5-4nm. 
 

1.2.4. Φαινόμενα ενός ηλεκτρονίου (single electron) 
Όταν οι διαστάσεις μιας δομής γίνονται της τάξης του μήκους κύματος Fermi (το 

De Broglie μήκος κύματος των ηλεκτρονίων στο επίπεδο Fermi) και στις τρεις 
διαστάσεις, οδηγούμαστε σε κβαντικές τελείες (0DES) και όπως αναφέραμε  
αρχίζουν να γίνονται ορατά κβαντομηχανικά φαινόμενα. Στις τελείες οι ηλεκτρονικές 
καταστάσεις είναι τελείως κβαντισμένες και ο εντοπισμός υπάρχει και στις τρεις 
διαστάσεις με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ένα διακριτό φάσμα ενεργειακών 
επιπέδων  λίγο πολύ όπως έχει ένα άτομο ή ένα μόριο. Μπορούμε λοιπόν να 
θεωρήσουμε τις κβαντικές τελείες ως τεχνητά άτομα, τα οποία μπορούν να 
κατασκευαστούν έτσι ώστε να έχουν ένα συγκεκριμένο ενεργειακό χάσμα. 

Όπως στα συστήματα ατόμων, έτσι και εδώ οι ηλεκτρονικές καταστάσεις είναι 
ευαίσθητες στην παρουσία πολλών ηλεκτρονίων λόγω φαινομένων αλληλεπίδρασης 

eVB1B 

β 

eP

-
Si

nc-Si Οξείδιο  
ελέγχου 

Πολυκρυ-
σταλλικό 
πυρίτιο 
πύλης eP

- 

α

Οξείδιο  
ελέγχου 

Si 

Οξείδιο σήραγγας 

nc-Si Πολυκρυσταλ-
λικό πυρίτιο 

eVB2B 
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Coulomb μεταξύ τους. Στις κβαντικές τελείες, η μετάβαση ενός και μόνον επιπλέον 
ηλεκτρονίου σε αυτές αρκεί  για να αλλάξει δραματικά τις ιδιότητες που ισχύουν 
κατά τη μεταφορά, λόγω εμφάνισης της ενέργειας φόρτισης που συνδέεται άμεσα με 
αυτό το επιπλέον ηλεκτρόνιο.  

Βασικό φαινόμενο που εμφανίζεται  είναι αυτό της «φραγής» Coulomb (Coulomb 
blockade) δηλαδή της παρεμπόδισης εισόδου δεύτερου ηλεκτρονίου στο 
νανοκρυσταλλίτη αν δεν αυξήσουμε την ενέργεια ώστε να ξεπεραστεί η ενέργεια 
φόρτισης [10]. 
 

1.2.5. Φραγή Coulomb (Coulomb Blockade) 
Στις διατάξεις μνήμης που θα χρησιμοποιήσουμε εκμεταλλευόμαστε το 

φαινόμενο της ελεγχόμενης φόρτισης των νανοκρυσταλλιτών με εφαρμογή 
κατάλληλης τάσης στην πύλη. Η πρόσθεση ενός επιπλέον ηλεκτρονίου σε ένα 
νανοκρυσταλλίτη έχει σαν αποτέλεσμα την επανακανονικοποίηση των ενεργειακών 
σταθμών στον νανοκρυσταλλίτη, λόγω της διαφοροποίησης του εσωτερικού πεδίου 
Coulomb. 

Ας θεωρήσουμε την γενική περίπτωση μιας κβαντικής τελείας  ημιαγωγού 
(νανοκρυσταλλίτης) η οποία συνδυάζεται με 2 αποθήκες ηλεκτρονίων μέσω φραγμών 
δυναμικού, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.  

 
 

πηγή απαγωγός 

πύλη ελέγχου 

 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 8: Σχηματικό διάγραμμα ελεγχόμενης μεταφοράς ηλεκτρονίων από την πηγή  
                 στον απαγωγό δια μέσου μιας κβαντικής τελείας 
 
Ο αριθμός των ηλεκτρονίων σε μια τέτοια τελεία μπορεί να θεωρηθεί ως σταθερός 
όταν το περιθώριο του χρόνου ζωής h/τ των ελεύθερων φορέων  είναι πολύ μικρότερο 
από την ενέργεια φόρτισης Coulomb [9,10] η οποία δίνεται από την σχέση:                      

        eP

2
P 

 EBcB= -        (20) 
    2C 
όπου C η συνολική χωρητικότητα του νανοκρυσταλλίτη. Αντικαθιστώντας το χρόνο 
ζωής των ηλεκτρονίων στην κβαντική τελεία με ένα ενεργό χρόνο RC, η απαίτηση 
που έχουμε να ισχύει η σχέση ΕBcB>>h/τ μπορεί να δώσει την τιμή της αντίστασης  ως  
μέτρο σύζευξης της κβαντικής τελείας με τις  αποθήκες ηλεκτρονίων:  
 
R » h/eP

2
P ~ 26ΚΩ     (21) 

 
Η τιμή αυτή  αποτελεί το κβάντο αντίστασης και είναι η ελάχιστη αντίσταση για 

να έχουμε αποσύζευξη του πεδίου στον νανοκρυσταλλίτη από το πεδίο στις αποθήκες 
ηλεκτρονίων. Για να παρατηρήσουμε φαινόμενα ενός ηλεκτρονίου είναι λοιπόν 
απαραίτητο να αποχωρίσουμε την κβαντική τελεία από τις αποθήκες ηλεκτρονίων με 
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φράγματα σήραγγας που έχουν αντίσταση υψηλότερη από το κβάντο αντίστασης 
[11]. Διέλευση ηλεκτρονίων λόγω φαινομένου σήραγγας (tunneling) από την πηγή 
προς τον νανοκρυσταλλίτη μπορεί να συμβεί, όταν η ενεργειακή στάθμη ΕBS Bπου 
βρίσκονται οι φορείς στην πηγή ικανοποιεί την συνθήκη [8,10] 

ΕBS B≥ΕBΝ                                     B(22) 
όπου ΕBΝB  είναι η ενεργειακή στάθμη μέσα στο νανοκρυσταλλίτη. Όταν φορτιστεί ο 
νανοκρυσταλλίτης με ένα ηλεκτρόνιο, η ηλεκτροστατική του ενέργεια αυξάνεται 
κατά το ποσό της ενέργειας φόρτισης και η διέλευση λόγω φαινομένου σήραγγας  
προς την κβαντική τελεία περιορίζεται από την απωστική δύναμη του πεδίου 
Coulomb που οφείλεται στην ύπαρξη του ηλεκτρονίου αυτού στον νανοκρυσταλλίτη 
(Σχήμα 9).   Έτσι δεν θα μπει άλλο ηλεκτρόνιο στον νανοκρυσταλλίτη, αν η ενέργεια 
φόρτισης που απαιτείται να καλύψει είναι μεγαλύτερη από την θερμική ενέργεια KT. 
Αυτή η ενέργεια φόρτισης δρα σαν ένας ενεργειακός φραγμός για τα ηλεκτρόνια με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η μεταφορά τους αν δεν αυξηθεί η εφαρμοζόμενη 
τάση. 

Το φαινόμενο της φραγής Coulomb μπορεί να αρθεί αν τα ηλεκτρόνια στην πηγή 
έρθουν σε ενέργεια EBcB υψηλότερη από την ενέργεια ηλεκτρονίων στην κβαντική 
τελεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας το δυναμικό της τελείας εφαρμόζοντας  
τάση πύλης VBGB σε σχέση  με το δυναμικό της πηγής μεγαλύτερη από μια τάση 
κατωφλίου VBcB. Έτσι με το δυναμικό της πύλης μπορούμε  να ελέγξουμε την ροή των 
ηλεκτρονίων από και προς το νανοκρυσταλλίτη ένα προς ένα. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 9: (α) Αν δεν έχουμε ευθυγράμμιση των ενεργειακών σταθμών της πηγής με την 
ενεργειακή στάθμη μέσα στον νανοκρυσταλλίτη δεν μπορούμε να έχουμε μεταφορά 
φορέων (χωρίς πόλωση) προς τον νανοκρυσταλλίτη.(β) Μόνο όταν η ενεργειακή 
στάθμη της  πηγής ευθυγραμμιστεί με το ενεργειακό επίπεδο του νανοκρυσταλλίτη 
έχουμε ροή ενός ηλεκτρονίου (με πόλωση) προς τον νανοκρυσταλλίτη. (γ) «Φραγή» 
Coulomb σε ένα τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου λόγω ενέργειας φόρτισης EBcB.   
 
 
1.3. Συμπεράσματα 

Λόγω των κβαντικών φαινομένων  που εμφανίζονται στα χαμηλοδιάστατα 
συστήματα, όπως είναι το φαινόμενο του κβαντικού εντοπισμού, το φαινόμενο 
σήραγγας  και το φαινόμενο της φραγής Coulomb, μπορούμε να πετύχουμε 
ελεγχόμενη φόρτιση του ενσωματωμένου στρώματος νανοκρυσταλλιτών πυριτίου με 
μικρό αριθμό ηλεκτρονίων εφαρμόζοντας χαμηλές τιμές τάσης στην πύλη. Οι 
ιδιότητες αυτές δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τέτοιες χαμηλοδιάστατες 
δομές, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε διατάξεις μνήμης. 

β) Με πόλωσηα) Χωρίς πόλωση γ) «Φραγή» Coulomb 

Ενέργεια 
φόρτισης 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: ΜΝΗΜΕΣ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΩΝ 
ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 

  
  Στo κεφάλαιo που ακολουθεί θα αναφερθούμε στις σημερινές διατάξεις μη 
πτητικών μνημών (Νon-volatile) ανάγνωσης–εγγραφής και πιο συγκεκριμένα 
στις συμβατικές μνήμες τύπου MOSFET αιωρούμενης πύλης (Floating gate 
τρανζίστορ). Επίσης θα αναφερθούμε στις μνήμες νανοκρυσταλλιτών 
ημιαγωγών  και θα δώσουμε στοιχεία για τις μέχρι τώρα επιτευχθείσες 
επιδόσεις τους.  

 
Οι ημιαγωγικές μνήμες για την αποθήκευση δεδομένων στα υπολογιστικά 

συστήματα, όπως έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά το κόστος και τις επιδόσεις τους, 
συγκρινόμενες με άλλους τρόπους αποθήκευσης.  

Ένας τρόπος ταξινόμησης  των ημιαγωγικών μνημών είναι με βάση το μηχανισμό 
αποθήκευσης και την αρχή λειτουργίας τους [1]. Μια διάκριση γίνεται ανάμεσα στις 
μνήμες μόνο ανάγνωσης (read only memory-ROM) και στις μνήμες ανάγνωσης- 
εγγραφής (read-write memory RWM ή random access memory RAM). 

UΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΠΤΗΤΙΚΕΣ                    ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΕΣ  
μνήμες ανάγνωσης- 
εγγραφής (RWM ή RAM) 

Μη πτητικές NVRWM Μνήμες μόνο ανάγνωσης 
(ROM) 

Στατικές (SRAM) EPROM Προγραμματιζόμενες κατά 
την κατασκευή τους (PROM) Δυναμικές (DRAM) EEPROM 

FLASH 
 
Στις μνήμες RAM η αποθήκευση της πληροφορίας γίνεται είτε με ακολουθιακά 

κυκλώματα flip-flop είτε με τη μορφή φορτίου σε πυκνωτή. Οι μνήμες αυτές 
χωρίζονται σε στατικές (SRAM- static random access memory) και  σε δυναμικές 
(DRAM-dynamic random access memory). Στις στατικές η πληροφορία διατηρείται 
αποθηκευμένη μόνο κατά τη διάρκεια που εφαρμόζεται εξωτερική τάση. Έχουν το 
μικρότερο χρόνο πρόσβασης για ανάγνωση (<5 ns) αλλά σχετικά μεγάλου μεγέθους 
κύτταρο μνήμης [27]. Οι δυναμικές μνήμες χρειάζονται περιοδικά (συχνότερα από 
μια φορά το δευτερόλεπτο) ανανέωση της πληροφορίας για να αντισταθμιστεί η 
απώλεια φορτίου που προκαλείται από διαρροή. Έχουν μικρού μεγέθους κύτταρο 
μνήμης καθώς και σχετικά μικρό χρόνο πρόσβασης για ανάγνωση της πληροφορίας 
(<20 ns) [25,26].  Οι μνήμες RAM ανήκουν στην κατηγορία των πτητικών μνημών 
(volatile) γιατί χάνουν την πληροφορία όταν δεν τροφοδοτούνται με τάση. Οι μνήμες 
ROM από την άλλη, ανήκουν στην κατηγορία των μη πτητικών μνημών (non- 
volatile). Αποσύνδεση της τάσης τροφοδοσίας δεν οδηγεί σε απώλεια της 
αποθηκευμένης πληροφορίας, όμως δεν δίνουν τη δυνατότητα τροποποίησης, αλλά 
μόνο ανάγνωσής της. Αυτό γίνεται επειδή κωδικοποιούν την πληροφορία 
ενσωματώνοντάς την στην τοπολογία του κυκλώματος κατά την κατασκευή τους,  για 
παράδειγμα προσθέτοντας ή αφαιρώντας διόδους ή τρανζίστορς. 

Η προσπάθεια να κατασκευαστούν μνήμες που να έχουν τόσο την δυνατότητα της 
μη πτητικότητας, όσο και την δυνατότητα ανάγνωσης-εγγραφής, οδήγησε σε άλλη 
κατηγορία μνημών, αντιπρόσωποι της οποίας είναι οι διαγραφόμενες 
προγραμματιζόμενες ROM μνήμες  (erasable programmable ROM-EPROM) και οι 
ηλεκτρικά διαγραφόμενες προγραμματιζόμενες ROM μνήμες (electrically erasable 
programmable ROM-EEPROM). Πιο αναλυτικά σ’αυτές τις μη πτητικές μνήμες 
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(NVM), οι οποίες στηρίζονται σε διατάξεις MOSFET αιωρούμενης πύλης (FG-
floating gate), γράφουμε τα δεδομένα με ηλεκτρικό τρόπο (5-10μsec/word) και δεν 
απαιτείται καθόλου τάση για την διατήρησή τους (retention). Η διάκρισή τους γίνεται 
ανάλογα με τον τρόπο που διαγράφονται τα δεδομένα τους. Στις πρώτες η 
πληροφορία διαγράφεται αργά (από δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά) με υπεριώδη 
ακτινοβολία (ultra violet-UV erasable PROM ) με το μειονέκτημα ότι χρειάζεται να 
αποσυνδεθεί η μνήμη από το κύκλωμα. Στις δεύτερες η διαγραφή γίνεται με 
ηλεκτρικό τρόπο (EEPROM). Επειδή περιέχει και δεύτερο τρανζίστορ έχει 
μεγαλύτερου μεγέθους  κύτταρο μνήμης από τις προηγούμενες [25].  
Από τις EEPROM οι πιο σημαντικές είναι οι Flash EEPROM στις οποίες η διαγραφή 
των δεδομένων γίνεται με πιο μεγάλη ταχύτητα γιατί διαγράφονται τα δεδομένα  όχι 
μόνο ενός κελιού μνήμης αλλά ταυτόχρονα ενός ολόκληρου τομέα (sector) θέσεων 
μνήμης. Στις μνήμες αυτές έχουμε μικρού μεγέθους κύτταρο μνήμης, δεν απαιτείται 
ανανέωση της πληροφορίας, αλλά έχει μεγάλους χρόνους πρόσβασης για ανάγνωση 
(~50ns) και ακόμα μεγαλύτερους χρόνους εγγραφής/διαγραφής (1μs/10ms).    

 Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ιδανικών μη πτητικών μνημών είναι το 
χαμηλό κόστος, η μη πτητικότητα, η ικανότητα να διατηρούν τα δεδομένα χωρίς την 
εφαρμογή εξωτερικής τάσης, (διατήρηση του φορτίου για πάνω από 10 χρόνια), η 
λειτουργία σε υψηλή ταχύτητα, η εξασφάλιση της δυνατότητας υψηλής πυκνότητας 
ολοκλήρωσης, οι  χαμηλές απαιτήσεις σε κατανάλωση ισχύος, ο εύκολος έλεγχος, η  
υψηλή αξιοπιστία και η συμβατότητα με τις καθιερωμένες βιομηχανικές τεχνικές 
κατασκευής.  

Συνοπτικά η εξέλιξη των σημαντικότερων τεχνικών κατασκευής μνημών την 
τελευταία 30ετία φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί [2]: 

UΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
Έτος τεχνολογία 

κατασκευής 
εταιρεία χωρητικότητα ταχύτητα Σχόλια  

1968 Διπολικό τρανζίστορ, 
ολοκληρωμένο 
κύκλωμα 

IBM μνήμη buffer 
S360/M85,M25 

64bits/chip 60 nsec/ 
cycle 

Πρώτη φορά σε μαζική 
παραγωγή μνήμη σε 
ολοκληρωμένο 
κύκλωμα 

1971 Διπολικό τρανζίστορ, 
κύρια μνήμη 

IBM κύρια μνήμη 
S370, M145 

128bits/chip 540 nsec/ 
cycle 

Πρώτη φορά κύρια 
μνήμη σε 
ολοκληρωμένο 
κύκλωμα 

1973 MOSFET IBM κύρια μνήμη 
S370/M158, 
M168 

1024 bits/chip  Πρώτη φορά σε μαζική 
παραγωγή μνήμη MOS 

 
1985 Μνήμη FLASH TOSHIBA 256 Kbits/chip  Πρωτοεμφανιζόμενη 

στο εμπόριο μνήμη 
FLASH 

2003 Μνήμη 
νανοκρυσταλλιτών σε 
πρωτότυπο 

MOTOROLA 4Mbits/chip  Πρωτότυπο (όχι 
εμπορικό προιόν) 

Εξ αιτίας των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η τεχνολογία MOS και των 
δυνατοτήτων που δίνει όσον αφορά την κατασκευή και την σμίκρυνση των 
διαστάσεων των διατάξεων, τα περισσότερα VLSI (>10P

7
P τρανζίστορς ανά chip) 

κυκλώματα μνήμης φτιάχνονται σήμερα με μνήμες τεχνολογίας MOS. Το πιο 
σημαντικό δομικό στοιχείο της τεχνολογίας μνημών MOS είναι το MOSFET 
τρανζίστορ (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) (Σχήμα 1). 
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   Μέταλλο πύλης

υπόστρωμα Si 
p- τύπου

n+   πηγή n+ απαγωγός 

SiOB2

 
 
 
 
 
 

 
 
                                     
                                         Σχήμα 1:  n-καναλιού MOSFET 
 
Το MOSFET τρανζίστορ n-καναλιού κατασκευάζεται σε υπόστρωμα πυριτίου p-
τύπου. Η βασική δομή είναι μια χωρητικότητα MOS (μέταλλο πύλης- οξείδιο- 
ημιαγωγός) ενώ η πηγή και ο απαγωγός είναι nP

+
P-τύπου. Όταν εφαρμοστεί θετική 

τάση στην πύλη, δημιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο δια μέσου του διηλεκτρικού και 
το οποίο έλκει τα ηλεκτρόνια του υποστρώματος προς την διεπιφάνεια μεταξύ 
οξειδίου και υποστρώματος. Έτσι για τάσεις στην πύλη μεγαλύτερες της τάσης 
κατωφλίου έχουμε την δημιουργία ενός πολύ λεπτού στρώματος από φορείς 
μειονότητας, του στρώματος αντιστροφής, δια μέσω του οποίου γίνεται, η 
αγωγιμότητα της διάταξης (κανάλι) υπό την επίδραση οριζόντιου πεδίου μεταξύ 
πηγής και απαγωγού [1].  
Σε μια μη πτητική (non-volatile) μνήμη, χρησιμοποιούμε τρανζίστορ MOSFET του 
οποίου η τάση κατωφλίου δεν έχει σταθερή τιμή αλλά μετατοπίζεται όταν 
αποθηκευτεί φορτίο στην πύλη. Η αποθήκευση γίνεται με εφαρμογή αντίστοιχου 
πεδίου υπό μορφή παλμών. Αυτή η τιμή της τάσης κατωφλίου διατηρείται και όταν 
ακόμα αφαιρεθεί το πεδίο. 
 
2.1. Μη πτητικές μνήμες αιωρούμενης πύλης πολυκρυσταλλικού 

πυριτίου (Floating gate τρανζίστορ) 
 
 Οι μνήμες MOSFET αιωρούμενης πύλης (Σχήμα 2) αποτελούν τη βάση κάθε 

σύγχρονης  μη πτητικής μνήμης και παρουσιάζουν καλή αξιοπιστία για πολλαπλούς 
κύκλους εγγραφών. Η δομή τους είναι ίδια με τα MOSFET με την μόνη διαφορά ότι 
διαθέτουν ένα επιπλέον αγώγιμο στρώμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου ανάμεσα στο 
οξείδιο της πύλης. Αυτό το στρώμα επειδή δεν συνδέεται ηλεκτρικά με τίποτα άλλο, 
ονομάζεται αιωρούμενη πύλη. Τα διηλεκτρικά πάνω και κάτω από αυτό το στρώμα 
είναι συνήθως οξείδια Si και αποκαλούνται διηλεκτρικό ελέγχου και οξείδιο 
σήραγγας αντίστοιχα. 
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Αιωρούμενη πύλη 

Σχήμα 2: MOSFET αιωρούμενης πύλης 
 

 Η χρήση του MOSFET αιωρούμενης πύλης ως μη πτητική μνήμη προτάθηκε το 1967 
από τους Kahng και  Sze [3]. Η αποθήκευση του φορτίου σε μια τέτοια διάταξη 
γίνεται στην αιωρούμενη πύλη.  Το πλέον προφανές αποτέλεσμα της εισαγωγής της 
επιπλέον πύλης είναι ο διπλασιασμός του πάχους του οξειδίου της πύλης tBoxB που 
συνεπάγεται μείωση της διαγωγιμότητας της διάταξης  και αύξηση της τάσης 
κατωφλίου. Και οι δυο αυτές ιδιότητες δεν είναι ιδιαίτερα επιθυμητές, η δεύτερη 
όμως χρησιμοποιείται για την εγγραφή και ανάγνωση της μνήμης. Το σημαντικό 
χαρακτηριστικό αυτού του τρανζίστορ είναι ότι έχει την ιδιότητα να 
προγραμματίζεται η τάση κατωφλίου του. Κατά την φάση εγγραφής και για 
τρανζίστορ με Ν κανάλι, εφαρμόζουμε μια υψηλή τάση της τάξης των 15 με 20 Volts 
στην πύλη του τρανζίστορ με αποτέλεσμα να δημιουργείται ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο 
που προκαλεί την εμφάνιση έντονης έγχυσης φορέων ηλεκτρονίων από το κανάλι του 
τρανζίστορ δια μέσου του λεπτού κάτω οξειδίου σήραγγας προς το στρώμα της 
αιωρούμενης πύλης πάνω στο οποίο παγιδεύονται. Έτσι αποθηκεύεται φορτίο στο 
στρώμα αιωρούμενης πύλης-FG. Η παγίδευση ηλεκτρονίων στην αιωρούμενη πύλη 
έχει ως αποτέλεσμα την  μείωση του δυναμικού της. Η διαδικασία έγχυσης 
ηλεκτρονίων σταματά κάποια στιγμή γιατί το αρνητικό φορτίο που συγκεντρώνεται 
στο στρώμα της αιωρούμενης πύλης μειώνει το ηλεκτρικό πεδίο στο οξείδιο και 
τελικά καθίσταται αδύνατο πλέον το πεδίο να επιταχύνει ηλεκτρόνια. Αν 
αφαιρέσουμε την τάση της πύλης, το αποθηκευμένο φορτίο παραμένει και η 
αιωρούμενη πύλη συνεχίζει να είναι αρνητικά φορτισμένη.  Αυτό συνεπάγεται 
αύξηση της τάσης κατωφλίου της διάταξης. Τα αποθηκευμένα φορτία περιορίζουν 
την κίνηση φορτίων στο υποκείμενο κανάλι και έτσι προκαλούν μια αλλαγή στην 
αγωγιμότητα του καναλιού. Έτσι για να ενεργοποιήσουμε το τρανζίστορ απαιτείται 
πλέον υψηλότερη τάση επειδή πρέπει να αντισταθμιστεί το αποτέλεσμα του 
επαγόμενου αρνητικού φορτίου. Μια τυπική τιμή της τάσης κατωφλίου είναι περίπου 
τα 7V. Κατά συνέπεια τα 5V της πύλης δεν είναι αρκετά για να φέρουν το τρανζίστορ 
σε αγωγιμότητα και έτσι παραμένει σε αποκοπή.  

 

Μέταλλο πύλης 

  

n n+

 

D 
διηλεκτρικό

G

S 

Εγκάρσια διατομή 
σύμβολο 
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Η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου ΔVBTHB εξ αιτίας της αποθήκευσης φορτίου QBFGB 
δίνεται από τον τύπο:  
             ΔVBTHB = - QBFGB / CBFGB   (1) 
όπου CBFG Bείναι η χωρητικότητα ανάμεσα στην πύλη και στην αιωρούμενη πύλη FG 
και ορίζεται ως  
                          CBFG B=εΑ/tBcoB    (2) 
 όπου Α το εμβαδόν της αιωρούμενης πύλης, ε η διηλεκτρική σταθερά του οξειδίου 
και  tBcoB το πάχος του οξειδίου ελέγχου. 

                  έγχυση φορέων                        Μετά την  αφαίρεση της τάσης                    Μετά τον προγραμματισμό                                             
                                                    παγιδευμένο φορτίο στην αιωρούμενη πύληFG            υψηλότερο VBTB 

 
Σχήμα 3: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας προγραμματισμού της μνήμης με εφαρμογή 
τάσης 12-20V στην πύλη, η οποία προκαλεί έγχυση ηλεκτρονίων από το υπόστρωμα προς την 
αιωρούμενη πύλη (α). Τα ηλεκτρόνια παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και όταν μηδενιστεί η 
τάση στην πύλη (β), αλλάζουν το δυναμικό της και μεταβάλλουν την τάση κατωφλίου της 
διάταξης Έτσι μετά τον προγραμματισμό έχουμε υψηλότερο VBTB (γ)[1]. 

 
Η μνήμη προγραμματίζεται με την εφαρμογή θετικής τάσης (12-20V) στην  πύλη 

του MOSFET, ενώ διαγράφεται με αρνητική τάση -12V έως -20V στην πύλη. Η 
λειτουργία διαγραφής προϋποθέτει την απομάκρυνση ηλεκτρονίων από το στρώμα 
αιωρούμενης πύλης με άμεση συνέπεια την επαναφορά της τάσης κατωφλίου VBTH B 
στην αρχική χαμηλή τιμή της. 

Η ηλεκτρική εναλλαγή της τάσης κατωφλίου γίνεται μεταξύ μιας χαμηλής και 
μιας υψηλής τιμής  που αντιστοιχεί στο ‘1’ για τη διαγραμμένη κατάσταση και στο’0’ 
για τη κατάσταση εγγραφής. Στην μια κατάσταση το τρανζίστορ είναι σε 
αγωγιμότητα -ON ‘1’ (ρεύμα αγωγιμότητας) ενώ στην άλλη το τρανζίστορ είναι σε 
αποκοπή-OFF ‘0’. 

 
   Η αποθηκευμένη πληροφορία, δηλαδή η κατάσταση στο κύτταρο της μνήμης, 

ανιχνεύεται με την εφαρμογή της τάσης ανάγνωσης VBreadB στην πύλη, με τιμές 
ανάμεσα στις δυο δυνατές τιμές τάσης κατωφλίου. Όταν βρισκόμαστε στην μια 
κατάσταση το τρανζίστορ άγει, ενώ στην άλλη όχι. Αν η τάση πύλης μηδενιστεί, το 
αποθηκευμένο φορτίο στην αιωρούμενη πύλη θα συνεχίσει να διατηρεί το τρανζίστορ 
στην ίδια κατάσταση.   
 

Οι παραπάνω διατάξεις απαιτούν υψηλές τάσεις κατά τον προγραμματισμό τους 
της τάξης των 12-20 V και τάσεις με τιμές 3-5 V κατά την διαδικασία ανάγνωσης. 

Η μνήμη Flash έχει μικρό μέγεθος, δε χρειάζεται ανανέωση εγγραφής αλλά έχει 
μεγάλο χρόνο πρόσβασης στην πληροφορία (ανάγνωσης) σε σχέση με τις μνήμες 
RAM και ακόμα μεγαλύτερο χρόνο εγγραφής /διαγραφής (περίπου 50ns χρόνο 
πρόσβασης και 1μs /10ms χρόνο εγγραφής / διαγραφής). Η χαμηλή ταχύτητα 

(γ) (β) (α) 

0V
20V 5V 

20V 0V 5V 

S S
S D 

D 

10V->5V -5V -2.5V 

D 
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εγγραφής και ο περιορισμένος αριθμός κύκλων εγγραφής /διαγραφής (10P

5
P-10P

6
P 

κύκλοι) καθιστούν αδύνατη την χρήση τους ως μνήμες RAM [1]. 
Επειδή το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο της αιωρούμενης πύλης περιβάλλεται από 

SiOB2B που είναι καλός μονωτής, το αποθηκευμένο φορτίο μπορεί να αποθηκευτεί για 
πολλά χρόνια,  γεγονός που την καθιστά καλή μη πτητική μνήμη. Όταν 
προγραμματιστεί για μια φορά κρατά την πληροφορία για τουλάχιστον 10 χρόνια. Η 
πληροφορία μπορεί να χαθεί αν έχουμε διαρροή ηλεκτρονίων κυρίως δια μέσου του  
οξειδίου σήραγγας. 

Για να πετύχουμε μη πτητικότητα απαιτούνται σχετικά παχιά οξείδια  σήραγγας 
(περίπου 7-10 nm) γεγονός που προκαλεί δυσκολίες στην φόρτιση του στρώματος της 
αιωρούμενης πύλης-FG, καθώς απαιτούνται μεγάλες τάσεις για την μετακίνηση των 
ηλεκτρονίων από και προς την αιωρούμενη πύλη. 

Ο μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η μετακίνηση αυτού του φορτίου 
είναι το φαινόμενο σήραγγας Fowler Nordheim (F-N  tunneling)[4] ή το φανόμενο 
έγχυσης θερμών ηλεκτρονίων από το κανάλι (CHE -Channel hot electron injection) 
[5] για τη λειτουργία εγγραφής και το F-N  tunneling για τη λειτουργία διαγραφής. 

 Η χρήση φορέων υψηλής ενέργειας κατά την διάρκεια και των δυο λειτουργιών 
προγραμματισμού εισάγει μόνιμη καταστροφή και γήρανση (degradation) στη μνήμη 
και οφείλεται σε παγίδευση φορτίου στο οξείδιο σήραγγας. Σαν αποτέλεσμα η Flash 
μνήμη μπορεί να αντέξει έναν περιορισμένο αριθμό κύκλων εγγραφής /διαγραφής 
(10P

5
P). 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας CMOS γίνεται με μείωση των διαστάσεων των 

τρανζίστορ και αύξηση της πυκνότητας ολοκλήρωσης, ενώ απαιτείται επιπλέον να 
χρησιμοποιηθούν χαμηλότερες τάσεις λειτουργίας  από αυτές που απαιτούνται για 
CHE και FN tunneling, ώστε να έχουμε χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Επιπλέον 
περιορισμούς εισάγει και η απαίτηση για χαμηλό ρεύμα διαρροής δια μέσου του 
διηλεκτρικού (<10P

-14 
PA/cmP

2
P) ώστε να εξασφαλίσουμε μεγάλο χρόνο διατήρησης των 

αποθηκευμένων δεδομένων (~10 έτη) [6],[15],[16]. Το οξείδιο σήραγγας πρέπει να 
είναι αρκετά λεπτό για να επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα εγγραφής / διαγραφής σε 
λογικά επίπεδα τάσης με αμελητέα υποβάθμιση μετά από 10P

5
P κύκλους λειτουργίας 

και αρκετά παχύ  για να αποφύγουμε απώλεια φορτίου κατά την διάρκεια ανάγνωσης 
ή κανονικής λειτουργίας.  

 Επομένως όλα συνδέονται με την αξιοπιστία του οξειδίου σήραγγας. Επίσης το 
ρεύμα διαρροής που επάγεται από δημιουργία τάσεων μεταξύ του οξειδίου και του 
πυριτίου (stress-induced leakage current-SILC) εισάγει επιπλέον περιορισμούς στο 
πάχος του οξειδίου, γιατί αν υπάρχει έστω και ένα σημείο υψηλής διαρροής εντός του 
οξειδίου, αυτό μπορεί να αποφορτίσει όλο το στρώμα της αιωρούμενης πύλης-FG. 
Γι’αυτό το λόγο το πάχος του οξειδίου σήραγγας ορίστηκε στα 10nm στην αρχή και 
περιορίστηκε αργότερα μόνο μέχρι τα 7-8nm.  
 
 
2.2. Μνήμη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου  

 Η βελτίωση των χαρακτηριστικών ενός κυκλώματος σε τεχνολογία λογικών 
κυκλωμάτων CMOS επιτυγχάνεται, όπως είπαμε και παραπάνω, με αναλογική 
σμίκρυνση όλων των διαστάσεων του τρανζίστορ MOSFET. Η κύρια διάσταση, που 
χαρακτηρίζει και την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, είναι το μήκος του καναλιού του 
MOSFET. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του «οδικού χάρτη τεχνολογίας» (SIA 
roadmap) [9] αναμένεται μια μείωση στο μήκος του καναλιού με προοπτική την 
ελάττωση του κάτω από τα 35nm τα επόμενα χρόνια. Αυτή η ελάττωση του μήκους 
του καναλιού που συνεπάγεται και ελάττωση  της απόστασης πηγής-απαγωγού 
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μπορεί να οδηγήσει σε διάτρηση (punch through) ανάμεσα στην πηγή και τον 
απαγωγό όταν η αντίστοιχη τάση VBSDB γίνει μεγάλη, με αποτέλεσμα οι περιοχές 
κένωσης γύρω από την πηγή και τον απαγωγό να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Για 
να αποφύγουμε κακή λειτουργία του τρανζίστορ λόγω αυτού του φαινομένου, η 
περιοχή του καναλιού ανάμεσα στην πηγή και τον απαγωγό πρέπει να εμπλουτιστεί 
με όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση προσμείξεων (doping) όσο ελαττώνεται το 
μήκος του καναλιού. Για να πετύχουμε ένταση ηλεκτρικού πεδίου αρκετή ώστε να 
οδηγήσουμε το ψηλότερα ‘ντοπαρισμένο’ Si σε ισχυρή αντιστροφή χωρίς να 
αυξήσουμε την τάση λειτουργίας της διάταξης, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
λεπτότερα φιλμ οξειδίου πύλης. Το διηλεκτρικό της πύλης πρέπει να είναι επομένως 
πολύ λεπτό, τουλάχιστον 10-30% λεπτότερο από το μήκος του καναλιού, με τυπική 
τιμή γύρω στα 3nm για μήκος καναλιού της τάξης των 100nm. Η μείωση των 
διαστάσεων απαιτεί τέτοια λεπτά οξείδια που να περιορίζουν ικανοποιητικά τόσο τα 
φαινόμενα βραχυκυκλώματος στο κανάλι όσο και να εξασφαλίζουν επαρκή οδήγηση 
ρεύματος. Η οριακή τιμή για το SiOB2B σαν διηλεκτρικό πύλης θεωρείται το 1 nm. 
Πέρα από αυτή την τιμή, το ρεύμα λόγω απευθείας φαινομένου σήραγγας από την 
πύλη στο υπόστρωμα γίνεται τόσο έντονο που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του 
τρανζίστορ.  

Για να ακολουθήσει η τεχνολογία των μνημών την σμίκρυνση των διαστάσεων 
των λογικών κυκλωμάτων CMOS, απαιτείται να ξεπεραστεί το θέμα του ελάχιστου 
πάχους οξειδίου που έχει τεθεί στις μνήμες αιωρούμενης πύλης πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου (>8 nm). Όπως αναφέρθηκε και πριν, ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι η 
κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου σε στρώμα νανοκρυσταλλιτών που 
αντικαθιστούν το συνεχές στρώμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου[10]. Με τη χρήση 
μιας σειράς νανοκρυσταλλιτών (κβαντικών τελειών) κατανεμημένων σε ένα 
δισδιάστατο στρώμα ανάμεσα στο οξείδιο σήραγγας και το οξείδιο ελέγχου της 
μνήμης δεν είναι πια τόσο απαγορευμένη η μείωση του πάχους του οξειδίου 
σήραγγας των  διατάξεων. Με αυτό τον τρόπο ακόμα κι αν υπάρχει μια ατέλεια στο 
οξείδιο σήραγγας και δημιουργηθεί διαρροή, αυτό θα επηρεάσει τοπικά μόνο μερικά 
σημεία αποθήκευσης τα οποία θα χάσουν το φορτίο τους και όχι όλοι οι 
νανοκρυσταλλίτες στο σύνολο τους. Μπορούμε έτσι να κατασκευάσουμε μνήμες με 
πολύ λεπτότερα οξείδια και να λειτουργήσουμε με χαμηλότερες τάσεις και  
υψηλότερες ταχύτητες. 

Η  μνήμη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου που προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 από την ομάδα του Tiwari  της IBM [11,12] αποτελείται από ένα MOS 
τρανζίστορ που περιέχει μια σειρά από νανοκρυσταλλίτες Si μονωμένους μεταξύ τους 
και κατανεμημένους σε διδιάστατο στρώμα μέσα στο οξείδιο πύλης πολύ κοντά στο 
κανάλι του τρανζίστορ (Σχήμα 3). 

 
Σχήμα 3: Νανοκρυσταλλική μνήμη 
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Ένα λεπτό διηλεκτρικό στρώμα θερμικού οξειδίου του πυριτίου  διαχωρίζει το 

κανάλι από το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών. Ένα παχύτερο στρώμα οξειδίου 
ελέγχου απομονώνει τους νανοκρυσταλλίτες από το ηλεκτρόδιο πύλης. Η λειτουργία 
λοιπόν της διάταξης στηρίζεται κυρίως στη κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου σε 
αυτό το στρώμα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου. Το αποθηκευμένο φορτίο αλλάζει την 
αγωγιμότητα του τρανζίστορ τροποποιώντας την τάση κατωφλίου του VBTHB (αρνητικό 
αποθηκευμένο φορτίο προκαλεί μετακίνηση της VBTHB σε θετικότερες τιμές τάσης). Η 
διάταξη αυτή προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί τόσο για μνήμες DRAM όσο και για 
Flash EEPROMS με βελτιωμένες επιδόσεις. Διάφορες ομάδες έχουν προτείνει 
διαφορετικές τεχνολογίες κατασκευής των μνημών αυτών, παραμένουν δε κάποια 
προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν ακόμη όπως: η βελτιστοποίηση της 
διάρκειας διατήρησης των δεδομένων (data retention time), το παράθυρο μνήμης 
(memory window) και οι αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των διατάξεων. 
 
 

2.2.1. Βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την λειτουργία της διάταξης 
μνήμης νανοκρυσταλλιτών και τις επιδόσεις της . 

 
Η λειτουργία της μνήμης νανοκρυσταλλιτών εξασφαλίζεται  με την μετακίνηση 

φορέων από και προς τον νανοκρυσταλλίτη,  με αποτέλεσμα να ολισθαίνει η τιμή της 
τάσης κατωφλίου του MOSFET. H αποθήκευση φορτίου στους νανοκρυσταλλίτες 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δεν εμφανίζονται στις συμβατικές μνήμες, όπως είναι 
το φαινόμενο της «φραγής» Coulomb που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο Ι. Βάσει 
αυτού του φαινομένου, αν οι νανοκρυσταλλίτες φορτιστούν με ένα ηλεκτρόνιο, για 
να φορτίσουμε τον νανοκρυσταλλίτη με ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο χρειάζεται να 
προσφέρουμε παραπάνω ενέργεια EBcB [13,16] 

 
EBcB=eP

2
P/2C+ΔEBnB     (3) 

όπου eP

2
P/2C είναι η κλασσική ηλεκτροστατική ενέργεια φόρτισης που συνδέεται με 

την τοποθέτηση φορτισμένου σωματιδίου σε μια κβαντική τελεία χωρητικότητας C 
και η οποία μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος της τελείας 
(φαινόμενο Coulomb Blockade). Ο όρος ΔEBnB που οφείλεται στο φαινόμενο του 
κβαντικού περιορισμού των διαστάσεων, αναφέρεται στην χαρακτηριστική 
ενεργειακή απόσταση ανάμεσα σε δυο διακριτές διαδοχικές ενεργειακές στάθμες της 
τελείας.  Εάν το μέγεθος της τελείας μειωθεί πολύ με διαστάσεις τάξης μεγέθους 
κάτω από 5nm, εμφανίζονται, όπως έχουμε περιγράψει στο κεφάλαιο Ι, διακριτές 
ενεργειακές στάθμες τόσο στην ζώνη αγωγιμότητας όσο και στην ζώνη σθένους που 
απέχουν μεταξύ τους απόσταση που είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου των 
διαστάσεων  της νησίδας, αυξάνοντας κατά συνέπεια και το ενεργειακό χάσμα. Η 
απόσταση των ενεργειακών επιπέδων των ηλεκτρονίων αυξάνεται λόγω του 
φαινομένου του κβαντικού εντοπισμού. Αυτό σε συνδυασμό με το φαινόμενο 
«φραγής» Coulomb, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ακριβή έλεγχο της μεταφοράς 
φορτίου προς κάθε νανοκρυσταλλίτη με σκοπό να περιοριστεί ο αριθμός τους σε ένα 
(ή σε λίγα ) ηλεκτρόνια σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, με σκοπό να βελτιωθούν οι 
ιδιότητες που αφορούν κατανάλωση ισχύος και ταχύτητα απόκρισης των διατάξεων. 

  
Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με ένα ηλεκτρόνιο ανά νανοκρυσταλλίτη πρέπει 

η ενέργεια φόρτισης να είναι μεγαλύτερη από την θερμική ενέργεια kBBBT όπου kBBB 
είναι η σταθερά Boltzmann και T η θερμοκρασία λειτουργίας της διάταξης. Για 
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λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (kBBBT = 26 meV) πρέπει να έχουμε 
κρυσταλλίτες ημιαγωγών με διαστάσεις μικρότερες των 10nm. Σε αυτή την κλίμακα, 
ο νανοκρυσταλλίτης δρα ως μια κβαντική τελεία η οποία είναι ηλεκτροστατικά 
συζευγμένη με το κανάλι του τρανζίστορ. Έτσι με την μεγάλη συνολική αύξηση της 
ενέργειας EBcB λόγω μείωσης των διαστάσεων των κρυσταλλιτών μας δίνεται μεν η 
δυνατότητα (εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα του κβαντικού εντοπισμού και της 
«φραγής» Coulomb) να έχουμε ελεγχόμενη εγγραφή και διαγραφή της μνήμης, αλλά 
παράλληλα αυξάνεται λίγο η απαιτούμενη τιμή της τάσης της πύλης. Επιπρόσθετα η 
μείωση της πυκνότητας καταστάσεων περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων 
ενεργειακών καταστάσεων προς τις οποίες θα μετακινηθούν τα ηλεκτρόνια για να 
φορτίσουν τους νανοκρυσταλλίτες με αποτέλεσμα να μειώνεται πολύ η ταχύτητα 
προγραμματισμού της διάταξης.  

Για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική λειτουργία  των διατάξεων πρέπει να 
εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε ένα από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις 
τους και αυτοί είναι: 

 
Uα)Το μέγεθος του νανοκρυσταλλίτη (κβαντική τελεία αποθήκευσης φορτίου) 

 
Η μέγιστη τιμή μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών εξαρτάται από το πόσο θέλουμε  

να μειώσουμε τις διαστάσεις της διάταξης  και από τον βαθμό που θέλουμε να 
ελέγξουμε-περιορίσουμε  το πλήθος των ηλεκτρονίων που θα αποθηκευτούν.  Η 
ελάχιστη τιμή του μεγέθους τους εξαρτάται από τις επιθυμητές τιμές της ισχύος 
κατανάλωσης και της ταχύτητας απόκρισης της διάταξης.  

 
Στον πίνακα 3 δίνονται διάφορες παράμετροι της μνήμης νανοκρυσταλλιτών σαν 

συνάρτηση του μεγέθους του νανοκρυσταλλίτη [14]. Όπως είπαμε, καθώς μειώνεται 
το μέγεθος της τελείας, η απόσταση ανάμεσα στα ενεργειακά επίπεδα γίνεται 
μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή της τάσης πύλης που απαιτείται για 
να έχουμε  φαινόμενο σήραγγας προς ένα τέτοιο ενεργειακό επίπεδο, με παράλληλη 
αύξηση των απαιτήσεων σε ισχύ. Επί πλέον, ο αριθμός των διαθέσιμων καταστάσεων 
για μετάβαση σε κάποια δεδομένη τιμή ενέργειας ελαττώνεται,  έχοντας σαν 
αποτέλεσμα  μειωμένη απόδοση και ταχύτητα. Για να επιτύχουμε  αποτελεσματική 
λειτουργία της μνήμης με τιμές τάσεων 1-1.5 V,  ικανοποιητικό μέγεθος τελείας είναι 
τα 3-6 nm . 

 
UΠΙΝΑΚΑΣ 3 [14] 

Διάμετρος 
της 
κβαντικής 
τελείας, 2r  
(nm) 

Χωρητικότητα 
κβαντικής 
τελείας 

Πρώτη 
ενεργειακή 
στάθμη* λόγω 
κβαντικού 
εντοπισμού(eV) 

Χωρητικότητα 
της πύλης 
ελέγχου  

 Ενέργεια 
φόρτισης eP

2
P/2C 

Ολίσθηση 
τάσης ΔVBTB 
για ένα 
ηλεκτρόνιο  

(eV) 
C=4πεBoxBr CBCGB (aF) 

e/CBCGB (V) (aF) 
30 6.51 0.012 ~0.003 4.1 0.039 
20 4.34 0.018 ~0.007 2.11 0.076 
10 2.17 0.037 ~0.03 0.63 0.255 
5 1.08 0.074 ~0.104 0.17 0.924 
3 0.65 0.123 ~0.29 0.07 2.460 
2 0.43 0.185 ~0.6 0.03 >5 
1 0.22 0.369 ~2.6 0.01 >20 

 
*με αναφορά την στάθμη στον 3-D ημιαγωγό. 
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Uβ)Το πάχος του οξειδίου ελέγχου  
 
Η ελάχιστη τιμή εδώ περιορίζεται από την ανάγκη να αποφύγουμε διαρροή προς 

την πύλη ελέγχου,  όπως επίσης και μεταξύ των νανοκρυσταλλιτών. Ας σημειωθεί ότι 
η καλή μόνωση ανάμεσα στους νανοκρυσταλλίτες έχει το πλεονέκτημα να κάνει τη 
δομή μας πιο σταθερή σε ατέλειες μέσα στο οξείδιο και να αποφεύγεται η ηλεκτρική 
επικοινωνία μεταξύ των νανοκρυσταλλιτών. Η μέγιστη τιμή του πάχους του οξειδίου  
της πύλης  πρέπει να περιορισθεί για να μειώσουμε την απαιτούμενη τάση πύλης.  Το 
βέλτιστο πάχος είναι της τάξης μεγέθους των 5-10nm[14]. 

   
Uγ)Το πάχος του οξειδίου έγχυσης (tunneling oxide) 

 
Αυτό αποτελεί την πιο βασική παράμετρο που επηρεάζει τη λειτουργία της 

μνήμης, καθώς περιορίζει και ελέγχει τα ρεύματα από και προς την κβαντική τελεία. 
Πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν εκθετική εξάρτηση  του ρεύματος αυτού από το 
πάχος του οξειδίου. Παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του ρεύματος σε χαμηλές 
τάσεις για οξείδια στη περιοχή που εμφανίζεται το απευθείας  φαινόμενο σήραγγας 
(direct tunneling) που είναι η περιοχή για πάχη κάτω από τα 3nm.  Επειδή τα ρεύματα 
που έχουμε σε τόσο λεπτά οξείδια είναι μεγάλα ακόμα και με χαμηλές τάσεις 
λειτουργίας, πρέπει να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα σε δυο  ανταγωνιστικά μεγέθη, 
δηλαδή ανάμεσα στην ταχύτητα λειτουργίας της μνήμης και την πτητικότητά της. 

 
UΠΙΝΑΚΑΣ 4 [14] 

Πάχος οξειδίου Συνθήκες εγγραφής Ολίσθηση τάσης 
κατωφλίου 

Χρόνος ανανέωσης 

20P

o
P C  >1wk 1.6nm 200ns, 3V ~0.65V 

85P

o
P C  ~1hr 

20P

o
P C  >1wk 2.1nm 400ns, 3V ~0.58V 

85P

o
P C  ~5hr 

3nm 1μs,3V ~0.55V 20P

o
P C  >1wk 

85P

o
P C  >>1hr 

20P

o
P C  μεγάλος 3,6nm 5μs, 4V ~0.5V 

85P

o
P C  μεγάλος 

 
Από άποψη κατασκευής,  το λεπτότερο οξείδιο που μπορεί να κατασκευαστεί  

αξιόπιστα είναι γύρω στα  1.5nm. Αυτό,  όπως βλέπουμε στον πίνακα 3, επιτρέπει 
χρόνους εγγραφής γύρω στα 100-ns, αλλά έχει χρόνο συγκράτησης του φορτίου στην 
καλύτερη περίπτωση μερικές ημέρες. Για να επιτύχουμε μη πτητικότητα σε 
μεγαλύτερους χρόνους και επομένως μεγάλους χρόνους διατήρησης του φορτίου 
(retention time),  το οξείδιο πρέπει να είναι της τάξης μεγέθους τουλάχιστον των 
4nm, αυξάνοντας όμως έτσι το χρόνο εγγραφής σε τιμές της τάξης των  10-μs. Πρέπει 
να αποφύγουμε επίσης να κάνουμε το οξείδιο πολύ παχύ, όχι μόνο για να πετύχουμε 
υψηλές ταχύτητες με λογικές τιμές ισχύος, αλλά και για να εξασφαλίσουμε μεγάλη 
αντοχή της διάταξης. Λεπτά οξείδια που επιτρέπουν το φαινόμενο απευθείας 
σήραγγας (direct tunneling) εμφάνισαν αντοχή σε εγγραφή/διαγραφή (endurance) 
μέχρι 10P

9
P κύκλους ανάγνωσης / εγγραφής με παράλληλα αμελητέα μείωση του 

παραθύρου ολίσθησης της τάσης κατωφλίου (παραθύρου μνήμης) [14,25]. Οι 
συμβατικές Flash μνήμες που έχουν παχύτερα οξείδια και λειτουργούν με το 
φαινόμενο σήραγγας Fowler- Nordheim αντέχουν μέχρι 10P

5
P κύκλους ανάγνωσης / 

εγγραφής. 
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Uδ)Το πλήθος των αποθηκευμένων ηλεκτρονίων 

 
Το πλήθος των αποθηκευμένων ηλεκτρονίων ελέγχεται από ένα συνδυασμό στα 

πάχη και στα μεγέθη που επικρατούν στην όλη κατασκευή της  πύλης και στην τάση 
λειτουργίας. Ασφαλώς για υψηλές ταχύτητες και χαμηλή  ισχύ,  επιθυμητός είναι ο 
ελάχιστος αριθμός ηλεκτρονίων. Στις διατάξεις με πολλαπλούς νανοκρυσταλλίτες 
στην πύλη που χρησιμοποιούμε ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί σε ένα 
ηλεκτρόνιο ανά τελεία. 

Το παράθυρο μνήμης [15] που εξασφαλίζουμε λόγω ολίσθησης της τάσης 
κατωφλίου ΔVBThB λόγω της αποθήκευσης ενός μόνο ηλεκτρονίου σε κάθε ένα 
νανοκρύσταλλο δίνεται από τον τύπο  

ΔVBThB =e NBdotB/CBgdB     (4) 
όπου NBdotB είναι η επιφανειακή πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών (αριθμός/cmP

2
P) και 

CBgdB η χωρητικότητα ανά  cmP

2 
Pανάμεσα στην πύλη ελέγχου και στο στρώμα των 

νανοκρυσταλλιτών και η οποία δίνεται από τη σχέση 
CBgdB =εBoxB /[tBcoB+( εBoxB /2 εBdotB ) tBdotB]     (5) 

όπου εBoxB και εBdotB οι διηλεκτρικές σταθερές του οξειδίου και του νανοκρυσταλλίτη 
αντίστοιχα και tBdotB η διάμετρος του νανοκρυσταλλίτη. 

Η πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών στο επίπεδο πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη 
ώστε να έχουμε ικανοποιητικό παράθυρο μνήμης αλλά και να εξασφαλίζει 
παράλληλα μια απόσταση μεταξύ των νανοκρυσταλλιτών ώστε να αποφύγουμε 
φαινόμενα σήραγγας μεταξύ των. Για νανοκρυσταλλίτες μεγέθους 5nm με μεταξύ 
τους απόσταση 5nm εκτιμάται ως βέλτιστη τιμή πυκνότητας νανοκρυσταλλιτών στο 
επίπεδο  η τιμή των 1x10P

12
P cmP

-2
P. 

 
       Τα τελευταία χρόνια, πολλά πειραματικά αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί από 
ομάδες ερευνητών που ασχολούνται με την ανάπτυξη διατάξεων μνήμης με 
νανοκρυσταλλίτες πυριτίου ενσωματωμένους μέσα στο οξείδιο πύλης, οι οποίοι 
κατασκευάζονται με διάφορες τεχνικές. Οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά (χρόνος 
συγκράτησης φορτίου, αντοχή, απαιτούμενη τάση προγραμματισμού, ταχύτητα) 
αυτών των διατάξεων μνήμης που  αναφέρονται, διαφέρουν σημαντικά από την μια 
περίπτωση στην άλλη, εξαρτώμενοι κυρίως από την ποιότητα και το πάχος του 
οξειδίου σήραγγας, αλλά και από τα δομικά χαρακτηριστικά των νανοκρυσταλλιτών 
τα οποία  συνδέονται άμεσα με την ίδια την διαδικασία κατασκευής τους.   
       Επιλεγμένα πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν τις διατάξεις μνήμης 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου που κατασκευάστηκαν με διαφορετικές τεχνικές δίνονται 
στον πίνακα 5 που ακολουθεί. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών αυτών θα γίνει 
στο κεφάλαιο 3. Οι M.L. Ostraat et al [19] κατασκεύασαν διατάξεις μνήμης 
νανοκρυσταλλιτών αιωρούμενης πύλης με νανοκρυσταλλίτες που κατασκευάστηκαν 
με την τεχνική του αεροζόλ. Οι διατάξεις παρουσίασαν χαρακτηριστικά συγκρίσιμα 
με αυτά των συμβατικών μνημών (πίνακας 5). Αρκετά καλά αποτελέσματα έδωσαν 
επίσης μνήμες που κατασκευάστηκαν με την τεχνική της χημικής εναπόθεσης ατμών 
χαμηλής πίεσης (LPCVD) από τους V. Rao et al [17,20] και τους C. Gerardi et 
al[18,21], και Ammendola et al [22] ( πίνακας 5). 
Πρωτότυπα μνημών επίσης έχουν κατασκευαστεί με την τεχνική της ιοντικής 
εμφύτευσης με ιόντα χαμηλής ενέργειας από τους P. Normand et al [23,24] με καλά 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  (πίνακας 5). 
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UΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Τεχνολογία 
κατασκευής 
στρώματος nc-Si 

Πάχος 
οξειδίου 
σήραγγας 

Πάχος 
οξειδίου 
ελέγχου 

Διάμετρος 
νανοκρυ 

Χρόνος 
εγγραφής 

Χρόνος 
διαγραφής 

ΔVBTHB Αντοχή Χρόνος 
συγκράτησης 
φορτίου σταλλιτών 

Εναπόθεση με 
αεροζόλ[19] 

6nm 8nm 8nm 50μs με 
VBGB =8V 

100ms με 
VBGB = -8V

2.3V >5x10P

5
P 

κύκλοι 
ΔVBTHB~1.9V  
για t=5x10P

4
P s 

>10P

5
P 

κύκλοι 
10ms με 
VBGB=-10V

0.5V LPCVD(1) 4nm 8nm 4nm 1ms με 
VBGB= 10V 

ΔVBTHB~0.45V  
για t>300h [18,21,22] 

LPCVD(2) 
[17,20] 

5nm 10nm 5nm 1.5 μs με 
VBGB =9V 

100ms με 
VBGB=-15V

2V >10P

3
P 

κύκλοι 
ΔVBTHB~1.8V  
για t=5x10P

4
P s 

Ιοντική 
Εμφύτευση 
[23,24] 

6nm 5nm 2.5nm 10ms με 
VBGB =9V 

10ms με 
VBGB =-7V 

1V >10P

6
P 

κύκλοι 
ΔVBTHB~0.75V  
για t=2x10P

4
P s 

 
Όπως βλέπουμε στον πίνακα, οι διατάξεις μνήμης που δημοσιεύτηκαν με την τεχνική 
του αεροζόλ παρουσιάζουν μεγάλες ολισθήσεις τάσης κατωφλίου (~3V), καλή 
αντοχή μετά από αρκετούς κύκλους εγγραφής και σχετικά μεγάλους χρόνους 
διατήρησης του αποθηκευμένου φορτίου (~10P

5
Ps) αλλά έχουν μεγάλο πάχος οξειδίου 

σήραγγας. Στην περίπτωση LPCVD(1) οι διατάξεις που αναφέρθηκαν έχουν μεγάλη 
διάρκεια συγκράτησης φορτίου, παρά το ότι τα οξείδια σήραγγας είναι λεπτότερα, 
αλλά η πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών ήταν μικρή και εμφάνισαν μικρή ολίσθηση 
της τάσης κατωφλίου και σχετικά μεγάλους χρόνους εγγραφής /διαγραφής. Αντίθετα 
στις αναφορές LPCVD(2), οι διατάξεις μνήμης που κατασκευάστηκαν παρουσίασαν 
μεγάλες ολισθήσεις τάσης κατωφλίου(~2V) αλλά το πάχος του οξειδίου σήραγγας 
ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα να απαιτούνται μεγάλες τιμές τάσεων κατά την εγγραφή 
και διαγραφή. Επίσης είχαν σχετικά χαμηλή ταχύτητα διαγραφής και περιορισμένη 
αντοχή. Τέλος, για τις μνήμες που κατασκευάστηκαν με την τεχνική της ιοντικής 
εμφύτευσης, τα πάχη των οξειδίων μέσα από τα οποία γίνεται έγχυση των φορέων 
προς τους νανοκρυσταλλίτες ήταν μεγάλα (~6 nm) με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 
μεν αρκετά μεγάλη αντοχή μετά από αρκετούς κύκλους λειτουργίας και αρκετά 
μεγάλη διάρκεια συγκράτησης φορτίου αλλά όμως είχαν χαμηλές ταχύτητες 
προγραμματισμού.  
 Όλες οι πιο πάνω ομάδες δεν χρησιμοποιούν λεπτά οξείδια σήραγγας και επομένως 
οι διατάξεις μνήμης που κατασκευάζουν δεν έχουν το επιθυμητό πλεονέκτημα ως 
προς τις συμβατικές μνήμες αιωρούμενης πύλης, που είναι η δυνατότητα μείωσης των 
διαστάσεων κατ’ αντιστοιχία με τη μείωση των διαστάσεων στα λογικά κυκλώματα. 
 
2.3. Συμπεράσματα        
     Καθώς μειώνονται οι διαστάσεις των συμβατικών μη πτητικών  μνημών, 
οδηγούμαστε σε οριακές τιμές για τα πάχη του οξειδίου  πύλης και για το μήκος του 
καναλιού του τρανζίστορ. Δομές που περιέχουν στρώμα νανοκρυσταλλιτών  σε 
αντικατάσταση του συνεχούς στρώματος της αιωρούμενης πύλης με όλα τα 
πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται, μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Η 
κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου σε διακριτούς και μονωμένους μεταξύ τους 
κρυσταλλίτες, καθώς και η ελεγχόμενη φόρτιση τους, λόγω φαινομένου φραγής 
Coulomb, δίνουν την δυνατότητα κατασκευής διατάξεων μνήμης με λεπτότερα 
οξείδια σήραγγας, με δυνατότητα μεγαλύτερης πυκνότητας ολοκλήρωσης και 
λειτουργίας με χαμηλότερες τιμές τάσης, χαμηλότερη ισχύ και με μεγάλες ταχύτητες 
εγγραφής/διαγραφής. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τα πρωτότυπα μνημών 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου που έχουν παρουσιαστεί  από διάφορες ομάδες 
ερευνητών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όμως παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση 
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στις  επιδόσεις των μνημών αυτών  όσον αφορά τους χρόνους και τις τάσεις 
προγραμματισμού, τους χρόνους διατήρησης του αποθηκευμένου φορτίου και την  
αντοχή των διατάξεων σε διαδοχικούς κύκλους εγγραφής/διαγραφής. Για να δοθεί η 
δυνατότητα για εμπορική εκμετάλλευση χρειάζεται περαιτέρω μελέτη των μνημών 
αυτών καθώς και βελτίωση των τεχνικών ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών. Στην 
προσπάθεια διερεύνησης αυτής της δυνατότητας, αναπτύχθηκε, στα πλαίσια αυτής 
της διατριβής, η τεχνική με χημική εναπόθεση ατμών χαμηλής πίεσης άμορφου 
πυριτίου α-Si (LPCVD) και οξείδωση/ανόπτηση σε υψηλή θερμοκρασία για την 
δημιουργία τόσο του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών όσο και του οξειδίου 
ελέγχου. Αναλυτικά θα αναφερθούμε στην τεχνική αυτή στο επόμενο κεφάλαιο.  
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΕ ΛΕΠΤΟ 

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 
   

  Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι διάφορες τεχνικές ανάπτυξης 
δισδιάστατου στρώματος νανοκρυσταλλιτών Si σε λεπτό οξείδιο πυριτίου, 
με έμφαση στην τεχνική της χημικής εναπόθεσης από ατμό υπό χαμηλή 
πίεση (LPCVD) άμορφου Si (α-Si) και οξείδωση η οποία χρησιμοποιήθηκε 
στην παρούσα εργασία. Θα διερευνηθεί επίσης ποιοί παράγοντες κατά την 
εναπόθεση και την οξείδωση του α-Si επηρεάζουν το μέγεθος και την 
πυκνότητα των  νανοκρυσταλλιτών. 
 

Στις διατάξεις μνήμης με MOSFET αιωρούμενης πύλης, η μείωση των 
διαστάσεων των τρανζίστορ, όπως έχει αναλυθεί, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
μιας σειράς διακριτών κβαντικών τελειών ή νανοκρυσταλλιτών ενσωματωμένων 
μέσα στο οξείδιο πύλης, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως διακριτά αποθηκευτικά 
στοιχεία σε αντικατάσταση του συνεχούς πολυκρυσταλλικού στρώματος των 
συμβατικών μνημών. Αυτές οι μνήμες νανοκρυσταλλιτών κατασκευάζονται 
συνδυάζοντας τα βασικά βήματα κατασκευής των συμβατικών MOS τρανζίστορς με  
διάφορες τεχνικές ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών ανάμεσα σε στρώμα διοξειδίου 
του πυριτίου.  
 Η δυσκολία στο να επιτύχουμε ομοιομορφία στο μέγεθος, το σχήμα, και στην 
κατανομή στο επίπεδο των νανοκρυσταλλιτών, έχει σαν συνέπεια διαφορές στις 
καταστάσεις φόρτισης τους και βάζει περιορισμούς στην δυνατότητα χρήσης του 
φαινομένου φόρτισης καθενός νανοκρυσταλλίτη με ένα μόνο ηλεκτρόνιο. Γι αυτό 
γίνεται σημαντική έρευνα για την βελτιστοποίηση του υλικού. Έχουμε διάφορες 
τεχνικές για την ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών ενσωματωμένων σε μήτρα διοξειδίου, 
μερικές από τις οποίες θα αναφερθούν στην συνέχεια. 
3.1. Τεχνικές ανάπτυξης   

3.1.1. Τεχνική με ιοντική εμφύτευση ιόντων πυριτίου σε μήτρα SiO2 
Μια τεχνική κατασκευής νανοκρυσταλλιτών, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη, 

είναι η τεχνική της εμφύτευσης ιόντων πυριτίου σε λεπτά στρώματα SiOB2B υψηλής 
[1,2,5] ή χαμηλής ενέργειας [3,6]  η οποία ακολουθείται από ανόπτηση σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Με την τεχνική αυτή ενεργειακά ιόντα εμφυτεύονται στο διηλεκτρικό 
στρώμα. Εμφύτευση σε υψηλή δόση μπορεί να δημιουργήσει υπερκορεσμένο μείγμα 
των εμφυτευμένων ιόντων μέσα στο μονωτικό στρώμα, το οποίο μετά την διαδικασία 
θερμικής ανόπτησης που ακολουθεί, θα οδηγήσει στο σχηματισμό νανοσωματιδίων 
διασκορπισμένων μέσα στο στρώμα υποδοχής[32]. Ρυθμίζοντας τις συνθήκες 
εμφύτευσης, όπως  την δόση, τον ρυθμό και την ενέργεια, καθώς και την διαδικασία 
ανόπτησης μετά την εμφύτευση (θερμοκρασία, χρόνο, περιβάλλον) μπορούμε να 
ελέγξουμε με ακρίβεια το βάθος και την κατανομή των διαστάσεων των 
νανοκρυσταλλιτών που θα σχηματιστούν. Προβλήματα  σε αυτή την περίπτωση είναι 
η δυσκολία επίτευξης ομοιομορφίας στο μέγεθος και στη θέση ανάπτυξης των 
κρυστάλλων στο μονωτικό, η δυσκολία στη ρύθμιση του πάχους του κάτω οξειδίου 
έγχυσης και του οξειδίου ελέγχου καθώς και η καταστροφή της διεπιφάνειας Si/SiOB2B. 
Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, γίνεται χρήση χαμηλής ενέργειας 
ιόντων (<1keV) και εμφύτευση σε πολύ λεπτά στρώματα διοξειδίου του πυριτίου, 
ώστε επιτυγχάνεται η δημιουργία δισδιάστατου στρώματος νανοκρυσταλλιτών  
πυριτίου στο διοξείδιο το οποίο είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μνήμες [7]. 
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3.1.2. Τεχνική ανάμιξης λεπτών υμενίων Si/SiOB2B με χρήση ιοντικής δέσμης 

και ανόπτησης. 
Μια παραλλαγή της πιο πάνω τεχνικής είναι η τεχνική κατά την οποία με την 

βοήθεια ιοντικής δέσμης ιόντων αργού (80keV) γίνεται αρχικά ανάμιξη άμορφων 
λεπτών στρωμάτων SiOB2B-Si-SiOB2B. Η διαδικασία ακολουθείται από ανόπτηση σε 
υψηλή θερμοκρασία (1100P

ο
PC) [8], ώστε παράγεται στρώμα νανοκρυσταλλιτών 

ανάμεσα σε διοξείδιο του πυριτίου. 
 

3.1.3. Τεχνική εναπόθεσης από αεροζόλ (Aerosol Deposition Technique). 
     Νανοκρυσταλλίτες πυριτίου μέσα σε διοξείδιο μπορούν να σχηματιστούν από 
διάφορα αεροζόλ υψηλής θερμοκρασίας που παράγονται με την πυρόλυση δισιλάνης 
(950P

ο
PC)[4,13,14]. Στην συνέχεια γίνεται επιφανειακή οξείδωση των 

νανοκρυσταλλιτών και στη τελική φάση το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών 
εναποτίθεται-κατακάθεται στο υπόστρωμα υποδοχής. Αυτή η τεχνική [9,10] έχει το 
πλεονέκτημα ότι αποσυνδέει τη φάση σχηματισμού των νανοκρυσταλλιτών από τη 
φάση της εναπόθεσης, με αποτέλεσμα να δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της 
κάθε μιας φάσης ανεξάρτητα από την άλλη ώστε να εξασφαλίζεται ανάπτυξη 
κρυσταλλιτών με καλά ελεγχόμενο μέγεθος και κατανομή. Η μέθοδος, ενώ 
παρουσίασε αρχικά ενδιαφέρον, γιατί έχουν παραχθεί με αυτήν νανοκρύσταλλοι με 
την μεγαλύτερη απόδοση σε φωτοφωταύγεια, στη συνέχεια το ενδιαφέρον από 
τεχνική σκοπιά περιορίστηκε γιατί ο ρυθμός παραγωγής των κρυσταλλιτών είναι 
πολύ χαμηλός και επιπλέον χρησιμοποιεί μη συμβατό εξοπλισμό με τον υπόλοιπο 
εξοπλισμό κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 
 

3.1.4. Παρασκευή νανοκρυσταλλιτών από οξείδιο πλούσιο σε πυρίτιο (SRO) 
Οξείδιο πλούσιο σε πυρίτιο (SRO) ή ένα οξείδιο σε μη στοιχειομετρική αναλογία 

ονομάζεται ένα στερεό διάλυμα SiOB2B και Si υπερκορεσμένο σε Si. (SiOBx , Bx<2). Τα 
υμένια SRO συνήθως γίνονται είτε με LPCVD είτε με  CVD ενισχυμένο από πλάσμα 
χρησιμοποιώντας μείγμα σιλάνης (SiHB4B) με NB2BO ή μείγμα  SiHB4B με OB2B. Αλλάζοντας 
το ρυθμό της ροής του αερίου ρυθμίζουμε το ποσοστό του πυριτίου που βρίσκεται σε 
περίσσια στο οξείδιο [15,28].  

Η διαδικασία θερμικής ανόπτησης που ακολουθεί οδηγεί να δημιουργηθούν 
άμορφοι ή κρυσταλλικοί νανοσχηματισμοί από το πυρίτιο, που είναι σε περίσσια, των 
οποίων η μορφή εξαρτάται από την θερμοκρασία και τον χρόνο ανόπτησης καθώς και 
από την επί πλέον ποσότητα του πυριτίου. 

 Για εφαρμογές σε μνήμες αναπτύσσουμε ένα λεπτό υμένιο SRO (<10nm) πάνω 
σε οξειδωμένο υπόστρωμα πυριτίου, πάνω στο οποίο εναποτίθεται το οξείδιο 
ελέγχου. Για να μην έχουμε μεγάλη διασπορά στην θέση των νανοκρυσταλλιτών στο 
ενδιάμεσο στρώμα SiOB2B, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ λεπτά υμένια SRO. Η 
κατασκευή όμως τέτοιων λεπτών υμενίων δεν είναι τελείως επαναλήψιμη.  
 

3.1.5. Τεχνική εναπόθεσης άμορφου Si σε SiOB2B με ιονοβολή και ανόπτηση 
    Κατά τη τεχνική αυτή εναποτίθενται ένα ή περισσότερα στρώματα λεπτών υμενίων 
α-Si/SiOB2B και ακολουθεί ανόπτηση ώστε να κρυσταλλωθεί το στρώμα του πυριτίου 
[11,12]. Για πολύ λεπτά στρώματα παρατηρείται δυσκολία στη κρυστάλλωση λόγω 
των υψηλών τάσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα στρώματα αυτά. Μια πιο 
σύνθετη διεργασία χρησιμοποιεί διαδικασία ανόπτησης σε δύο στάδια και οδηγεί 
στην ανάπτυξη μικρότερων νανοκρυσταλλιτών στη δομή [16-18]. 
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3.1.6. Τεχνική χημικής εναπόθεσης ατμών χαμηλής πίεσης ή υποβοηθούμενη 
από πλάσμα ιόντων(LPCVD ή PECVD) 

UΑπευθείας ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών σε SiO2  
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί την χημική εναπόθεση ατμών χαμηλής πίεσης με 

πυρόλυση σιλάνης (SiHB4B) όπως ακριβώς για την παρασκευή πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου. Ελέγχοντας τις συνθήκες ανάπτυξης, μπορούμε να πετύχουμε τον 
σχηματισμό ενός στρώματος νανοκρυσταλλιτών πυριτίου πάνω στο διηλεκτρικό, 
απομονωμένων μεταξύ τους, με διαστάσεις λίγων  μόνον νανομέτρων. Το μέγεθος 
και η πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών εξαρτώνται από τις συνθήκες εναπόθεσης, 
όπως την πίεση [36], την θερμοκρασία και τον χρόνο καθώς και από την επιφάνεια 
[34,35] πάνω στην οποία εναποτίθεται το υλικό και από την χημική επεξεργασία 
[29,33] που έχει υποστεί αυτή προηγουμένως. Η εναπόθεση πάνω σε καθαρό οξείδιο 
οδηγεί σε σχηματισμό νανοκρυσταλλιτών με σχετικά μικρή επιφανειακή πυκνότητα. 
Μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας επιτυγχάνονται κατά την εναπόθεση πάνω σε 
επιφάνειες νιτριδίων [19,20]. 

Μετά την εναπόθεση ακολουθεί βήμα θερμικής οξείδωσης που, όπως έχει 
αποδειχθεί, βελτιώνει την ομοιομορφία μεγέθους των κρυσταλλιτών. Οι 
νανοκρύσταλλοι καλύπτονται τέλος από ένα οξείδιο ελέγχου το οποίο σχηματίζεται 
με εναπόθεση SiOB2B.  

Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά ελκυστική για την ανάπτυξη διατάξεων μνήμης 
γιατί επιτρέπει τον έλεγχο του πάχους του υμενίου SiOB2B, πάνω στο οποίο  θα 
σχηματιστούν οι νανοκρυσταλλίτες, καθώς αυτό δημιουργείται πριν την ανάπτυξη 
των νανοκρυσταλλιτών και δεν επηρεάζεται σημαντικά από αυτήν. 
 
U Εναπόθεση α-Si με LPCVD και οξείδωση σε υψηλή θερμοκρασία 

Στην τεχνική αυτή θα αναφερθούμε εκτενέστερα επειδή είναι η τεχνική που 
χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία. Στηρίζεται στη  χημική εναπόθεση ατμών Si 
χαμηλής πίεσης (LPCVD) κατά την οποία εναποτίθεται πάνω σε προοξειδωμένο 
υπόστρωμα πυριτίου λεπτό στρώμα άμορφου Si. Το πάχος του στρώματος αυτού 
ελέγχεται απόλυτα από τις συνθήκες εναπόθεσης, όπως από την θερμοκρασία, την 
πίεση, τον χρόνο και τον ρυθμό εναπόθεσης. Το στρώμα αυτό στην συνέχεια 
οξειδώνεται και ταυτόχρονα κρυσταλλώνεται. Κατά την φάση της οξείδωσης,  
αφενός μεν ελαττώνεται το πάχος του άμορφου στρώματος, ώστε να επιτευχθεί το 
επιθυμητό πάχος στην κλίμακα των μερικών νανομέτρων, με τρόπο που είναι 
απόλυτα ελεγχόμενος από την θερμοκρασία και τον χρόνο οξείδωσης, αφετέρου δε 
δημιουργείται ταυτόχρονα και το πάνω οξείδιο ελέγχου με συγκεκριμένο πάχος. Στην 
συνέχεια ακολουθεί ανόπτηση για την κρυστάλλωση του α-Si. Με την αύξηση του 
χρόνου οξείδωσης, το πάχος του αρχικά άμορφου υμενίου και κατά συνέπεια το 
μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών μειώνεται, αλλά η επιφανειακή τους πυκνότητα 
παραμένει υψηλή.  Ακολουθεί η διαδικασία της ανόπτησης σε υψηλή θερμοκρασία 
[21-23,30]. 

Με την διαδικασία αυτή έχουμε εξασφαλίσει απόλυτο έλεγχο στα πάχη των 
οξειδίων τόσο του λεπτού οξειδίου έγχυσης όσο και του οξειδίου ελέγχου καθώς και 
του νανοκρυσταλλικού στρώματος. Η επιφανειακή πυκνότητα των κρυσταλλιτών 
είναι ιδιαίτερα υψηλή, όχι όμως ελεγχόμενη με ακρίβεια, όπως και οι διαστάσεις των 
κρυσταλλιτών στο οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η διαδικασία ανάπτυξης 
νανοκρυσταλλιτών είναι απλή, συμβατή με την τεχνολογία MOS, επαναλήψιμη και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μη πτητικών μνημών  
νανοκρυσταλλιτών. 
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3.2. Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και την πυκνότητα των 

νανοκρυσταλλιτών 
Στόχος μας είναι να κατασκευαστούν δομές που να περιέχουν στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών με όσο το δυνατόν ελεγχόμενο μέγεθος και πυκνότητα. Όπως 
είδαμε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα δυο αυτά μεγέθη στην τεχνική 
που χρησιμοποιήσαμε είναι : 
 

• Οι συνθήκες εναπόθεσης του υλικού (πίεση, θερμοκρασία, χρόνος.) 
• Ο χρόνος και η θερμοκρασία οξείδωσης 
• Η θερμοκρασία ανόπτησης 

 
Μας ενδιαφέρει επομένως να εξετάσουμε πως επηρεάζουν οι συνθήκες παρασκευής 
τις ιδιότητες των υμενίων Si και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούμε να 
παρασκευάσουμε νανοκρυσταλλικό αντί του πολυκρυσταλλικού υλικού με την 
τεχνική του CVD. 
 
3.3. Eναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο εναποτίθεται με πυρόλυση σιλάνης σε 
αντιδραστήρα χαμηλής πίεσης σε θερμοκρασίες μεταξύ 575 και 650P

ο
P C [24]. 

Η χημική αντίδραση είναι  
 

SiHB4B->Si + 2HB2    B(1) 
 
Σημαντικές παράμετροι της διαδικασίας εναπόθεσης είναι η θερμοκρασία, η πίεση, η 
συγκέντρωση της σιλάνης και η συγκέντρωση των προσμείξεων. Μικρότερης 
σημασίας είναι η απόσταση ανάμεσα στα δισκίδια καθώς και το πλήθος τους.  

Ο ρυθμός εναπόθεσης αυξάνει σημαντικά με την αύξηση της θερμοκρασίας . Η 
εξάρτηση από την θερμοκρασία είναι εκθετική και ακολουθεί τον νόμο του 
Arrhenious: 

R=Aexp(-qEBaB/ΚT)    (2) 
όπου R  είναι ο ρυθμός εναπόθεσης, EBaB η ενέργεια ενεργοποίησης σε eV, T η 
απόλυτη θερμοκρασία σε  K, A είναι παράγοντας της συχνότητας, Κ  η σταθερά 
Boltzmann (1,381Χ 10P

-23
P J/K) και q το ηλεκτρονικό φορτίο (1,602Χ10P

-19
P Coulomb). 

Η εξίσωση Arrhenious είναι χρήσιμη για την εύρεση του ρυθμού εναπόθεσης σε 
διαφορετικές θερμοκρασίες. 
Ο ρυθμός εναπόθεσης είναι γραμμική συνάρτηση της πίεσης. Αυξανόμενης της 
πίεσης αυξάνεται ο ρυθμός εναπόθεσης. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τον ρυθμό 
εναπόθεσης βάζοντας προσμείξεις κατά την εναπόθεση. Πρόσθεση διβοράνης 
προκαλεί μεγάλη αύξηση του ρυθμού ενώ αντίθετα πρόσθεση φωσφίνης ή αρσίνης 
προκαλεί ταχεία μείωση του ρυθμού εναπόθεσης.  

Η δομή του υμενίου πυριτίου που λαμβάνεται κατά την εναπόθεση με την τεχνική 
του CVD επηρεάζεται από τις προσμείξεις, την θερμοκρασία εναπόθεσης και τους 
κύκλους θέρμανσης που ακολουθούν την διαδικασία εναπόθεσης. Το πυρίτιο που 
εναποτίθεται σε θερμοκρασία κάτω από 575P

ο
PC είναι άμορφο χωρίς συγκεκριμένη 

ανιχνεύσιμη δομή. Αυτό που εναποτίθεται σε θερμοκρασίες πάνω από 625P

ο
PC είναι 

πολυκρυσταλλικό και έχει δομή κολωνοειδή [31]. Το άμορφο πυρίτιο, όταν 
θερμανθεί σε υψηλή θερμοκρασία, κρυσταλλώνεται και έχουμε την εμφάνιση 
κρυσταλλιτών. 
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Το πυρίτιο που εναποτέθηκε σε θερμοκρασίες μεταξύ 600 και 650P

ο
P C έχει δομή με 

προτιμητέο προσανατολισμό {110}. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες κατά την 
εναπόθεση υπερισχύει η  {100} κρυσταλλογραφική διεύθυνση αλλά συνυπάρχουν και 
άλλες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις όπως οι {110},{111},{311},{331}. 

Ο σχηματισμός του πολυκρυσταλλικού πυριτίου με LPCVD ακολουθεί τα εξής 
στάδια: Κατά το αρχικό στάδιο έχουμε την πυρηνοποίηση του άμορφου Si πάνω στην 
επιφάνεια του δισκιδίου (Σχήμα 1) και στην συνέχεια την αύξηση του μεγέθους των 
πυρήνων που έχουν δημιουργηθεί (Σχήμα 2) μέχρι τον σχηματισμό του υμενίου[25]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si

nucleus 

 
Σχήμα 1: Διαδικασία πυρηνοποίησης 

growth 

New nucleus
   

Σχήμα 2: Διαδικασία ανάπτυξης πυρήνων 
 
Η πυρηνοποίηση και η ανάπτυξη των κόκκων του υμενίου είναι δυο 

ανταγωνιστικοί μηχανισμοί που δρούν παράλληλα μέχρι όλη η επιφάνεια να 
καλυφθεί με Si. Αν ο ρυθμός πυρηνοποίησης είναι σχετικά πιο γρήγορος 
συγκρινόμενος με τον ρυθμό ανάπτυξης των πυρήνων του υμενίου τότε το υμένιο 
αποτελείται από πολλούς μικρούς άμορφους κόκκους. Στην αντίθετη περίπτωση το 
υμένιο αποτελείται από λίγους και μεγάλους άμορφους κόκκους.  

 Η αρχική διαδικασία λοιπόν κρυστάλλωσης του άμορφου υμενίου 
συμπεριλαμβάνει αυτούς τους δυο ανταγωνιστικούς μηχανισμούς, αυτόν της 
ανάπτυξης  των κρυστάλλων και αυτόν της πυρηνοποίησης. Το σχετικό μέγεθος του 
ρυθμού ανάπτυξης κρυστάλλων προς το ρυθμό πυρηνοποίησης καθορίζει και το μέσο 
μέγεθος των κόκκων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Ο μέσος όρος του μεγέθους 
των κόκκων προσδιορίζεται από την τετραγωνική ρίζα του πηλίκου του ρυθμού 
ανάπτυξης  d  προς το ρυθμό πυρηνοποίησης n [25]. 
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όπου   δ η ενέργεια ενεργοποίησης για  ανάπτυξη κρυστάλλων 
           ε η ενέργεια ενεργοποίησης για  πυρηνοποίηση 
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           Τ η θερμοκρασία ανόπτησης  
           d  ο ρυθμός ανάπτυξης 
            n  ο ρυθμός πυρηνοποίησης  
           NBf    Bο τελικός αριθμός πυρήνων 
           LBoB  το  ολικό μήκος του δείγματος 
           LBoB/ NBf B  το μέσο μέγεθος κρυστάλλων 
 
Επίσης το μέσο μέγεθος κόκκων του υλικού που παίρνουμε κατά την κρυστάλλωση 
αυξάνεται καθώς η θερμοκρασία ανόπτησης ελαττώνεται όταν ε>δ. 

 
Χαμηλή θερμοκρασία ανόπτησης χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο από ότι η 

υψηλότερη θερμοκρασία. Διαφορετικές συνθήκες εναπόθεσης αλλάζουν την 
αναλογία των ρυθμών πυρηνοποίησης και ανάπτυξης για το υμένιο με αποτέλεσμα 
διαφορετικά μεγέθη άμορφων κόκκων στο αρχικό υμένιο. Επίσης οι μεγάλοι άμορφοι 
κόκκοι κατά την κρυστάλλωση με θερμική οξείδωση δίνουν μεγάλους κρυστάλλους 
ενώ τα υμένια με μικρούς άμορφους κόκκους δίνουν κατά την κρυστάλλωση μικρούς 
κρυσταλλίτες. Ο ρυθμός πυρηνοποίησης σε ένα  άμορφο υμένιο έχει στενή σχέση 
αναλογίας με το μέγεθος των άμορφων κόκκων ως αποτέλεσμα των δυο 
ανταγωνιστικών μηχανισμών. Η εξάρτηση από την θερμοκρασία εναπόθεσης αλλάζει 
γύρω στους 500P

ο
P C.  

Κρατώντας σταθερή την θερμοκρασία κατά την εναπόθεση πετυχαίνουμε 
σταθερό ρυθμό ανάπτυξης κρυστάλλων. Διαφορετικοί ρυθμοί πυρηνοποίησης κατά 
την εναπόθεση οδηγούν σε σχηματισμό διαφορετικού μεγέθους κρυστάλλων. Ο 
ρυθμός πυρηνοποίησης όμως πέφτει με την ελάττωση της θερμοκρασίας (από 650P

ο
PC 

σε 500P

ο
P C ) ή με την αύξηση της πίεσης (από 45 mTorr σε 400mTorr) 

Οι άμορφοι κόκκοι αυξάνουν σε μέγεθος καθώς η θερμοκρασία μειώνεται για 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των500P

ο
PC.  

Οι άμορφοι κόκκοι ελαττώνονται σε μέγεθος καθώς η θερμοκρασία μειώνεται για 
θερμοκρασίες μικρότερες των500P

ο
PC.  

Ο χρόνος μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται η κρυστάλλωση  είναι  
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Αν tBf Bείναι ο χρόνος μέσα στον οποίο σχεδόν όλη η επιφάνεια καλύπτεται από 
κόκκους, το πάχος υμενίου ΤBc  Bαυτή τη χρονική στιγμή είναι ανάλογο του μέσου 
μεγέθους κόκκων 

fN
L0 . 

και είναι                              

f
cc N

LTtdT 0
2 ⋅⋅=⋅= π            (5) 

Άρα ένα υμένιο με μεγάλους κόκκους πρέπει να είναι αρκετά παχύ για να καλυφθεί 
όλη η επιφάνεια με κόκκους. 
 Στο σχήμα 3 έχουμε ένα διάγραμμα φάσεων για το σχηματισμό ενός υμενίου 
πυριτίου με εναπόθεση LPCVD. Πάνω από τους 575P

ο
P C μειώνεται ο αριθμός των 

κόκκων που σχηματίζονται με προσανατολισμό {110} καθώς αυξάνεται η 
θερμοκρασία.  
 
 

 35



 

-1 

-2 

-3 

-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3: Διάγραμμα φάσεων για το σχηματισμό ενός υμενίου  
                πυριτίου με εναπόθεση  LPCVD (από αναφορά [25]) 
 

Η επιφανειακή αντίδραση προσδιορίζεται από την θερμοκρασία εναπόθεσης. 
Χαμηλή θερμοκρασία συνεπάγεται μικρή επιφανειακή αντίδραση (slow surface 
reaction). 

Η μεταφορά μάζας καθορίζεται τόσο από την πίεση όσο και από το ρυθμό ροής 
του αερίου (SiHB4B). Αν αυξήσουμε την πίεση ή και την ροή του αερίου έχουμε αύξηση 
της μεταφοράς μάζας (mass  transfer) με επακόλουθο μεγαλύτερο μέγεθος κόκκων. 
 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 
Το μέγεθος των κόκκων πολυκρυσταλλικού πυριτίου μεγαλώνει καθώς μειώνεται η 
θερμοκρασία (για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 500P

ο
P C) και καθώς αυξάνεται η 

πίεση. 
Η ευκινησία των φορέων σε ένα υμένιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου εξαρτάται 

από τις συνθήκες εναπόθεσης του υμενίου Si.  Η ευκινησία γενικά αυξάνεται καθώς 
μειώνεται η θερμοκρασία εναπόθεσης πάντα αναφερόμενοι σε θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες των 500P

ο
PC.  Επίσης η εναπόθεση σε υψηλή πίεση είναι προτιμότερη από 

ότι σε χαμηλή αν θέλουμε να πετύχουμε τιμές μεγάλης ευκινησίας. Αυτό γιατί οι 
κόκκοι μεγεθύνονται καθώς η θερμοκρασία μειώνεται και η πίεση αυξάνει. 
Διαφορετικές τιμές ευκινησίας οφείλονται σε διαφορετικά μεγέθη κόκκων. 

Ένας τρόπος να επηρεάσουμε το μέγεθος των κόκκων και την πυκνότητα τους 
κατά την εναπόθεση είναι είτε με χημική επεξεργασία της επιφάνειας  του οξειδίου με 
αραιό διάλυμα HF πριν την εναπόθεση, για να αυξήσουμε τους δεσμούς ΟΗ 
αυξάνοντας έτσι τα κέντρα πυρηνοποίησης πάνω σε αυτήν [30], είτε με διαλυμένη 
ποσότητα ΗB2B στα αέρια του αντιδραστήρα κατά την εναπόθεση [39]. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα αύξηση της πυκνότητας, μέχρι κάποια κρίσιμη τιμή πυκνότητας που η 
κάλυψη της επιφάνειας είναι ακόμη μικρή. Στην συνέχεια ξεκινά η ανάπτυξη των 
κόκκων, το λεπτό υμένιο γίνεται πια συνεχές και η πυκνότητα των κόκκων αρχίζει να 
ελαττώνεται λόγω της εγχάραξης από το ατομικό Η των μονομερών του Si [38]. 
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3.4. Οξείδωση πολυκρυσταλλικού και άμορφου πυριτίου 
 

Κατά την διάρκεια της θερμικής οξείδωσης,  το μεν άμορφο πυρίτιο 
κρυσταλλώνεται, το δε πολυκρυσταλλικό ανακρυσταλλώνεται. Επίσης 
πολυκρυσταλλικά υμένια που προήλθαν από θερμική οξείδωση άμορφου πυριτίου 
έχουν μεγαλύτερους κόκκους από ότι αυτά που προήλθαν από οξείδωση 
πολυκρυσταλλικού υμενίου 

Το  πολυκρυσταλλικό πυρίτιο συνήθως οξειδώνεται σε ατμόσφαιρα οξυγόνου σε 
θερμοκρασίες 900 και 1000P

ο
PC. Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο που δεν είναι 

εμπλουτισμένο  με προσμείξεις οξειδώνεται με τιμές ρυθμών που βρίσκονται μεταξύ 
των ρυθμών που οξειδώνεται το κρυσταλλικό πυρίτιο με διευθύνσεις {111} και 
{100}. Με τον ίδιο συνολικό αριθμό προσμείξεων σε δείγματα πολυκρυσταλλικού 
και μονο-κρυσταλλικού πυριτίου ο ρυθμός οξείδωσης είναι πολύ ελαττωμένος στο 
πολυκρυσταλλικό από ότι στο μονοκρυσταλλικό. Ο λόγος του πάχους του πυριτίου 
που καταναλώθηκε κατά την οξείδωση προς το πάχος του οξειδίου που αναπτύχθηκε 
είναι περίπου 0.44, ίδιος όπως και στην περίπτωση της οξείδωσης του 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 

Το διοξείδιο του πυριτίου που αναπτύσσεται κατά την οξείδωση 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου εμφανίζει χαμηλότερες τιμές πεδίου κατάρρευσης, 
υψηλότερα ρεύματα διαρροής και μεγαλύτερες τάσεις από ότι τα οξείδια που 
αναπτύσσονται κατά την οξείδωση μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Τυπικές τιμές πεδίου 
κατάρρευσης είναι 4 με 5MV/cm. Αυτή η υποβάθμιση των ιδιοτήτων του οξειδίου 
σχετίζεται με την ανώμαλη διεπιφάνεια  πολυκρυσταλλικού πυριτίου - οξειδίου που 
προκύπτει από την αρχική τραχύτητα της επιφάνειας του πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου. Στην τραχύτητα αυτή της διεπιφάνειας συνεισφέρει επίσης και η τάση για 
μεγαλύτερη οξείδωση κυρίως στα όρια των κρυσταλλιτών. Η οξείδωση του άμορφου 
πυριτίου παράγει ομαλή διεπιφάνεια και οξείδιο με υψηλότερες τιμές πεδίου 
κατάρρευσης (7 με 9MV/cm) και χαμηλότερα ρεύματα διαρροής μέχρι και δυο τάξεις 
μεγέθους. 
 

3.4.1. Μελέτη της οξείδωσης 
Το οξείδιο πυριτίου που προέρχεται από οξείδωση πολυκρυσταλλικού Si 

παρουσιάζει λιγότερο καλές διηλεκτρικές ιδιότητες, δηλαδή υψηλό ρεύμα διαρροής, 
κατάρρευση σε χαμηλότερο ηλεκτρικό πεδίο και μεγαλύτερη τραχύτητα από ότι το 
οξείδιο που προέρχεται από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο καθώς το οξείδιο που 
αναπτύσσεται στα όρια των κόκκων  είναι λεπτότερο. Το οξείδιο που σχηματίζεται 
στα όρια των κόκκων, έχει ως αποτέλεσμα να διαχωρίζονται πλέον μεταξύ τους [26].  

Σύμφωνα με τον Kamins σε χαμηλές θερμοκρασίες οξείδωσης του υλικού αυτού 
ο μηχανισμός οξείδωσης είναι διαδικασία επιφανειακής αντίδρασης του πυριτίου με 
το οξυγόνο και προκαλεί ανωμαλίες στην επιφάνεια. Σε υψηλές  θερμοκρασίες, 
αντίθετα η οξείδωση διενεργείται κυρίως με διάχυση του οξυγόνου στο πυρίτιο και 
έτσι δημιουργείται λιγότερη τραχύτητα. 

Γενικά το οξείδιο που προέρχεται από οξείδωση του πολυκρυσταλλικού πυριτίου 
δεν είναι ομοιόμορφα παχύ αλλά εμφανίζει διακυμάνσεις στο πάχος οι οποίες 
ακολουθούν την προ της οξείδωσης μορφολογία των κόκκων με το λεπτότερο πάχος 
οξειδίου να βρίσκεται πάνω από εκεί που υπήρχαν και πριν τα όρια των κόκκων. Πιο 
ομοιόμορφη διεπιφάνεια εμφανίζεται στην περίπτωση οξείδωσης άμορφου πυριτίου. 

Κατά την διάρκεια της οξείδωσης του πολυκρυσταλλικού πυριτίου, ενδιάμεσα 
στους κόκκους  λαμβάνουν χώρα δυο αντιτιθέμενες διαδικασίες, η οξείδωση, που 
προκαλεί θλιπτικές τάσεις στο υμένιο και η ανάπτυξη κόκκων, που προκαλεί μείωση 
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στον όγκο του υμενίου σβήνοντας τα όρια των κόκκων με παράλληλη εμφάνιση 
εφελκυστικών τάσεων. Οι εφελκυστικές υπερισχύουν και αυτό οφείλεται στον 
ερπυσμό του Si από τα όρια των κόκκων προς το κέντρο για να αποτονωθούν οι 
παραμορφώσεις. 
 

3.4.2. Επίδραση της θερμοκρασίας στην θερμική οξείδωση υμενίων 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου και άμορφου Si  

 
Θερμική οξείδωση του πυριτίου σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1070P

ο
PC 

δημιουργεί ομαλή διεπιφάνεια ενώ σε μικρότερες των 1070P

ο
P έχει ως αποτέλεσμα 

τραχύτητα στην διεπιφάνεια. Αυτό παρουσιάζεται πιο έντονα κατά την οξείδωση 
λεπτών υμενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Οξείδιο από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο 
έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από ότι οξείδιο από άμορφο υμένιο πυριτίου (a-Si) [27]. 

Κατά την οξείδωση δημιουργείται τάση (stress) στην διεπιφάνεια Si-SiOB2B που 
είναι θλιπτική (compressive) για το οξείδιο και εφελκυστική (tensile) για το πυρίτιο. 
Οξείδια που αναπτύχθηκαν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζουν μεγαλύτερες 
τιμές τάσεων στην διεπιφάνεια.  

Αυτοί οι δυο παράγοντες, δηλαδή οι αναπτυσσόμενες τάσεις (stress) σε 
συνδυασμό με την τραχύτητα της διεπιφάνειας [37] έχουν ως αποτέλεσμα να μη 
έχουμε καλά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά στους αντίστοιχους πυκνωτές MOS. Για το 
άμορφο πυρίτιο (a-Si) η παραγόμενη τάση (stress) κατά την οξείδωση είναι 
μικρότερη και η διεπιφάνεια πιο επίπεδη από ότι για το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. 
Στις υψηλές θερμοκρασίες οξείδωσης έχουμε ομαλότερη διεπιφάνεια Si-SiOB2B.  
Υμένια οξειδίου του πυριτίου που προήλθαν από οξείδωση άμορφου πυριτίου που 
αναπτύχθηκε με LPCVD παρουσιάζουν μικρότερες τάσεις στην διεπιφάνεια από ότι  
υμένια που προήλθαν από οξείδωση πολυκρυσταλλικού υμενίου. 
 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα εργασία και 
βοήθησαν για την επιλογή των καταλληλότερων συνθηκών παρασκευής στρώματος 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ανάμεσα σε οξείδιο του πυριτίου. Χρησιμοποιήσαμε 
εναπόθεση με την τεχνική LPCVD άμορφου πυριτίου σε προοξειδωμένο πυρίτιο, το 
οποίο στην συνέχεια οξειδώθηκε και υπέστη ανόπτηση. Η διεπιφάνεια οξειδίου-
νανοκρυσταλλικού στρώματος που ελήφθη ήταν πολύ επίπεδη. Ως θερμοκρασία και  
πίεση κατά την εναπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι 580P

ο
PC, 300 ή 200 mTorr. Για την 

δημιουργία ενιαίου στρώματος νανοκρυσταλλιτών μικρού πάχους επιλέχθηκε ως 
χρόνος εναπόθεσης αυτός των 3 λεπτών κάτω από συνθήκες ροής 100sccm. Η 
οξείδωση που ακολούθησε έγινε σε υψηλές θερμοκρασίες 900P

ο
P  και 1000P

ο
PC.  

 

 38



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.  P.Mutti, G. Ghislotti, S. Bertoni, L. Bonoldi, G.F. Cerofolini, Mede, E. Grelli, 

and M. Guzzi, App. Phys. Lett. 66, 851 (1995) 
2. H.I Hanafi, S.Tiwari and I. Khan IEEE Trans. Electron Devices 43, 

1553(1996) 
3. E. Kapetanakis, P. Normand, D. Tsoukalas, K. Beltsios,J. Stoemenos, S. 

Zhang, and J. van den Berg,  Appl. Phys. Lett. 77,3450 (2000) 
4. M.L. Ostraat et al, Appl. Phys. Lett. 79,433 (2001)  
5. H.Z. Song and X.M. Bao, Phys. Rev B 55, 6988 (1997) 
6. T.S. Iwayama, T. Hama, D.E. Hole, and I.W. Boyd, Surf. Coat. Technol. 158-

159, 712 (2002) 
7. E. Kapetanakis, P. Normand, D. Tsoukalas, and K. Beltsios, Appl. Phys. Lett. 

80,2794 (2002) 
8. K. H.Chae, J.H. Son, G.S.Chang, H.B. Kim, J.Y. Jeong, S. Im, J.H. Song, K.J. 

Kim, H.K. Kim, and C.N. Whang, Nanostruct. Mater. 11, 1239-1243 (1999) 
9. W.L. Wilson, P.F. Szajowski, and L.E. Brus, Science(Washington, D.C.) 262, 

1242 (1993) 
10. L.E. Brus, P.F. Szajowski, W.L. Wilson, T.D. Harris, S. Schuppler, and P.H. 

Citrin, J. Am. Chem. Soc. 117, 2915 (1995) 
11. M. Zacharias, J. Blasing, K. Hirschman, L. Tsybeskov, and P.M. Fauchet, J. 

Non-Cryst. Solids 266-269, 640 (2000) 
12. D. J. Lockwood, G.F. Grom, L.Tsybeskov, P.M. Fauchet, H.J. Labbe, J.P. 

McCaffrey, and B. White, Jr. Physica E 11, 99(2001) 
13. K. A. Littau, P.F. Szajowski, A.J. Muller, R.F.Kortan and L.E. Brus, J. Phys. 

Chem. 97, 1224 (1993) 
14. J. De Blauwe et al IEEE Int. Electron  Devices Meeting (IEDM)Tech. Dig., 

2000, pp683-686 
15. D.J. DiMaria et al,  J. Appl. Phys. 54, 5801(1983) 
16. D. J. Lockwood, G. Grom, P. Fauchet, L.Tsybeskov, Journal of Crystal 

Growth 237- 239(2002) 1898-1903 
17.  L. Tsybeskov, K. D. Hirshman , S. P. Duttagupta, M. Zacharias, P.M. 

Fauchet, J.P. McCaffrey and D.J. Lockwood, Appl.Phys. Lett. 72(1),43, 
(1998) 

18. P. Mishra and K.P. Jain , Mat. Sci. Engineer. B95, 201(2002) 
19. T. Baron, F. Mazen, C. Busseret, A. Souifi, P. Mur, F. Fournel,  M. Semeria, 

H. Moriceau, B. Aspard, P. Gentile, N. Magnea, Microelectronic Engineering 
61-62 (2002) 511-515 

20. S. Ecoffey, D. Bouvet, A. M. Ionescu and P. Fasan, Nanotechnology,13, 290 
(2002) 

21. A.G. Nassiopoulou, V. Ioannou-Sougleridis, P. Photopoulos, A. Travlos, V.        
Tsakiri and D. Papadimitriou, Phys. Stat. Sol. A 165, 79(1998) 

22. P. Photopoulos and A.G. Nassiopoulou Appl. Phys. Lett. 77, 1816 (2000). 
23. D.N. Kouvatsos, V. Ioannou-Sougleridis, A.G. Nassiopoulou, Appl. Phys. 

Lett. 82(3), 397, (2003). 
24. VLSI Technology, S.M. Sze 
25. M.Miyasaka, T.Komatsu, H.Ohshima, Jpn. J.Appl.Phys. Vol 36 (1997) 2049-

2056 
26. E.A.Irene, E.Tierney, and D.W.Dong “Silicon Oxide Studies: Morphological 

aspects of the oxidation of polycrystalline silicon” J.Electrochem. Soc. 
127,705(1980) 

 39



27. M.Miyasaka, W.Itoh,, H.Ohshima, T.Shimoda, Jpn. J.Appl.Phys. Vol 37 
(1998) 1076-1081 

28. J.U.Schmidt, B. Schmidt, Materials Science and Engineering B00 (2003) 1-6 
29. M. Mason, J. Holt, H. Atwater, Thin Solid Films458 (2004) 67-70 
30. P. Photopoulos, A.G. Nassiopoulou, D.N. Kouvatsos, and A. Travlos Appl. 

Phys. Lett. 76 3588 (2000) 
31. X. Zhang, G. Han, Thin Solid Films 415 (2002) 5-9 
32. T. Muller, K. Heinig, W. Moller, Materials Science and EngineeringB101 

(2003) 49-54 
33. F. Mazen, T. Baron, A. Papon, R. Truche, J. Hartmann, Appl. Surface Science, 

214(2003) 359-363 
34. T. Baron, F. Martin, P. Mur, C. Wyon, M. Dupuy, Journal of Crystal Growth 

209(2000) 1004-1008 
35. F. Mazen, T. Baron, J. Hartmann, G. Bremond, M. Semeria, Journal of Crystal 

Growth 255(2003) 250-257 
36. S. Ecoffey, D. Bouvet, A. Ionescu and P. Fazan, Nanotechnology 13 (2002) 

290-293 
37. M. Jun, Y. Kim, M. Han,j. Kim, K. Kim, Appl. Phys.Lett. 66(17)1995 
38. K. Nakagawa, M. Fukuda, S. Miyazaki and Hirose, Materials Science Society 

Symp.(1996) 

 40



 
4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 
ΣΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 

 Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται  η ανάπτυξη και ο δομικός 
χαρακτηρισμός με μικροσκοπία ΤΕΜ δισδιάστατων 
στρωμάτων νανοκρυσταλλιτών πυριτίου μέσα σε λεπτά 
στρώματα διοξειδίου  που αποτελούν τη βασική δομή μιας 
μνήμης νανοκρυσταλλιτών πυριτίου.  

 
 
4.1. Κατασκευή των δομών 

Όπως είδαμε για να βελτιώσουμε τις συμβατικές μνήμες αιωρούμενης πύλης ώστε 
να μπορέσουμε να μικρύνουμε περαιτέρω τις διαστάσεις τους αντικαθιστούμε το 
συνεχές στρώμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου, που αποτελεί ένα συνεχές μέσο 
αποθήκευσης φορτίου από ένα στρώμα με νανοκρυσταλλίτες, το οποίο προσφέρει το 
πλεονέκτημα της κατανεμημένης αποθήκευσης φορτίου στο χώρο. 

 Η πύλη ενός MOSFET νανοκρυσταλλιτών πυριτίου αποτελείται από ένα πολύ 
λεπτό οξείδιο σήραγγας το οποίο αναπτύσσεται πάνω στο υπόστρωμα πυριτίου, το 
στρώμα των νανοκρυσταλλιτών,  ένα δεύτερο παχύτερο οξείδιο και το μέταλλο της 
πύλης. 

Για την κατασκευή του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών στην πιο πάνω δομή  
έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 3. Στην 
παρούσα εργασία κατασκευάσαμε δισδιάστατο στρώμα νανοκρυσταλλιτών  πυριτίου 
ενσωματωμένο μέσα σε πολύ λεπτά στρώματα διοξειδίου του πυριτίου ακολουθώντας 
μια  διαδικασία που χωρίζεται σε τρία στάδια.  

• Θερμική οξείδωση για την ανάπτυξη λεπτού οξειδίου πυριτίου (tunneling) 
πάνω στο υπόστρωμα. 

• Εναπόθεση λεπτού υμενίου άμορφου πυριτίου με διαδικασία χημικής 
εναπόθεσης ατμών με χαμηλή πίεση (LPCVD).    

• Οξείδωση και ανόπτηση του άμορφου πυριτίου για τη δημιουργία του 
στρώματος των νανοκρυσταλλιτών και του οξειδίου ελέγχου. 

 
Βασικές παράμετροι για την σωστή λειτουργία της διάταξης αποτελούν η επιλογή του 
βέλτιστου μεγέθους και της πυκνότητας των νανοκρυσταλλιτών. 
      Η εναπόθεση άμορφου πυριτίου στο σύστημα LPCVD σε θερμοκρασία 580P

ο
PC, 

και στη συνέχεια οξείδωση και κρυστάλλωση του, γίνονται με σκοπό να σχηματιστεί 
αφενός το πάνω στρώμα του οξειδίου και παράλληλα να μειωθεί το μέγεθος των 
κρυσταλλιτών πυριτίου. Η μέθοδος αυτή [1] προτιμήθηκε από την άμεση ανάπτυξη 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου στον αντιδραστήρα LPCVD, επειδή προσφέρει την 
δυνατότητα καλύτερου ελέγχου του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών [2-4]. Έχει 
επίσης βρεθεί [4] ότι αυτή η διαδικασία οδηγεί σε σχηματισμό καλής διεπιφάνειας 
μεταξύ του νανοκρυσταλλικού στρώματος πυριτίου και των δύο στρωμάτων SiOB2B, 
και ότι παράλληλα δημιουργεί στρώμα SiOB2B το οποίο έχει  καλές διηλεκτρικές 
ιδιότητες ώστε να μην παρουσιάζει διαρροή φορτίου από και προς την πύλη [4-6,2]. 
      Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία περιελάμβανε μια 
χημική επεξεργασία της επιφάνειας του λεπτού οξειδίου πριν βάλουμε τα δισκίδια  
στον αντιδραστήρα LPCVD, η οποία συνίσταται σε μια εμβύθιση σε αραιωμένο 
διάλυμα  HF για πολύ λίγο χρόνο με στόχο να αυξήσουμε την πυκνότητα των 
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νανοκρυσταλλιτών. Σύμφωνα με πειραματικά αποτελέσματα που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία [1,7], στην περίπτωση της άμεσης ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών 
πυριτίου πάνω σε SiOB2B με τη διαδικασία LPCVD σε υψηλότερη θερμοκρασία, 
τέτοιου είδους επεξεργασία οδηγεί  σε μια αύξηση του αριθμού περιοχών 
πυρηνοποίησης και συντελεί  υπέρ της αύξησης της πυκνότητας των 
νανοκρυσταλλιτών. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι στην περίπτωση της 
εναπόθεσης και  κρυστάλλωσης του α –Si, αυτή η επεξεργασία δεν είναι κατάλληλη, 
δεδομένου ότι οδηγεί σε στρώμα λιγότερο ομοιόμορφων νανοκρυσταλλιτών με 
μικρότερη δυνατότητα διατήρησης φορτίου, όπως θα παρουσιαστεί κατωτέρω.  
Τα δείγματα που μελετήθηκαν σ’αυτή την εργασία κατασκευάστηκαν 
χρησιμοποιώντας p-τύπου υπόστρωμα Si με  ειδική αντίσταση 5-10 Ω.cm. 
 

 Τα δείγματα αυτά οξειδώθηκαν με ξηρή οξείδωση στους 850P

ο
PC για  25min 

και αναπτύχθηκε οξείδιο  πάχους 5-6nm. 
 Έγινε εμβάπτιση του δείγματος σε διάλυμα HF 0.05% κατ’ όγκο για χρόνο 
περίπου 20sec. 

 Στην συνέχεια έγινε εναπόθεση λεπτού άμορφου στρώματος Si σε έναν 
συμβατικό οριζόντιο αντιδραστήρα LPCVD σε θερμοκρασία 580P

ο
P C και 

πίεση 200 ή 300mTorr για χρόνο 3 λεπτά. Στις συνθήκες αυτές το άμορφο 
στρώμα ήταν ομοιόμορφο και το πάχος του ήταν περίπου 9-10nm με πολύ 
μικρή πυκνότητα  ενσωματωμένων κρυσταλλιτών  μέσα σε αυτό.  

 Τα δείγματα εισήχθησαν έπειτα σε έναν φούρνο υψηλής θερμοκρασίας και 
έγινε ανόπτηση αρχικά στους 900P

o
P C για 5 λεπτά κάτω από ροή αζώτου και 

στην συνέχεια οξείδωση στην ίδια θερμοκρασία για 10, 20 και 30 min. Έτσι 
δημιουργήθηκε το επάνω οξείδιο της δομής (οξείδιο ελέγχου) και το στρώμα 
των νανοκρυσταλλιτών. 

   Στην συνέχεια ακολούθησε ανόπτηση των δειγμάτων για μια ώρα σε 
θερμοκρασία 900P

ο
PC ή 1100P

ο
PC 

 
 
4.2.   Χαρακτηρισμός των δειγμάτων με μικροσκοπία TEM  
 

Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία [8] ότι το μέγεθος των κρυσταλλιτών του 
πυριτίου που σχηματίζονται με την τεχνική με LPCVD εξαρτάται από τη 
θερμοκρασία και την πίεση. Η περιοχή μετάβασης μεταξύ του άμορφου και 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου κατά την εναπόθεση είναι μεταξύ 560 - 590P

o
P C σε μια 

πίεση 150 mTorr, ενώ με την αύξηση της πίεσης σε μια δεδομένη θερμοκρασία ο 
βαθμός αμορφοποίησης αυξάνει[9]. Στη θερμοκρασία και τις πιέσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας ελέγχθηκε ότι το αρχικό στρώμα πυριτίου 
ήταν άμορφο. Κατά το δομικό χαρακτηρισμό των δομών με  μικροσκοπία ΤΕΜ  
προσδιορίστηκαν τα πάχη των στρωμάτων καθώς και το μέγεθος των 
νανοκρυσταλλιτών.  
Οι συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή των δειγμάτων για το 
χαρακτηρισμό TEM καθώς και τα πάχη των διαφόρων στρωμάτων συνοψίζονται 
στον πίνακα Ι. 
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UΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 
δείγμα Συνθήκες εναπόθεσης  

Si LPCVD πάνω σε 
SiOB2 B πάχους 6nm   

Πάχος 
δημιουργούμενων 
στρωμάτων 

Ανόπτηση προ 
της οξείδωσης 
σε NB2B 

Θερμοκρασία
και διάρκεια 
οξείδωσης 

Ανόπτηση 
μετά την 
οξείδωση 
σε NB2B SiOB2B/α-or nc-Si/ SiOB2B 

ASP1 580P

ο
PC/300mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 6nm/ α –Si 9nm / 0nm - - 

 
ASP3 580P

ο
PC/300mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 900P

ο
PC/10min - 6nm/ nc-Si 5nm/ 6nm 

 
ASP4  

 
 900P

ο
PC/20min - 5nm/nc-Si 3.5nm/9.5nm 

ASP7 580P

ο
PC/300mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 900P

ο
PC/20min   900P

ο
PC/ 1h 6nm/ nc-Si 3.7nm/10nm 

 
ASP8  

 
   1100P

ο
PC/1h 6nm/ nc-Si 3.9nm/10nm 

ASP9  
 

 900P

ο
PC/30min   900P

ο
PC/ 1h 6nm/ nc-Si 1nm/ 20nm 

ASP2 580P

ο
PC/200mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 6nm/ α –Si  9.5nm/ 0nm -  

 
ASP5 580P

ο
PC/200mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 900P

ο
PC/10min 6nm/ nc-Si 3.8nm/ 8nm  

 
ASP6  

 
 900P

ο
PC/20min 6nm/ nc-Si 2.5nm/12nm  

 
Κατά τον δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων με μικροσκοπία ΤΕΜ 

παρατηρήθηκαν τα εξής: 
 
α) Το αρχικό υμένιο Si που εναποτέθηκε τόσο σε πίεση 300 mTorr  όσο και 

σε πίεση 200 mTorr ήταν άμορφο όπως φαίνεται στην εικόνα ΤΕΜ του σχήματος 1. 
Στην πρώτη περίπτωση είχε πάχος 9nm κατά την εναπόθεση ενώ στην δεύτερη ήταν 
λίγο παχύτερο (9.5 nm).  

 
 

(α)20nm (β) 5nm

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Εικόνα μικροσκοπίας ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας διατομής (TEM 
cross-section )   του δείγματος  ASP1 όπου έχουμε p-type υπόστρωμα + SiOB2B 6nm  
+στρώμα  α-Si 9nm (300mTorr)  
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β) Μετά την ανόπτηση στους 900P

o
P C για 5 λεπτά το άμορφο στρώμα αρχίζει 

και κρυσταλλώνεται. Η ανόπτηση ακολουθείται από οξείδωση στον ίδιο φούρνο σε 
θερμοκρασία 900P

o
P C για διαφορετικούς χρόνους και έτσι έχουμε τον σχηματισμό του 

θερμικού οξειδίου στο πάνω μέρος. Το πάχος του εξαρτάται από τον χρόνο 
οξείδωσης. Για χρόνο ίσο με 10 λεπτά έχουμε τον σχηματισμό ενός συνεχούς 
νανοκρυσταλλικού στρώματος πυριτίου πάχους 5 nm ανάμεσα στα δυο στρώματα 
οξειδίου με το πάνω οξείδιο να έχει πάχος 6 nm. Το κάτω οξείδιο παραμένει 
αμετάβλητο(5-6 nm) κατά τις επόμενες θερμικές διεργασίες όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2 που είναι μια απεικόνιση του δείγματος ASP3 με μικροσκοπία ΤΕΜ 
σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας διατομής. Τα χαρακτηριστικά του δείγματος φαίνονται 
στον πίνακα 1. 

 
 

Tunneling oxide 

~3.5nm 

Control oxide 

Bottom oxide 

Control oxide 

5nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Σχήμα 2 : δείγμα ASP3              Σχήμα 3: δείγμα ASP4 
                       Εικόνες μικροσκοπίας ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας διατομής 

                                                                             
γ)  Με την αύξηση του χρόνου οξείδωσης από 10 έως 20 λεπτά το πάχος του 

πάνω οξειδίου αυξάνεται, ενώ το στρώμα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου 
μειώνεται, όπως φαίνεται στην εικόνα 3 (δείγμα ASP4). Το κάτω οξείδιο δεν 
παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλαγή από το αρχικό πάχος του των 5 nm. Οι 
εικόνες TEM κάτοψης σκοτεινού πεδίου δείχνουν το σχηματισμό μεγάλων 
νησίδων Si με κοκκώδη δομή και αποτελούμενων από ομάδες 
νανοκρυσταλλιτών διαμέτρου μερικών nm. Αυτό παρουσιάζεται στις εικόνες 
TEM 4 (α), (β) και (γ) για το δείγμα ASP4. Κάθε μικρογράφημα είναι ένα 
μοντάζ τριών διαφορετικών εικόνων κάτοψης TEM που λήφθηκαν από την 
ίδια περιοχή των δειγμάτων χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά δαχτυλίδια 
διάθλασης, δηλαδή παρουσιάζουν νανοκρυσταλλίτες σε 3 διαφορετικούς 
κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς. Η έκταση των νησίδων στο x-y 
επίπεδο είναι γενικά πολύ μεγαλύτερη από ότι το πάχος του 
νανοκρυσταλλικού στρώματος πυριτίου στην z διάσταση. Μετά από ανόπτηση 
στους 900 ή 1100P

ο
PC, οι  νησίδες  γίνονται μεγαλύτερες και οι 

νανοκρυσταλλίτες τείνουν να συγχωνευτούν και διαμορφώνουν μεγάλους 
κρυσταλλίτες. Η παρατηρηθείσα δομή με τις μεγάλες νησίδες κοκκώδους 
σύνθεσης  (σχήματα 4α, β, γ) είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα που 
λάβαμε από τα δείγματα που δεν υποβλήθηκαν στην εμβύθιση σε HF πριν από 
την εναπόθεση LPCVD(σχήμα 4δ). Στην περίπτωση μη εμβύθισης σε HF το 
σχηματισθέν στρώμα νανοκρυσταλλιτών ήταν πιο ομοιόμορφο, με  
μικρότερους νανοκρυσταλλίτες κατανεμημένους ομοιόμορφα στο στρώμα, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 4δ. Επίσης η διασπορά τιμών του μεγέθους των 
νανοκρυστάλλων μειώθηκε πάρα πολύ.   
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        Σχήμα 4: Εικόνες TEM κάτοψης σκοτεινού πεδίου (α), (β), (γ) για το δείγμα 
ASP4 που υποβλήθηκε σε επεξεργασία με HF και (δ) για το δείγμα LB21B που δεν 
υποβλήθηκε στην εμβύθιση σε HF πριν από την εναπόθεση LPCVD 

 
δ)  Περαιτέρω αύξηση του χρόνου οξείδωσης από 20 στα 30 λεπτά έχει σαν 

αποτέλεσμα την περαιτέρω οξείδωση των νανοκρυσταλλιτών πυριτίου και τη 
μείωση του μεγέθους τους έτσι ώστε να τείνουν να εξαφανιστούν για  χρόνους 
οξείδωσης επάνω από 30 λεπτά, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ένα ενιαίο 
στρώμα SiOB2B χωρίς νανοκρυσταλλίτες.  

ε)  Ανόπτηση των δειγμάτων στους 900 ή 1100P

o
PC για μια ώρα μετά από το βήμα 

της οξείδωσης, έχει σαν αποτέλεσμα  μια μικρή αύξηση στο πάχος του 
στρώματος των νανοκρυσταλλιτών (από 3,5 σε 3,7 nm στους 900P

o
PC και σε 

3.9nm σε 1100P

o
PC) που αποδίδεται σε μερική συγχώνευση των 

νανοκρυσταλλιτών μέσα στις νησίδες. Αυτό φαίνεται στις εικόνες 5 (α) και (β) 
για το δείγμα ASP8 που υπέστη  ανόπτηση στους 1100P

o
PC για μια ώρα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Σχήμα 5(a) - 5(b): Εικόνες μικροσκοπίας ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας 
διατομής για το δείγμα ASP8 
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στ)  Στα δείγματα όπου το στρώμα α-Si εναποτέθηκε στα 200 αντί για τα 
300mTorr ο ρυθμός οξείδωσης του στρώματος πυριτίου που σχηματίστηκε με 
LPCVD ήταν υψηλότερος, με αποτέλεσμα να ληφθεί ένα παχύτερο στρώμα 
οξειδίου για τους ίδιους χρόνους οξείδωσης. Αυτό φαίνεται από τον πίνακα Ι 
εάν συγκρίνουμε το δείγμα ASP3 με το δείγμα ASP5 και το δείγμα ASP4 με 
το ASP6. Το στρώμα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ήταν λεπτότερο στα 200 
mTorr  (Σχήμα 6(α) –6(β)) από αυτό των 300 mTorr και η διάμετρος νησίδων 
ήταν σε εκείνη την περίπτωση ακόμα μεγαλύτερη, της τάξης των 3.5nm. Κάθε 
νησίδα περιέχει μικρότερους νανοκρυσταλλίτες με μεγέθη που κυμαίνονται 
από 1 έως 15 nm.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σχήμα 6(a) - 6(b): Εικόνες μικροσκοπίας ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας  
                              διατομής για το δείγμα ASP5 και το δείγμα ASP6  
 
 

Ανάμεσα στις δομές που μελετήθηκαν έγινε μελέτη και των δειγμάτων D4 των 
οποίων τα χαρακτηριστικά αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα ΙΙ 

UΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
Δείγμα 1P

η
P 

οξείδωση 
3P

η
P οξείδωση tBboB  1P

ο
P tBncB 2P

ο
P tBncB tBtoB 

Ανόπτηση 
 (nc-Si)   nc-Si 

3.5nm D4 no FG 850P

ο
P C/8min 9nm 900P

ο
P C / 

30min 
2nm 18nm  900P

ο
PC/60min 

3.5nm D4    FG 850P

ο
P C/8min 9nm 900P

ο
P C / 

30min 
2nm 18nm  900P

ο
PC/60min 

+Forming Gas 
 

Πιο συγκεκριμένα η πιο πάνω δομή είναι τύπου ΜΟS με δυο στρώματα Si  ένα 
πολυκρυσταλλικό πάχους 9 nm και ένα με νανοκρυσταλλίτες Si πάχους 2 nm 
εγκλωβισμένων μεταξύ τριών στρωμάτων SiOB2 Bπάχους ίσου με 3.5nm-1.5nm-18nm 
αντίστοιχα. Το δείγμα κατασκευάστηκε ως εξής: 

 Χρησιμοποιήθηκε n-τύπου υπόστρωμα Si και αναπτύχθηκε με ξηρή οξείδωση 
οξείδιο  πάχους 3.5nm.  

 Στην συνέχεια έγινε εμβάπτιση του δείγματος σε αραιό διάλυμα HF 2% 
κατ΄όγκο και ακολούθως εναπόθεση λεπτού στρώματος Si με διεργασία  
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LPCVD σε θερμοκρασία 580P

ο
P C και πίεση 300mTorr στα 50sccm για χρόνο 

3min. Σχηματίστηκε στρώμα άμορφου Si πάχους περίπου 9nm.  
 Στην συνέχεια πάνω στο στρώμα του οξειδίου πάχους 1-2 nm που είχε 
δημιουργηθεί πάνω στη δομή (native oxide) έγινε και πάλι εναπόθεση λεπτού 
στρώματος Si με διεργασία  LPCVD σε θερμοκρασία 580P

ο
P C και πίεση 

300mTorr στα 50sccm για χρόνο 3min και σχηματίστηκε στρώμα άμορφου Si 
πάχους περίπου 9nm.  

 Ακολούθησε ξηρή οξείδωση στους 900P

ο
PC για 30min με στόχο την την 

λέπτυνση του στρώματος και την ανακρυστάλλωση του άμορφου Si με 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός στρώματος νανοκρυσταλλιτών Si 
εντοπισμένο ανάμεσα σε δυο στρώματα SiOB2. BΤο πάχος του στρώματος είναι 
2nm, με πάχος του πάνω στρώματος SiOB2B περί τα 18nm, όπως φαίνεται και 
στην εικόνα ΤΕΜ εγκάρσιας διατομής που ακολουθεί (σχήμα 42). Έγινε 
ανόπτηση του δείγματος D4 στους 900P

ο
P C  για χρόνο 1 ώρα  

 Τέλος έγινε εναπόθεση του αλουμινίου της πύλης ακολουθούμενη από 
διεργασίες λιθογραφίας και υγρής εγχάραξης για το σχηματισμό πυκνωτών 
ΜΟS. 

 Ακολούθησε ανόπτηση του δείγματος D4 σε forming gas στους 350P

ο
P C  για 

χρόνο 30min. 
 

 

9nm

3.5nm 1nm
 

2nm  
nc-Si layer

nc-Si layer

SiOB

2 SiOB2

SiOB

218nm

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα  7 :  Εικόνες μικροσκοπίας  
                   ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου  5nm 
                   εγκάρσιας  διατομής για 
                   το δείγμα D4 

 
Όπως παρατηρούμε και στην εικόνα ΤΕΜ (σχήμα 7), το κάτω στρώμα Si παρέμεινε 
σταθερό στο πάχος γιατί δεν υπέστη οξείδωση αλλά απλά κρυσταλλώθηκε 
σχηματίζοντας πολύ μεγάλους κρυστάλλους δίνοντας την εικόνα στρώματος 
μονοκρύσταλλου  Si.     

 
4.3. Χαρακτηρισμός των δειγμάτων με μικροσκοπία AFΜ 

Κατά τον χαρακτηρισμό με μικροσκοπία AFΜ των αρχικών δειγμάτων πριν 
την οξείδωση του υμενίου του α- Si παρατηρήθηκαν τα εξής: 
Το αρχικό άμορφο υμένιο Si που εναποτέθηκε τόσο σε πίεση 300 mTorr  όσο και σε 
πίεση 200 mTorr είχε κάποια τραχύτητα στην επιφάνεια όπως φαίνεται στο σχήμα 
8(α)-(β). Στην πρώτη περίπτωση η τραχύτητα ήταν λίγο μικρότερη από ότι στην 
δεύτερη.  
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2500 nm

1250 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

2.22 nm

1.11 nm

0 nm

1.13 nm

0.57 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

(α)      ASP1 (300mTorr) (β)        ASP2 (200mTorr)  
area roughness    0.1325nm area roughness             0.1567nm 
rms                       0.1726nm rms                                0.2067nm 
average height     0.8558nm average height              0.8735nm                     
 

2500 nm

1250 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

1.19 nm

0.59 nm

0 nm

 
 
 
 
 
 
 
 

2500 nm

1250 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

7.05 nm

3.52 nm

0 nm

(γ)      ASP3 (300mTorr) οξείδωση (900ºC-10min) (δ)   ASP5 (200mTorr) οξείδωση (900ºC-10min) 
area roughness    0.1432nm area roughness    0.4449nm 
rms                       0.1875nm rms                       0.7156nm 
average height     1.0786nm  average height     3.2871nm 
 

 
 
 
 
 
 
 

2500 nm

1250 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

5.62 nm

2.81 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

2500 nm

1250 nm

0 nm

1.39 nm

0.7 nm

0 nm

 
(ε)   ASP4 (300mTorr) οξείδωση (900ºC-20min) (στ)  ASP6 (200mTorr) οξείδωση (900ºC-20min) 
area roughness    0.1196nm area roughness    0.1235nm 
rms                       0.1525nm rms                       0.1575nm 
average height     0.0270nm  average height     0.6787nm 
 
Σχήμα 8(α)-(στ) :     Εικόνες μικροσκοπίας AFΜ των δειγμάτων ASP1- ASP3- ASP4  
                              (300mTorr) και  ASP2- ASP5- ASP6 (200mTorr) 
 
Στα 10 πρώτα λεπτά οξείδωσης της επιφάνειας το οξείδιο που αναπτύσσεται 
ακολουθεί τις διακυμάνσεις της επιφάνειας του άμορφου πυριτίου οπότε τα δείγματα 
εμφανίζουν ανάλογο ανάγλυφο όπως φαίνεται στα σχήματα 8(γ)-(δ). Με συνολικό 
χρόνο οξείδωσης 20 λεπτά (σχήμα 8(ε)-(στ)) λιγότερη τραχύτητα εμφανίζεται στα 
δείγματα που αναπτύχθηκαν στα 300 mTorr από ότι στα 200 mTorr. 
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4.4. Συμπεράσματα 
     Με τον δομικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι το αρχικό υμένιο 
του πυριτίου που εναποτίθεται στον αντιδραστήρα LPCVD κάτω από τις συνθήκες 
που έχουν επιλεγεί είναι άμορφο. Στην συνέχεια, μετά  την διαδικασία οξείδωσης, το 
υμένιο κρυσταλλοποιείται ενώ  παράλληλα μειώνεται το πάχος του σε τιμές πλήρως 
ελεγχόμενες από τις συνθήκες οξείδωσης (θερμοκρασία και χρόνος). Έχουμε  
επομένως την δυνατότητα να αναπτύξουμε με ακρίβεια στρώματα νανοκρυσταλλιτών 
με πάχη 3-3.5 nm. Οι εικόνες ΤΕΜ κάτοψης έδωσαν πληροφορίες για τον 
σχηματισμό μεγάλων νησίδων με κοκκώδη δομή αποτελούμενων από ομάδες 
νανοκρυσταλλιτών διαμέτρου μερικών νανομέτρων και πολύ μεγάλη πυκνότητα 
Αύξηση της διαμέτρου των νησίδων παρατηρήθηκε ύστερα από ανόπτηση σε υψηλή 
θερμοκρασία 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ MOS ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ MOSFET ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΤΩΝ 
ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ  

 
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται αρχικά η κατασκευή και ο 
χαρακτηρισμός λεπτών οξειδίων του πυριτίου πάχους 3.5nm. Για 
τον χαρακτηρισμό τους κατασκευάστηκαν δομές  MOS και 
έγιναν μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V). Αναφέρονται οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των πολύ λεπτών 
οξειδίων καθώς και τα προβλήματα που τα  συνοδεύουν. Τα 
οξείδια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή δομών MOS 
με ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών καθώς και άλλων 
συνθετότερων δομών με διπλό νανοκρυσταλλικό στρώμα. Θα 
περιγραφεί στην συνέχεια ο πλήρης ηλεκτρικός χαρακτηρισμός 
των δομών αυτών καθώς και ο χαρακτηρισμός τρανζίστορ 
επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (MOSFET) με 
ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών μέσα στο οξείδιο της 
πύληςB. 

  
5.1. Ποιότητα οξειδίων  

 
Στην προσπάθεια ανάπτυξης μνημών με νανοκρυσταλλίτες πυριτίου χρειάζεται να 

κατασκευασθούν και να μελετηθούν δομές όπως αυτές του σχήματος 1 που 
αποτελούν τη βάση για τις αντίστοιχες διατάξεις. 

 
 
 

Σχήμα 1: Βασική δομή με ενσωματωμένους κρυσταλλίτες μέσα στο οξείδιο πύλης  
 
Για την κατασκευή αυτών των δομών, αναπτύσσουμε πάνω σε υπόστρωμα 

πυριτίου ένα πολύ λεπτό στρώμα οξειδίου του πυριτίου το οποίο απαιτείται να έχει 
καλές διηλεκτρικές ιδιότητες και αγωγιμότητα με φαινόμενο σήραγγας. Πάνω από το 
λεπτό στρώμα SiOB2B δημιουργούμε το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών πυριτίου και 
πάνω από το στρώμα αυτό δημιουργείται πιο παχύ στρώμα διοξειδίου του πυριτίου. 
Οι πιο πάνω δομές λειτουργούν ως δομές MOS με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες στο διηλεκτρικό και αποτελούν τη βασική δομή σε μια μνήμη 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου. Μια από τις πιο βασικές παραμέτρους για τη σωστή 
λειτουργία των δομών αυτών είναι η ποιότητα του κάτω λεπτού οξειδίου. Οι 
απαιτήσεις ποιότητας οξειδίου είναι οι ίδιες με αυτές των MOSFETs. Η δημιουργία 
οξειδίων πύλης με μικρά ρεύματα διαρροής και μικρή πυκνότητα διεπιφανειακών 

  

 

 

 

 
p-type Si 

SiOB2B (οξείδιο σήραγγος) Νανοκρυσταλλίτες Si 

SiOB2B (οξείδιο ελέγχου) 
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καταστάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των μνημών με 
αυξημένη αξιοπιστία. Πρέπει λοιπόν αρχικά να εξασφαλισθεί η πολύ καλή ποιότητα 
του λεπτού οξειδίου ώστε να επιτρέπει στους φορείς να περνούν ελεγχόμενα στο 
στρώμα των νανοκρυσταλλιτών Si και να το φορτίζουν. Ανάλογα με την ποιότητα 
του οξειδίου πύλης, παρατηρούνται ρεύματα διαρροών μέσα από τα οξείδια  τα οποία 
πρέπει να παραμείνουν πολύ χαμηλά για να λειτουργεί η διάταξη. Για μεσαίες τιμές 
τάσης πύλης, που αντιστοιχούν σε τιμές ηλεκτρικού πεδίου στο οξείδιο ΕBoxB≤5x10P

6
P 

V/cm, τα ρεύματα διαρροής είναι τόσο χαμηλά που μπορούν να θεωρηθούν 
αμελητέα. Όμως για υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού πεδίου πύλης, τα ρεύματα αυτά 
αυξάνονται ταχύτατα συναρτήσει της τάσης. Για τον χαρακτηρισμό του χρόνου ζωής 
και της ποιότητας των οξειδίων πύλης χρησιμοποιούμε τάσεις υψηλότερες από τις 
αντίστοιχες τάσεις λειτουργίας, ώστε να έχουμε μετρήσιμα ρεύματα διαρροής και να 
προσδιορίσουμε το πεδίο κατάρρευσής τους.  

Υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί δημιουργίας του ρεύματος διαρροής πύλης. Ο 
ένας είναι ο μηχανισμός σήραγγας Fowler-Nordheim [2,10] και ο δεύτερος το 
απευθείας φαινόμενο σήραγγας (direct tunneling) [11](Σχήμα 2). Η απαιτούμενη 
τάση στο οξείδιο για να εμφανιστούν οι δυο αυτοί μηχανισμοί διαρροής φαίνεται στο 
σχήμα που ακολουθεί όπου βλέπουμε το διάγραμμα ζωνών μιας διάταξης MOS σε 
υπόστρωμα Si τύπου-p. 

 
                                                          VBoxB 

                                                                  
          
 
 
(α)                                                                                      (β) 
Σχήμα 2:Διάγραμμα ζωνών μιας δομής MOS με πύλη nP

+
P poly-Si 

               (α) Μηχανισμός σήραγγας Fowler- Nordheim 
               (β) Απευθείας φαινόμενο σήραγγας(direct tunneling). 
 
Για  VBoxB> χ/q, όπου χ η ηλεκτρική συγγένεια του πυριτίου σε eV και q το 

ηλεκτρικό φορτίο, τα ηλεκτρόνια του υποστρώματος βλέπουν ένα τριγωνικό φραγμό 
δυναμικού και το ρεύμα διαρροής της πύλης οφείλεται στο μηχανισμό σήραγγας 
Fowler- Nordheim. Το ρεύμα FN δίνεται από τον τύπο[10]:  

                   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅⋅⋅=

ox
oxGFN E

BEAAI exp2                           (1) 

όπου ΑBG  B είναι η επιφάνεια της πύλης,  EBoxB είναι το ηλεκτρικό πεδίο στο οξείδιο και 
Α, Β είναι σταθερές.  

Για VBoxB< χ/q τα ηλεκτρόνια βλέπουν όλο το πάχος του οξειδίου και ο μηχανισμός 
που επικρατεί είναι το απευθείας φαινόμενο σήραγγας (direct tunneling). Είναι ο 
μηχανισμός  ροής ηλεκτρονίων δια μέσου του πλήρους πάχους του οξειδίου,και είναι 
δυνατός μόνο αν το οξείδιο είναι λεπτό. Το ρεύμα δίνεται από την έκφραση [11]: 

SiOB2B 

gate Si 
Si gate SiOB2B

VBoxB 
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όπου ΦBΒB είναι το ύψος του φραγμού δυναμικού που σχηματίζεται στη διεπιφάνεια 
πυριτίου-οξειδίου. 

Το διαχωριστικό όριο ανάμεσα στους δυο αυτούς μηχανισμούς είναι για VBoxB= χ/q, 
το οποίο είναι περίπου 3.2 V για την επαφή SiOB2B-Si. Φυσικά, απαραίτητη 
προϋπόθεση για να έχουμε διέλευση φορέων λόγω φαινομένου σήραγγας είναι να 
έχουμε αρκετά υψηλό ηλεκτρικό πεδίο (EBoxB=VBoxB/tBoxB)στο οξείδιο. Για πάχη οξειδίου 
από 4-5nm και πάνω ο επικρατέστερος μηχανισμός είναι ο Fowler- Nordheim ενώ για 
tBoxB≤3.5 nm επικρατεί το φαινόμενο σήραγγας. 

Οι τιμές για τις τάσεις κατάρρευσης του οξειδίου διαφέρουν ανάλογα με τις αιτίες 
στις οποίες αυτή αποδίδεται. Αιτίες είναι η τοπική λέπτυνση του οξειδίου, οι ατέλειες 
ή τοπικά σημεία διαρροής (pinholes) και η ενδογενής φύση του οξειδίου.  
 
5.2. Μελέτη οξειδίου Si πάχους 3.5nm 
Στις διατάξεις μνήμης που κατασκευάσαμε χρησιμοποιήσαμε ως λεπτό οξείδιο 
σήραγγας  θερμικό οξείδιο πάχους 3.5 nm. Προηγήθηκε λοιπόν της κατασκευής μια  
μελέτη τέτοιων λεπτών οξειδίων και έγινε πλήρης χαρακτηρισμός τους.  
Αρχικά τα οξείδια αυτά κατασκευάστηκαν σε υπόστρωμα Si τύπου-n και 
δημιουργήθηκαν πυκνωτές ΜΟS οι οποίοι και χαρακτηρίσθηκαν ηλεκτρικά. 

 
Σχήμα 3: Σχηματικό διάγραμμα πυκνωτή ΜΟS 

 
5.2.1. Προετοιμασία δειγμάτων 
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν: 

• δημιουργία ωμικής επαφής με εμφύτευση ιόντων Αs στην πίσω πλευρά 
του δισκιδίου με δόση 5.10P

15
P cmP

-2 
Pκαι ενέργεια 100keV, ακολουθούμενη 

από ανόπτηση στους 950P

ο
P C για 30 min 

• καθαρισμός του δισκιδίου με την ροή διεργασιών RCA 

• δημιουργία SiOB2B πάχους 3.5nm   με ξηρή οξείδωση στους 850P

ο
P C για 8 

min και στην συνέχεια ανόπτηση σε ατμόσφαιρα αζώτου στους 850P

ο
P C για 

15 min και στους 920P

ο
P C για 15 min 

• εξάχνωση Al (200-250 nm) 

• λιθογραφία-εγχάραξη 

• εξάχνωση Al στην πίσω πλευρά για ωμική επαφή 

• ανόπτηση στους 350P

ο
P C για 30 min παρουσία αερίου μείγματος ΗB2B / ΝB2B 

(forming –gas) 
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5.2.2. Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός του οξειδίου πάχους 3.5 nm 
Για  τους πυκνωτές  που κατασκευάστηκαν λήφθηκαν χαρακτηριστικές ρεύματος 
τάσης (I-V) και χωρητικότητας τάσης (C-V). Τυπικές χαρακτηριστικές δίνονται στα 
σχήματα 4 (I-V)  και 5 (C-V) [7]. 
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Σχήμα 4:                                                                                 Σχήμα 5: 
Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης (I-V)     Χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης (C-V) 
 
Από το σχήμα 4 βλέπουμε ότι η τάση στην οποία εμφανίζεται κατάρρευση του 
διηλεκτρικού είναι 3.2V. Από τους τύπους:  
                        

               
ox

ox
ox t

V
E =     (3)                                 sFBGox VVV φ−−=    (4) 

όπου VBoxB είναι η πτώση τάσης στο διηλεκτρικό, η οποία δίνεται από τον τύπο (4) και 
tBoxB το πάχος του οξειδίου, υπολογίσθηκε το ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης EBoxB στην 
τιμή των 10MV/cm. Σε χαμηλές τιμές τάσης τα οξείδια εμφάνισαν μικρά ρεύματα 
διαρροής της τάξης μεγέθους μερικών pA που οφείλονται στο μικρό πάχος του 
οξειδίου, τιμές που είναι λίγο μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες για τα 
ρεύματα που παρατηρούνται σε οξείδια μεγαλύτερου πάχους. 
Οι χαρακτηριστικές των δειγμάτων που έχουν υποστεί ανόπτηση με forming–gas, το 
οποίο είναι αέριο μείγμα ΗB2B / ΝB2B, εμφάνισαν πολύ πιο βελτιωμένη συμπεριφορά, 
λόγω του ότι η παραπάνω διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των 
διεπιφανειακών καταστάσεων μεταξύ οξειδίου και υποστρώματος πυριτίου. 
Στους πυκνωτές MOS έγινε λεπτομερής μελέτη των χαρακτηριστικών τους. 
Βρέθηκαν το ισοδύναμο ηλεκτρικό πάχος (ΕΟΤ) του SiOB2B, η μεταβολή στις 
χαρακτηριστικές συναρτήσει της συχνότητας της τάσης μέτρησης f(ω), 
επιβεβαιώθηκε η πυκνότητα των προσμείξεων στο υπόστρωμα πυριτίου (ΝBD)B, η 
πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων (DBitB), υπολογίστηκε η τάση επίπεδων 
ζωνών (VBFBB), καθώς και το ρεύμα διαρροής (leakage current) της χωρητικότητας 
MOS. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δοθούν παρακάτω: 
 
Uα) Μέτρηση πάχους οξειδίου 
Η μέτρηση του πάχους του οξειδίου μπορεί να γίνει με την χρήση του μοντέλου του 
επίπεδου πυκνωτή με παράλληλους οπλισμούς, όπου Α το εμβαδόν της επιφάνειας 
του πυκνωτή (cmP

2
P), CBoB η χωρητικότητα του οξειδίου (F), και εBoB και ε οι διηλεκτρικές 

σταθερές του κενού και του οξειδίου αντίστοιχα, οπότε έχουμε: 
 
                                                                                                             (5) 

t = 3.41x10-7 cm =3.41nm. 
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  Στην περίπτωση των λεπτών οξειδίων η πιο πάνω μέθοδος για την μέτρηση του 
πάχους δεν είναι ακριβής. Εκτός από το φαινόμενο απογύμνωσης του 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου της πύλης που γίνεται εμφανές για πάχη οξειδίου 
<10nm, έχουμε  κβάντωση των καταστάσεων των φορέων στο στρώμα συσσώρευσης 
[2]. Αυτά έχουν σαν συνέπεια οι ελεύθεροι φορείς να καταλαμβάνουν υψηλότερες 
ενεργειακές καταστάσεις, να αυξάνεται η κάμψη των ζωνών, με αποτέλεσμα 
υψηλότερο δυναμικό επιφάνειας για δεδομένο φορτίο, και ελάττωση της 
χωρητικότητας του υποστρώματος, με αποτέλεσμα η συνολική χωρητικότητα της 
δομής σε κατάσταση συσσώρευσης να διαφέρει μέχρι και ~10% από την 
χωρητικότητα οξειδίου για  tBoxB < 10nm. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή στον υπολογισμό 
του tBoxB από τις καμπύλες C-V [6] καθόσον παρουσιάζονται τρεις χωρητικότητες σε 
σειρά, η χωρητικότητα του οξειδίου CBoxB, η χωρητικότητα του στρώματος 
συσσώρευσης CBaccB και η χωρητικότητα της απογυμνωμένης περιοχής του 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου CBgdB. Αν δεν ληφθεί υπόψη η χωρητικότητα της 
απογυμνωμένης περιοχής του πολυκρυσταλλικού πυριτίου και οι διαφορές στο CBaccB 
λόγω των ανωτέρω, λαμβάνονται παχύτερα οξείδια  από ότι είναι στην 
πραγματικότητα. 

Κατάλληλη ηλεκτρική τεχνική για την περίπτωση των λεπτών οξειδίων αποτελεί 
η μέθοδος Maserjian [8]. Σε αυτή την μέθοδο σχεδιάζουμε το διάγραμμα του 1/C 
προς το  [d(1/CP

2
P)/dVBGB]P

n
P  n=1/6 για τον πυκνωτή MOS και η τεταγμένη επί της αρχής 

μας δίνει την τιμή του 1/ CBoxB. Πιο απλοποιημένη παραλλαγή αποτελεί η σχεδίαση 
του1/C προς το 1/(VBGB-VBFBB) την οποία εφαρμόσαμε στο δείγμα μας (Σχήμα 6) και μας 
έδωσε το 1/ CBoxB.= 9.23Χ10P

9
P FP

-1
P από όπου υπολογίζουμε το CBoxB=108pF και 

tBoxB=3.2nm. 
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Σχήμα 6: α) Χαρακτηριστική καμπύλη C-V του πυκνωτή 
                β) Διάγραμμα του1/C προς το 1/(VBGB-VBFBB) για υπολογισμό του πάχους  
                    του SiOB2B.   

 
Uβ) Υπολογισμός της συγκέντρωσης προσμίξεων ΝUBUDUBU στο υπόστρωμα Si 
Θεωρώντας ότι οι προσμίξεις νόθευσης στο υπόστρωμα Si είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένες με συγκέντρωση ΝBDB, μπορούμε να εφαρμόσουμε την μέθοδο της 
μέγιστης-ελάχιστης χωρητικότητας για τον υπολογισμό της. Είναι συνηθισμένο όμως 
φαινόμενο να μην έχουμε ομοιόμορφη συγκέντρωση ΝBDB. Σε μια τέτοια περίπτωση η 
μέθοδος μας δίνει μια εκτίμηση της μέσης τιμής της συγκέντρωσης αυτής. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο δυναμικό στην διεπιφάνεια δίνεται από την 
σχέση του Linder: 
 
                                                                                                                         (6) 
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με nBiB την ενδογενή συγκέντρωση των φορέων στον ημιαγωγό, η συγκέντρωση των 
προσμίξεων[1-3] δίνεται από τον τύπο 
 
                                                                                                                         (8) 
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όπου CBoB και CBminB είναι αντίστοιχα οι χωρητικότητες του οξειδίου στην περιοχή 
συσσώρευσης και ισχυρής αντιστροφής.  

φb
2max =Φ Αν θεωρήσουμε ότι    τότε 
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Η πυκνότητα των προσμείξεων ΝBDB εξάγεται και από την καμπύλη 1/CP

2
P-V 

υπολογίζοντας την κλίση της d(1/CP

2
P)/dV σύμφωνα με την εξίσωση:  

 
                                                                                                                   (10) ( ) dVCdAqdVAqN D / 00 εεεε
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Η καμπύλη χωρητικότητας–τάσης (C-V) του σχήματος 5 μετατρέπεται σε αντίστοιχη 
καμπύλη με άξονες 1/CP

2
P-V (σχήμα 7α) όπου αμέσως γίνονται εμφανείς οι περιοχές με 

τις διαφορετικές  πυκνότητες  προσμείξεων. Υπολογίζουμε  την κλίση της καμπύλης  
1/CP

2
P -VBGB κοντά στην περιοχή απογύμνωσης (περιοχή α) η οποία φαίνεται σε 

μεγέθυνση στο σχήμα 7β.  
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         (α)                                                                        (β) 
Σχήμα 7: Καμπύλη μεταβολής του 1/CP

2
P συναρτήσει της τάσης πύλης VBGB 

 
Με την μέθοδο d(1/CP

2
P)/dV), για το παράδειγμα που μελετούμε, υπολογίσαμε την  

κλίση  ίση προς: –6.06 Χ10P

23
P (F•V)P

-1
P και με χρήση της παραπάνω εξίσωσης  10  

υπολογίσθηκε  η πυκνότητα προσμείξεων ίση προς: NBDB
=1.9x10P

15
PcmP

-3
P . 

Uγ) Υπολογισμός του μήκους Debye 
Το μήκος  Debye [1-3]σαν έννοια το έχουμε δανειστεί από την φυσική πλάσματος. 
Στους ημιαγωγούς οι φορείς πλειονότητας μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα με 
κίνηση παρόμοια με αυτή που συναντούμε στο πλάσμα. Κάθε ηλεκτρική διαταραχή 
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που συμβαίνει έχει ένα περιορισμένο πεδίο δράσης. Το μήκος Debye χρησιμοποιείται 
για να προσδιορίσουμε το εύρος της ακτίνας δράσης αυτού του πεδίου. Βασικά το 
μήκος  Debye δείχνει μέχρι ποιά απόσταση από το σημείο που δημιουργήθηκε μια 
ηλεκτρική διαταραχή μπορεί να γίνει αισθητή μέσα σε ένα ημιαγωγό. Ο υπολογισμός 
του μήκους Debye για νοθευμένο ημιαγωγό δίνεται από την σχέση: 
 
                                                   (11)    όπου                              (12) 
 
 
και είναι  για την περίπτωση μας  = 9,07x10-6 cm  δηλαδή περίπου ~ 90nm. dL
Uδ) Υπολογισμός της χωρητικότητας σε κατάσταση επίπεδων ζωνών 
Η χωρητικότητα σε κατάσταση επίπεδων ζωνών της περιοχής απογύμνωσης[1] θα 
δίνεται από την σχέση: 
  
                                                                                                  (13) 
 
και υπολογίζεται ίση με Cfbs =11.6pF 
Επομένως η ολική χωρητικότητα σε κατάσταση επίπεδων ζωνών θα είναι: 
                                                                                            
                                                                                                 (14) 
 
 
και υπολογίζεται ίση με  Cfb=10.4 pF (σχήμα 5). 
 
Uε) Υπολογισμός της τάσης σε κατάσταση επίπεδων ζωνών 
Η τάση επίπεδων ζωνών (Flat band voltage) [2] εξαρτάται από την διαφορά έργων 
εξόδου μετάλλου-ημιαγωγού MSφ  και από την συγκέντρωση των διαφόρων φορτίων 
στο οξείδιο, δίνεται δε από τον τύπο: 
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όπου QBfB τα σταθερά φορτία στο οξείδιο, QBmB τα κινητά φορτία στο οξείδιο, QBotB τα 
παγιδευμένα φορτία στο οξείδιο και QBitB τα παγιδευμένα φορτία στην διεπιφάνεια. 

FBV  είναι η τάση στην οποία αντιστοιχεί η χωρητικότητα σε κατάσταση επίπεδων 
ζωνών CBFBB. Ο παράγοντας γ εισάγεται για να υπολογισθεί μια πιθανή κατανομή 
φορτίου μέσα στο οξείδιο, επειδή τα κινητά και τα παγιδευμένα φορτία στο οξείδιο  
ανάλογα με την θέση τους μέσα στο οξείδιο κοντά στην διεπιφάνεια με το πυρίτιο ή 
με την πύλη επηρεάζουν ή όχι αντίστοιχα την τιμή της τάσης επίπεδων ζωνών. Η CBFBB 
είναι η μετρούμενη χωρητικότητα σε αυτήν την κατάσταση και συνεπώς η τάση για 
την οποία μετριέται μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα με κάποια από τις αριθμητικές 
μεθόδους παρεμβολής στα σημεία της χαρακτηριστικής καμπύλης(σχήμα 5). Με τον 
τρόπο αυτό υπολογίζεται η τάση VBFBB ( Flat band voltage).  Η ακρίβεια υπολογισμού 
της είναι μικρότερη του 1% ακόμα και για την απλή μέθοδο της γραμμικής 
παρεμβολής. Στο δείγμα μας η τιμή της βρέθηκε  ίση με  VBFBB=-0.12V.  
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Uστ) Φορτία παγιδευμένα στην διεπιφάνεια (Interface trapped charge) 
 UΜέθοδος χαμηλής συχνότητας (Quasistatic method) 
Η μέθοδος συγκρίνει την χαρακτηριστική C-V χαμηλής συχνότητας (LF) με μια 
χαρακτηριστική C-V υψηλής συχνότητας (ΗF) στην περιοχή απογύμνωσης – 
αντιστροφής (Σχήμα 8) και υπολογίζει την πυκνότητα από τον τύπο: 
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Σχήμα 8 : Παράδειγμα χαρακτηριστικών καμπυλών 
 χωρητικότητας–τάσης (C-V) (α) σε υψηλές  
 συχνότητες (HF )και (β) σε χαμηλές συχνότητες (LF) 
 από την χωρητικότητα MOS με πάχος S iOB2B nm 
 
Το χαμηλότερο όριο πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων που μπορεί να 
προσδιοριστεί με την μέθοδο αυτή είναι γύρω στα 10P

10
P cmP

-2
P eVP

-1
P [2,5,9,12]. 

 
U Μέθοδος αγωγιμότητας (Conductance method) 
Η μέθοδος προτάθηκε από τον Nicolian [4] και αποτελεί την πλέον ευαίσθητη μέθοδο 
για τον προσδιορισμό της πυκνότητας διεπιφανειακών παγίδων με τιμές και κάτω από  
10P

9
P cmP

-2
P eVP

-1
P. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο παίρνουμε μετρήσεις της ισοδύναμης 

παράλληλης αγωγιμότητας GBp Bτης διάταξης MOS συναρτήσει της μεταβολής της 
συχνότητας –ω της εφαρμοζόμενης τάσης με παράμετρο την τάση πόλωσης της 
διάταξης, η οποία παίρνει τιμές στο τμήμα χαμηλά στην περιοχή απογύμνωσης μέχρι 
την αρχή της αντιστροφής. Στην αγωγιμότητα αυτή υπεισέρχεται μηχανισμός 
απώλειας φορτίου λόγω παγίδευσης και εκπομπής του από τις διεπιφανειακές παγίδες 
που αποτελεί ένα μέτρο της πυκνότητας των διεπιφανειακών καταστάσεων. Από το 
διάγραμμα  GBp B/ω – ω (Σχήμα 9) που προκύπτει, υπολογίζουμε την πυκνότητα  DBitB 
από τον προσεγγιστικό τύπο:  
 
 
         
                                       (17) 
 
 
 
 
 
  
                                      Σχήμα 9: Διάγραμμα  GBp B/ω συναρτήσει της μεταβολής της                                       
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                                                     την χωρητικότητα MOS με πάχος οξειδίου 3.5nm 
 
Ο τύπος (17) ισχύει όταν οι διεπιφανειακές παγίδες έχουν συνεχή ενεργειακή 
κατανομή μέσα στο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Στο δείγμα μας έχουμε βρει 
τιμές για την πυκνότητα διεπιφανειακών καταστάσεων DBitB =4.9Χ10P

9
P  cmP

-2
P eVP

-1
P. 
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5.2.3. Συμπεράσματα για τα λεπτά οξείδια 
Τα λεπτά οξείδια που κατασκευάσαμε παρουσίασαν πολύ καλές ιδιότητες και 
συγκεκριμένα  
Οι χαρακτηριστικές C-V καμπύλες που έδωσαν ήταν κοντά στις ιδανικές και δεν 
παρουσίαζαν υστέρηση 

• Τα δείγματα μετά την ανόπτηση με το forming gas έδωσαν πολύ βελτιωμένες 
χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης (C-V) με μικρές τιμές πυκνότητας 
διεπιφανειακών καταστάσεων DBitB της τάξης μεγέθους ~10P

9
P  cmP

-2
P eVP

-1
P. 

• Ο χαρακτηρισμός των οξειδίων έδειξε ότι τα οξείδια που κατασκευάζονται 
είναι υψηλής ποιότητας με τάση κατάρρευσης 10-11MV/cm και χαμηλά 
ρεύματα διαρροής τάξης μεγέθους μερικών pA σε χαμηλές τιμές τάσης. 
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5.3. Ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ανάμεσα στο διηλεκτρικό 

της πύλης σε μια δομή ΜΟS  
Οι δομές που κατασκευάστηκαν και μελετήθηκαν είναι  τύπου ΜΟS με ένα 

στρώμα νανοκρυσταλλιτών Si  εγκλωβισμένων μεταξύ δύο στρωμάτων SiOB2 . BΑρχικά 
αναπτύχθηκαν  λεπτά οξείδια σήραγγας πάνω σε κατάλληλο υπόστρωμα Si και στην 
συνέχεια με εναπόθεση λεπτού φιλμ Si και χρησιμοποιώντας διεργασίες LPCVD, 
οξείδωσης και ανόπτησης υψηλής θερμοκρασίας σχηματίστηκε στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών. Η πλήρης διεργασία παρασκευής των δειγμάτων θα περιγραφεί 
παρακάτω. 

Με μετρήσεις C-V ανιχνεύτηκαν φαινόμενα αλληλεπίδρασης υποστρώματος – 
νανοκρυσταλλιτών με την μορφή παγίδευσης φορτίου, που προσδιορίζεται από την 
υστέρηση ΔV των C-V χαρακτηριστικών καμπυλών με σάρωση από την αντιστροφή 
στην συσσώρευση και το αντίστροφο. 

 
5.3.1. Κατασκευή δειγμάτων  

Κατασκευάστηκε αρχικά μια σειρά δειγμάτων  χρησιμοποιώντας n-τύπου υπόστρωμα 
Si με  ειδική αντίσταση 1-2 Ω.cm, με την εξής σειρά διεργασιών : 

 Τα δείγματα αυτά οξειδώθηκαν με ξηρή οξείδωση στους 850P

ο
PC για  8min και 

αναπτύχθηκε οξείδιο  πάχους 3.5 nm. 
 Έγινε εμβάπτιση του δείγματος σε διάλυμα HF 0.05% για χρόνο περίπου 

20sec. 
 Στην συνέχεια έγινε εναπόθεση λεπτού στρώματος Si με διεργασία  LPCVD 
σε θερμοκρασία 580P

ο
P C και πίεση 300mTorr για χρόνο 3 min. Στις συνθήκες 

αυτές το στρώμα ήταν σχεδόν άμορφο με πολύ μικρή πυκνότητα  
ενσωματωμένων κρυσταλλιτών  μέσα σε αυτό.  

 Ακολούθησε ξηρή οξείδωση στους 900P

ο
P C για 20 min με στόχο την λέπτυνση 

του στρώματος και την ανακρυστάλλωση του άμορφου Si. Έτσι σχηματίστηκε 
ένα στρώμα νανοκρυσταλλιτών Si εντοπισμένο ανάμεσα σε δύο στρώματα 
SiOB2B. Το αναμενόμενο πάχος του στρώματος αυτού είναι 3.7nm, με πάχος του 
πάνω στρώματος SiOB2B περί τα 10nm. 

 Στην συνέχεια ακολούθησε ανόπτηση των δειγμάτων για μια ώρα σε 2 
διαφορετικές θερμοκρασίες στους 900 καιP

 
P1100P

ο 
PC. 

 Τέλος έγινε εναπόθεση του αλουμινίου της πύλης, ακολουθούμενη από 
διεργασίες λιθογραφίας και υγρής εγχάραξης προκειμένου να διαμορφωθεί το 
μέταλλο πύλης και επίσης Al για την πίσω-ωμική επαφή. 

 Τέλος, τα δείγματα υπέστησαν ανόπτηση σε μίγμα HB2B/NB2B (forming-gas) στους 
350P

o
PC για 30 λεπτά. 

Η επιφάνεια πυκνωτών ήταν ίση με 1x10P

-4
PcmP

2
P. 

Στον πίνακα Ι συνοψίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των δύο χρησιμοποιούμενων 
δειγμάτων. 

UΠΙΝΑΚΑΣ IU 

Δείγμα Συνθήκες εναπόθεσης 
Si LPCVD πάνω σε 
SiOB2B  πάχους 3.5 nm  

Πάχη δημιουργούμενων 
στρωμάτων: 

Ανόπτηση προ 
της οξείδωσης 
μέσα σε NB2B 

Θερμοκρασία 
και διάρκεια 
οξείδωσης  

Ανόπτηση 
μετά την 
οξείδωση 
μέσα σε NB2B 

SiOB2B/α-or nc-Si/ SiOB2B 

S1 580P

ο
PC/300mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 900P

ο
PC/ 20min   900P

ο
PC/ 1h 3.5nm/ nc-Si 3.7nm/10nm 

 
S3 580P

ο
PC/300mTorr/3min 900P

ο
PC/ 5 min 900P

ο
P C / 20min  1100P

ο
PC/1h 3.5nm/ nc-Si 3.9nm/10nm 
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Στο σχήμα 10 παρουσιάζεται η δομή της διόδου που χρησιμοποιείται για τις 
μετρήσεις.  

 

 
Σχήμα 10: Σχηματικό διάγραμμα δομής ΜΟS με δισδιάστατο στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ενσωματωμένο μέσα στο οξείδιο της πύλης 

Ωμική επαφή 
  

 

 

  

   

  Οξείδιο σήραγγας 

 

Ηλεκτρόδιο πύλης Al  

  

n-τύπου Si  

 

Νανοκρυσταλλίτες Si  

 
5.3.2. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός-Χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος τάσης 

από την δομή MOS με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες 
 
Uα) Πειραματικό μέρος 

Ελήφθησαν διαγράμματα μεταβολής του ρεύματος σε συνάρτηση με τη 
εφαρμοζόμενη συνεχή τάση (I-V). Για τις μετρήσεις I-V η συσκευή που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η πηγή τάσης HP 4140B.  

Μια τυπική I-V χαρακτηριστική του δείγματος S1 παρουσιάζεται στο σχήμα 11, 
που λήφθηκε με σάρωση της τάσης από 0 ως 10V, με ένα ρυθμό 0.1V/ sec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                           
 
 Σχήμα 11: Χαρακτηριστική καμπύλη πυκνότητας ρεύματος προς την τάση πύλης για το 
δείγμα S1 η οποία λήφθηκε με σάρωση της τάσης από 0-10 Volts με βήμα σάρωσης 
0.1V και με χρόνο καθυστέρησης ανά βήμα 0.1s. Στο ένθετο διάγραμμα φαίνονται οι I-
V καμπύλες για διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης ανά βήμα από 0.1-1s. Η 
παρατηρούμενη μεταβατική κορυφή σε τάση ~6.8 V  αποδίδεται στο  ρεύμα μετατόπισης 
από το υπόστρωμα προς  το  στρώμα των νανοκρυσταλλιτών                                                                         

 
 
 
Στις χαμηλές τάσεις το ρεύμα ήταν γύρω στο όριο ανίχνευσης του 

χρησιμοποιούμενου συστήματος. Το ρεύμα αρχίζει να ανεβαίνει περίπου στα 6 V και 
παρουσιάζει  απότομη αύξηση και εμφανίζει  μια κορυφή λίγο πριν εισέλθουμε στην 
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περιοχή υψηλού πεδίου. Το μέγεθος και η μορφή της κορυφής εξαρτώνται από το 
χρησιμοποιούμενο ρυθμό σάρωσης (ένθετο στο σχήμα 9, δείγμα S1) ενώ η θέση του 
μεγίστου είναι περίπου στα 7V. Μια τέτοια μεταβατική κορυφή είχε αναφερθεί ξανά 
στην βιβλιογραφία[13,14,27] και αποδίδεται στη φόρτιση του στρώματος των 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου μέσω ενός ρεύματος μετατόπισης από το υπόστρωμα 
προς τους νανοκρυσταλλίτες και σε ένα επακόλουθο φαινόμενο σκίασης του 
ρεύματος σήραγγας που ρέει δια μέσου της διόδου. Το σχεδόν μηδενικό ρεύμα κάτω 
από τιμή τάσης περίπου στα 6V και η απότομη αύξηση του ρεύματος σε αυτήν την 
τάση, επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του κάτω οξειδίου και την απουσία 
διεπιφανειακών καταστάσεων στη διεπιφάνεια υποστρώματος πυριτίου/SiOB2B. Πρέπει 
να σημειώσουμε ότι το δείγμα S3 που υποβλήθηκε σε ανόπτηση στους 1100P

o
PC μετά 

την οξείδωση, δεν παρουσίασε την  ίδια απότομη αύξηση στο ρεύμα, αλλά 
παρατηρήθηκε αντ' αυτού μια βαθμιαία αύξηση μετά από μια τάση  4V μέχρι την 
έναρξη της αγωγιμότητας υψηλού πεδίου. Αυτό αποδίδεται στο σχηματισμό 
μεγαλύτερων νανοκρυσταλλιτών με ευρύτερη κατανομή μεγέθους, που προκαλείται 
με ανόπτηση υψηλής θερμοκρασίας [29] (Σχήμα 12). Λόγω ανομοιομορφίας στο 
μέγεθος, η φόρτιση του καθενός νανοκρυσταλλίτη γίνεται σε διαφορετική τιμή τάσης. 
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Σχήμα 12: Χαρακτηριστικές  ρεύματος-τάσης (Ι-V) για το δείγμα S3 
 
 
β) Προσομοίωση ρεύματος διαρροής δια μέσου της δομής SiOB2B με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες 
 

Το ρεύμα διαρροής συναρτήσει της τάσης που διαπερνά τη δομή SiOB2 Bμε 
ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω 
παραδοχές, που αποτελούν μια πιο απλοποιημένη προσέγγιση από αυτήν που 
παρουσιάζεται στις αναφορές [48] και [49]: 

α) Το συνολικό ρεύμα που διαρρέει τη δομή όταν εφαρμοστεί τάση στην πύλη 
αναλύεται σε δυο συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα αφορά το ρεύμα Fowler-
Nordheim (1) που περνά διαμέσου όλου του πάχους του οξειδίου χωρίς να περάσει 
από τους νανοκρυσταλλίτες  ενώ η δεύτερη συνιστώσα το ρεύμα με απ’ευθείας 
φαινόμενο σήραγγας (Direct tunneling) (2)  προς τους νανοκρυσταλλίτες (ρεύμα 
μεταφοράς) και  το ρεύμα από τους νανοκρυσταλλίτες  προς την πύλη με φαινόμενο 
σήραγγας Fowler-Nordheim (3) (Σχήμα 13)[50]. 
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SiOB2 

SiOB2 

JBnd
JBdot 

nc-Si

 
Σχήμα 13: Ρεύματα διαρροής διαμέσου 
δομής MOS με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες (1)Μηχανισμός Fowler-
Nordheim δια μέσου του συνολικού 
οξειδίου (Jnd), (2) απευθείας φαινόμενο 
σήραγγας (Direct tunnelling )προς τους 
νανοκρυσταλλίτες και (3) Fowler-
Nordheim από  τους νανοκρυσταλλίτες     

(1) (3) 

(2) 

 
Οι φορείς ύστερα από την εφαρμογή κατάλληλης τάσης στην πύλη περνούν από 

το λεπτό κάτω οξείδιο, το οποίο αποτελεί ένα φραγμό δυναμικού και φορτίζουν τους 
νανοκρυσταλλίτες. 
Σαν αρχικές παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν η ενεργός μάζα των ηλεκτρονίων 
(0.5mBoB), η ενεργός μάζα των οπών (7mBoB), το ύψος του φραγμού δυναμικού για τα 
ηλεκτρόνια (3eV) και το ύψος του φραγμού δυναμικού για τις οπές (4,4eV). 
Στη συνέχεια και ύστερα από την εφαρμογή υψηλότερων πεδίων οι φορείς 
διαπερνούν τον πάνω φραγμό δυναμικού με διαδικασία σήραγγας Fowler-Nordheim  
Το συνολικό ρεύμα δια μέσου της δομής, δίνεται από το γινόμενο της πυκνότητας 

ρεύματος επί την επιφάνεια του πυκνωτή, όπως φαίνεται αναλυτικά στη σχέση: 
 
                                   I =  J * area=JBdotB*ABdotB+ JBndB*ABnd                      B(18) 

 
με  ABndB = area- ABdotB και όπου ABdotB  είναι η επιφάνεια του πυκνωτή που καλύπτεται 
από νανοκρυσταλλίτες (dots)   καιB  BABndB το υπόλοιπο τμήμα που δεν καλύπτεται από 
νανοκρυσταλλίτες. 
Για ευκολία στους υπολογισμούς χρησιμοποιήσαμε μια παράμετρο S που εκφράζει 
την επιφανειακή κάλυψη με νανοκρυσταλλίτες, οπότε οι παραπάνω τύποι που δίνουν 
το συνολικό ρεύμα γίνονται :  
               I =  area*( S* JBdotB + (1- S )*JBndB)B                         B(19) 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω υπολογισμούς, έγινε προσομοίωση με το 
μαθηματικό λογισμικό MatLab των καμπυλών ρεύματος – τάσης (I-V) δια μέσου της 
δομής. 
Οι βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς για τις πυκνότητες 
ρεύματος Fowler-Nordheim και Direct tunneling[51,52] είναι αντίστοιχα για το: 
 
Απευθείας φαινόμενο σήραγγας (Direct tunneling) 
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με τιμές για το A=1.54e-6 / (Phio*mdiel) και  το B=6.83e7 * (mdiel)^0.5 
 
Αρχικά εξετάστηκε η περίπτωση του ρεύματος πύλης ενός πυκνωτή MOS με λεπτό 
οξείδιο χωρίς νανοκρυσταλλίτες. Στo σχήμα 14 που ακολουθεί φαίνονται τα 
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αποτελέσματα της προσομοίωσης  για την περίπτωση δείγματος με πάχος οξειδίου 
σήραγγος TB1B=3.5nm, χωρίς ενσωματωμένο στρώμα   νανοκρυσταλλιτών  Όπως 
διαπιστώνουμε οι προσομοιωμένες καμπύλες ταυτίζονται πλήρως με τις  
πειραματικές καμπύλες που δίνονται στο ίδιο σχήμα και μάλιστα σε όλη περιοχή των 
τιμών της τάσης πύλης.   
 

Πειραματική καμπύλη  

Προσομοιωμένη καμπύλη 

 
Σχήμα 14: Πειραματικές (συνεχής γραμμή) και προσομοιωμένες  (διακεκομμένη 
               γραμμή) καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) για δείγμα με πάχος οξειδίου 3.5nm 
               χωρίς  ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες. 
Στην συνέχεια εξετάστηκε η περίπτωση πυκνωτή MOS με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες στο οξείδιο. Στo σχήμα 15 που ακολουθεί φαίνονται τα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης  για την περίπτωση δείγματος  με πάχος οξειδίου 
σήραγγος TB1B  =  3.5nm, με πάχος οξειδίου ελέγχου TB2B = 11nm και πάχος στρώματος 
νανοκρυσταλλιτών TBdotsB=  3.9 nm.  
Οι προσομοιωμένες καμπύλες ταυτίζονται με τις  πειραματικές (δείγμα S1)  που 
φαίνονται στο ίδιο σχήμα σ’ όλη την περιοχή τιμών τάσης από 4V και άνω.  
 

Πειραματική καμπύλη 

Προσομοιωμένη καμπύλη 

 
Σχήμα 15: Πειραματικές (συνεχής γραμμή) και προσομοιωμένες(διακεκομμένη γραμμή)  
χαρακτηριστικές καμπύλες ρεύματος –τάσης( I-V) για δείγμα με πάχος στρώματος 
νανοκρυσταλλιτών 3.9nm 
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5.3.3. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός-Χαρακτηριστικές καμπύλες χωρητικότητας 
από την δομή MOS με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες τάσης 

 
Στο δείγμα S1 (βλ. πίνακα II) έγιναν μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης για τις 

οποίες χρησιμοποιήθηκε ο μετρητής HP4284Α LCR Για τη μέτρηση της 
χωρητικότητας εφαρμόσθηκε μια μικρή εναλλασσόμενη τάση 50 mV πάνω στη 
συνεχή τάση και μετρήθηκε η ενεργός τιμή του ρεύματος. Η συχνότητα του σήματος 
ήταν 1MHz. 
Οι καμπύλες χωρητικότητας-τάσης (C-V) λήφθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας ένα 
μικρό εύρος τάσεων για τη σάρωση από -2 έως  + 2V με ένα βήμα τάσης 0.1V με τη 
βοήθεια του Labview 5.1. Στα παρακάτω διαγράμματα (σχήμα 16) φαίνονται οι 
διάφορες περιπτώσεις των χαρακτηριστικών C-V καμπυλών που λήφθηκαν για το 
δείγμα S1. Στην περίπτωση που το δείγμα δεν είχε υποστεί ανόπτηση σε forming gas 
οι μετρήσεις έδειξαν μικρή θετική υστέρηση (ενδεικτικές τιμές 0.2V) που 
εξαφανίστηκε μετά την ανόπτηση, και οφείλεται στην φόρτιση διεπιφανειακών 
παγίδων. Από την χωρητικότητα CBoxB=19pF υπολογίσθηκε το ισοδύναμο πάχος του 
οξειδίου (Equivalent Oxide Thickness:EOT) και βρέθηκε ίσο με: tBoxB=17.8nm. Είχαμε 
την εμφάνιση «σκαλοπατιού» (bump) στην χαρακτηριστική καμπύλη της 
χωρητικότητας γύρω στα 0.5Volts, γεγονός το οποίο αποδίδεται στην μετακίνηση 
φορτίου και στην φόρτιση των διεπιφανειακών καταστάσεων στο στρώμα των 
νανοκρυσταλλιτών [28] με αποτέλεσμα να μειώνεται η ολική χωρητικότητα της 
διάταξης (Η συνολική χωρητικότητα σπάει σε δύο εν σειρά). 
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Σχήμα 16: Χαρακτηριστικές C-V καμπύλες για το δείγμα S1 με (συνεχής γραμμή) και 
χωρίς (διακεκομμένη γραμμή) ανόπτηση σε forming gas με σάρωση της τάσης ανάμεσα 
στα –2 και 3 V και σε συχνότητα 1MHz. Η επιφάνεια των πυκνωτών είναι 1P

 
PΕ P

–4
P cmP

2
P . 

Στο ίδιο δείγμα μετά την ανόπτηση σε forming gas και την επακόλουθη μείωση των 
διεπιφανειακών παγίδων[14,15], είχαμε την εξαφάνιση της κυρτότητας (bump) και 
βελτίωση της καμπύλης (μεγαλύτερη τιμή ολικής χωρητικότητας). Οι μετρήσεις 
έδειξαν θετική υστέρηση (ενδεικτικές τιμές 0.1V) δηλαδή αποθήκευση θετικού 
φορτίου. Από την χωρητικότητα CBoxB=20.5pF υπολογίσθηκε το ισοδύναμο ηλεκτρικό 
πάχος (Equivalent  Oxide Thickness: EOT) και βρέθηκε ίσο με: tBoxB=16.8nm).  

 Έγιναν  επίσης μετρήσεις. σε διαφορετικές συχνότητες, από 1KHz έως 1MHz. 
Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο σχήμα 17(α) όπου βλέπουμε τις καμπύλες 
χωρητικότητας-τάσης πριν την φόρτιση των νανοκρυσταλλιτών (όταν η τάση 
σάρωσης παραμένει μικρότερη των 2V) έναντι εκείνων που λαμβάνονται με μια 
θετική τελική τιμή τάσης γύρω στα 6V. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο 
σχήμα 17 (β) δείχνουν ότι κανένα φαινόμενο υστέρησης ή διασποράς τιμών  δεν 
παρατηρήθηκε στις  χαρακτηριστικές χωρητικότητας-τάσης για όλο το φάσμα 
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συχνοτήτων που χρησιμοποιήθηκε για τον αφόρτιστο πυκνωτή. Αλλά και στην 
περίπτωση που ο πυκνωτής βρίσκεται υπό θετική τελική τιμή τάσης δεν εμφανίζεται 
διασπορά τιμών στις καμπύλες παρά μόνο μετατόπιση της C-V λόγω φόρτισης.  

 
 
 
2.0x

 
 
 1.0x

 
 
 
 

(α)                                                                     (β) 
Σχήμα 17: (α) Χαρακτηριστικές C-V καμπύλες για το δείγμα S1 πριν και μετά την 
φόρτιση των νανοκρυσταλλιτών σε διαφορετικές συχνότητες από 1KHz έως 1MHz και 
μέγιστη τιμή σάρωσης από –0.5 έως +6V (Υστέρηση 0.5V). (β) Σάρωση από –0.5 έως 
1V σε διάφορες συχνότητες (αφόρτιστοι νανοκρυσταλλίτες, μη εμφάνιση υστέρησης).  
 
Αυτό επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του οξειδίου σήραγγας και την απουσία 
διεπιφανειακών καταστάσεων μεταξύ του SiOB2B και του υποστρώματος πυριτίου. Η 
μετατόπιση στην τάση επίπεδων ζωνών που παρατηρείται αντιστοιχεί στη φόρτιση με 
ηλεκτρόνια[14,23] και είναι η ίδια για όλο το χρησιμοποιημένο εύρος φάσματος 
συχνοτήτων. 
Στην συνέχεια επιχειρήθηκε σταδιακή φόρτιση των νανοκρυσταλλιτών με 
ηλεκτρόνια. Στα παραπάνω δείγματα επαναλήφθηκε η μέτρηση με  πολλαπλή 
σάρωση στην κλίμακα αρχικά από –1V έως 3V με επιστροφή, και στην συνέχεια 
μέχρι τα 4V, 5V, 6V, 7V, 8V. Παρατηρήθηκε μια διαδοχική προς τα δεξιά ολίσθηση 
της χαρακτηριστικής όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα 18 και 19. 
Τα δείγματα αυτά εμφάνισαν την μέγιστη υστέρηση για τάσεις γύρω στα  6V.    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Σχήμα 18:Χαρακτηριστικές C-V ύστερα από 
πολλαπλές σαρώσεις με θετική τιμή τελικής 
τάσης σε δείγμα χωρίς  ανόπτηση σε FG   

Σχήμα 19:Χαρακτηριστικές C-V ύστερα από 
πολλαπλές σαρώσεις με θετική τιμή τελικής 
τάσης σε δείγμα με ανόπτηση σε FG 

 
 
 
Στα δείγματα χωρίς ανόπτηση σε FG παρατηρήθηκε μέγιστη υστέρηση 1V για τάση 
στη συσσώρευση 6V με ολίσθηση περίπου 0.8V από την αρχική καμπύλη (συνολική 
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μετατόπιση της χαρακτηριστικής 1.8V προς τα δεξιά), ενώ στα δείγματα με ανόπτηση 
σε FG παρατηρήθηκε μέγιστη υστέρηση 0.35V για τελική τάση σάρωσης στη 
συσσώρευση τα 6V, με ολίσθηση τάσης περίπου 0.16V (συνολική μετατόπιση της 
χαρακτηριστικής 0.5V προς τα δεξιά). 
 
Στην συνέχεια επιχειρήθηκε σταδιακή φόρτιση των νανοκρυσταλλιτών με οπές. Στα 
ίδια δείγματα επαναλήφθηκε η μέτρηση με πολλαπλή σάρωση με αρνητική τιμή 
τελικής τάσης ξεκινώντας από τα 2V έως τα  -2 V  με επιστροφή και επανάληψη της 
διπλής σάρωσης μέχρι τα -3V,-4V,-5V,-6V, -7V. Παρατηρήθηκε μια προς τα 
αριστερά ολίσθηση της χαρακτηριστικής όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα 20 
και 21 που δηλώνει μετακίνηση θετικού συνολικού φορτίου μέσα στην δομή 
(φόρτιση των νανοκρυστσαλλιτών με οπές [13]. 
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 Σχήμα 21: Χαρακτηριστικές C-V με  
αρνητική τιμή τελικής τάσης σε δείγμα με 
ανόπτηση σε FG 

Σχήμα 20: Χαρακτηριστικές C-V με αυξανόμενη 
αρνητική τιμή τελικής τάσης σε δείγμα χωρίς  
ανόπτηση σε FG      

 
Στα δείγματα χωρίς ανόπτηση σε FG παρατηρήθηκε μέγιστη υστέρηση -1.5V για 
τάση στη συσσώρευση -8V με ολίσθηση περίπου -1V (συνολική μετατόπιση της 
χαρακτηριστικής 2.5V προς τα αριστερά)΄ενώ στα δείγματα με FG μέγιστη υστέρηση 
–0.3V για τάση στη συσσώρευση -8V με ολίσθηση περίπου -0.2V (συνολική 
μετατόπιση της χαρακτηριστικής 0.5V προς τα αριστερά). 
Παρατηρούμε ότι αυξάνοντας την τελική τιμή τάσης σάρωσης αρχίζοντας από τα -2V 
και  σταδιακά μέχρι όλο και υψηλότερες θετικές τιμές τάσης  ως τα  8V, ή από τα + 
2V και σταδιακά μέχρι όλο και πιο αρνητικές τιμές τάσης  ως τα -8V, είχαμε μια 
θετική ή αρνητική μετατόπιση στην τιμή  της τάσης επίπεδων ζωνών, λόγω της 
φόρτισης του νανοκρυσταλλικού  στρώματος πυριτίου με ηλεκτρόνια ή με οπές 
αντίστοιχα. Η μετατόπιση ήταν η ίδια σε ολόκληρο το φάσμα συχνότητων 1KHz-
1MHz. Στο σχήμα 22 βλέπουμε καμπύλες χωρητικότητας-τάσης που λαμβάνονται με 
διαφορετικές τελικές τάσεις, είτε θετικές, είτε αρνητικές). Βλέπουμε και εδώ μια 
προοδευτική ολίσθηση της τάσης επίπεδων ζωνών λόγω της προοδευτικής φόρτισης 
με ηλεκτρόνια (θετική) ή με οπές (αρνητική). Η ολίσθηση της τιμής της τάσης 
επίπεδων ζωνών σε συνάρτηση με  την τελική τιμή τάσης που χρησιμοποιείται μέχρι 
τα ±8V (παράθυρο μνήμης) παρουσιάζεται στο σχήμα 23 για το δείγμα S1.  
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Σχήμα 22: Καμπύλες  C-V για το δείγμα S1 
που δείχνουν προοδευτική φόρτιση της δομής 
με την αύξηση του εύρους της τάσης σάρωσης 
προς θετικές και αρνητικές τελικές τιμές τάσης 
μέχρι τα +/-6V. Η καμπύλη Α είναι η αρχική 
του αφόρτιστου δείγματος ενώ οι Β και C μετά 
από σάρωση μέχρι τα +6 και –6 V αντίστοιχα. 

Σχήμα 23: Παράθυρο μνήμης για το δείγμα  
S1 για τάσεις πύλης μέχρι +/-9 V και για 
φόρτιση με παλμούς αυξανόμενου πλάτους 
με διάρκεια 100ms ή 500ms από ότι με  
συνεχή σάρωση της τάσης μέχρι την μέγιστη 
τιμή. 

 
Τα ανοικτά τετράγωνα αντιστοιχούν στη φόρτιση  με τη μέθοδο σάρωσης που 
περιγράφηκε πιο πάνω με τις σταδιακά υψηλότερες τελικές τιμές της τάσης, ενώ τα 
ανοικτά και σκιασμένα αστέρια αντιστοιχούν στη φόρτιση με παλμούς τάσης 
αυξανόμενου ύψους και διάρκειας 500 και 100ms αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο της σάρωσης πήραμε μέγιστη θετική μετατόπιση 0.5V και μέγιστη αρνητική 
μετατόπιση 0.32V με τελικές τιμές τάσης ±6V, ενώ με τους παλμούς το παράθυρο 
μνήμης μειώθηκε σημαντικά (ανοικτά και σκιασμένα αστέρια στο σχήμα 20). Αυτή η 
διαφορά αποδίδεται στο μικρό χρόνο διατήρησης φορτίων  στη δομή, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια.  
Όταν η φόρτιση οφείλεται στους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου, η μετατόπιση της 

τάσης επίπεδων ζωνών του ημιαγωγού με εφαρμογή θετικών ή αρνητικών τάσεων 
στην πύλη ενός MOS πυκνωτή  με νανοκρυσταλλίτες πυριτίου δίνεται από τον 
τύπο(22) [16,17]:  
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όπου D είναι η πυκνότητα των νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, n ο αριθμός των φορέων  
ανά κρυσταλλίτη, tBcoB το πάχος του οξειδίου ελέγχου, εBoxB και εBSiB διηλεκτρικές 
διαπερατότητες του οξειδίου και του Si αντίστοιχα, q το φορτίο του ηλεκτρονίου και 
tBdot Bη διάμετρος των νανοκρυσταλλιτών. Η μετατόπιση ΔVBFBB είναι αρνητική για τις 
τάσεις VBgB<VBFBB και θετική όταν VBgB>VBFBB. Για θετικές τιμές τάσης στην πύλη έχουμε 
φόρτιση με ηλεκτρόνια και για αρνητικές τάσεις με οπές. Εφαρμόζοντας τον τύπο 
(18) και βάζοντας tBdotB=3.5nm, tBcoB=10nm, n=1 και σαν τιμή ολίσθησης της τάσης 
επίπεδων ζωνών ΔVBFBB για τα ηλεκτρόνια τα 0.5V, λαμβάνουμε μια πυκνότητα των 
φορτισμένων νανοκρυσταλλιτών της τάξης των 10P

12
P/cmP

2
P. Εντούτοις, ενώ γενικά όταν 

φορτίζονται οι  νανοκρυσταλλίτες αναμένονται μεγάλοι χρόνοι διατήρησης φορτίου, 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την περίπτωση του δείγματος S1, όπως θα δούμε 
παρακάτω. Αυτό σημαίνει είτε ότι το φορτίο αποθηκεύεται σε καταστάσεις παγίδων 
στην διεπιφάνεια των νανοκρυσταλλιτών, είτε ότι οι νανοκρυσταλλίτες είναι πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλο (λόγω της μεγάλης συγκέντρωσής τους), οπότε υπάρχει 
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μεταφορά φορτίου από τον ένα στον άλλο μέσα στο φιλμ των νανοκρυσταλλιτών. 
Διαπιστώθηκε ότι αυτός ο μειωμένος χρόνος διατήρησης φορτίου σχετίζεται με τη 
χημική επεξεργασία των δειγμάτων κατά την εμβύθιση τους σε αραιό διάλυμα HF 
πριν από την εναπόθεση Si με LPCVD. Πράγματι, με την αποφυγή αυτού του 
βήματος παίρνουμε ένα πιο ομοιόμορφο στρώμα νανοκρυσταλλιτών με μικρότερους 
νανοκρυσταλλίτες ενσωματωμένους στο SiOB2 Bκαι πιο απομονωμένους μεταξύ τουςB 
Bόπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του δομικού χαρακτηρισμού με μικροσκοπία 
TEM. Το σχήμα 4d του κεφαλαίου 4 παρουσιάζει μια εικόνα TEM κάτοψης ενός 
τέτοιου δείγματος, που κατασκευάστηκε με τις ίδιες συνθήκες όπως το δείγμα ASP4, 
με τη διαφορά ότι εισήχθη στον αντιδραστήρα LPCVD αμέσως από το φούρνο 
οξείδωσης, χωρίς οποιαδήποτε χημική επεξεργασία. Αυτό το δείγμα (LB21B) 
παρουσίασε παρόμοια συμπεριφορά όπως το δείγμα S1, με τη διαφορά ότι το 
παράθυρο μνήμης ήταν μεγαλύτερο και ο χρόνος διατήρησης φορτίων ήταν πολύ 
υψηλότερος. Το παράθυρο μνήμης που πήραμε από αυτό το δείγμα παρουσιάζεται 
στο σχήμα 24, ενώ στο σχήμα 25 φαίνονται συγκριτικά αποτελέσματα για το χρόνο 
διατήρησης φορτίου για τα δείγματα S1 και LB21B μετά από εφαρμογή τάσης 6V για 
10s. 
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Σχήμα 25: Διάγραμμα διατήρησης φορτίου 
για τα δείγματα S1 και LB21B σε συνάρτηση 
με τον χρόνο ύστερα από εφαρμογή τάσης 
6V για 10s στα δείγματα. 

Σχήμα 24: Παράθυρο μνήμης για το  
δείγμα  LB21B  το οποίο είναι παρόμοιο με το 
S1 χωρίς την εμβύθιση σε αραιό διάλυμα 
HF πριν από την εναπόθεση Si με LPCVD     
                                                                 
 Τα καλύτερα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με το δείγμα LB21B αποδίδονται στους 
νανοκρυσταλλίτες που είναι μικρότερου μεγέθους, στην υψηλότερη πυκνότητα τους, 
στην ομοιόμορφη κατανομή τους, και στην εμφάνιση μικρότερης διασποράς στις 
τιμές του μεγέθους τους, όπως φαίνεται εάν συγκρίνουμε τις εικόνες TEM α, β, γ, που 
αντιστοιχούν  στο δείγμα S1 με την δ που αντιστοιχεί σε δείγμα όπως το LB21 Bπου 
απεικονίζονται στο σχήμα 4  του κεφαλαίου 4.  
 
 
5.3.4. Επίδραση της επεξεργασίας της επιφάνειας πριν την εναπόθεση του α-Si 

στους νανοκρυσταλλίτες 
 
Σε μια σειρά δειγμάτων, μετά την δημιουργία του λεπτού οξειδίου και πριν την 
εναπόθεση του Si με  CVD, έγινε χημική επεξεργασία της επιφάνειας του οξειδίου με 
διάφορους τρόπους για να διερευνηθεί αν αυτό επιδρά στους νανοκρυσταλλίτες. Στην 
πρώτη περίπτωση το δείγμα πριν μπεί στον αντιδραστήρα CVD υπέστη καθαρισμό με 
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piranha, στην δεύτερη εμβάπτιση σε αραιό υδατικό διάλυμα HF 0.05% κατ’ όγκο για 
20 sec και στην τρίτη περίπτωση η εναπόθεση έγινε απ’ευθείας χωρίς να 
μεσολαβήσει καμία επιπλέον χημική επεξεργασία. Θυμίζουμε ότι με την εμβάπτιση 
στο αραιό υδατικό διάλυμα HF σκοπεύουμε σε μια αύξηση της πυκνότητας των 
νανοκρυσταλλιτών επειδή μια τέτοιου είδους επεξεργασία οδηγεί  σε αύξηση του 
αριθμού περιοχών πυρηνοποίησης, σύμφωνα με πειραματικά αποτελέσματα  των 
Baron et al [46] Miyazaki et al [47] που αναφέρονται στην περίπτωση της άμεσης 
ανάπτυξης των νανοκρυσταλλιτών πυριτίου πάνω σε SiOB2B με τη διαδικασία LPCVD. 
Δομικός χαρακτηρισμός των δειγμάτων με μικροσκοπία ΤΕΜ έδειξε ότι  το πάχος 
του λεπτού οξειδίου σήραγγας αυξήθηκε μετά την συνολική διεργασία κατασκευής 
του δείγματος (ανάπτυξη νανοκρυσταλλιτών, οξείδωση, ανόπτηση) από 3,5 nm σε 4,2 
nm  όταν αυτό υπέστη την επεξεργασία με HF σε σχέση με τις άλλες δύο 
περιπτώσεις, ενώ έδειξαν περίπου ίδια κατανομή μεγεθών και πυκνότητα 
νανοκρυσταλλιτών και στα τρία δείγματα. Ηλεκτρικές μετρήσεις C-V έδωσαν πολύ 
μεγαλύτερες υστερήσεις για το δείγμα που υπέστη καθαρισμό με piranha ενώ την 
μικρότερη υστέρηση εμφάνισε το δείγμα με χημική επεξεργασία  με HF. Στον πίνακα 
ΙΙ που ακολουθεί συνοψίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των τριών πιο πάνω 
δειγμάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
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Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των τριών δειγμάτων έδωσε το παράθυρο μνήμης και τον 
χρόνο διατήρησης του φορτίου για κάθε περίπτωση. Όπως φαίνεται και από το 
διάγραμμα (σχήμα 26), τις μικρότερες τιμές υστέρησης έδωσε αυτό που 
εμβαπτίστηκε σε αραιό διάλυμα  HF. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως απαιτείται να 
διερευνηθεί το θέμα της βελτίωσης του χρόνου διατήρησης φορτίου, το οποίο θα 
εξετασθεί στην συνέχεια. 
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Σχήμα 26: Διάγραμμα  καμπυλών ΔVBFBB σαν συνάρτηση του χρόνου μετά την αφαίρεση 
της τάσης φόρτισης. Οι καμπύλες δείχνουν την διατήρηση  φορτίου για τα δείγματα Α, Β 
και  D συναρτήσει του χρόνου.           
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Για να διερευνηθεί επιπλέον η επίδραση της εμβάπτισης σε αραιό διάλυμα HF του 
λεπτού οξειδίου σήραγγας πριν από την εναπόθεση Si με LPCVD καθώς και η 
διάρκεια της ανόπτησης που ακολουθεί την διαδικασία της οξείδωσης του στρώματος  
LPCVD Si, κατασκευάστηκαν και μετρήθηκαν νέα δείγματα με συνθήκες 
παρασκευής που απεικονίζονται στον πίνακα ΙII. 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
 

 δείγμα επεξεργασία 
με HF 

Συνθήκες 
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Ανόπτηση 
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 ο
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Σχήμα 27: Ιστόγραμμα που απεικονίζει τις τάσεις στις οποίες εμφανίζεται η κορυφή 
στην I-Vχαρακτηριστική και η  κατάρρευση του οξειδίου πύλης των πυκνωτών, όπως 
προκύπτει από τα διαγράμματα ρεύματος-τάσης ανά δείγμα. 
 

Στο παραπάνω ιστόγραμμα (Σχήμα 27) που προήλθε από την επεξεργασία 
διαγραμμάτων με χαρακτηριστικές καμπύλες I-V για τα διάφορα δείγματα με την 
ανοιχτόχρωμη μπάρα απεικονίζεται η τάση που εμφανίζεται η μεταβατική κορυφή  σε 
κάθε καμπύλη I-V (όπως στο σχήμα 11) και με την σκουρόχρωμη μπάρα η τάση στην 
οποία συμβαίνει η κατάρρευση του οξειδίου. Βλέπουμε ότι τα δείγματα που δεν 
έχουν υποστεί χημική επεξεργασία με HF έχουν μεν μεγαλύτερη τάση κατάρρευσης 
αλλά δεν εμφανίζουν καθόλου κορυφή. Παρατηρούμε επίσης ότι τα δείγματα με 
χημική επεξεργασία με  HF και μεγαλύτερη διάρκεια ανόπτησης έχουν μεγαλύτερη 
τάση κατάρρευσης και εμφανίζουν κορυφή στην χαρακτηριστική I-V σε μεγαλύτερες 
τιμές τάσης. Βλέπουμε επίσης (Σχήμα 28 (α) και (β)) ότι τα δείγματα που έχουν 
υποστεί κατεργασία με HF έχουν μικρότερη υστέρηση κάτω από την ίδια τάση από 
ότι αυτά που δεν έχουν εμβαπτιστεί σε HF, καθώς επίσης μικρότερη υστέρηση 
εμφανίζουν αυτά τα δείγματα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ανόπτησης. 
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Σχήμα 28:  Μεταβολή της υστέρησης συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης(α) με την 
μέθοδο της σάρωσης με διαφορετικές τιμές τελικής τάσης και (β) με εφαρμογή παλμών 
διαφορετικού πλάτους.   
  
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα επιλέχθηκαν ως βέλτιστες συνθήκες οι συνθήκες 
της απευθείας τοποθέτησης των προοξειδωμένων δισκιδίων στον αντιδραστήρα για 
την εναπόθεση του Si με LPCVD χωρίς να μεσολαβήσει κανένα είδος χημικής 
επεξεργασίας (ούτε με piranha, ούτε με εμβάπτιση σε αραιό διάλυμα  HF). Επίσης 
επιλέχθηκε ως χρόνος ανόπτησης στους 900P

ο
P C, τα 30 min μετά την οξείδωση του 

στρώματος Si.  
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5.4. Κατασκευή και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός νέας σειράς 
δειγμάτων με προεπιλεχθείσες συνθήκες 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα από τις μέχρι τώρα μετρήσεις, επιλέχθηκαν οι 
βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών και 
κατασκευάστηκε νέα ολοκληρωμένη σειρά δειγμάτων τα οποία χαρακτηρίστηκαν με 
ηλεκτρικές μετρήσεις. Ως βέλτιστες συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν οι συνθήκες της 
απευθείας τοποθέτησης των προοξειδωμένων δισκιδίων στον αντιδραστήρα για την 
εναπόθεση του Si με LPCVD, χωρίς να μεσολαβήσει κανένα είδος χημικής 
επεξεργασίας  και ως χρόνος ανόπτησης μετά την οξείδωση του στρώματος Si, 
επιλέχθηκαν τα 30 min στους 900P

ο
P C. Για τα δείγματα που κατασκευάστηκαν 

χρησιμοποιήθηκαν μάσκες που περιείχαν  πολλούς πυκνωτές MOS διαφορετικών 
μεγεθών με μέταλλο πύλης είτε Al, είτε πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και Al καθώς και 
πολλά τρανζίστορς με διαφορετικά μήκη και πλάτη πύλης. Έγιναν εκτεταμένες 
ηλεκτρικές μετρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιαστούν στην 
συνέχεια του κεφαλαίου, τόσο στους πυκνωτές  όσο και στα τρανζίστορ με σκοπό τον 
πλήρη χαρακτηρισμό τους. Οι μετρήσεις περιελάμβαναν έλεγχο της φόρτισης και 
αποφόρτισης των δομών με την εφαρμογή αρνητικών και θετικών παλμών,  την 
εύρεση των συνθηκών για το μέγιστο παράθυρο μνήμης, τον προσδιορισμό του 
είδους και του μεγέθους του αποθηκευμένου φορτίου και τον έλεγχο της χρονικής 
διάρκειας διατήρησης του φορτίου αυτού. Στην συνέχεια μετρήθηκε η ηλεκτρική 
συμπεριφορά των δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες με την λήψη 
χαρακτηριστικών ρεύματος–τάσης (I-V) και χωρητικότητας–τάσης (C-V) καθώς και 
η συμπεριφορά κάτω από διαφορετικούς ρυθμούς μεταβολής της εφαρμοζόμενης 
τάσης. Ειδικά για τα τρανζίστορς έγιναν επιπλέον μετρήσεις χαρακτηριστικών IBDSB-
VBGSB, όπου εντοπίστηκε η μεταβολή της τάσης κατωφλίου της δομής κάτω από 
συνθήκες φόρτισης του στρώματος νανοκρυσταλλιτών της πύλης, καθώς και το 
παράθυρο μνήμης που παρουσιάζουν οι δομές αυτές. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων θα παρουσιαστούν στο τέλος του κεφαλαίου. Στον πίνακα ΙV που 
ακολουθεί συνοψίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά για τα πιο πάνω 
δείγματα. 
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5.4.1. Έλεγχος της φόρτισης και αποφόρτισης των δομών MOS  με 

ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες με την εφαρμογή αρνητικών και 
θετικών παλμών        

       Για τις μετρήσεις με παλμούς χρησιμοποιήθηκαν η γεννήτρια παλμών HP 8110A 
και ο μετρητής HP 4284Α LCR. Στους πυκνωτές του πιο πάνω δείγματος, αφού 
λήφθηκε η χαρακτηριστική χωρητικότητας–τάσης της μη φορτισμένης δομής, στην 
συνέχεια εφαρμόστηκαν στην πύλη θετικοί παλμοί διάρκειας 200ms  και διαδοχικά 
αυξανόμενου ύψους (6V, 7V, 8V). Μετά την εφαρμογή του κάθε παλμού έγινε 
επανάληψη της μέτρησης της χαρακτηριστικής C-V και παρατηρήθηκε μια ολίσθηση 
της χαρακτηριστικής σε μεγαλύτερες τιμές τάσης. Στην συνέχεια επαναλήφθηκε η 

 72



ίδια διαδικασία αυτή τη φορά με αρνητικούς παλμούς. Στην δεύτερη  περίπτωση η 
χαρακτηριστική παρουσίασε ολίσθηση προς τα αριστερά σε χαμηλότερες τιμές 
τάσης. Τα διαγράμματα που ακολουθούν (Σχήμα 29)  δείχνουν αυτές τις μετακινήσεις 
των χαρακτηριστικών που δηλώνουν την φόρτιση του συστήματος με ηλεκτρόνια  και 
οπές αντίστοιχα για το νέο δείγμα, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναφέρονται 
συνοπτικά στον πίνακα ΙV. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή του VBFBB σε 
σχέση με το ύψος του εφαρμοζόμενου παλμού κατά τη διαδικασία  της φόρτισης του 
δείγματος από την αρχική κατάσταση μέχρι την πλήρη φόρτιση και μετά την 
διαδικασία  εκφόρτισης. Σε όλες τις μετρήσεις, με εφαρμογή παλμού ύψους 8V 
είχαμε πλήρη φόρτιση, ενώ με παλμό ύψους -7V πλήρη εκφόρτιση. Το παράθυρο 
μνήμης που παρατηρήθηκε κυμαίνεται από 0,35 V έως 0,45 V. 
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(γ)                                                           (δ) 

Σχήμα 29: (α)-(γ) Ολίσθηση των C-V χαρακτηριστικών ύστερα από την εφαρμογή 
                  θετικών και αρνητικών παλμών στους πυκνωτές C4d1 και C5e4 αντίστοιχα  
                 (β)-(δ) μεταβολή του VBFBB σε σχέση με το ύψος του εφαρμοζόμενου παλμού 
                  στους πυκνωτές C4d1και C5e4 αντίστοιχα 

 
Το φορτίο που αποθηκεύτηκε στους κρυσταλλίτες [42] του νανοκρυσταλλικού 

στρώματος του παραπάνω δείγματος φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. Για τον 
πυκνωτή C5e4 υπολογίστηκε από την σχέση: 

 
                             (23) dVQ oxthtrapped εΔ=
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όπου d είναι η ενεργός απόσταση ανάμεσα στο στρώμα των νανοκρυσταλλιτών και 
στο ηλεκτρόδιο πύλης  που δίνεται από τον τύπο: 
                            

( SioxdotTd εεΦ+= 2
12 )                              (24) 

 
όπου ΤB2B είναι το πάχος του οξειδίου ελέγχου, ΦBdotB η διάμετρος του νανοκρυσταλλίτη 
και ΔVBthB η μέγιστη ολίσθηση της τάσης επίπεδων ζωνών. Όπως φαίνεται και από το 
διάγραμμα (Σχήμα 30) 

 =8Χ10P

11
P q/cmP

2
P trappedQ

4 5 6 7 8

-2.0x1011

0.0

2.0x1011

4.0x1011

6.0x1011

8.0x1011

Q
tra

pp
ed

(α
ρι
θμ
ός

 τ
ω
ν 

e- /c
m

2 )

VGate (V)

 10nm
 12nm

 
     Σχήμα 30: Διάγραμμα μεταβολής του φορτίου που αποθηκεύεται στους κρυσταλλίτες  

           ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τάση πύλης 
 
Στηριζόμενοι στην παραδοχή ότι έχουμε αποθήκευση ενός ηλεκτρονίου ανά 
νανοκρυσταλλίτη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μέση πυκνότητα των 
νανοκρυσταλλιτών στο στρώμα της αιωρούμενης πύλης είναι της τάξης μεγέθους 
~8Χ10P

11
P κρυσταλλίτες/cmP

2
P. 

 
 
 
5.5.  Ηλεκτρικές μετρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες  
     Για να μελετηθούν οι μηχανισμοί αγωγιμότητας των φορέων έγιναν ηλεκτρικές 
μετρήσεις ρεύματος–τάσης (I-V) και χωρητικότητας-τάσης (C-V) σε θερμοκρασίες 
κάτω των 300P

ο
P Κ και μέχρι τους 90P

ο
PΚ στην ίδια σειρά δειγμάτων. Πήραμε αρχικά 

χαρακτηριστικές καμπύλες I-V σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμόζοντας είτε 
θετική είτε αρνητική τάση στην πύλη με σταθερό βήμα αύξησης της τάσης 0.1V/s. 
Όταν αρχικά η δομή μας είναι αφόρτιστη το ρεύμα που περνά είναι πολύ μικρό της 
τάξης των λίγων picoAmpere (~2x10P

-12
PA). Το ρεύμα αυτό αρχίζει να αυξάνεται 

σταδιακά με την αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης (περίπου από τα 2.7 V για την 
θερμοκρασία περιβάλλοντος) και οφείλεται στην κίνηση φορέων μειονότητας, στην 
προκειμένη περίπτωση ηλεκτρονίων, από το στρώμα αντιστροφής του υποστρώματος 
μέσω του οξειδίου σήραγγας προς το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών. Η μέτρηση 
κατά την σάρωση με θετική τάση γίνεται με φωτισμένο το δείγμα για την δημιουργία 
φορέων και με ρυθμό σάρωσης 0.1 V/s. Σε τιμή τάσης πύλης ίση με 5V έχουμε την 
μέγιστη τιμή ρεύματος γύρω στα 8pA. Στο σημείο αυτό το αρνητικό φορτίο που έχει 
συγκεντρωθεί στους νανοκρυσταλλίτες προκαλεί ελάττωση της τιμής του πεδίου που 
δημιουργεί η θετική τάση της πύλης (screening), με αποτέλεσμα την μείωση του 
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ρεύματος των ηλεκτρονίων από το υπόστρωμα προς το στρώμα των 
νανοκρυσταλλιτών (σχήμα31). Λόγω αυτού του φαινομένου, παρατηρούμε ένα 
βύθισμα στην χαρακτηριστική I-V  που δηλώνει περιοχή αρνητικής αντίστασης, 
δηλαδή με αύξηση της τάσης βλέπουμε μείωση στο ρεύμα (η τιμή ρεύματος πέφτει 
στα 6,9pA) μέχρι μια τιμή τάσης γύρω στα 6V, από όπου αυξάνεται και πάλι το 
ρεύμα αυξανόμενης της τιμής της τάσης στην πύλη. Από το σημείο αυτό ξεκινά το 
φαινόμενο σήραγγας Fowler–Nordheim με τα ηλεκτρόνια να οδεύουν προς την πύλη 
μέσω του πάνω οξειδίου ελέγχου. Διακόπτοντας τη σάρωση στο σημείο αυτό έχουμε 
φορτίσει πλήρως με ηλεκτρόνια τους νανοκρυσταλλίτες. Αυτό φαίνεται με την λήψη 
της χαρακτηριστικής χωρητικότητας-τάσης (C-V) πριν και μετά την φόρτιση, όπου 
διαπιστώνουμε τη μέγιστη μετατόπιση της προς τα δεξιά σε σχέση με την αρχική 
όπου το δείγμα ήταν αφόρτιστο (σχήμα 32). Η συγκεκριμένη κορυφή (peak) που 
εμφανίζεται στην χαρακτηριστική I-V, όπως θα δούμε στην συνέχεια, εξαρτάται από 
την θερμοκρασία και τον ρυθμό σάρωσης γεγονός που παραπέμπει σε μεταβατικά 
(transient) φαινόμενα.  
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Σχήμα 31:                                                       Σχήμα 32:  
      Χαρακτηριστική Ι-V στους 300P

ο
P Κ             Χαρακτηριστικές C-V πριν και μετά την  

      γ ια το δείγμα C5e4                                  φόρτιση με ηλεκτρόνια και οπές (C5e4) 
 
Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας στην πύλη σταδιακά αρνητικές τάσεις από 0 έως -6V με 
ρυθμό 0.1V/s, παρατηρούμε ότι το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών εκφορτίζεται 
σταδιακά από τα ηλεκτρόνια και φορτίζεται με οπές, αποκτώντας θετικό φορτίο όταν 
η αρνητική τάση φθάσει τα -6V. Η λήψη μιας χαρακτηριστικής C-V δείχνει μια 
μετατόπιση προς τα αρνητικά που δηλώνει ύπαρξη θετικού φορτίου.  
 
     Η εμφάνιση της κορυφής στην χαρακτηριστική I-V κατά την θετική σάρωση της 
τάσης και γενικότερα όλη η καμπύλη ρεύματος- τάσης μελετήθηκε με μετρήσεις που 
έγιναν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ίδια διαδικασία λήψης της μέτρησης που 
περιγράψαμε επαναλήφθηκε πολλές φορές σε διαφορετικές θερμοκρασίες ξεκινώντας 
από την θερμοκρασία των 100P

ο
P Κ και ανεβαίνοντας σταδιακά ανά 10P

ο
P Κ μέχρι την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι χαρακτηριστικές I-V (σχήμα 33α και β) που πήραμε 
αφού είχε προηγηθεί πριν από κάθε μέτρηση πλήρης αποφόρτιση του δείγματος, 
παρατηρούμε ότι εμφανίζουν μια αύξηση της τιμής ρεύματος κορυφής που γίνεται η 
φόρτιση   με την μείωση της θερμοκρασίας (σχήμα34α και β), καθώς επίσης και την 
μετατόπιση του φαινομένου αυτού σε μεγαλύτερες τάσεις με την μείωση της 
θερμοκρασίας (σχήμα 35).  
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Σχήμα 33 (α), ( β): Χαρακτηριστικές Ι-V σε διάφορες θερμοκρασίες (δείγμα C5e4) 
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Σχήμα 34: Μεταβολή του ρεύματος της κορυφής συναρτήσει της θερμοκρασίας (α) και 
του αντιστρόφου της θερμοκρασίας (β) για το δείγμα C5e4           
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Σχήμα 35: Μεταβολή της τάσης που εμφανίζεται     
                                                               η κορυφή συναρτήσει της θερμοκρασίας για   
                                                              δείγμα C5e4. 
 
Το ρεύμα που ρέει μέσα από το λεπτό οξείδιο για διάφορες τιμές τάσης πύλης (5-
6.6V) ελαττώνεται εκθετικά όσο μειώνεται η θερμοκρασία (σχήμα 36) 
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Σχήμα 36: Μεταβολή του ρεύματος συναρτήσει του αντιστρόφου της θερμοκρασίας για  
                 δείγμα C5e4 
 
Συγκεκριμένα για τάση πύλης 5V το ρεύμα σε διάφορες θερμοκρασίες φαίνεται στο 
διάγραμμα του σχήματος 37. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 190P

ο
P Κ ο ρυθμός 

μεταβολής είναι πολύ μικρός. 
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Σχήμα 37                                                   Σχήμα 37 
         Μεταβολή του ρεύματος συναρτήσει            Μεταβολή του λόγου του ρεύματος  
         του αντιστρόφου της θερμοκρασίας             κορυφής προς το ρεύμα κοιλάδας  
         παρουσιάζει  κλίση   -594   και                    (PVR) συναρτήσει της θερμοκρασίας 
         αντιστοιχεί σε ενέργεια Ε=50.4meV             για δείγμα C5e4 

                   
Η αλλαγή της κλίσης στο διάγραμμα Arrhenius αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση του 
φαινομένου αποπαγίδευσης κάποιων φορέων με αποτέλεσμα αύξηση της αγωγιμότητας. 
Από την κλίση υπολογίστηκε η τιμή της ενέργειας ενεργοποίησης ίση με 50.4meV. 
 Αν εξετάσουμε τώρα τον λόγο του ρεύματος κορυφής προς το ρεύμα κοιλάδας (PVR-
peak to valley ratio) για διάφορες θερμοκρασίες βλέπουμε μια μεταβολή που δεν είναι 
μονότονη αλλά αλλάζει φορά γύρω στην θερμοκρασία των 200P

ο
P Κ (Σχήμα 38) Στην 

περίπτωση του φαινομένου σήραγγας υπό συντονισμό (resonant tunneling), η μεταβολή 
του PVR είναι μονότονη και ο λόγος αυξάνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας. Στην 
παρούσα περίπτωση, το φαινόμενο είναι πιο πολύπλοκο, διότι τα φορτία δεν μπορούν να 
διαφύγουν προς την πύλη, έτσι ώστε ο συντονισμός ακολουθείται από φόρτιση των 
νανοκρυσταλλιτών. 
Οι πυκνωτές μετρήθηκαν όσον αφορά την δυνατότητα διατήρησης φορτίου (retention). 
Μετά την λήψη της αρχικής C-V  με σάρωση της τάσης από –2V έως 2V, εφαρμόστηκε 
παλμός ύψους 6V, διάρκειας 100ms και η δομή με τους νανοκρυσταλλίτες φορτίστηκε. 
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Στην συνέχεια επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις C-V σε διάφορες χρονικές στιγμές (μετά από 
1s, 3s, 10s, 30s,100s, 300s, 1000s, 3000s) και παρατηρήθηκε μια σταδιακή ολίσθηση της 
χαρακτηριστικής προς τα αριστερά που δηλώνει απώλεια φορτίου όπως φαίνεται στο 
σχήμα 39. Η μεταβολή του VBFBB συναρτήσει του χρόνου φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα 
με παράμετρο την θερμοκρασία (σχήμα 40). 
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Σχήμα  39                                                              Σχήμα 40 

Ολίσθηση της C-V λόγω απώλειας φορτίου       Μεταβολή του VBFBB συναρτήσει του χρόνου 
για  το δείγμα C5e4  στους 300P

ο
P Κ                     για  το δείγμα C5e4           

 
Τέλος έγιναν μετρήσεις I-V στην ίδια θερμοκρασία κάθε φορά αλλά με διαφορετικούς 
ρυθμούς αύξησης της τάσης μέτρησης (ramp rates) (0.05V/s-0.07V/s-0.1V/s-0.2V/s-
0.3V/s-0.4V/s-0.5V/s). Παρατηρήθηκε μια ολίσθηση της κορυφής σε μικρότερες τιμές 
τάσης όσο μικρότερος είναι ο ρυθμός αύξησης της τάσης μέτρησης.  

 
 

Σχήμα 41                                                                            Σχήμα 42 
      Χαρακτηριστικές Ι-V με διαφορετικούς               Χαρακτηριστική Ι-V με διπλή σάρωση  

ρυθμούς σάρωσης σε θερμοκρασία                    για  το δείγμα C5e4 
περιβάλλοντος για  το δείγμα C5e4 
 
      Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 41 έχουμε μεγαλύτερες τιμές ρεύματος όσο ο 
ρυθμός μεταβολής της τάσης γίνεται μικρότερος. Αυτή η εξάρτηση από το χρόνο 
δείχνει καθαρά ότι πρόκειται για μεταβατικό φαινόμενο. 
Σε μια διπλή σάρωση, κατά την λήψη της I-V σε θερμοκρασία 90P

ο
P Κ, όπως βλέπουμε 

στο σχήμα 42, η κορυφή εμφανίζεται μόνο κατά την φόρτιση του στρώματος των 
νανοκρυσταλλιτών [14], ενώ όταν μειώνουμε την τάση προς τα 0V, δεν έχουμε 
εμφάνιση αυτής της κορυφής, γεγονός που δηλώνει ότι λόγω της φόρτισης των 
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νανοκρυσταλλιτών με ηλεκτρόνια έχουμε φαινόμενο σκίασης (screening) του 
ρεύματος σήραγγας δια μέσου της δομής. 

Όλες οι μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι η κορυφή αυτή σχετίζεται με την 
διαδικασία φόρτισης του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών. Στην περίπτωση 
ισοδύναμου πυκνωτή MOS, με οξείδιο πύλης αντίστοιχου πάχους, χωρίς το στρώμα 
των ενσωματωμένων νανοκρυσταλλιτών, η χαρακτηριστική ρεύματος–τάσης έχει 
άλλη μορφή. Στην περίπτωση  αυτή παρατηρούμε ότι, για χαμηλές τιμές τάσης, δεν 
έχουμε ροή ρεύματος δια μέσου της δομής, εξ αιτίας του μεγάλου πάχους του 
οξειδίου (>17nm). Ρεύμα έχουμε μόνο όταν αυξηθεί το πεδίο και ξεκινήσει ο 
μηχανισμός αγωγιμότητας Fowler-Nordheim. Αντίθετα στην περίπτωση με τους 
νανοκρυσταλλίτες το ρεύμα αυξάνει ήδη από χαμηλότερες τιμές τάσης γιατί οι φορείς 
λόγω φαινομένου σήραγγος διαπερνούν το λεπτό κάτω οξείδιο και φορτίζουν τους 
νανοκρυσταλλίτες και στην συνέχεια όταν αυξηθεί αρκετά το πεδίο και ξεκινήσει ο 
μηχανισμός αγωγιμότητας Fowler-Nordheim οδεύουν προς το ηλεκτρόδιο της πύλης, 
προσεγγίζοντας για μεγάλες τιμές τάσης την χαρακτηριστική I-V του σκέτου 
πυκνωτή MOS. Η εμφάνιση λοιπόν της κορυφής ή ενός πλατώ στην χαρακτηριστική 
I-V, η οποία επηρεάζεται έντονα τόσο από τη θερμοκρασία όσο και από τον ρυθμό 
μεταβολής της τάσης, σχετίζεται άμεσα με την διαδικασία φόρτισης των 
νανοκρυσταλλιτών μέσω της διέλευσης  των φορέων, λόγω απευθείας φαινομένου 
σήραγγας, μέσα από το φραγμό δυναμικού του κάτω οξειδίου. Για να διέλθουν οι 
φορείς, πρέπει να αποκτήσουν κατάλληλη τιμή ενέργειας, την οποία παίρνουν από 
την  εφαρμοζόμενη εξωτερική  τάση στην πύλη. 

 
 
 
5.5.1. Εξήγηση του φαινομένου μεταβολής της κορυφής που εμφανίζεται 

στην χαρακτηριστική I-V συναρτήσει της θερμοκρασίας 
 

Όπως αναφέραμε και προηγούμενα, η κορυφή που εμφανίζεται στο ρεύμα 
συναρτήσει της εφαρμοζόμενης τάσης είναι ένα μεταβατικό φαινόμενο, το οποίο, 
όπως είδαμε, εξαρτάται σημαντικά από την θερμοκρασία. Για να κατανοήσουμε τη 
μεταβολή της θέσης της κορυφής προς χαμηλότερες τάσεις όταν η θερμοκρασία 
αυξάνεται και την μεγαλύτερη μετακίνηση συνολικού φορτίου όταν η θερμοκρασία 
αυξάνεται, πρέπει να λάβουμε υπόψη  τα εξής: 

Η κορυφή αφορά ρεύμα μετατόπισης, το οποίο σχετίζεται με το στρώμα των 
νανοκρυσταλλιτών. Όταν η τάση είναι αρκετή για να έχουμε εξίσωση του ελάχιστου 
της ζώνης αγωγιμότητας του υποστρώματος με την πρώτη κβαντική στάθμη στους 
νανοκρυσταλλίτες, θα έχουμε φαινόμενο σήραγγας υπό συντονισμό και το ρεύμα 
μετατόπισης θα φορτίσει τους νανοκρυσταλλίτες. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να 
καταλάβουν θέσεις στην στάθμη του νανοκρυσταλλίτη ή να μεταπέσουν σε στάθμες 
παγίδων στο ενεργειακό χάσμα του νανοκρυσταλλίτη, όπως φαίνεται στο σχήμα  
43(α). Η ενεργειακή θέση της στάθμης του νανοκρυσταλλίτη είναι φαινόμενο 
ανεξάρτητο της θερμοκρασίας. Ωστόσο η πτώση τάσης στα άκρα του διηλεκτρικού 
είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, λόγω των μεταβολών στο υπόστρωμα Si, από το 
οποίο προέρχονται οι φορείς. Πράγματι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, η ευκινησία 
των φορέων στο υπόστρωμα αυξάνεται, όπως επίσης και η ενδογενής συγκέντρωση 
των φορέων στο υπόστρωμα αυξάνεται. Αυτό εξηγεί το μεγαλύτερο μετακινούμενο 
φορτίο προς το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. Η 
αυξημένη συγκέντρωση φορέων  αλλάζει την στάθμη Fermi  στο υπόστρωμα. Αυτό 
συνεπάγεται μείωση της πτώσης τάσης στο υπόστρωμα κατά την αναστροφή του 
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ημιαγωγού (inversion), με αποτέλεσμα αύξηση του κατακόρυφου πεδίου στα άκρα 
του διηλεκτρικού πύλης. Έτσι εξηγείται γιατί η θέση της κορυφής μετατοπίζεται σε 
μικρότερες τάσεις, όσο η θερμοκρασία αυξάνει. Επίσης το συνολικό φορτίο το οποίο 
μετατοπίζεται για την φόρτιση των νανοκρυσταλλιτών εξαρτάται από την 
θερμοκρασία, διότι επέρχεται μια ισορροπία μεταξύ φόρτισης και αποφόρτισης των 
νανοκρυσταλλιτών. Αν τα φορτία καταλαμβάνουν στάθμες του νανοκρυσταλλίτη, η 
αποφόρτιση σχήμα  43(β) γίνεται απευθείας με φαινόμενο σήραγγας από τον 
νανοκρυσταλλίτη προς το υπόστρωμα, όταν η ζώνη αγωγιμότητας στο υπόστρωμα 
είναι πιο κάτω από την στάθμη του νανοκρυσταλλίτη. Αν όμως οι φορείς έχουν 
καταλάβει  θέσεις παγίδων στο ενεργειακό χάσμα, χρειάζεται θερμική ενέργεια για να 
μεταβούν στις στάθμες του νανοκρυσταλλίτη, και στην συνέχεια μέσω φαινιομένου 
σήραγγας προς το υπόστρωμα. 
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Σχήμα 43 : (α) Φόρτιση στρώματος νανοκρυσταλλιτών  
                  (β) Αποφόρτιση νανοκρυσταλλιτών   
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5.6. Δομές με διπλά στρώματα νανοκρυσταλλιτών ενσωματωμένων 
σε μονωτικό στρώμα 

Στις νανοκρυσταλλικές μνήμες που εξετάσαμε μέχρι τώρα, επειδή το κάτω λεπτό 
οξείδιο έγχυσης είναι πολύ λεπτό, το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε είναι αυτό του χρόνου διατήρησης του αποθηκευμένου φορτίου. Αν 
χρησιμοποιήσουμε παχύτερο οξείδιο σήραγγας για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα 
χάνουμε αμέσως το πλεονέκτημα της υψηλής ταχύτητας εγγραφής / διαγραφής. 
Πρέπει να βρεθεί λοιπόν άλλος τρόπος για να πετύχουμε μεγάλους χρόνους 
διατήρησης φορτίου (retention). Μια λύση που έχει προταθεί και στην  βιβλιογραφία 
[25,26]  είναι η κατασκευή μνημών με διπλό στρώμα νανοκρυσταλλιτών  ως στρώμα 
αιωρούμενης πύλης (Σχήμα 44).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Νανοκρύσταλλοι Si 
 
Πά

 
 

Σχήμα  44: Δομή  με διπλό στρώμα νανοκρυσταλλιτών 
 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα μικρού πάχους στρώμα νανοκρυσταλλιτών ακριβώς 
από κάτω από ένα σχετικά μεγαλύτερου πάχους, 2.5 και 3.5-5 nm αντίστοιχα. Εδώ τα 
ηλεκτρόνια περνούν μέσα από ένα διπλό πηγάδι δυναμικού και φθάνουν στο στρώμα 
των 5nm αφού πρώτα περάσουν από το λεπτότερο νανοκρυσταλλικό στρώμα πάχους 
2.5 nm(σχήμα 45).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(α)                                                         (β) 
Σχήμα 45: Ενεργειακό διάγραμμα ζωνών με χαμηλή τάση πύλης  VBGB >0 για δομές με 
μονό (α) και διπλό (β) στρώμα νανοκρυσταλλιτών.  
 
 

 Με αυτό τον τρόπο μπορούμε, αφού φορτίσουμε το παχύτερο στρώμα με 
ηλεκτρόνια, να περιορίσουμε την διαρροή ρεύματος πίσω προς το κανάλι. Αυτό 
οφείλεται στην εμφάνιση μεγαλύτερου ενεργειακού φραγμού λόγω των φαινομένων 
κβαντικού εντοπισμού και φραγής Coulomb (Coulomb blockade) στους  μικρότερους 
νανοκρυσταλλίτες των 2.5 nm. Ο ενεργειακός φραγμός εξαιτίας του μικρότερου 
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μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών του κάτω στρώματος  (στο δείγμα μας ~2-3 nm) 
μπορεί να δοθεί από το άθροισμα των ενεργειών λόγω φραγής Coulomb (Coulomb 
blockade)  EBCBB (~0.15 eV) και λόγω του κβαντικού εντοπισμού (quantum 
confinement) EBQCB (~0.45eV)  που είναι περίπου 0.6 eV. 
Ο χρόνος διατήρησης του αποθηκευμένου φορτίου (retention time)  βελτιώνεται κατά 
πολύ όταν μειωθεί ακόμη πιο πολύ το μέγεθος των μικρότερων νανοκρυσταλλιτών 
και αυτό συμβαίνει γιατί ο ενεργειακός φραγμός γίνεται υψηλότερος λόγω των 
μικρότερων διαστάσεων των νανοκρυσταλλιτών. Αυτή η βελτίωση έχει εκθετική 
σχέση με την μείωση του μεγέθους. 
Δοκιμάσαμε λοιπόν διάφορες δομές με διπλό στρώμα νανοκρυσταλλιτών  σε 
διαφορετικές θέσεις μέσα στο οξείδιο της πύλης και με διαφορετικά πάχη για να 
ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες αύξησης του χρόνου διατήρησης του αποθηκευμένου 
φορτίου. Η τεχνική ανάπτυξης νανοκρυσταλλιτών που χρησιμοποιήθηκε είναι η ίδια 
τεχνική της χημικής εναπόθεσης από ατμό υπό χαμηλή πίεση (LPCVD) και της 
θερμικής οξείδωσης που χρησιμοποιήσαμε σε όλα τα δείγματα στην παρούσα 
εργασία. 
Οι δομές που μελετήθηκαν συνοπτικά είναι: 
 

5.6.1. Κατασκευή δείγματων Pc2 και L 
 
Δομή ΜΟS με δυο στρώματα νανοκρυσταλλιτών Si 2.5nm και 3.5/4.5nm 
εγκλωβισμένων μεταξύ τριών στρωμάτων SiOB2. BΧρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα Si  p-
τύπου με  ειδική αντίσταση 1-2 Ω.cm.(Σχήμα 46) 
3.5nm-2.5 nm –1.5nm-3.5 nm -10nm                       3.5nm-2.5nm- 1.5nm-4.5nm -8nm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5nm

2.5nm
 

Pc2

3.5nm 
 

10nm 
 

1.5nm 
 

p-type Si 

L

3.5nm
 

8nm

1.5nm
4.5nm

2.5nm

p-type  Si 

 
Σχήμα 46: Σχηματικό διάγραμμα εγκάρσιας διατομής των δειγμάτων Pc2 και L  
 
Οι συνθήκες κατασκευής των δειγμάτων φαίνονται λεπτομερώς στον πίνακα V που 
ακολουθεί: 
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Το δείγμα L χαρακτηρίστηκε δομικά με μικροσκοπία ΤΕΜ. Στην εικόνα TEM 
σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας διατομής του δείγματος (σχήμα 47) φαίνονται καθαρά τα 
δύο στρώματα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου με πάχη ~3nm το πρώτο και ~5nm το 
δεύτερο τα οποία είναι ενσωματωμένα μέσα στα τρία στρώματα του SiOB2B.  
 
 

nc-Si(3nm) nc-Si(5nm)

20nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 47: Εικόνα μικροσκοπίας TEM σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας διατομής του 
δείγματος L 
 
Στο σχήμα 48 που ακολουθεί φαίνεται το διάγραμμα ενεργειακών ζωνών της δομής 
του δείγματος L χωρίς αρχική πόλωση (α) και πώς αυτό διαμορφώνεται υπό θετική 
τάση πύλης ίση με 8V. 
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Σχήμα 48 : (α) Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών της δομής (δείγμα L) χωρίς αρχική 
 πόλωση  (β) Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών της δομής μετά την φόρτιση με θετική  
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τάση πύλης 8V. Στην περίπτωση αυτή στην ενέργεια της στάθμης του νανοκρυσταλλίτη 
προστίθεται η ενέργεια φόρτισης. 
Για νανοκρυσταλλίτες με διαστάσεις 5nm η ενέργεια λόγω κβαντικού εντοπισμού 
είναι ~0.104eV και λόγω φόρτισης 0.074eV οπότε η συνολική μετατόπιση της 
πρώτης ενεργειακής στάθμης είναι ~0.2 eV. 
Στην δομή με το διπλό στρώμα νανοκρυσταλλιτών μπορούμε να πετύχουμε υψηλή 
ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής εφαρμόζοντας κατάλληλη τιμή τάσης κάθε φορά,  μια 
και ο ενεργειακός φραγμός στο μικρότερου μεγέθους νανοκρυσταλλίτη περιορίζει 
την διαρροή φορτίου μόνο όταν η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον πάνω 
νανοκρυσταλλίτη και στο κανάλι είναι μικρότερη από μια τάση φραγμού VBeffB.  
Το παράθυρο μνήμης για το δείγμα Pc2 είναι ~0.4V όπως φαίνεται στο σχήμα 49α. Η 
καμπύλη “fresh” είναι η αρχική καμπύλη πριν την φόρτιση της δομής ενώ οι 
καμπύλες L8 και H5 είναι οι μετατοπισμένες καμπύλες μετά από την εφαρμογή 
παλμών -8V/100ms και  +5V/100ms αντίστοιχα. Πειράματα μέτρησης συγκράτησης 
φορτίου έδειξαν ότι μετά από χρόνο 1000s η μετατόπιση της καμπύλης L8 προς τα 
δεξιά ήταν 0.07V (Σχήμα 49β). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1.2 -0.6 0.0

4.0x10-12

8.0x10-12

1.2x10-11

-8V/100ms παλμός

μετά από 1000s

Fresh

0.07V

-0.3V

χω
ρη
τικ
ότ
ητ
α

τάση

retention

-1 0

6.0x10-12

9.0x10-12

1.2x10-11

-0.3V +0.1VL8

H5Fresh

χω
ρη
τικ
ότ
ητ
α

τάση

pulses

Σχήμα 49:α) Παράθυρο μνήμης για το β) Ολίσθηση της τάσης επιπέδων ζωνών 
σαν συνάρτηση του χρόνου ύστερα από 
την εφαρμογή στιγμιαίας τάσης –8V στο  
δείγμα Pc2 

                     δείγμα Pc2 

                                                                     
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα πρώτα δείγματα με τα διπλά στρώματα 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου μέσα στο οξείδιο πύλης των πυκνωτών MOS (δείγματα 
Pc2, L), έδωσαν ικανοποιητική υστέρηση και παρουσίασαν βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά συγκράτησης φορτίου συγκρινόμενα με  τα δείγματα με ένα μόνο 
στρώμα nc-Si. To σχήμα 50 δείχνει συγκριτικά αποτελέσματα για τα δείγματα Pc2 με 
διπλό στρώμα  nc-Si και S1 με ένα μονό στρώμα nc-Si. Βλέπουμε ότι η ολίσθηση της 
τάσης επίπεδων ζωνών προς τα δεξιά και επομένως η απώλεια φορτίου, για το δείγμα 
με το διπλό στρώμα νανοκρυσταλλιτών, είναι πάρα πολύ μικρότερη σε σχέση με το 
δείγμα με το μονό στρώμα, γεγονός που αποδεικνύει την μεγαλύτερη δυνατότητα 
συγκράτησης φορτίου από τη διάταξη με το διπλό στρώμα. 
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Σχήμα 50: Διάγραμμα διατήρησης φορτίου για το δείγμα L(κύκλοι)  με διπλό στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών σε σύγκριση με το δείγμα S1 με ένα μόνο στρώμα νανοκρυσταλλιτών 
(κλειστά τετράγωνα). Το δείγμα με το διπλό στρώμα παρουσιάζει βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά συγκράτησης φορτίου. 
 

5.6.2. Κατασκευή δειγμάτων Z1 και Ζ2 
Στην προσπάθεια βελτιστοποίησης των δειγμάτων κατασκευάσαμε νέα δείγματα με 
διαφορετική απόσταση ανάμεσα στα δύο στρώματα των νανοκρυσταλλιτών και 
διαφορετικό μέγεθος νανοκρυσταλλιτών. Κατασκευάστηκαν δομές τύπου ΜΟS σε p-
τύπου υπόστρωμα Si με  ειδική αντίσταση 1-2 Ω.cm και με δύο στρώματα 
νανοκρυσταλλιτών Si  εγκλωβισμένων μεταξύ τριών στρωμάτων SiOB2 Bμε πάχη ίσα 
προς: 
3.5nm-2.5 nm -12nm-3.5 nm -10nm για το Ζ1 και  
3.5nm-2.5 nm -12nm-2.5 nm -12nm για το Ζ2 (Σχήμα 51 ) 
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Σχήμα 51: Σχηματικό διάγραμμα εγκάρσιας διατομής των δειγμάτων Ζ1 και Ζ2 
  
Οι συνθήκες κατασκευής των δειγμάτων φαίνονται λεπτομερώς στον πίνακα VΙ που 
ακολουθεί: 
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Το δείγμα Ζ2 χαρακτηρίστηκε δομικά με μικροσκοπία ΤΕΜ (σχήμα 52) όπου 
φαίνονται καθαρά τα δύο στρώματα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου με πάχη ~3nm τα 
οποία είναι ενσωματωμένα μέσα στα τρία στρώματα του SiOB2B.  
 

nc-Si (3nm)

nc-Si (3nm)

13nm 13nm 3.9nm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 52 :Εικόνα μικροσκοπίας   ΤΕΜ σκοτεινού πεδίου εγκάρσιας  διατομής για                   
το δείγμα Z2 
 
Στο δείγμα Ζ2 με την εφαρμογή αρνητικών παλμών διάρκειας 1s πλάτους διαδοχικά  
-12, -13, -14V η χαρακτηριστική ολισθαίνει αντίστοιχα -0.5, -1.5, -2V. Με παλμούς 
μικρότερου πλάτους (L10) δεν φορτίζεται με  οπές (Σχ.53). Αν μετά την ολίσθηση 
προς τα αριστερά εφαρμοστούν θετικές στιγμιαίες τάσεις διάρκειας 2 sec διαδοχικά 
13, 14, 15V, η χαρακτηριστική ολισθαίνει προς τα δεξιά αλλά δεν φθάνει στην αρχική 
καμπύλη του αφόρτιστου δείγματος.  Προς  τα δεξιά της αρχικής καμπύλης δεν 
υπάρχει μετατόπιση, που σημαίνει ότι το δείγμα δεν  φορτίζεται με ηλεκτρόνια. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 53: Ολίσθηση των C-V χαρακτηριστικών ύστερα από την εφαρμογή                  
αρνητικών και στη συνέχεια θετικών  παλμών για το δείγμα Ζ2  
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Με την εφαρμογή αρνητικών παλμών διαφορετικής διάρκειας 100, 200, 500ms και 
διαφορετικού πλάτους παίρνουμε τα παρακάτω διαγράμματα όπου φαίνεται η 
φόρτιση των στρωμάτων με οπές (Σχήμα 54P

 
Pα,β,γ). Στο σχήμα  54(δ) φαίνεται 

συγκριτικά η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου της δομής σε συνάρτηση με το πλάτος 
του αρνητικού παλμού για διάφορες τιμές διάρκειας παλμού. 
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Σχήμα   54 : Ολίσθηση των C-V χαρακτηριστικών για το δείγμα Ζ2 ύστερα από  
                    την εφαρμογή  αρνητικών παλμών διάρκειας (α)100 ms, (β)200 ms  
                    και (γ)500 ms, (δ) μεταβολή του VBFBB σε σχέση με το εύρος  
                    του εφαρμοζόμενου παλμού  για το δείγμα Ζ2 

Για την μέτρηση του χρόνου διατήρησης του φορτίου στην δομή, έγινε το εξής 
πείραμα: Πήραμε την χαρακτηριστική καμπύλη χωρητικότητας – τάσης (απλή 
σάρωση) με το γνωστό τρόπο σε αφόρτιστο δείγμα (fresh καμπύλη). Στην συνέχεια 
μετά από την εφαρμογή στην πύλη του πυκνωτή παλμού κατάλληλης τιμής πλάτους 
(-13 V) και διάρκειας (1s) φορτίσαμε πλήρως τους κρυσταλλίτες στο δείγμα μας και 
στην συνέχεια αφαιρέσαμε την τάση πόλωσης.  Σε συγκεκριμένες και 
προκαθορισμένες χρονικές στιγμές  (1s, 3s, 10s, 30s, 100s,…έως και 10000 s) 
επαναλάβαμε την λήψη των χαρακτηριστικών C-V οι οποίες μετά την αρχική μέγιστη 
απομάκρυνση από την καμπύλη που αντιστοιχεί στο αφόρτιστο δείγμα  εμφανίζουν 
μόνο ανεπαίσθητη σταδιακή μείωση της ολίσθησης της τάσης επιπέδων ζωνών VBFBB 
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο χρόνος διατήρησης φορτίου για το συγκεκριμένο 
δείγμα είναι πολύ μεγαλύτερος των 10P

4
Ps (Σχήμα 55). 

Κατασκευάζουμε διάγραμμα μεταβολής της τάσης επιπέδων ζωνών VBFB  Bσυναρτήσει 
του χρόνου, το οποίο μας παρέχει εποπτική εικόνα του χρόνου διατήρησης του 
φορτίου από το νανοκρυσταλλικό στρώμα για το συγκεκριμένο δείγμα.(Σχήμα 56) 
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Σχήμα  55:  C-V χαρακτηριστικές πριν και σε        Σχήμα 56: Διάγραμμα διατήρησης  
                   διάφορους χρόνους μετά την                               φορτίου για το δείγμα Ζ2 
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Οι σύνθετες αυτές διατάξεις με τα διπλά στρώματα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου, 
ενσωματωμένα σε διαφορετικά βάθη μέσα στο οξείδιο πύλης των πυκνωτών MOS,  
έδωσαν ικανοποιητική υστέρηση λόγω αποθήκευσης φορτίων, κυρίως οπών, στα 
στρώματα αυτά. Παρουσίασαν δε βελτιωμένα χαρακτηριστικά συγκράτησης φορτίου 
συγκρινόμενα με  τα δείγματα με ένα μόνο στρώμα nc-Si. 
 
         Η χρήση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου αποτελεί καλή λύση για την κατασκευή 
διατάξεων μνήμης λόγω της συμβατότητας τόσο του υλικού όσο και των 
ακολουθούμενων διεργασιών με την καθιερωμένη τεχνολογία ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων (IC) [18-24]. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την κατασκευή  
δομών  με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου μέσα στο οξείδιο πύλης, 
σύμφωνα με την οποία οι κρυσταλλίτες  αναπτύσσονται κατά την φάση οξείδωσης, 
και στην οποία  γίνεται ταυτόχρονα τόσο η ρύθμιση του πάχους του στρώματος των 
νανοκρυσταλλιτών όσο και του πάνω οξειδίου ελέγχου, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, 
είναι  καλής ποιότητας οξείδιο, είναι μια ιδιαίτερα απλή και αξιόπιστη διαδικασία και 
θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για την κατασκευή διατάξεων μνήμης. 
 
 
 

 88



5.7. Ηλεκτρικές μετρήσεις χαρακτηριστικών IBDSB-VBGSB σε μνήμες 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου τύπου MOSFET  

Βασισμένοι στην δομή MOS με το ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών 
στο οξείδιο πύλης την οποία  αναπτύξαμε στην παρούσα διατριβή [30], 
κατασκευάστηκαν από τους τεχνικούς του εργαστηρίου υπό την επίβλεψη της κ. 
Τσώη, μνήμες νανοκρυσταλλιτών πυριτίου τύπου MOSFET με την τεχνική της 
εναπόθεσης α-Si  με LPCVD ακολουθούμενη από οξείδωση και ανόπτηση σε υψηλή 
θερμοκρασία. Με τη τεχνική αυτή εξασφαλίστηκε η κατασκευή στρώματος 
νανοκρυσταλλιτών με ελεγχόμενο μέγεθος καθώς και καλής ποιότητας οξείδιο 
ελέγχου[30-32]. Στις διατάξεις μνήμης αυτό το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών 
ενσωματώθηκε στο οξείδιο πύλης των MOSFETs και αποτέλεσε την αιωρούμενη 
πύλη όπου γίνεται η παγίδευση φορτίου[33].  

Το διδιάστατο (2-D) αυτό νανοκρυσταλλικό στρώμα, στο οποίο έχουμε την 
κατανεμημένη αποθήκευση φορτίου, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα 
συγκρινόμενο με το αντίστοιχο συνεχές στρώμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου που 
χρησιμοποιείται στις συμβατικές μνήμες Flash, όπως ήδη αναφέραμε, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα μείωσης των διαστάσεων των διατάξεων, η 
καλύτερη μόνωση τους και οι μικρότεροι χρόνοι εγγραφής/διαγραφής [34-36]. Οι 
μνήμες αυτές, όπως θα δούμε στην συνέχεια, παρουσίασαν ικανοποιητικό παράθυρο 
μνήμης περίπου 0.5Volts. Πρώτα όμως θα περιγράψουμε την βασική λειτουργία ενός 
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (MOSFET). 
 

5.7.1. Δομή και βασική λειτουργία του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου 
μετάλλου -οξειδίου-ημιαγωγού (MOSFET) 

 
 Μια βασική δομή ενός MOSFET (τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-
ημιαγωγού) φαίνεται στο σχήμα 57. Η λειτουργία του είναι γνωστή  και στηρίζεται 
στην ελεγχόμενη πυκνότητα φορέων στο υπόστρωμα πυριτίου μέσω εφαρμογής 
κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδίου στην πύλη, και στην δημιουργία ενός λεπτού 
καναλιού(2-D) φορέων μειονότητας κάτω από το οξείδιο, που δίνουν την δυνατότητα 
ρεύματος (Ids) όταν εφαρμοστεί οριζόντιο πεδίο. 
 

P-τύπου υπόστρωμα

N+ N+

πηγή
πύλη απαγωγός

κανάλι

 
 
Σχήμα 57: Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου -οξειδίου-ημιαγωγού 
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Στο σχήμα 58 βλέπουμε τις χαρακτηριστικές ρεύματος–τάσης μεταξύ πηγής και 
απαγωγού ενός MOSFET για διαφορετικές τάσεις στην πύλη και διακρίνουμε τις 
τρεις περιοχές λειτουργίας του, την περιοχή αποκοπής την γραμμική περιοχή και την 
περιοχή κόρου. 
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Σχήμα 58: Χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος (IBDB-VBDB ) για ένα τρανζίστορ                 
NMOS 
 
Περιοχή αποκοπής 
Όταν η τάση πύλης VBGB είναι ίση ή μικρότερη από μια τάση, γνωστή ως τάση 
κατωφλίου, η οποία ορίζεται από την σχέση 

F
ox

dm
FBT 2Φ

C
Q

VV +−=           (25) 

δεν σχηματίζεται στρώμα αντιστροφής κάτω από το οξείδιο και το ρεύμα IBDB είναι 
μηδέν. Αυτό το τμήμα της χαρακτηριστικής που συμπίπτει με τον άξονα VBD Bείναι 
γνωστό σαν αποκοπή.  
 
Γραμμική περιοχή  
Η τάση VBGB που εφαρμόζεται στην πύλη είναι τώρα μεγαλύτερη από την τάση 
κατωφλίου VBΤB, επομένως ένα στρώμα αντιστροφής από ηλεκτρόνια σχηματίζεται 
μέσα στο πυρίτιο στην διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου Επίσης ένα στρώμα 
απογύμνωσης σχηματίζεται μεταξύ καναλιού Ν και υποστρώματος Ρ όπως συμβαίνει 
στις επαφές ΡΝ.  
Για σταθερή τιμή τάσης πύλης VBG, Bμια μικρή αύξηση της τάσης VBDB αναγκάζει το 
κανάλι να πολωθεί θετικά ως προς το υπόστρωμα, το οποίο βρίσκεται στο δυναμικό 
της γης. Αυτή η ανάστροφη πόλωση διευρύνει το στρώμα απογύμνωσης. Για τιμές 
της τάσης VBDB = VBDΙB μερικών εκατοντάδων mV το κανάλι δρα σαν μια αντίσταση, με 
το ρεύμα εκροής ΙBDB να συνδέεται γραμμικά  με την VBD. 
Καθώς η VBD Bαυξάνει πάνω από το γραμμικό τμήμα των χαρακτηριστικών, το στρώμα 
απογύμνωσης γίνεται ευρύτερο, η πυκνότητα φορτίου του στρώματος αντιστροφής 
μειώνεται και η μέγιστη μείωση εμφανίζεται στο άκρο του απαγωγού, όπου η τάση 
(VBGB-VBDB) έχει την μικρότερη τιμή της. Η τάση VBDB επομένως αντιστρέφει ένα μέρος 
από την τάση πύλης. Η μείωση της πυκνότητας του φορτίου του καναλιού μειώνει 
την αγωγιμότητα του και αυξάνει την αντίσταση του. Επομένως μια αύξηση της  VBD2 
Bπάνω από την VBDΙB προκαλεί μικρότερη αύξηση στο ρεύμα IBDB με αποτέλεσμα όλο και 
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μικρότερη κλίση των χαρακτηριστικών καμπυλών. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται 
μέχρι του σημείου όπου η αύξηση της τάσης VBDB οδηγεί το κανάλι σε στραγγαλισμό 
στο άκρο προς τον απαγωγό, όπου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων στο κανάλι έχει 
γίνει μηδέν. Η επίδραση της τάσης πύλης που ξεπερνά την VBΤB έχει αντιστραφεί από 
την αύξηση της VBDB, με αποτέλεσμα τον τερματισμό της γραμμικής περιοχής. 
 
Περιοχή κόρου 
Όταν η τάση(VBG B-VBDB)  στα άκρα του οξειδίου γίνει ίση ή μικρότερη από την τάση 
κατωφλίου VBΤB, η πυκνότητα φορτίου στο άκρο του απαγωγού μηδενίζεται και η 
VBD3B= VBGB-VBΤB. Το ρεύμα IBDB φτάνει σε μια σταθερή τιμή για τιμές τάσης VBDB>VBD3B. Η 
περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή κόρου. 
Στην γραμμική περιοχή λειτουργίας το ρεύμα IBDB δίνεται από τον τύπο:  
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⎥
⎦

⎤
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⎢
⎣

⎡
−−=

2

2
1

D
DTGoxnD

VVVV
L
zCI μ        (26) 

όπου μBnB η ευκινησία των ηλεκτρονίων, Ζ το πάχος της διάταξης και L το μήκος του 
καναλιού.  
Στην περιοχή κόρου το ρεύμα IBDB  έχει φθάσει στην μέγιστη τιμή του και για μια 
δεδομένη τιμή της τάσης πύλης VBGB δίνεται από τον τύπο:  

( 2
1 2 TGoxnSD VV )

L
zCI −= μ                  (27) 

 
Ο έλεγχος της τάσης κατωφλίου είναι βασικής σημασίας στη κατασκευή των 
MOSFET. Η γενική έκφραση για την τάση κατωφλίου δίνεται από την εξίσωση: 
 

F
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Q
VV Φ+−= 2                                  (28) 

 
5.7.2. Κατασκευή μνημών με MOSFET τύπου  NMOS με ενσωματωμένους 

νανοκρυσταλλίτες  
Για την κατασκευή των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν δισκίδια πυριτίου 3-ιντσών 

p-τύπου με ειδική αντίσταση 1-2 Ω.cm. Οι συνθήκες παρασκευής των 
νανοκρυσταλλιτών  ανάμεσα στο οξείδιο πύλης  για το δείγμα Κ8 δίνονται συνοπτικά 
στον πίνακα VΙΙ :  

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ 
Δείγμα  Συνθήκες εναπόθεσης Si 

LPCVD πάνω σε SiOB2B  
πάχους 3.5 nm 

Ανόπτηση προ 
της οξείδωσης 
μέσα σε NB2B 

Θερμοκρασία 
και διάρκεια 
οξείδωσης  

Ανόπτηση 
μετά την 
οξείδωση 
μέσα σε NB2B 

Πάχη 
δημιουργούμενων 
στρωμάτων: 
SiOB2B/α-or nc-Si/ SiOB2B 

Κ8 580P

ο
PC/300mTorr/3min 900P

ο
PC/10 min 900P

ο
PC/20min 900P

ο
PC/30min 3.5nm/nc-Si 

3.5nm/10nm  
 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες διεργασίες, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες διεργασίες που 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των τρανζίστορς n-MOS των 0.6μm με 
απομόνωση LOCOS, με επιπρόσθετα τα βήματα που απαιτήθηκαν για το σχηματισμό 
του στρώματος νανοκρυσταλλιτών μέσα στο οξείδιο σύμφωνα με την τεχνική που 
αναπτύξαμε,  όπως:. 

1. Ξηρή  οξείδωση στους 850P

ο
P C διάρκειας 8min για την δημιουργία του λεπτού 

οξειδίου της πύλης πάχους 3.5nm και ανόπτηση σε ΝB2B. 
2. Εναπόθεση α-Si   στους 580P

ο
P C  για 3min  υπό πίεση 300mTorr με τελικό πάχος 

υμενίου τα 9nm. 
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3. Οξείδση του στρώματος α-Si στους 900P

ο
P C για 20min και ακολούθησε 

ανόπτηση για χρόνο ίσο με  30 min  
 

5.7.3. Ηλεκτρικές μετρήσεις μνημών MOSFET νανοκρυσταλλιτών Si 
Η όλη διαδικασία  των μετρήσεων για τη  λήψη των χαρακτηριστικών ρεύματος 
απαγωγού σε συνάρτηση με την τάση πύλης (IBDSB-VBGSB) των  τρανζίστορς  έγινε με τη 
χρήση της συσκευής  HP 4140Β pA-meter/DC Voltage source  με χρησιμοποιούμενο 
πρόγραμμα το Labview 5.1  
Για να πάρουμε τις χαρακτηριστικές  IBDSB-VBGS   Bσε ένα τρανζίστορ NMOS   
εφαρμόσαμε μεταβλητή τάση στην πύλη VBGSB με τιμές από -1 έως 2 V και με βήμα 
0.1V, μετρήσαμε και καταγράψαμε την ενεργό τιμή του ρεύματος IBDSB και χαράξαμε 
τα διαγράμματα Ι-V με τη βοήθεια του Labview 5. Η τάση εκροής VBDSB κρατήθηκε 
σταθερή στα 0.1V  
Ρυθμίσαμε την γεννήτρια παλμών (pulse generator) να δίνει έξοδο θετικούς και 
αρνητικούς παλμούς πλάτους  +/_ 4V, 5V,6V,7V,8V ….διάρκειας 100ms, 200ms, 
500ms  κάθε φορά. 
Κατά την διαδικασία μέτρησης: 

- Παίρνουμε την αρχική καμπύλη IBDSB-VBGS   Bχωρίς κανένα παλμό (καμπύλη 
fresh)  

- Εφαρμόζουμε τον κατάλληλο παλμό  στην πύλη για να φορτίσουμε τους 
κρυσταλλίτες  

- Παίρνουμε πάλι την  καμπύλη IBDSB-VBGS Bμετά τον παλμό. Η καμπύλη 
μετακινείται σε νέα θέση εμφανίζοντας μετατόπιση της τάσης κατωφλίου VBTHB 

  
Μετρήθηκαν τρανζίστορς  με διαφορετικά μήκη καναλιού, όπως 10 μm, 8 μm, 6 μm,  
4 μm, 2 μm, και 1 μm και  παρατηρήθηκε αύξηση του ρεύματος IBDSB με την ελάττωση 
του μήκους καναλιού.  
Μετρήσεις IBDSB-VBGSB για ένα  NMOS τρανζίστορ πριν και μετά την εφαρμογή θετικού 
παλμού +8V/100ms και αρνητικού παλμού –7V/100ms έδωσαν ολίσθηση της τάσης 
κατωφλίου περίπου ~0.4-0.5V.  
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Σχήμα 59: Χαρακτηριστική καμπύλη   μεταφοράς   του τρανζίστορ ύστερα από την 
εφαρμογή παλμών πλάτους +8/-7V και διάρκειας 100ms για λειτουργία W/E 
για το δείγμα Κ8 
 
Ένα παράδειγμα μετρήσεων φαίνεται στο σχήμα 59, όπου έχουμε ολίσθηση της 
τάσης κατωφλίου περίπου κατά 0.4V κάθε φορά που εφαρμόζεται θετικός παλμός 8V 
(τετράγωνα) και φορτίζεται το στρώμα των νανοκρυσταλλιτών της πύλης με 
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ηλεκτρόνια και  επιστροφή στην αρχική θέση με την εφαρμογή αρνητικού παλμού -
7V (κύκλοι) 
Αν και μπορούμε να έχουμε έγχυση και παγίδευση από το στρώμα νανοκρυσταλλιτών 
πυριτίου τόσο ηλεκτρονίων όσο και οπών[37-41], στην παραπάνω περιοχή 
λειτουργίας εγγραφής/διαγραφής της μνήμης εκμεταλλευόμαστε  μόνο τη μεταφορά 
ηλεκτρονίων από και προς τα σημεία παγίδευσης. Η κλίση της χαρακτηριστικής 
μεταφοράς όπως φαίνεται από το σχήμα 56 είναι μικρότερη από  90mV/decade 
γεγονός που δείχνει την μικρή επίδραση των διεπιφανειακών παγίδων στην 
λειτουργία του τρανζίστορ. Η λειτουργία και το παράθυρο της μνήμης ελέγχθηκε με 
εφαρμογή παλμών εγγραφής / διαγραφής  διάρκειας 100 ms σε συνάρτηση με το 
πλάτος των παλμών χρησιμοποιώντας αρχικές συνθήκες πλήρους φόρτισης (full 
write) και πλήρους διαγραφής της μνήμης (full erase). Εφαρμογή παλμών +8V/-7V 
στα 100ms έδωσαν ολίσθηση της τάσης κατωφλίου περίπου 0.45V. 
Όπως φαίνεται και από το σχήμα 60 μπορούμε να πετύχουμε σταθερές καταστάσεις 
εγγραφής/διαγραφής της μνήμης  με χαμηλές τιμές τάσης –7 V και +8V αντίστοιχα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 60: Χαρακτηριστικές W/E κάτω από συνθήκες πλήρους διαγραφής /εγγραφής  της  
                μνήμης για το δείγμα Κ8. Παράθυρο μνήμης 0.45 V    
 
5.8. Συμπεράσματα 
Στις μνήμες με το μονό στρώμα νανοκρυσταλλιτών πυριτίου ενσωματωμένο στο 
οξείδιο της πύλης, που κατασκευάσαμε με την τεχνική της χημικής εναπόθεσης 
LPCVD a-Si ακολουθούμενη από οξείδωση και ανόπτηση, παρατηρήσαμε κατά την 
λήψη των ηλεκτρικών μετρήσεων καθαρά το φαινόμενο μνήμης. Όπως διαπιστώθηκε 
αυτό οφείλεται στην έγχυση και στην παγίδευση τόσο ηλεκτρονίων όσο και οπών στο 
αιωρούμενο στρώμα νανοκρυσταλλιτών που είναι ενσωματωμένο στο οξείδιο της 
πύλης. Κατά την έγχυση ηλεκτρονίων πήραμε καταστάσεις εγγραφής και διαγραφής 
της μνήμης που ήταν σταθερές και επαναλαμβανόμενες. Το παράθυρο μνήμης  που 
παρουσίασαν οι διατάξεις αυτές ήταν ικανοποιητικό με τιμή περίπου 0.5V. Αντίθετα 
τα δείγματα αυτά δεν παρουσίασαν καλούς χρόνους συγκράτησης φορτίου. Για να 
πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερους χρόνους συγκράτησης φορτίου απαιτούνται κάποιες 
περαιτέρω βελτιώσεις στην διεργασία κατασκευής των νανοκρυσταλλιτών ή να 
κατασκευαστούν δείγματα με  προσθήκη και δεύτερου στρώματος νανοκρυσταλλιτών 
στο οξείδιο πύλης μια και σε αντίστοιχες διατάξεις πυκνωτών που μελετήθηκαν 
έδωσαν ήδη ικανοποιητικά αποτελέσματα 
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6. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

 Στην παρούσα διατριβή, κατασκευάστηκαν δομές MOS  με ενσωματωμένους 
νανοκρυσταλλίτες στο οξείδιο και έγινε πλήρης χαρακτηρισμός τους για την 
εφαρμογή τους σε μη πτητικές μνήμες νανοκρυσταλλιτών. Οι δομές που μελετήθηκαν 
χρησιμοποιήθηκαν σαν βάση για την κατασκευή μνημών νανοκρυσταλλιτών 
πυριτίου. Για τη παρασκευή των νανοκρυσταλλιτών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 
χημικής εναπόθεσης Si από ατμό σε χαμηλή πίεση ακολουθούμενη από 
οξείδωση/ανόπτηση σε υψηλή θερμοκρασία για την δημιουργία τόσο του στρώματος 
των νανοκρυσταλλιτών όσο και του οξειδίου ελέγχου. Στις δομές που 
κατασκευάστηκαν με την τεχνική αυτή  έγινε δομικός χαρακτηρισμός με 
μικροσκοπία ΤΕΜ και διαπιστώθηκε ότι το πάχος του στρώματος νανοκρυσταλλιτών 
πυριτίου εξαρτάται από το αρχικό πάχος του στρώματος α -Si και από το χρόνο 
οξείδωσης. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση διαφόρων παραμέτρων όπως η πίεση, ο 
χρόνος οξείδωσης και η θερμοκρασία ανόπτησης στην τελική δομή του στρώματος 
των νανοκρυσταλλιτών. 
Τα δύο διαφορετικά εναλλακτικά βήματα που ακολουθήθηκαν  στη διαδικασία 
παρασκευής έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:  
α) Στην περίπτωση που τα δείγματα εμβαπτίστηκαν σε αραιωμένο HF, πριν από την 
εισαγωγή στον αντιδραστήρα LPCVD, προκειμένου να δημιουργηθούν οι περιοχές 
πυρηνοποίησης για τον σχηματισμό νανοκρυσταλλιτών, σχηματίστηκε στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών πυριτίου με μεγάλες κοκκώδεις νησίδες, και ύψος ανάλογο με το 
αρχικό πάχος του υμενίου, με πυκνότητα νανοκρυσταλλιτών περίπου της τάξης των 
10P

12
P/cmP

2
P 

β) Τα δείγματα που δεν υποβλήθηκαν σε οποιαδήποτε επεξεργασία μετά από τη 
ανάπτυξη του κάτω οξειδίου, αλλά εισήχθησαν αμέσως από το φούρνο υψηλής 
θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα LPCVD, έδωσαν στρώμα με νανοκρυσταλλίτες 
πυριτίου  μικρού μεγέθους, σφαιρικού σχήματος και ομοιόμορφης κατανομής, με 
περιορισμένη διασπορά μεγέθους νανοκρυσταλλιτών.  
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τον δομικό χαρακτηρισμό λήφθηκαν υπόψη για την 
επιλογή των καταλληλότερων συνθηκών παρασκευής στρώματος νανοκρυσταλλιτών 
πυριτίου ανάμεσα σε οξείδιο του πυριτίου. Ως βέλτιστες συνθήκες επιλέχθηκαν οι 
συνθήκες της απευθείας τοποθέτησης των προοξειδωμένων δισκιδίων στον 
αντιδραστήρα για την εναπόθεση του Si με LPCVD χωρίς να μεσολαβήσει κανένα 
είδος χημικής επεξεργασίας (ούτε με piranha, ούτε με εμβάπτιση σε αραιό διάλυμα  
HF). Ως θερμοκρασία και  πίεση κατά την εναπόθεση χρησιμοποιήθηκαν οι 580P

ο
PC, 

300 mTorr.  Για την δημιουργία του στρώματος των νανοκρυσταλλιτών μικρού 
πάχους επιλέχθηκε ως χρόνος εναπόθεσης αυτός των 3 λεπτών κάτω από συνθήκες 
ροής 100sccm. Η οξείδωση που ακολούθησε έγινε σε υψηλή θερμοκρασία 900P

ο
PC. 

Επίσης επιλέχθηκε ως χρόνος ανόπτησης στους 900P

ο
P C, τα 30 min μετά την οξείδωση 

του στρώματος Si. Η διεπιφάνεια οξειδίου-νανοκρυσταλλικού στρώματος που 
ελήφθη ήταν πολύ επίπεδη.  
 
Διερευνήθηκε  επίσης η διαδικασία κατασκευής πολύ λεπτών οξειδίων (οξειδίου Si 
πάχους 3.5nm), κατασκευάστηκαν λεπτά οξείδια τα οποία προορίστηκαν ως οξείδια 
σήραγγας και έγινε μελέτη της ποιότητας τους. Τα οξείδια αυτά παρουσίασαν πολύ 
καλές ιδιότητες και έδωσαν C-V χαρακτηριστικές καμπύλες που ήταν κοντά στις 
ιδανικές χωρίς να  παρουσιάσουν υστέρηση. Τα δείγματα μετά την ανόπτηση με 
μείγμα ΗB2B/ΝB2B έδωσαν μικρές τιμές πυκνότητας διεπιφανειακών καταστάσεων DBitB της 
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τάξης μεγέθους ~10P

9
P  cmP

-2
P eVP

-1
P, με τάση κατάρρευσης 10-11MV/cm και χαμηλά 

ρεύματα διαρροής της τάξης μεγέθους μερικών pA σε χαμηλές τιμές τάσης. 
 
Κατασκευάστηκαν στη συνέχεια πυκνωτές με ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες 

και έγινε πλήρης ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τους ο οποίος περιλάμβανε μετρήσεις I-
V, C-V, έλεγχο συγκράτησης φορτίου (retention), απόκριση σε θετικούς και 
αρνητικούς παλμούς, παράθυρο μνήμης, μελέτη συμπεριφοράς σε χαμηλές 
θερμοκρασίες) καθώς και τη μελέτη άλλων συνθετότερων δομών με διπλό 
νανοκρυσταλλικό στρώμα. Σε όλες τις περιπτώσεις δειγμάτων καμία έγχυση από την 
πύλη δεν παρατηρήθηκε μέχρι την τιμή τάσης ±8V. Αυτό δείχνει ότι το θερμικό 
οξείδιο ελέγχου είναι καλής ποιότητας, γιατί λαμβάνεται μετά από ένα ενιαίο βήμα 
οξείδωσης, κατά τη διάρκεια του οποίου ταυτόχρονα μειώνεται το μέγεθος των 
νανοκρυσταλλιτών και δημιουργείται το πάνω θερμικό οξείδιο ελέγχου.  
Από την θεωρητική διερεύνηση και την προσομοίωση των δομών με τους 

ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες πυριτίου που έγινε και η οποία επιχείρησε να 
εξηγήσει τα δυναμικά φαινόμενα φόρτισης που παρατηρούνται στις δομές αυτές 
λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση τους από το χρόνο μεταβολής και την τιμή της 
εφαρμοζόμενης τάσης βγήκαν κάποια γενικά συμπεράσματα για τα μετρούμενα 
ρεύματα δια μέσου της δομής. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε βοήθησε στην 
βελτιστοποίηση κάποιων βασικών για τη λειτουργία της διάταξης παραμέτρων, όπως 
είναι τα πάχη του διηλεκτρικού σήραγγας και του πάνω διηλεκτρικού ελέγχου.  

Η προσομοίωση των I-V χαρακτηριστικών έδειξε ότι τα φαινόμενα υστέρησης 
λόγω αποθήκευσης φορτίου είναι αποτέλεσμα της μη σταθερής διαφοράς ανάμεσα 
στα ρεύματα outin II − που ρέουν προς και από τους νανοκρυσταλλίτες Si κατά την 
ανταλλαγή φορτίου ανάμεσα στα dots και στο υπόστρωμα και η οποία προφανώς 
εξαρτάται από το ρυθμό σάρωσης που χρησιμοποιούμε κάθε φορά κατά την 
εφαρμογή της τάσης πύλης. Επίσης, μπορεί να αυξηθεί το μέγιστο αποθηκευμένο 
φορτίο στις δομές αν αυξηθούν τα πάχη του κάτω και του πάνω διηλεκτρικού, αλλά 
με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουμε μεγαλύτερες τιμές τάσης στην πύλη κατά 
την εγγραφή της πληροφορίας. Επιπλέον, όσο ο συντελεστής κάλυψης S της 
επιφάνειας με νανοκρυσταλλίτες (dots) γίνεται μεγαλύτερος, τόσο αυξάνεται το 
αποθηκευμένο φορτίο, καθώς παράλληλα γίνονται εμφανέστερα τα φαινόμενα της 
υστέρησης και της εμφάνισης της κορυφής στις I-V χαρακτηριστικές. 
 
         Η χρήση νανοκρυσταλλιτών πυριτίου αποδείχθηκε ότι αποτελεί καλή λύση για 
την κατασκευή διατάξεων μνήμης λόγω της συμβατότητας τόσο του υλικού όσο και 
των ακολουθούμενων διεργασιών με την καθιερωμένη τεχνολογία ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων (IC). Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την κατασκευή  δομών  με 
ενσωματωμένους νανοκρυσταλλίτες, είναι μια ιδιαίτερα αξιόπιστη διαδικασία, την 
οποία στην συνέχεια χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή διατάξεων μνήμης  
 
 
Τα βήματα κατασκευής των νανοκρυσταλλιτών ενσωματώθηκαν σε μια πλήρη σειρά 
διεργασιών κατασκευής μνημών τύπου τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-
οξειδίου-ημιαγωγού (n- MOSFET)  και κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις με 
ενσωματωμένο στρώμα νανοκρυσταλλιτών μέσα στο οξείδιο της πύλης. Στην 
συνέχεια έγιναν ηλεκτρικές μετρήσεις των διατάξεων αυτών  με την λήψη 
διαγραμμάτων IBdsB-VBgs  Bκαι  μελετήθηκαν οι διαδικασίες εγγραφής/διαγραφής  και 
διατήρησης της πληροφορίας. Κατά την λήψη των μετρήσεων αυτών, παρατηρήσαμε 
καθαρά το φαινόμενο μνήμης. Όπως διαπιστώθηκε αυτό οφείλεται στην έγχυση και 
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στην παγίδευση τόσο ηλεκτρονίων όσο και οπών στο αιωρούμενο στρώμα 
νανοκρυσταλλιτών που είναι ενσωματωμένο στο οξείδιο της πύλης. Κατά την έγχυση 
ηλεκτρονίων πήραμε καταστάσεις εγγραφής και διαγραφής της μνήμης που ήταν 
σταθερές και επαναλαμβανόμενες. Το παράθυρο μνήμης  που παρουσίασαν οι 
διατάξεις αυτές ήταν ικανοποιητικό με τιμή περίπου 0.5V. Αντίθετα τα δείγματα αυτά 
δεν παρουσίασαν καλούς χρόνους συγκράτησης φορτίου. Επειδή το όριο αντοχής και 
ο χρόνος διατήρησης φορτίου δεν παρουσίασαν επιθυμητές τιμές και για 
βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των μνημών κατασκευάστηκαν 
δομές με διπλό στρώμα νανοκρυστάλλων ενσωματωμένο στο οξείδιο πύλης με πολύ 
καλά αποτελέσματα στην συγκράτηση του αποθηκευμένου φορτίου. 
Οι δομές μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με κατάλληλη ρύθμιση των διεργασιών 
κατασκευής τους.  
Συμπερασματικά, για μεγάλους χρόνους συγκράτησης φορτίου προτείνεται η χρήση 
δειγμάτων μνημών με  δύο στρώματα νανοκρυσταλλιτών στο οξείδιο πύλης μια και οι 
αντίστοιχες διατάξεις πυκνωτών που μελετήθηκαν έδωσαν ήδη ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 
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