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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης πολυοξομεταλλικών 

ενώσεων του βολφραμίου (με κύριο αντιπρόσωπο το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ – 

H3[PW12O40]) για την κατασκευή μοριακών νανοδιατάξεων. Για αυτό το σκοπό 

μελετήθηκε η ηλεκτρική συμπεριφορά συνθέσεων που περιέχουν το παραπάνω μόριο, 

καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς σχήματος σε υμένια τέτοιων συνθέσεων με χρήση 

τυπικών μικροηλεκτρονικών μεθόδων, όπως είναι η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης. 

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός που διενεργήθηκε περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό δομών 

μετάλλου-μονωτή-μετάλλου (ΜΙΜ), όπου τη θέση του μονωτή καταλαμβάνει πολυμερικό 

υμένιο που περιέχει το ανιόν [PW12O40]3-, αλλά και κατακόρυφων δομών στις οποίες 

δύναται να παρεμβάλλεται και στρώμα διοξειδίου του πυριτίου. Οι δομές ΜΙΜ 

παρουσίασαν, γενικά, αγωγιμότητα με κβαντικά άλματα (hopping conductivity) για 

μεγάλες περιεκτικότητες ανιόντος στο μονωτικό υμένιο. Η συμπεριφορά αυτή 

μετατρέπεται σε ρεύμα περιοριζόμενο από φορτίο χώρου, όσο η περιεκτικότητα γίνεται 

μικρότερη. Η χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης αποκτά περισσότερα δομικά 

χαρακτηριστικά στην περίπτωση επαφών νανομετρικής απόστασης. Στην περίπτωση 

αυτή, διακρίνονται τρεις περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν (με αυτή τη σειρά και 

αυξανομένης της εφαρμοζόμενης τάσης) σε απευθείας φαινόμενο σήραγγας, σε 

φαινόμενο σήραγγας Fowler-Nordheim και σε με κβαντικά άλματα. Αν και τα υμένια που 

εξετάστηκαν παρουσιάζουν φαινόμενα γήρανσης, αποδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη 

ένωση διαθέτει επαρκή αγωγιμότητα, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μοριακές διατάξεις. 

Αντίστοιχα, η λιθογραφική μελέτη συνθέσεων που περιείχαν το πολυοξομεταλλικές 

ενώσεις κατέδειξε τη δυνατότητα ικανοποιητικής λιθογραφίας στην νανομετρική κλίμακα, 

τόσο θετικού όσο και αρνητικού τόνου. Η πειραματική διερεύνηση της λιθογραφικής 

συμπεριφοράς συμπληρώνεται από την ανάπτυξη κώδικα Monte Carlo για την 

προσομοίωση της διαδικασίας της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης. Ο κώδικας αυτός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια ακρίβεια για όλες τις περιοχές ενεργειών δέσμης, 

αφού σε αυτόν υπολογίστηκαν οι ακριβείς εκφράσεις για την ελαστική σκέδαση σε 

χαμηλές ενέργειες. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μοριακά Ηλεκτρονικά 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολυοξομεταλλικές Ενώσεις, Προσομοιωτής Monte Carlo, 

Λιθογραφία Ηλεκτρονικής Δέσμης, Επαφές τύπου Μετάλλου-Μονωτή-Μετάλλου, 

Χαρακτηριστικές Ρεύματος–Τάσης. 





 

ABSTRACT 

The use of tungsten polyoxometalates (with main representative in this work the 

phosphotunstic acid H3[PW12O40]) for the construction of molecular nanodevices is 

explored in this work. For this purpose, the electrical behavior of polyoxometalate-

containing materials was studied as well as the possibility of using such materials in 

pattern-transfer procedures, such as the electron beam lithography. 

Metal-Insulator-Metal (MIM) juctions were studied during the electrical characterization of 

polyoxometalate-containing materials. The insulating part of such devices was a 

polymeric film containing the phosphotungstic anion [PW12O40]3-. Vertical structures, 

either with or without a SiO2 layer between the polyoxometalate layer and one of the 

metallic electrodes, were also studied. 

Generally, hopping was the main mechanism of conductivity, especially for insulating 

layers with high anion concentration. For low concentration films, this behavior converts in 

a space-chage-limited current (SCL). I-V characteristics are morphologically richer in the 

case of nanometric junctions. In this case, first, a direct tunneling region is observed, 

followed, for larger applied voltages, by a Fowler-Nordheim region and then by the 

hopping (or SCL) region. In spite of the fact that the materials used presents aging 

phenomena, it became clear that H3[PW12O40] possesses the needed conductivity in 

order to be used in nanometer-scale molecular devices. 

In addition, the lithographic study of polyoxometalate-containing materials showed the 

possibility of a reliable electron beam lithography procedure in the nanometer scale, 

both for a positive and a negative tone material. The experimental study was completed 

by the development of a Monte Carlo electron beam lithography simulation program. 

The accurate relations for the electron elastic scattering for both the high and low 

energy region are implemented in this program, so that it can be used in high and low 

voltage electron beam lithography. 

 

 

SUBJECT AREA: Molecular Electronics 

KEYWORDS: Polyoxometallates, Monte Carlo Simulation, Electron Beam Lithography, 

Metal-Insulator-Metal Junctions, Current-Voltage (I-V) Characteristics 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το συγκεκριμένο κομμάτι θα μπορούσε να τιτλοφορείται και ‘γενικές οδηγίες για την 

εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής’. Γνωρίζω βέβαια ότι είναι μάλλον απίθανο να 

διαβαστεί από κάποιον άλλο εκτός από τους φίλους μου, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι 

της διδακτορικής διατριβής πάντα πίστευα ότι πρέπει να είναι η προσωπική κατάθεση 

όλων των συναισθημάτων και εμπειριών που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (και δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν σχέση μόνο με 

τη δική μου διατριβή) και όχι μια απλή παράθεση ονομάτων που ούτως ή άλλως 

γνωρίζουν πόσο υπόχρεος είσαι απέναντί τους για τη βοήθεια που σου προσέφεραν.  

Προσωπικά θεωρώ ότι η εκπόνηση μιας πειραματικής διδακτορικής διατριβής1 δεν είναι 

καθόλου απλή υπόθεση. Αντιθέτως, η πορεία εκπόνησης είναι αποτέλεσμα πολλών 

διαφορετικών παραγόντων ορισμένοι από τους οποίους επιδρούν καταλυτικά είτε ως 

προς την καθυστέρηση της εκπόνησης του ή/και προς την απογοήτευση του υποψήφιου 

διδάκτορα. Κατ’ αρχήν ο ίδιος ο συγγραφέας είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες: 

Η πλειοψηφία των υποψηφίων διδακτόρων θεωρεί στην αρχή της πορείας για την 

εκπόνηση διδακτορικό ότι αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι ένα μνημειώδες και 

κυρίως πλήρες έργο, το οποίο εν ολίγοις ‘θα τελειώνει τη δουλειά’. Η αλήθεια είναι ότι το 

διδακτορικό δε μπορεί να είναι έτσι και κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας διδακτορικής 

διατριβής ένα ερώτημα απαντάς και δυο σου προκύπτουν ως αποτέλεσμα της 

απάντησής σου. Η αρχική έλλειψη εμπειρίας από πλευράς του υποψηφίου διδάκτορα 

αποτελεί επίσης τροχοπέδη ειδικά ως προς την αρχική ταχύτητα προόδου του 

διδακτορικού. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από τα γνωστά προσόντα ενός 

υποψηφίου διδάκτορα, δηλαδή την εργατικότητα, την επιμονή και την υπομονή που 

πρέπει να επιδεικνύει, υπάρχει και ένα ακόμη λίγο παραγνωρισμένο: Η ικανότητα να 

παραμένει ανεπηρέαστος σε ότι στραβό, τρελό και ανάποδο θα του συμβεί κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, είτε έχει σχέση με αυτήν είτε όχι 

(Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση ο υποψήφιος διδάκτορας εξακολουθεί να είναι ένας 

κοινός άνθρωπος και προφανώς μπορεί να πάθει ότι και οποιοσδήποτε άλλος κοινός 

άνθρωπος). Σημαντικότατος παράγοντας για τόσο για την ταχύτητα εκπόνησης, όσο και 

για την ποιότητα μιας διδακτορικής διατριβής είναι η επίβλεψη που υφίσταται (με την καλή 

έννοια) ο υποψήφιος διδάκτορας. Ο επιβλέπων ενός διδακτορικού πρέπει να έχει εκ των 

προτέρων σαφή γνώση του πεδίου από το οποίο αντλεί το θέμα της διδακτορικής 

                                            
1 Ας επιτραπεί στο συγγραφέα η άγνοια σε σχέση με τις διδακτορικές διατριβές του θεωρητικού πεδίου (μια 
διδακτορική διατριβή είναι αρκετή για αυτή τη ζωή!) 



διατριβής και να θέσει από την αρχή σαφείς στόχους στον υποψήφιο διδάκτορα. Εφ’ 

όσων αυτό γίνει στην αρχή μια διακριτική παρακολούθηση-ενημέρωση ως προς την 

ακολουθούμενη πορεία είναι επαρκής, αλλιώς... Τέλος, δε θα πρέπει να παραγνωριστούν 

διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες που κατά κανόνα επιδρούν αρνητικά ως προς την 

εξέλιξη της διδακτορικής διατριβής (π. χ. Παλαιά όργανα με μειωμένες δυνατότητες, μη 

διαθέσιμα όργανα, ξαφνικές βλάβες κτλ). Από τα παραπάνω γίνεται φανερό γιατί σε κάθε 

διδακτορική διατριβή υπάρχει ο προαναφερθέντας κατάλογος ονομάτων. Θα ήθελα 

λοιπόν να ευχαριστήσω τέσσερεις ομάδες ανθρώπων που με βοήθησαν πολύ με τον 

τρόπο τους τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι με τη διδακτορική μου διατριβή. 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους επέβλεψαν την παρούσα εργασία ή 

απλά έκαναν χρήσιμες υποδείξεις για την συνέχιση της πορείας του πειραματικού μέρους 

αυτής ή παρείχαν το χρόνο τους για να συζητήσουν μαζί μου διάφορα μικρά αλλά 

ουσιαστικά ζητήματα που προέκυψαν κατά την πορεία εκπόνησης της παρούσας 

διατριβής. Πέραν λοιπόν, της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και ειδικά του Δρ. 

Ν.Γλέζου που επέβλεψαν την παρούσα εργασία οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους Δρ. 

Π.Δημητράκη, P.Normand και Β.Ιωάννου-Σουγλερίδη για τις χρήσιμες υποδείξεις τους σε 

σχέση με ζητήματα ηλεκτρικών μετρήσεων. Τον τελευταίο θα ήθελα να ευχαριστήσω 

επίσης και για τα ταχύρρυθμα μαθήματα χρήσης του κρυοστάτη. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον Δρ. Χ.Τσάμη για τη συζήτηση σε σχέση με την ποσοτική ανάλυση των 

χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης. 

Έπειτα, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που με βοήθησαν 

με καθαρά τεχνικά θέματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους κ. Δ.Τσορωμόκο και 

Μ.Σέργη που ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν τις εξαχνώσεις Al, για τον 

επαγγελματισμό, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξαν. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω: 

Τον Δρ. Αθ.Σπηλιώτη, ο οποίος ανέλαβε τις εξαχνώσεις για τις επαφές Au. 

Τον Δρ. Δ.Γουστουρίδη, ο οποίος έκανε την κόλληση σύρματος (wire bonding) στις 

πακεταρισμένες επαφές. 

Τη Δρ. Ξ.Ζιάννη για τη συνεργασία σε σχέση με τις ενεργές διατομές σκέδασης στην 

προσομοίωση ηλεκτρονικής δέσμης χαμηλών ενεργειών. 

Τον Δρ. Κ.Διακουμάκο για την πρώτη κατασκευη των μιγμάτων 

PMMA/πολυοξομεταλλικών και PHECIMA/πολυοξομεταλλικών καθώς και για την 

μετέπειτα εκπαίδευση στις χημικές διεργασίες κατασκευής αυτών των μιγμάτων. 



Τον κ. Π.Κουτσολλέλο για τη συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της 

διπλωματικής του εργασίας σε σχέση με τη λιθογραφία της ρητίνης PVA/POM και 

τέλος 

Την Δρ. (και φίλη) Αγ.Τσερέπη για την πραγματοποίηση της εγχάραξης κατά τη 

λιθογραφία της ρητίνης PVA/POM, αλλά και για το γενικότερο ενδιαφέρον που είχε 

για την εξέλιξη της παρούσας εργασίας. 

Η 3η ομάδα ανθρώπων που θα ήθελα να ευχαριστήσω κατά κανόνα δεν εμπλέκεται 

άμεσα στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, αποδεικνύονται όμως πολύ σημαντικοί 

γιατί σηκώνουν το βάρος της ψυχολογικής στήριξης του υποψηφίου διδάκτορα. Θα ήθελα 

λοιπόν σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου ολούς τους 

ανθρώπους που αγαπώ και που με στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Ιδιαίτερα 

ευχαριστώ: 

Τους γονείς μου, γιατί είναι πάντα κοντά μου, ακόμη και όταν δε συμφωνούν απόλυτα 

με τις επιλογές μου. 

Τη σύζυγό μου Ελένη (η οποία θα έχει και την μοναδική τιμή να δει το όνομά της, αντί 

του επιθέτου της) γιατί η υπομονή της όλα αυτά τα χρόνια συγκρίνεται μόνο με της 

πιστής Πηνελόπης και η αγάπη της μου έδωσε (και εξακολουθεί να μου δίνει) 

πολλές φορές το κουράγιο και τη δύναμη να συνεχίσω. 

Την ‘αρχηγό’ της παρεούλας μας, Σ. Κολιοπούλου για το γεγονός ότι υπήρξε πάντα ο 

καλύτερος ακροατής στις αναρίθμητες ψυχολογικές μου μεταπτώσεις. Επίσης, θα 

ήθελα να την ευχαριστήσω για την ανταλλαγή απόψεων και βιβλιογραφίας σε 

σχέση με το κομμάτι των μοριακών διατάξεων. 

Τον Δρ. Δ. Σκαρλάτο (γνωστό και ως ‘επίτιμο’), ο οποίος έκανε τα πάντα για να 

διευκολύνει τον εγκλιματισμό μιας ολόκληρης γενιάς μεταπτυχιακών του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’ και εξακολουθεί 

πάντα να προσφέρει τη βοήθειά του στους νεότερους συναδέλφους. Επίσης, θα 

ήθελα να τον ευχαριστήσω για το αντίτυπο των σημειώσεών του πάνω στη 

λειτουργία του MOSFET, καθώς και για όλα τα βιβλία (σχετικά και όχι με το 

διδακτορικό μου) που κατά καιρούς μου έχει χαρίσει. 

Τον κουμπάρο μου Κ. Κοτσοβό για τις πολλές και ενδιαφέρουσες ‘συζητήσεις BP’ που 

είχαμε. 



Την πρώην συνάδελφο στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής και νυν ‘περιφερόμενη εις 

τας Ευρώπας’ (όπως τόσοι Έλληνες επιστήμονες) Δρ. Ελ. Βασιλάκη που 

μετέδωσε και την κατάσταση στο εξωτερικό –έτσι για να μην απογοητευόμαστε. 

Τον Σ. Πολυμενάκο για τη βοήθειά του στο δαιδαλώδη κόσμο των υπολογιστών. 

Τους κ. Ν. Κελαϊδή και Ν. Σιδέρη για το δανεισμό των προσωπικών τους φορητών 

υπολογιστών. Ειδικά για τον πρώτο θα πρέπει να αναφέρω ότι η αρχή της 

συγγραφής του διδακτορικού οφείλεται ουσιαστικά σε αυτόν (Παρέκβαση για 

επιστροφή στις συμβουλές προς τους μελλοντικούς συναδέλφους: Στην εκκίνηση 

της συγγραφής του διδακτορικού σας, αναχωρήστε προς άγνωστη και ήσυχη 

κατεύθυνση μαζί με όλα σας τα δεδομένα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπείτε 

σε έναν ρυθμό). 

Τον Δρ. Β. Βαμβακά για το γεγονός ότι αποτελεί την προσωποποίηση της ψυχραιμίας 

(κατά κανόνα) και συνεπώς πηγή παραδειγμάτων σε εμάς τους...αγχωμένους. 

Τον αείμνηστο φίλο Αλ. Ζορμπά που είχε πάντα το χρόνο για μια (δυο ή εν πάσει 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η βιομηχανία γεννά τεχνολογική πρόοδο και η τεχνολογική πρόοδος νέους τομείς 

βιομηχανίας. Η παραπάνω πρόταση δίνει σε πολύ συμπυκνωμένη μορφή τη σχέση 

μεταξύ της βιομηχανικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής εξέλιξης. Ίσως το πιο κλασσικό 

και πρόσφατο παράδειγμα εφαρμογής της πρότασης αυτής αποτελεί η 

Μικροηλεκτρονική. 

Η Μικροηλεκτρονική γεννήθηκε μαζί με το τρανζίστορ σημειακής επαφής (point contact 

transistor) το 1948 [Bardeen and Brattain (1948)], από την ανάγκη της βιομηχανίας 

τηλεπικοινωνιών για καλύτερους και φθηνότερους ενισχυτές από αυτούς που 

κατασκευάζονταν με το μέχρι τότε κυρίαρχο ηλεκτρονικό στοιχείο, την τρίοδο λυχνία. 

Ιδέες για ένα νέο στοιχείο με δυνατότητες που θα έκανε χρήση ημιαγώγιμων υλικών 

υπήρχαν ήδη. Μάλιστα είχαν εγκριθεί και οι πρώτες πατέντες που αφορούσαν ένα 

τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (Field Effect Transistor – FET) [Lilienfeld (1930), Heil 

(1935)], ενώ και η ομάδα που τελικά εφηύρε το τρανζίστορ σημειακής επαφής ήταν 

προσανατολισμένη στην παραγωγή FET [Shockley and Pearson (1948)]. Η εξέλιξη, 

αρχικά, δεν ήταν ραγδαία. Ενώ, την επόμενη κιόλας χρονιά δημοσιεύεται το ιστορικό 

άρθρο του Shockley για τα διπολικά τρανζίστορ [Shockley (1949)], η επόμενη σημαντική 

πρόοδος στον τομέα γίνεται μόλις το 1958, με την κατασκευή του πρώτου 

ολοκληρωμένου κυκλώματος [Kilby (1964), Noyce (1961)]. Δυο χρόνια αργότερα 

παράγεται επιτέλους το πρώτο FET, το FET μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (Metal Oxide 

Semiconductor FET – MOSFET) [Kahng and Atalla (1960), Kahng (1976)]. Οι εξελίξεις 

επιταχύνονται και το 1965 ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Intel Co.®, Gordon Moore, 

πραγματοποιεί μια πρόβλεψη-σταθμό, γνωστή ως ο ‘νόμος του Moore’ [Moore (1965)]: ‘Η 

πυκνότητα στοιχείων σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα θα συνεχίζει να διπλασιάζεται κάθε 

1 με 1.5 έτη’. Η Μικροηλεκτρονική με αυτή τη δήλωση έχει ήδη γίνει βιομηχανία. 

Σε αυτό το σημείο εισάγονται τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν το βασικότερο κίνητρο για 

την εργασία αυτή. Όταν ο Moore κάνει την πρόβλεψη του, οι βασικοί τύποι στοιχείων 

έχουν ήδη εφευρεθεί και έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία για την κατασκευή όλο και πιο 

πυκνών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Απομένει το τελευταίο βασικό κομμάτι του παζλ 

της Μικροηλεκτρονικής, όσον αφορά τα στοιχεία. Αυτό το κομμάτι θα προστεθεί από τον 

Wanlass, το 1967, και δεν είναι άλλο από τη λογική του συμπληρωματικού MOS 

(Complementary MOS - CMOS) [Wanlass (1967)]. Το CMOS μπαίνει στη βιομηχανική 

παραγωγή τη δεκαετία του 1970 , όταν το κόστος παραγωγής του έχει πέσει στα ίδια 

επίπεδα με αυτά της τεχνολογίας p-MOS που προηγήθηκε. Από τη στιγμή εκείνη όμως 
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και μέχρι σήμερα, η βιομηχανία της Μικροηλεκτρονικής κινείται έχοντας τους εξής 

στόχους: 

1. Η εξέλιξη της πυκνότητας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων να συνεχίσει να 

ακολουθεί τον νόμο του Moore. 

2. Οι περισσότερες -αν όχι όλες- από τις κατασκευαζόμενες διατάξεις, να 

κατασκευάζονται με την τεχνολογία CMOS. 

Η ακολουθούμενη σταθερή εξέλιξη της βιομηχανίας της Μικροηλεκτρονικής επέδρασε 

σαφέστατα τόσο στην αδελφή βιομηχανία υπολογιστών (η εφεύρεση και εξέλιξη των 

προσωπικών υπολογιστών – PCs ακολουθεί σαφέστατα την εξέλιξη της 

Μικροηλεκτρονικής), όσο και σε άλλες πιο κλασσικές βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία 

οικιακών συσκευών (οι περισσότερες συσκευές εγκατέλειψαν τα ηλεκτρομηχανικά 

συστήματα και είναι πλέον πλήρως ηλεκτρονικές, βασιζόμενες σε ολοκληρωμένα 

κυκλώματα). 

Η εξέλιξη αυτή σαφώς και δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Κάθε προσπάθεια για την αύξηση 

της πυκνότητας των κυκλωμάτων, με άλλα λόγια κάθε προσπάθεια σμίκρυνσης των 

στοιχείων που αποτελούν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, είχε σαφείς τεχνολογικές 

δυσκολίες. Και κάθε φορά που η βιομηχανία πλησίαζε σε μια τέτοια δυσκολία 

εμφανίζονταν οι Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι η εξέλιξη θα σταμάταγε σε εκείνο το 

σημείο, δηλαδή ότι η συνέχιση της σμίκρυνσης δε θα ήταν δυνατή για τεχνολογικούς 

λόγους. Αντίθετα όμως με τη μυθική πριγκίπισσα των Τρώων που δεν την πίστευε κανείς 

και ας πρόλεγε σωστά τα δυσάρεστα, οι Κασσάνδρες της Μικροηλεκτρονικής 

διαψεύστηκαν σε κάθε περίπτωση. Για τριάντα και πλέον χρόνια οι διατάξεις συνέχισαν 

να μικραίνουν, χωρίς κάποιο τεχνολογικό εμπόδιο να μπορέσει ούτε καν να επιβραδύνει 

το ρυθμό σμίκρυνσης.  

Από την ιστορία της Μικροηλεκτρονικής λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι το παραπάνω σχήμα 

εξέλιξης θα εξακολουθήσει να επικρατεί. Αυτή εξάλλου είναι και η πεποίθηση της 

βιομηχανικής κοινότητας, όπως εκφράζεται από την Έκθεση Διεθνούς Εξέλιξης της 

Τεχνολογίας Ημιαγωγών (International Technology Roadmap for Semiconductors-ITRS). 

Τέτοιου είδους εκθέσεις παράγονται σε ετήσια βάση και δίνουν λεπτομερείς προβλέψεις 

της εξέλιξης των μελλοντικών τεχνολογικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων των 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ορίζοντα 15 ετών, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας και τη διάθεση της βιομηχανίας να κινηθεί με βάση 

τους πιο πάνω αναφερθέντες στόχους. Με την προϋπόθεση λοιπόν ότι θα επιλυθούν 

διάφορα τεχνολογικά προβλήματα, το MOSFET και η τεχνολογία CMOS θα συνεχίσουν 
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να κυριαρχούν μέχρι και το 2020, όπως προβλέπεται από το ITRS του 2005. Στo σχήμα 1 

φαίνεται η πρόβλεψη εξέλιξης των χαρακτηριστικών μεγεθών της σμίκρυνσης για τη 

Μικροηλεκτρονική [ITRS 2005a, σελ 63]. Το γεγονός ότι η βιομηχανία της 

Μικροηλεκτρονικής έχει ως τώρα υλοποιήσει τις προβλέψεις της αφήνει λίγα περιθώρια 

για απαισιοδοξία: ακόμη και οι πιο απαισιόδοξοι αναλυτές συμφωνούν ότι η εξέλιξη θα 

συνεχίσει σύμφωνα με το σχήμα 1 τουλάχιστον ως το 2010. Όμως στην ίδια εικόνα 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα της 

Μικροηλεκτρονικής. Το 2020, το MOSFET θα έχει εκτός απρόοπτου μήκος καναλιού 

7nm. Από την ημέρα εκείνη και μετά το MOSFET δε θα μπορεί να μικρύνει άλλο, αφού δε 

θα πρέπει να υπερπηδηθεί άλλο ένα τεχνολογικό εμπόδιο για την κατασκευή του, αλλά το 

μήκος καναλιού θα έχει φθάσει το φυσικό όριό του, δηλαδή την ατομική κλίμακα. Πώς 

λοιπόν θα πρέπει να κινηθεί τότε η βιομηχανία της Μικροηλεκτρονικής; 

 

Σχήμα 1: Η πρόβλεψη εξέλιξης των χαρακτηριστικών μεγεθών των βασικών 
μικροηλεκτρονικών στοιχείων, όπως αυτή καταγράφεται στο ITRS 2005. 

Στην βιομηχανία και την τεχνολογία γενικότερα, ισχύει στον μέγιστο βαθμό η λαϊκή 

παροιμία: ‘Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν’. Η βιομηχανία ψάχνει 

ήδη ανάμεσα στις υπάρχουσες ερευνητικές προτάσεις, για τις ιδέες εκείνες που 

εξελισσόμενες μέσω περαιτέρω έρευνας θα τις επιτρέψουν να συνεχίσει τη σμίκρυνση 

μέχρι το υπέρτατο φυσικό όριο, να διευρύνει τις εφαρμογές του MOSFET ή/και να το 
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αντικαταστήσει ως το κύριο στοιχείο κυκλώματος, στο πολύ απώτερο μέλλον. Επίσης, 

αναζητά και ενθαρρύνει την εξερεύνηση νέων ιδεών προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί 

όπως αναφέρεται μέσα στο ITRS: ‘Η μελλοντική επιτυχία της βιομηχανίας ημιαγωγών 

συνεχίζει να εξαρτάται από τις νέες ιδέες’ [ITRS 2005a, σελ 9]. Πάντως, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση η εξεύρεση διεργασίας συμβατής με τις διεργασίες 

κατασκευής του CMOS είναι επιθυμητή, αφού το μέγεθος της οικονομικής επένδυσης για 

τη μεταπήδηση στη νέα τεχνολογία θα είναι το μικρότερο δυνατό. 

Η παρούσα εργασία θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο της διερεύνησης νέων 

ιδεών για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της βιομηχανίας ημιαγωγών. Σε αυτή 

διερευνάται η δυνατότητα χρήσης πολυοξομεταλλικών ενώσεων του βολφραμίου (W), 

τόσο ως συστατικό λιθογραφικών ρητινών, όσο και ως υλικό για την κατασκευή 

νανοδιατάξεων. Είναι προφανές ότι η τελευταία εφαρμογή κινείται σαφώς εντός της 

προαναφερθείσας πορείας της, στο απώτερο μέλλον, αντικατάστασης του CMOS, ενώ η 

χρήση των ενώσεων ως λιθογραφικό υλικό καλύπτει την απαίτηση της συμβατής προς τις 

διεργασίες CMOS διαδικασία επεξεργασίας. Η εργασία θα χωριστεί σε έξι κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο, θα αναφερθούν οι αρχές λειτουργίας, οι κυριότερες εφαρμογές καθώς 

και εκείνα τα χαρακτηριστικά της υπάρχουσας τεχνολογίας MOS, που οδήγησαν στο να 

κυριαρχήσει στη βιομηχανία της Μικροηλεκτρονικής. Κατόπιν, θα αναφερθούν κάποιες 

ιδέες μετεξέλιξης του MOS για την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων που θα 

παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον. Επίσης, θα αναφερθούν οι αρχές λειτουργίας για κάθε 

ένα από τα εναλλακτικά προς το MOSFET προταθέντα ηλεκτρονικά στοιχεία, εκτός των 

μοριακών διατάξεων στις οποίες εντάσσεται η παρούσα εργασία και θα παρουσιαστούν 

μόνες τους στο κεφάλαιο 2. Κλείνοντας το θεωρητικό μέρος της εργασίας, θα αναφέρουμε 

τις ιδιότητες και χρήσεις των πολυοξομεταλλικών ενώσεων (κεφάλαιο 3), οι οποίες 

αποτέλεσαν το ενεργό υλικό στις διατάξεις που κατασκευάστηκαν στην παρούσα 

εργασία. Στο πειραματικό μέρος της εργασίας, το οποίο διεξήχθη στο Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘Δημόκριτος’,. θα 

αναφερθούμε αρχικά, στη λιθογραφία των πολυοξομεταλλικών ενώσεων. Στο κεφάλαιο 4, 

θα παρουσιαστούν αποτελέσματα προσομοίωσης λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης 

ρητίνη αποτελούμενη ολοκληρωτικά ή κατά ένα μέρος από 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ 

(H3PW12O40 – POM). Στο κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστούν πειραματικά αποτελέσματα για 

τη λιθογραφική απόδοση υλικών που βασίζονται στο POM και τέλος, στο κεφάλαιο 6, θα 

παρουσιαστούν αποτελέσματα ηλεκτρικών μετρήσεων από διατάξεις δυο ηλεκτροδίων, 

όπου το ενεργό υλικό της διάταξης ήταν το POM  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

MOSFET ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 
Αναμφίβολα το MOSFET είναι από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης 

τεχνολογίας και η επίδρασή του στη γιγάντωση της βιομηχανίας της Μικροηλεκτρονικής 

είναι καταλυτική. Αν και η συνέχιση της σμίκρυνσης των διαστάσεων του στοιχείου ως το 

ατομικό επίπεδο καθιστά απαραίτητο για την βιομηχανία να προετοιμάσει την επόμενη 

μέρα, είναι σκόπιμο να εξεταστούν οι αρχές λειτουργίας του MOSFET και της 

αρχιτεκτονικής CMOS, πριν περάσουμε στην παρουσίαση των κυριότερων ερευνητικών 

διατάξεων που έχουν προταθεί για την αντικατάσταση του MOSFET ως λογικού 

στοιχείου. 

2 Το τρανζίστορ επίδρασης πεδίου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού (Metal-Oxide-
Semiconductor Field Effect Transistor – MOSFET) 

2.1 Μορφολογία, ποιοτική εξήγηση της λειτουργίας και χαρακτηριστικές 
λειτουργίας του MOSFET 

2.1.1 Σχηματική περιγραφή του στοιχείου 
Θα ξεκινήσουμε με μια απλή περιγραφή της δομής του MOSFET. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι το MOSFET, όπως όλα τα τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου έχουν 

αγωγιμότητα που καθορίζεται από ένα είδος φορέων. Κατασκευάζονται δυο διαφορετικά 

τρανζίστορ MOS, ανάλογα με τον τύπο του αρχικού υποστρώματος από το οποίο ξεκινά 

η κατασκευή: Το MOSFET με κανάλι n (τύπου n) έχει υπόστρωμα τύπου p και 

αγωγιμότητα βασισμένη στα ηλεκτρόνια, ενώ το MOSFET με κανάλι p (τύπου p) έχει 

υπόστρωμα τύπου n και αγωγιμότητα βασισμένη στις οπές. Στο σχήμα 1.1 φαίνεται μια 

απλοποιημένη δομή ενός MOSFET τύπου n. Το βασικότερο κομμάτι της δομής βρίσκεται 

στο κεντρικό μέρος της εικόνας και είναι γνωστό ως πυκνωτής μετάλλου-οξειδίου-

ημιαγωγού (πυκνωτής MOS). Ο πυκνωτής MOS, όπως φαίνεται και από το όνομά του 

αποτελείται από τα εξής τρία μέρη: 

1. Το μέταλλο της πύλης: Στη σύγχρονη τεχνολογία αυτό το μέρος δεν είναι απαραίτητα 

μέταλλο, αλλά συνήθως είναι βαριά εμφυτευμένο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο. Λόγω 

της βαριάς εμφύτευσης το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι πλέον εκφυλισμένος 

ημιαγωγός και συνεπώς έχει μεταλλική συμπεριφορά. 
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2. Το οξείδιο πύλης: Πρόκειται για το διηλεκτρικό του πυκνωτή και δεν είναι τίποτε άλλο 

από ένα στρώμα διοξειδίου του πυριτίου που σχηματίζεται με θερμική οξείδωση του 

υποστρώματος. 

3. Το ημιαγώγιμο υπόστρωμα. 

Αριστερά και δεξιά από τον πυκνωτή MOS βρίσκονται οι περιοχές των άλλων δυο 

ηλεκτροδίων του MOSFET, της πηγής (source) και της καταβόθρας (drain). Στην 

περίπτωση του MOSFET τύπου n και οι δυο περιοχές είναι βαριά εμφυτευμένες περιοχές 

τύπου n (περιοχές τύπου n+). 

 

Σχήμα 1.1: Σχηματική παρουσίαση του MOSFET τύπου n. 

2.1.2 Αρχή λειτουργίας (Ποιοτική περιγραφή λειτουργίας) του στοιχείου 
Θα δώσουμε τώρα μια συνοπτική ποιοτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του 

MOSFET [Tsividis, σελ 39]. Έστω ένα MOSFET τύπου n στην πύλη του οποίου έχει 

εφαρμοστεί θετική τάση. Με τον τρόπο αυτό η πύλη φορτίζεται θετικά και τα φορτία αυτής 

απωθούν τις οπές που βρίσκονται στο υπόστρωμα του πυκνωτή MOS. Αυτό σημαίνει ότι 

δημιουργείται μια περιοχή απογύμνωσης στο υπόστρωμα, όπου υπάρχουν μόνο 

φορτισμένοι αρνητικά αποδέκτες. Στην περιγραφόμενη κατάσταση λέμε, ότι το MOSFET 

(και ειδικότερα ο πυκνωτής MOS) βρίσκεται σε απογύμνωση (depletion). Αύξηση της 

εφαρμοζόμενης στην πύλη τάσης φέρνει το MOSFET στην περιοχή της αναστροφής 

(inversion – σχήμα 1.2). Στην περίπτωση αυτή, εκτός από τους ιονισμένους αποδέκτες 

στο υπόστρωμα κοντά στη διεπιφάνεια πυριτίου-οξειδίου υπάρχουν και ηλεκτρόνια, τα 

οποία έλκονται από το υπόστρωμα. Αυτά τα ηλεκτρόνια είναι που τελικά θα δώσουν και 

την αγωγιμότητα στο τρανζίστορ. Η περιοχή της αναστροφής χωρίζεται σε τρεις 

υποπεριοχές, την ασθενή, τη μέτρια και την ισχυρή αναστροφή. Η διάκριση αυτή 
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διευκολύνει αρκετά τη θεωρητική μελέτη των διατάξεων και ξεχωρίζει σαφώς τα 

παρατηρούμενα φαινόμενα, αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η 

μετάβαση από τη μια περιοχή στην άλλη είναι συνεχής και δεν έχει σαφές όριο. Στις 

περισσότερες εφαρμογές του πάντως το MOSFET πολώνεται έτσι ώστε να βρίσκεται σε 

ισχυρή αναστροφή. 

 

Σχήμα 1.2: Φορτία σε MOSFET τύπου n, πολωμένο ώστε να βρίσκεται σε αναστροφή 
[Tsividis, σελ 127] 

Η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων κατά μήκος του στρώματος αναστροφής και κατά 

συνέπεια του καναλιού του τρανζίστορ δεν είναι ομοιόμορφη. Η εξήγηση προκύπτει με 

μια πιο προσεκτική παρατήρηση του σχήματος 1.2. Για να αποφευχθούν αυξημένα 

ρεύματα διαρροής προς το υπόστρωμα πρέπει κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ τόσο η 

πηγή, όσο και η καταβόθρα του τρανζίστορ να είναι πολωμένες σε υψηλότερο δυναμικό 

από το υπόστρωμα. Για να άγει όμως το τρανζίστορ, θα πρέπει επίσης να υπάρχει 

διαφορά δυναμικού VDS μεταξύ της πηγής και της καταβόθρας. Αυτό οδηγεί σε μια 

μεγαλύτερη περιοχή απογύμνωσης για την επαφή καταβόθρας-υποστρώματος και άρα 

σε μικρότερο στρώμα αναστροφής κοντά σε αυτή την επαφή. Άρα η πηγή βρίσκεται πιο 

βαθιά σε αναστροφή από ότι η καταβόθρα και εκεί βρίσκονται και τα περισσότερα 

ηλεκτρόνια. 

Ας επικεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας στην επίδραση της VDS στη λειτουργία του 

τρανζίστορ. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η VDS προκαλεί κίνηση ηλεκτρονίων από την 

πηγή προς την καταβόθρα. Το ρεύμα κατά μήκος του καναλιού παραμένει σταθερό παρά 

τη διαφορετική συγκέντρωση ηλεκτρονίων κατά μήκος του, γιατί ούτε η ταχύτητα των 

ηλεκτρονίων είναι σταθερή: τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται από τη VDS και άρα θα έχουν τη 

μεγαλύτερη ταχύτητά τους κοντά στην καταβόθρα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι η VDS αρχικά 

είναι μηδέν και σταδιακά αυξάνει. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε μικρές τάσεις, 
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αύξηση της VDS σημαίνει και αύξηση του ρεύματος, σε μεγαλύτερες τάσεις όμως το ρεύμα 

σταματά σε μια περίπου σταθερή τιμή, δηλαδή φθάνει σε κόρο. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

κανάλι μπορεί να παρέχει συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονίων για συγκεκριμένη τάση 

πόλωσης της πύλης. Αν η VDS ξεπεράσει κάποια τιμή τότε απλά καταναλώνει όλα τα 

ηλεκτρόνια που μπορεί να παρέχει το κανάλι και περαιτέρω αύξησή της δεν επηρεάζει 

την τιμή του ρεύματος. Η διάκριση ανάμεσα στη γραμμική περιοχή και την περιοχή κόρου 

δεν υφίσταται για μια συγκεκριμένη τιμή, αλλά υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από τη μια 

περιοχή στην άλλη. Για λόγους ευκολίας όμως, το όριο ανάμεσα στις δυο περιοχές 

λαμβάνεται σε συγκεκριμένη τιμή της VDS. 

Πριν προχωρήσουμε στην ποσοτική περιγραφή του MOSFET, θα ήταν σκόπιμο να 

αναφέρουμε τη συμπεριφορά της διάταξης στην περίπτωση που στην πύλη εφαρμοστεί 

αρνητική τάση. Στην περίπτωση αυτή, ο πυκνωτής MOS και κατά συνέπεια η διάταξη 

βρίσκεται σε συσσώρευση (accumulation). Η πύλη του MOSFET φορτίζεται αρνητικά και 

αυτό σημαίνει ότι έλκονται και άλλες οπές προς τη διεπιφάνεια οξειδίου-ημιαγωγού, 

δηλαδή η συγκέντρωση οπών στην περιοχή αυτή γίνεται μεγαλύτερη από τη 

συγκέντρωση οπών ισορροπίας του ημιαγωγού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και σε αυτή 

την περίπτωση δημιουργείται ένα κανάλι αγωγιμότητας, μόνο που αυτή τη φορά οι φορείς 

είναι οι οπές. Έτσι, αν εφαρμοστεί αρνητική VDS, θα υπάρχει ρεύμα από την πηγή προς 

την καταβόθρα ακριβώς, όπως και στην περίπτωση της αναστροφής. Στο σημείο αυτό 

σταματούν οι αναλογίες μεταξύ των δυο περιπτώσεων. Η αγωγιμότητα στην περίπτωση 

της αναστροφής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της συσσώρευσης. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το υπόστρωμα τύπου p έχει ήδη μια υψηλή αρχική συγκέντρωση οπών που 

δε μπορεί να αυξηθεί πολύ παραπάνω από την τάση VGB. Έτσι δεν μπορούμε να έχουμε 

επαρκή αριθμό φορέων ώστε να πετύχουμε υψηλή αγωγιμότητα στο κανάλι. Συνέπεια 

των παραπάνω παρατηρήσεων είναι ότι το MOSFET δε χρησιμοποιείται ποτέ σε 

συσσώρευση, αλλά μόνο σε αναστροφή. 

2.1.3 Ποσοτική περιγραφή και χαρακτηριστικές λειτουργίας του MOSFET 
Το βασικότερο κομμάτι της ποσοτικής μελέτης του MOSFET δεν είναι άλλο από τον 

υπολογισμό του ρεύματος ΙDS του καναλιού. Το ρεύμα του καναλιού οφείλεται αφ’ ενός 

στην ολίσθηση (drift) φορέων του στρώματος αναστροφής, λόγω της εφαρμογής κατά 

μήκος του καναλιού της τάσης VDS, αφ’ ετέρου στην διάχυση (diffusion) φορέων του ίδιου 

στρώματος, λόγω της ανομοιομορφίας στη συγκέντρωση κατά μήκος του καναλιού. Το 

ρεύμα ολισθήσεως Idrift(x) που διαρρέει ένα στοιχειώδες τμήμα του καναλιού μήκους dx, 

το οποίο βρίσκεται στο σημείο x είναι: 
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( ) ( ) s
drift I

dI x Q W
dx
ψ′= μ ⋅ − ⋅ ⋅

 (Εξίσωση 1.1) 

, όπου μ η ευκινησία κατά μήκος του καναλιού, QI΄ το φορτίο ανά μονάδα επιφανείας του 

στρώματος αναστροφής, W το πλάτος του καναλιού και ψs το δυναμικό επιφανείας 

(surface potential) στο σημείο x, δηλαδή η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην επιφάνεια 

του ημιαγωγού (διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού) και ενός σημείου του όγκου του 

ημιαγωγού. Αντίστοιχα, το ρεύμα διαχύσεως στο ίδιο σημείο είναι: 

( ) B I
diff

k T dQI x W
q dx

′
= μ ⋅ ⋅ ⋅

 (Εξίσωση 1.2) 

, όπου kB η σταθερά του Boltzman, Τ η απόλυτη θερμοκρασία και q το φορτίο του 

ηλεκτρονίου (κατ’ απόλυτη τιμή). Αθροίζοντας τις δυο συνιστώσες του ρεύματος και 

ολοκληρώνοντας για όλο το μήκος του καναλιού L θα έχουμε: 

( )
s IL L

s0 I0

Q
B

DS I s I
Q

W k TI Q d dQ
L q

′ψ

ψ ′

⎡ ⎤
′ ′⎢ ⎥= μ ⋅ − ψ +

⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫

 (Εξίσωση 1.3) 

Συνεπώς για να υπολογίσουμε το ρεύμα του καναλιού, αρκεί να βρεθεί η κατάλληλη 

έκφραση για την πυκνότητα φορτίου QI΄ του στρώματος αναστροφής 

Ο συγκεκριμένος υπολογισμός είναι δυνατόν να γίνει με βάση την απλή ηλεκτροστατική 

μελέτη του πυκνωτή MOS, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η οριζόντια συνιστώσα του 

ηλεκτρικού πεδίου (δηλαδή η συνιστώσα κατά τη διεύθυνση πηγής – καταβόθρας) είναι 

πολύ μικρότερη της κατακόρυφης συνιστώσας (διεύθυνση πύλη - υπόστρωμα), έτσι ώστε 

το συνολικό πεδίο στο κανάλι του τρανζίστορ να είναι πρακτικά το ίδιο με αυτό στην 

αντίστοιχη δομή πυκνωτή1. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στη δομή του πυκνωτή 

MOS, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτός δεν είναι αφόρτιστος απουσία εξωτερικής 

τάσης. Δυο είναι οι λόγοι της ύπαρξης αυτού του φορτίου: 

1. Το παρασιτικού φορτίου στο οξείδιο και στη διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού. Το 

φορτίο αυτό αποτελείται από τέσσερα μέρη διαφορετικής προελεύσεως [Tsividis, σελ 

54]. Είναι όμως προτιμότερο στη μαθηματική μας προσέγγιση να αντικαταστήσουμε 

όλα τα παρασιτικά φορτία με ένα ισοδύναμο ως προς τα αποτελέσματά του φορτίο, 

                                            
1 Η περιγραφόμενη προσέγγιση είναι γνωστή ως προσέγγιση βαθμιαίου καναλιού (gradual channel 

approximation) 
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το οποίο τοποθετείται στη διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού και ονομάζεται 

ισοδύναμο φορτίο διεπιφανείας (effective interface charge) Q0. 

2. Στην περίπτωση που δυο ή περισσότερα υλικά έρχοντια σε επαφή μεταξύ τους 

απουσία εξωτερικής τάσης (όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του πυκνωτή MOS) 

γίνεται αναδιάταξη των φορέων αγωγιμότητας, μέσω του φαινομένου της διάχυσης, 

έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς να βρεθούν στο υλικό με τη 

χαμηλότερη ενέργεια φορέων. Αποτέλεσμα αυτής της αναδιάταξης είναι τα υλικά που 

αποτελούν το σύστημα να μην είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και να εμφανιστεί ανάμεσα 

σε αυτά διαφορά δυναμικού, η οποία είναι γνωστή ως δυναμικό επαφής (contact 

potential). 

Για να εξουδετερωθεί το δυναμικό επαφής MSφ  και το δυναμικό λόγω του παρασιτικού 

φορτίου Q0 θα πρέπει να εφαρμοστεί εξωτερικά τάση VFB ίση με: 

0
FB MS

ox

QV
C
′

= φ −
′  (Εξίσωση 1.4) 

, όπου Q0΄ το ισοδύναμο παρασιτικό ανά μονάδα επιφανείας και Cox΄ η χωρητικότητα του 

οξειδίου ανά μονάδα επιφανείας. Η τάση VFB ονομάζεται τάση επιπέδων ζωνών (flat-band 

voltage) και είναι μια πολύ σημαντική ποσότητα για τη λειτουργία του πυκνωτή MOS και 

κατ’ επέκταση του MOSFET. 

Επιστρέφοντας στον υπολογισμό της ζητούμενης έκφρασης για το QI΄ έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι αυτή μπορεί απλά να προκύψει από εφαρμογή της αρχής 

διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου στη δομή του πυκνωτή MOS. Είναι: 

G 0 I BQ Q Q Q 0′ ′ ′ ′+ + + =  (Εξίσωση 1.5) 

, όπου QG΄ και QB΄ το φορτίο ανά μονάδα επιφανείας στην πυλη και στο στρώμα 

απογύμνωσης αντίστοιχα. Τα φορτία αυτά υπολογίζονται με εφαρμογή του νόμου του 

Gauss στην περιοχή της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου πύλης - οξειδίου και στην περιοχή 

απογύνωσης αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες σχέσεις που προκύπτουν είναι η 

G ox oxQ C′ ′= ⋅ψ  (Εξίσωση 1.6) 

, όπου ψox η πτώση τάσης στο οξείδιο πύλης και η 

B ox sQ C′ ′= −γ ⋅ ⋅ ψ  (Εξίσωση 1.7) 

, όπου 
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s A

ox

2q N

C

ε
γ =

′
 (Εξίσωση 1.8) 

, με εs τη διηλεκτρική σταθερά του πυριτίου και ΝΑ τη συγκέντρωση αποδεκτών. 

Αντικατάσταση της εξίσωσης 1.4 στην 1.5 οδηγεί και στην απαλοιφή του φορτίου Q0΄ από 

την τελευταία.. Λαμβάνοντας τέλος υπόψη ότι στον πυκνωτή MOS ισχύει η σχέση 

GB ox s MSV = ψ +ψ + φ  (Εξίσωση 1.9 – β΄ νόμος του Kirchhoff) 

καταλήγουμε τελικά ότι η ζητούμενη έκφραση για το φορτίο του στρώματος αναστροφής 

QI΄ είναι: 

( )I ox GB FB s sQ C V V′ ′= − ⋅ − −ψ − γ ψ
 (Εξίσωση 1.10) 

Αντικατάσταση της παραπάνω σχέσης στην εξίσωση 1.3 μας δίνει το ρεύμα του 

καναλιού, για οποιαδήποτε περιοχή τάσεων λειτουργίας. Αυτό που σε κάθε περίπτωση 

αλλάζει είναι η τιμή των ορίων ολοκλήρωσης, δηλαδή των δυναμικών επιφανείας στην 

πηγή (ψs0) και στην καταβόθρα (ψsL). Για την περιοχή ισχυρής αναστροφής, στην οποία 

θεωρούμε ότι πολώνεται το MOSFET στις περισσότερες από τις εφαρμογές του, ισχύει 

ότι: 

0s 0 SBVψ = φ +  (Εξίσωση 1.11) 

και  

Ls 0 DBVψ = φ +  (Εξίσωση 1.12) 

Το δυναμικό N0 παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία συνήθως ως το διπλάσιο της στάθμης 

Fermi (2NF). Μια ακριβέστερη αντιμετώπιση της Φυσικής της διάταξης αποκαλύπτει ότι: 

B
0 F

k T2 6
q

φ = φ +
 (Εξίσωση 1.13) 

Αντικαθιστώντας λοιπόν την εξίσωση 1.10 στην 1.3, λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις 

1.11-1.13 καταλήγουμε ότι το ρεύμα καναλιού ΙDS στην περίπτωση της ισχυρής 

αναστροφής είναι [Tsividis, σελ 151, 204]: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2
DS ox GB FB DB SB DB 0 SB 0

3 3
2 2

0 DB 0 SB

W 1I C V V V V V V
L 2

2 V V
3

⎧ ⎡ ⎤′= ⋅μ ⋅ − ⋅ − − + φ − + φ −⎨ ⎣ ⎦⎩
⎫⎡ ⎤− γ φ + − φ + ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎭  
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 (Εξίσωση 1.14) 

Η μαθηματική μελέτη της παραπάνω εξίσωσης καταλήγει σε ένα πολύ ενδιαφέρον 

συμπέρασμα [Tsividis, σελ 153]. Το ρεύμα ΙDS είναι μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση της 

τάσης VDB ως την τιμή 

2
2

P GB FB 0V V V
2 4

⎛ ⎞γ γ
= − + + − − φ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠  (Εξίσωση 1.15) 

, η οποία είναι γνωστή ως τάση αποκοπής του MOSFET (pinch-off voltage). Για 

μεγαλύτερες τιμές της VDB, το ρεύμα IDS είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση. Από φυσικής 

απόψεως όμως, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αληθές, αλλά το ρεύμα παραμένει 

σταθερό1. Είναι δηλαδή: 

DSN, DB P
DS

DSS, DB P

I V V
I

I V V
≤⎧

= ⎨ >⎩  (Εξίσωση 1.16) 

, όπου ΙDSN το ρεύμα εκτός κόρου (non-saturation current) ή αλλιώς το ρεύμα στη 

γραμμική περιοχή, το οποίο δίνεται από την εξίσωση 1.14 και IDSS το ρεύμα κόρου 

(saturation current), που έχει σταθερή τιμή, την μέγιστη του ρεύματος ΙDSN. 

Από πρακτικής πλευράς πιο ενδιαφέρουσες είναι οι εξισώσεις που περιέχουν τις τάσεις 

VGS και VDS, καθώς και το όριο μετάβασης από τη γραμμική περιοχή στον κόρο με βάση 

την VDS. Απλές πράξεις στην εξίσωση 1.14 μας οδηγούν στη ζητούμενη εξίσωση για το 

ρεύμα γραμμικής περιοχής. Είναι: 

( )

( ) ( )

2
DS

DSN ox GS FB 0 DS

3 3
2 2

0 SB DS 0 SB

VWI C V V V
L 2

2 V V V
3

⎧′= ⋅μ ⋅ − − φ ⋅ − −⎨
⎩

⎫⎡ ⎤− γ φ + + − φ + ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎭  (Εξίσωση 1.17) 

Το όριο μετάβασης από τη γραμμική περιοχή στον κόρο υπολογίζεται μηδενίζοντας την 

πρώτη παράγωγο του ρεύματος ως προς την VDS και το ρεύμα κόρου υπολογίζεται αν 

αντικαταστήσουμε αυτήν την οριακή τιμή της VDS στην εξίσωση 1.7. Οι εκφράσεις που 

προκύπτουν είναι αρκετά περίπλοκες, κυρίως λόγω του όρου που είναι υψωμένος στην 

                                            
1 Υπενθυμίζουμε ότι το ρεύμα στον κόρο δεν είναι σταθερό, όπως προβλέπεται από το ιδανικό μοντέλο που 
παρουσιάζεται εδώ, αλλά αυξάνει λίγο με την VDS. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο 
διαμόρφωσης μήκους καναλιού (channel-length modulation effect) και συνυπολογίζεται μαθηματικά, αν 
στην εξίσωση 1.6 (και σε όποια ανάλογη για το ρεύμα κόρου) πολλαπλασιάσουμε την σταθερά του 
δεύτερου μέλους με (1+λVDS). Η ποσότητα 1/λ καλείται τάση Early [Millman-Grabel, σελ 147]. 
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3/2, και δε θα μας απασχολήσουν εδώ1. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι τις 

περισσότερες φορές ο συγκεκριμένος όρος αγνοείται στη βιβλιογραφία [Tsividis σελ 162, 

Taur and Ning σελ 118-120, Wang σελ 437]. Ακολουθώντας τέτοιες απλοποιημένες 

περιγραφές καταλήγουμε στις παρακάτω απλούστερες εκφράσεις για το ρεύμα καναλιού: 

( )

( )

2
DS

ox GS T DS DS GS T

DS 2
GS T

ox DS GS T

VW C V V V , V V V
L 2

I
V VW C , V V V

L 2

⎧ ⎡ ⎤′⋅μ ⋅ − ⋅ − ≤ −⎪ ⎢ ⎥
⎪ ⎣ ⎦= ⎨
⎪ −′⋅μ ⋅ ⋅ > −⎪⎩  (Εξίσωση 1.18)2 

Η τάση VT ονομάζεται τάση κατωφλίου (threshold voltage) του MOSFET, δηλαδή η 

διαφορά δυναμικού μεταξύ πύλης και πηγής για την οποία το ρεύμα αποκτά ουσιαστικά 

μη μηδενική τιμή. Είναι: 

T FB 0 0 SBV V V= + φ + γ φ +  (Εξίσωση 1.19) 

 
 

Σχήμα 1.3: Τυπικές χαρακτηριστικές 
εξόδου (IDS-VDS) MOSFET τύπου n 

Σχήμα 1.4: Χαρακτηριστική μεταφοράς 
(IDS-VGS) MOSFET τύπου n 

Οι παραπάνω εκφράσεις για το ρεύμα καναλιού μπορούν να παρασταθούν γραφικά, 

τόσο ως συνάρτηση της VDS με παράμετρο την VGS, όσο και συναρτήσει της VGS. Οι εν 

λόγω γραφικές παρατίθενται στα σχήματα 1.3 και 1.4 [Sze, σελ 455]. Από το σχήμα 1.3, 

μπορεί κάποιος να καταλάβει επίσης το συνήθη για τα ηλεκτρονικά χαρακτηρισμό του 

MOSFET ως πηγή ρεύματος (του IDS) ελεγχόμενη από τάση (την VGS). Πράγματι, 

                                            
1 Παρ’ όλα αυτά ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες θα βρει τους σχετικούς 
υπολογισμούς στο παράρτημα Α. 

2 Αν κανείς επιζητά τη μέγιστη ακρίβεια, η απλοποιημένη εξίσωση 1.8 δε θα δώσει σωστά αποτελέσματα για 
όλες τις διατάξεις. Από την άλλη πλευρά δεν είναι επιθυμητό να χρησιμοποιήσουμε την ακριβή εξίσωση 
για να μοντελοποιήσουμε το MOSFET, αφού έτσι αυξάνονται υπερβολικά οι αναγκαίοι υπολογισμοί. Για 
αυτούς τους λόγους συνήθως χρησιμοποιείται το απλοποιημένο μοντέλο, αλλά εισάγεται ένας 
παράγοντας διόρθωσης a, λίγο διαφορετικός της μονάδας. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, δες [Tsividis, 
σελ 161-162 και 164-166]) 
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αυξανομένης της VGS, αυξάνεται το ρεύμα κόρου IDSS, δηλαδή το μέγιστο ρεύμα που 

μπορεί να διαθέσει η συσκευή. 

Πριν προχωρήσουμε στις εφαρμογές του MOSFET και στα χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς, αλλά και της κατασκευής του που το έκαναν τόσο δημοφιλές στη χρήση 

του, είναι σκόπιμο να προσθέσουμε δυο ακόμη λέξεις σχετικά με την ποσοτική περιγραφή 

της διάταξης. Αναφέρθηκε ήδη, ότι το ρεύμα του καναλιού εξαρτάται πέρα από την τάση 

που εφαρμόζεται στα άκρα του και από την τάση που εφαρμόζεται στην πύλη. Άρα πέρα 

από την αγωγιμότητα (conductance) του MOSFET, 

GS

DS

DS V

Ig
V

=σταθ

∂
=
∂

 (Εξίσωση 1.20) 

μπορεί να οριστεί και η διαγωγιμότητα (transconductance) αυτού, ως: 

DS

DS
m

GS V

Ig
V

=σταθ

∂
=
∂

 (Εξίσωση 1.21) 

Αντικαθιστώντας δε, την εξίσωση 1.8, βρίσκουμε ότι: 

( )

ox DS DS GS T

m

ox GS T DS GS T

W C V , V V V
Lg
W C V V , V V V
L

⎧ ′⋅μ ⋅ ⋅ ≤ −⎪⎪= ⎨
⎪ ′⋅μ ⋅ ⋅ − > −
⎪⎩  (Εξίσωση 1.22) 

Η διαγωγιμότητα αποτελεί πολύ σημαντικό μέγεθος για τη μελέτη και μοντελοποίηση του 

MOSFET (δες υποπαράγραφο 1.2.1.1 το MOSFET ως ενισχυτής). Τέλος, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι το MOSFET εκτός της αγωγιμότητας του καναλιού παρουσιάζει και 

χωρητικότητα στην πύλη του (και μόνο το γεγονός ότι στη μορφολογία της διάταξης 

αναφέραμε αυτήν ως ένα πυκνωτή με δυο έξτρα επαφές καθιστά προφανές το 

παραπάνω). Για αυτήν ισχύουν τα ακόλουθα: 

G
g

GB

dQC
dV

′
′ =

 (Εξίσωση 1.23) 

και 

g ox b i

1 1 1
C C C C

= +
′ ′ ′ ′+  (Εξίσωση 1.24) 
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, όπου η χωρητικότητα Cb΄ οφείλεται στη μεταβολή του φορτίου της περιοχής 

απογύμνωσης και η χωρητικότητα Ci΄ οφείλεται στη μεταβολή του φορτίου αναστροφής. 

Αυτές είναι: 

( ) B
s F SB

b s A k T2 V /
qB

s

1C 2q N
k T2 e

q

⎛ ⎞
⎡ ⎤ψ − φ + ⎜ ⎟⎣ ⎦

⎝ ⎠

′ = ε ⋅

ψ + ⋅
 (Εξίσωση 1.25) 

και 

( )

( )

B
s F SB

B
s F SB

k T2 V /
q

i s A k T2 V /
qB

s

eC 2q N
k T2 e

q

⎛ ⎞
⎡ ⎤ψ − φ + ⎜ ⎟⎣ ⎦

⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎡ ⎤ψ − φ + ⎜ ⎟⎣ ⎦

⎝ ⎠

′ = ε ⋅

ψ + ⋅
 (Εξίσωση 1.26) 

, όπου ψs το δυναμικό επιφάνειας (surface potential), δηλαδή η πτώση τάσης από την 

επιφάνεια του καναλιού (διεπιφάνεια οξειδίου πύλης-ημιαγωγού) ως ένα σημείο στον 

όγκο του ημιαγωγού. 

2.2 Εφαρμογές του MOSFET 
Το MOSFET είναι σίγουρα το πιο πετυχημένο σύγχρονο ηλεκτρονικό στοιχείο. Ασφαλώς 

και η συζήτηση περί των εφαρμογών του MOSFET στην έκταση που θα γίνει εδώ δε 

μπορεί να είναι πλήρης, εξάλλου δεν είναι αυτός ο στόχος της. Αυτό που θα πρέπει να 

γίνει κατανοητό είναι το εύρος και η ταυτότητα των εφαρμογών τις οποίες θα πρέπει -

ιδεατά- να καλύψει μια μελλοντική διάταξη που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το MOSFET. 

Επίσης, σκοπός της παρακάτω συζήτησης είναι η σύνδεση των εφαρμογών με τα φυσικά 

μεγέθη που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Αυτό θα καταστήσει 

εμφανή τη συμπεριφορά που θα πρέπει να παρουσιάζει η συγκεκριμένη μελλοντική 

διάταξη1. 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να χωρίσουμε τις εφαρμογές του MOSFET σε εκείνες που 

εκμεταλλεύονται την αγωγιμότητα του καναλιού και εκείνες που εκμεταλλεύονται τη 

χωρητικότητα της πύλης. Ως παραδείγματα της πρώτης κατηγορίας θα παρουσιαστεί η 

χρήση του MOSFET ως ενισχυτής, δηλαδή ως δομικό στοιχείο εφαρμογών των 

αναλογικών ηλεκτρονικών, και ως διακόπτης, δηλαδή ως δομικό στοιχείο των ψηφιακών 

ηλεκτρονικών. Ως παράδειγματα της δεύτερης κατηγορίας θα παρουσιαστεί η χρήση του 

                                            
1 Αν δεχθούμε ότι οι αρχές λειτουργίας δε θα αλλάξουν μαζί με τις χρησιμοποιούμενες διατάξεις. Κάτι τέτοιο, 
όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος του παρόντος κεφαλαίου δεν είναι εντελώς απαραίτητο. 
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MOSFET ως μνήμη, είτε μόνιμης αποθήκευσης (Μνήμη Ανάγνωσης – Read Only 

Memory (ROM)), ή ως πτητικής μνήμης (Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης – Random 

Access Memory RAM). 

2.2.1 Η ιδανική πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το MOSFET είναι μια πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από 

τάση. Κρίνεται σκόπιμο συνεπώς να παρουσιαστεί, στην ιδανική της περίπτωση, πώς μια 

τέτοια πηγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως ενισχυτής, όσο και ως διακόπτης και 

κατόπιν να εξειδικεύσουμε για την περίπτωση του MOSFET. 

 

Σχήμα 1.5: Ιδανική πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση [Millman and Grabel, σελ 135] 

Ας εξετάσουμε λοιπόν, αναλυτικότερα τη φύση της ιδανικής πηγής ρεύματος ελεγχόμενης 

από τάση. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5, η τάση εισόδου v1 της πηγής ελέγχει την τιμή 

του ρεύματος εξόδου i2. Ο συντελεστής αναλογίας δεν είναι άλλος από τη διαγωγιμότητα 

gm. 

 

Σχήμα 1.6: Κύκλωμα μελέτης της πηγής ρεύματος ελεγχόμενης από τάση. 
[Millman and Grabel, σελ 135] 

Έστω τώρα το κύκλωμα του σχήματος 1.6. Σε αυτή την περίπτωση, η πηγή τάσης vi 

καθορίζει την τάση εισόδου και συνεπώς το ρεύμα εξόδου της διάταξης. Η αντίσταση RL 
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μαζί με την πηγή τάσης V2 αποτελούν το φορτίο που θα οδηγήσει η πηγή μας. Αν 

εφαρμόσουμε το νόμο ρευμάτων του Kirchhoff για το κύκλωμα εξόδου θα έχουμε: 

2

2
2 L 2 2 2

L L

V 1V i R v 0 i v
R R

− − = ⇔ = − ⋅
 (Εξίσωση 1.27) 

, η οποία είναι μια εξίσωση ευθείας. Η ευθεία που περιγράφεται από την εξίσωση 1.27 

ονομάζεται ευθεία φόρτου (load line) και τα σημεία που την αποτελούν σημεία ηρεμίας 

(quiescent points) της πηγής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ικανοποιείται κατά τη 

λειτουργία της ελεγχόμενης από τάση πηγής. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει 

ταυτόχρονα να ικανοποιείται και η χαρακτηριστική εξόδου της πηγής. 

 

Σχήμα 1.7: Χαρακτηριστική εξόδου της ελεγχόμενης από τάση πηγής ρεύματος. Σε αυτή 
έχουν ακόμη σημειωθεί: Η ευθεία φόρτου, τα σημεία της ευθείας φόρτου που 

αντιστοιχούν σε λειτουργία διακόπτη και οι ημιτονοειδείς κυματομορφές εισόδου και 
εξόδου κατά τη λειτουργία της πηγής ως ενισχυτή. [Milman and Grabel, σελ 134] 

Η κατάσταση, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, συνοψίζεται στο 

σχήμα 1.7. Σε αυτήν φαίνεται τόσο η ευθεία φόρτου, όσο και οι καμπύλες της 

χαρακτηριστικής εξόδου. Από την ίδια εικόνα μπορούμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία 

της ελεγχόμενης από τάση πηγής ρεύματος ως διακόπτη. Ας παρατηρήσουμε τα σημεία 

a και b της ευθείας φόρτου στο σχήμα 1.7. Στο σημείο a, το ρεύμα εξόδου της πηγής είναι 

μικρό, ενώ αντίθετα η τάση στα άκρα της εξόδου της πηγής είναι μεγάλη. Η συμπεριφορά 

αυτή είναι παρόμοια του ανοικτού διακόπτη. Αντίθετα, στο σημείο b, το ρεύμα εξόδου 

είναι μεγάλο ενώ η τάση εξόδου είναι μικρή, κατάσταση που είναι παρόμοια με αυτή του 

κλειστού διακόπτη. Το μόνο που απομένει για να λειτουργεί η πηγή μας ως διακόπτης 

είναι το να μπορεί να ελεγχθεί εξωτερικά η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται, δηλαδή 
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αν θα είναι ‘ανοικτός’ ή ‘κλειστός’ διακόπτης, κάτι που προφανώς γίνεται με κατάλληλη 

επιλογή της τάσης εισόδου. Η λειτουργία της ελεγχόμενης από τάση πηγής ρεύματος ως 

ενισχυτής φαίνεται παρατηρώντας τις ημιτονοειδείς κυματομορφές εισόδου και εξόδου. 

Έστω ότι η είσοδος έχει τιμή: 

Q m1 1 1v V V sin t= + ⋅ ω
 (Εξίσωση 1.28) 

Τότε η έξοδος θα είναι και αυτή μια ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου που θα 

ταλαντώνεται γύρω από το σημείο ηρεμίας Q, όπως και η v1: 

Q m2 2 2v V V sin t= + ⋅ ω
 (Εξίσωση 1.29) 

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις 1.28 και 1.29 στην εξίσωση της ευθείας φόρτου (εξίσωση 

1.27) θα έχουμε: 

( ) ( )
( ) ( )

Q m Q m

Q Q m m

2 m 1 1 L 2 2

2 m 1 L 2 m 1 L 2

V g V V sin t R V V sin t 0

V g V R V g V R V sin t 0

− ⋅ + ⋅ ω ⋅ − + ⋅ ω = ⇔

− ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ + ⋅ ω =
 (Εξίσωση 1.30) 

Η πρώτη παρένθεση της εξίσωσης 1.30 είναι ίση με το μηδέν, αφού το σημείο Q είναι 

σημείο ηρεμίας της διάταξης. Έτσι, καταλήγουμε ότι: 

m

m m

m

2
m 1 L 2 m L

1

V
g V R V 0 g R

V
⋅ ⋅ + = ⇔ = −

 (Εξίσωση 1.31) 

Το μείον στην εξίσωση 1.30 δείχνει ότι η είσοδος και η έξοδος της ελεγχόμενης από τάση 

πηγής ρεύματος διαφέρουν κατά 1800, κάτι το οποίο έχει συνυπολογιστεί στην κατασκευή 

του σχήματος 1.7. Από την εξίσωση 1.30 συμπεραίνουμε ότι το πλάτος της εξόδου είναι 

μεγαλύτερο από αυτό της εισόδου, οπότε η ελεγχόμενη πηγή ρεύματος λειτουργεί ως 

ενισχυτής τάσης, όταν: 

m Lg R 1>  (Εξίσωση 1.32) 

, συνθήκη που μπορεί πολύ εύκολα να ικανοποιηθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό του 

κυκλώματος φορτίου, για δεδομένη ελεγχόμενη από τάση πηγή ρεύματος. 

2.2.1.1 Το MOSFET ως ενισχυτής 
Το MOSFET είναι μια μη ιδανική πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από τάση. Αυτό προκύπτει 

απλά από τη σύγκριση των σχημάτων 1.3 και 1.7. Σε αυτήν παρατηρούμε ότι το τμήμα 

της χαρακτηριστικής εξόδου του MOSFET που αντιστοιχεί στον κόρο είναι όμοιο με τη 

χαρακτηριστική εξόδου της ιδανικής πηγής ρεύματος ελεγχόμενης από τάση, η ύπαρξη δε 
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της γραμμικης περιοχής της χαρακτηριστικής είναι αυτή που εισάγει τη μη ιδανικότητα του 

στοιχείου1. Άρα το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως ενισχυτής, όσο και ως 

διακόπτης (δες παράγραφο 1.2.1.2). 

 

Σχήμα 1.8: Τυπικό κύκλωμα πολώσης MOSFET [Δεληγιάννης a, σελ 306] 

Είναι προφανές, ότι όσον αφορά την εικόνα που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.2.1, 

δεν υπάρχει κάτι σημαντικό για να προσθέσουμε εδώ: Σχεδιάζοντας έναν ενισχυτή, θα 

πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το φορτίο που θα οδηγήσει αυτός, έτσι ώστε να 

σχεδιαστεί κατάλληλα το MOSFET και να ικανοποιείται η εξίσωση 1.322. Από την άλλη 

πλευρά όμως δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το 

MOSFET ως ενισχυτής θα πρέπει να λειτουργεί σαφώς εντός του κόρου. Έτσι, είναι 

κρίσιμη η επιλογή του σημείου ηρεμίας γύρω από το οποίο θα λειτουργεί το MOSFET. 

Σωστή επιλογή του σημείου ηρεμίας είναι στο μέσον της χαρακτηριστικής εξόδου, αφού 

πόλωση κοντά στη γραμμική περιοχή ή κοντά στο κατώφλι τάσης θα έχει ως αποτέλεσμα 

την παραμόρφωση της κυματομορφής εξόδου. Η επιλογή αυτή γίνεται μέσω εξωτερικών 

στοιχείων, το δε πιο συνηθισμένο κύκλωμα πολώσεως παρουσιάζεται στο σχήμα 1.8. 

                                            
1 Στο πραγματικό MOSFET, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην υποσημείωση της σελίδας 12, υπάρχει 
επιπλέον μη ιδανικότητα που εισάγεται από το φαινόμενο διαμόρφωσης μήκους πύλης, το οποίο αυξάνει 
ελαφρά το ρεύμα κόρου, με αύξηση της VDS. 

2 Μπορεί η συζήτηση για τις εφαρμογές του MOSFET, να μοιάζει ότι γίνεται για κύκλωμα διακριτών 
στοιχείων, αλλά δεν είναι έτσι. Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει στο μυαλό του, τόσο εδώ, όσο και στην 
παρουσίαση του MOSFET ως διακόπτη, ότι το παρουσιαζόμενο κύκλωμα αποτελεί το στοιχειώδες  μέρος 
ενός πολύ μεγαλύτερου αναλογικού (ο ενισχυτής) ή ψηφιακού (ο διακόπτης) κυκλώματος που 
κατασκευάζεται στο ίδιο δισκίο πυριτίου και ονομάζεται ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit). Μέσα 
σε ένα τέτοιο κύκλωμα, γίνεται φυσικός σχεδιασμός κάθε στοιχείου, (στην ουσία κάθε MOSFET) ώστε 
αυτό να συμβάλλει στη βέλτιστη λειτουργία του κυκλώματος.  
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2.2.1.2 Το MOSFET ως διακόπτης 
Η λειτουργία του MOSFET ως διακόπτη καλύπτεται επαρκώς από το αντίστοιχο χωρίο 

της ιδανικής πηγής ρεύματος ελεγχόμενης από τάση (παράγραφος 1.2.1). Το κύκλωμα 

του MOSFET ως διακόπτη φαίνεται στο σχήμα 1.9. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση 

του MOSFET ως διακόπτη δεν επηρεάζεται από την μη ιδανικότητά του ως πηγή 

ρεύματος ελεγχόμενης από τάση. Έτσι, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα MOSFET 

ως διακόπτης, έχοντας ως κλειστή θέση ένα σημείο ηρεμίας της γραμμικής περιοχής, 

αρκεί σε αυτό το σημείο να εμφανίζεται ένα επαρκώς μεγάλο ρεύμα (σχήμα 1.10) 

 

Σχήμα 1.9: Σχηματικό του κυκλώματος της χρήσης του MOSFET ως διακόπτη 
[Δεληγιάννης b, σελ 24] 

 

Σχήμα 1.10: Εκμετάλλευση της γραμμικής περιοχής της χαρακτηριστική εξόδου του 
MOSFET κατά τη χρήση του ως διακόπτη [Δεληγιάννης b, σελ 24]. Μεγαλύτερη 

αντίσταση στην έξοδο του τρανζίστορ είναι προτιμότερη, γιατί οδηγεί σε μεγαλύτερη τάση 
για την οποία ο διακόπτης είναι κλειστός 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 43

2.2.2 Ολοκληρωμένα κυκλώματα: Η τεχνολογία συμπληρωματικού MOS 
(Complementay MOS – CMOS) 
Αναφέρθηκε ήδη στην υποσημείωση της σελίδας 20, αλλά και στην εισαγωγή της 

παρούσας εργασίας, ότι το MOSFET δε χρησιμοποιείται ουσιαστικά ως στοιχείο ενός 

κυκλώματος διακριτών στοιχείων, αλλά μόνο ως δομικός λίθος ενός μεγάλου (ως και 

τεράστιου) κυκλώματος κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου σε ένα κομμάτι ενός δισκίου, 

συνήθως πυριτίου, μέσω φυσικών και χημικών διεργασιών στις οποίες υποβάλλεται το εν 

λόγω δισκίο1 και ειδικότερα η επιφάνεια αυτού. Ένα τέτοιο κύκλωμα καλείται 

ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit – IC). 

Η χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έλυσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

πρόβλημα των διασυνδέσεων σε κυκλώματα μεγάλου μεγέθους και κατέστησε εφικτή τη 

μαζική παραγωγή τέτοιων κυκλωμάτων. Σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα οι διασυνδέσεις 

όπως και όλα τα στοιχεία βρίσκονται σε ένα επιφανειακό στρώμα πάνω στο δισκίο με 

πάχος μερικά μm, ενώ το όλο κύκλωμα κατασκευάζεται στην κυριολεξία με φωτογραφικές 

μεθόδους και ακρίβεια. Κυκλώματα με εκατομμύρια MOSFET κατασκευάζονται 

εκατομμύρια φορές· κάθε φορά ‘με τη μία’ και πάντα πανομοιότυπα με κάθε 

προηγούμενη φορά. Ούτε καν θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι θα γινόταν κάτι 

τέτοιο με διακριτά κυκλώματα. Απομένει να εξηγήσει κανείς για ποιο λόγο 

χρησιμοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το MOSFET ως δομικό στοιχείο 

των περισσοτέρων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Εξαίρεση αποτελούν ουσιαστικά μόνο 

τα ολοκληρωμένα κυκλώματα για οπτικές εφαρμογές και αυτό γιατί το πυρίτιο δεν έχει 

άμεσο ενεργειακό χάσμα). Η προφανής εξήγηση, ‘λόγω των προηγουμένων εφαρμογών’, 

δεν αρκεί. Κάθε τύπος τρανζίστορ θα μπορούσε να υλοποιήσει τις εφαρμογές που 

αναφέρθηκαν στις συγκεκριμένες παραγράφους (ο αναγνώστης μπορεί να βεβαιωθεί για 

αυτό ανατρέχοντας σε οποιοδήποτε προπτυχιακό βιβλίο Ηλεκτρονικής πχ. [Millman and 

Grabel, Millman και Χαλκιάς, Δεληγιάννης a και b]). 

Ο βασικός λόγος της χρήσης του MOSFET ως δομικού στοιχείου των ICs είναι η 

οικονομία ενέργειας που παρουσιάζεται στις ψηφιακές εφαρμογές λόγω της 

χρησιμοποίησης της αρχιτεκτονικής συμπληρωματικού MOS (Complementary MOS - 

                                            
1 Η επέκτασή μας στην αναφορά της ταυτότητας και φύσης των διεργασιών αυτών είναι πέρα από το σκοπό 
αυτού του κεφαλαίου. Σύντομες αναφορές για συγκεκριμένες διεργασίες (όπως π.χ. η λιθογραφία) θα 
γίνουν στο πειραματικό μέρος της παρούσας εργασίας και στα σημεία που πραγματοποιήθηκε κάθε μια 
από τις αναφερόμενες διεργασίες. Ο αναγνώστης που θα ήθελε μια πιο πλήρη ενημέρωση για τις 
διεργασίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καλείται να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία 
[Sze, Wolf]. 
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CMOS)1. Η βασική ιδέα της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής είναι η κατασκευή ενός 

τρανζίστορ συμπληρωματικού τύπου για κάθε τρανζίστορ το οποίο εισάγεται σε ένα 

κύκλωμα. Στα σχήματα 1.11 και 1.12 φαίνονται οι CMOS υλοποιήσεις ενός αντιστροφέα 

(inverter – βασικό ψηφιακό κύκλωμα) και ενός ενισχυτή (amplifier – βασικό αναλογικό 

κύκλωμα), αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 1.11: Το κύκλωμα του αντιστροφέα υλοποιημένο με την αρχιτεκτονική CMOS 
[Δεληγιάννης b, σελ 113] 

 

Σχήμα 1.12: Βαθμίδα διαφορικού ενισχυτή υλοποιημένου με την αρχιτεκτονική CMOS. 
[Weste and Eshraghian, σελ 85] 

Ας αναλύσουμε λίγο προσεκτικότερα το κύκλωμα του αντιστροφέα (σχήμα 1.11). Έστω 

ότι στην είσοδο του αντιστροφέα, δηλαδή στην πύλη των τρανζίστορ, εφαρμόζεται μια 

μεγάλη θετική τάση (Λογικό ‘1’). Στην περίπτωση αυτή το τρανζίστορ τύπου n (nMOS) 

                                            
1 Ο εθισμένος στις ιστορίες συνομωσίας αναγνώστης θα μπορούσε να αναζητήσει τη βασική αιτία χρήσης 
του MOSFET στο ιστορικό προηγούμενο: Η μαζική κατασκευή MOSFET τύπου p σε ICs, ήταν η πρώτη 
που έγινε εφικτή. Ήταν επόμενο ότι η βιομηχανία θα ευνοούσε την έρευνα πάνω στην κατασκευή ICs με 
MOSFET και συνεπώς τη γρήγορη εξέλιξη τους. Ακόμη και αν παραδεχθούμε, αρχικά, την αλήθεια μιας 
τέτοιας θεωρίας, είναι τα πλεονεκτήματα του CMOS εκείνα που επέβαλαν τελικά τη χρήση των MOSFET. 
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βρίσκεται σε κατάσταση αγωγής (είναι κλειστός διακόπτης), ενώ το τρανζίστορ τύπου p 

(pMOS), δεν άγει (είναι ανοικτός διακόπτης). Στην κατάσταση αγωγής, το nMOS έχει 

σχεδόν μηδενική VDS, άρα το κύκλωμα σε αυτή την περίπτωση έχει μηδενική τάση εξόδου 

(λογικό ‘0’). Αντίθετα, όταν στο κύκλωμα εφαρμοστεί μηδενική τάση εισόδου (λογικό ‘0’), 

το nMOS θα είναι ανοικτός διακόπτης, το pMOS κλειστός και η τάση εξόδου θα είναι ίση 

με VDD (λογικό ‘1’). Και στις δυο καταστάσεις όμως δεν υπάρχει αγώγιμος δρόμος μεταξύ 

της VDD και της γης, δηλαδή δεν ‘κλείνει κύκλωμα’ και άρα δεν υπάρχει ρεύμα στο 

κύκλωμα. Συνεπώς ο αντιστροφέας δεν καταναλώνει ενέργεια σε στατική κατάσταση, 

παρά μόνο στη μετάβαση από τη μια κατάσταση στην άλλη. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις 

ψηφιακές εφαρμογές που κατασκευάζονται με την αρχιτεκτονική CMOS. Επειδή, τον 

περισσότερο χρόνο ένα ψηφιακό κύκλωμα θα βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του, η 

κατανάλωση ενέργειας ενός κυκλώματος CMOS είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή 

του ίδιου κυκλώματος κατασκευασμένου με τρανζίστορ nMOS. Η ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης ενέργειας είναι εξάλλου το χαρακτηριστικό εκείνο που αναφέρεται συνήθως 

ως το βασικό πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής CMOS [Weste and Eshraghian, σελ 39]. 

Με δεδομένη την έκταση της αγοράς ψηφιακών συστημάτων, είναι κατανοητή η έμφαση 

που δίνεται σε αυτό το πλεονέκτημα. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι η μικρή κατανάλωση 

ενέργειας είναι το μόνο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής CMOS, ούτε ότι η αρχιτεκτονική 

αυτή δεν παρουσιάζει και αδυναμίες [Weste and Eshraghian, σελ 38-39]. Απλά, έτσι 

εξηγείται γιατί η χρήση κυκλωμάτων CMOS έχει σχεδόν ταυτιστεί με τα ψηφιακά 

συστήματα. Παρά ταύτα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορούν να αναζητηθούν κάποια 

πλεονεκτήματα στη χρήση συστημάτων CMOS ακόμη και για αναλογικές εφαρμογές 

[Millman and Grabel, σελ 169]. 

2.2.3 Χρήση του MOSFET ως μνήμη 
Οι εφαρμογές του MOSFET που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους 

βασίζονται στην αγωγιμότητα καναλιού του MOSFET. Εδώ θα εξετάσουμε τη χρήση του 

MOSFET ως μνήμη, χρήση που βασίζεται στη χωρητικότητα πύλης του στοιχείου. Πριν 

προχωρήσουμε στην περιγραφή της χρήσης του MOSFET τόσο σε διατάξεις πτητικής 

μνήμης (volatile memory), δηλαδή σε μνήμες που χάνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης αν 

βρεθούν κλείσουμε την τροφοδοσία τους, όσο και σε διατάξεις μη πτητικής μνήμης (non-

volatile memory), είναι σκόπιμο να αναφέρουμε λίγα γενικά στοιχεία σε σχέση με τα 

κυκλώματα μνήμης. 

Το βασικό κομμάτι μιας μνήμης, δηλαδή το κομμάτι εκείνο του συνολικού κυκλώματος το 

οποίο στην πραγματικότητα αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο, ονομάζεται κύτταρο μνήμης 
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(memory cell). Ένα κύτταρο μνήμης από μόνο του δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αφού 

αποθηκεύει μόνο 1-bit πληροφορίας. Συνεπώς, σε ένα πρακτικό κύκλωμα μνήμης 

υπάρχουν εκατομμύρια κύτταρα μνήμης. Το γεγονός αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι 

μαζί με τα κυκλώματα μνήμης χρειάζεται να υπάρχουν και κυκλώματα που θα επιλέγουν 

το συγκεκριμένο κύτταρο μνήμης στο οποίο θα γράψουμε ή θα διαβάσουμε. Ακόμη, θα 

πρέπει να έχουμε κυκλώματα, τα οποία θα διαβάζουν το περιεχόμενο ενός κυττάρου 

μνήμης, κυκλώματα που θα επιλέγουν την κατάσταση εγγραφής και εφ’ όσων η μνήμη 

μας είναι εκτός από πτητική και δυναμική (dynamic RAM-DRAM), δηλαδή μνήμη που 

χάνει τα περιεχόμενά της ακόμη και συνδεμένη με την τροφοδοσία, χρειάζονται 

κυκλώματα περιοδικής ανανέωσης των περιεχομένων της μνήμης (memory refresh 

circuits). Στις παραγράφους που ακολουθούν όλα αυτά τα κυκλώματα θεωρούνται ως 

‘μαύρα κουτιά’ (‘black boxes’): δε θα αναφερθεί ο τρόπος λειτουργίας τους, παρά μόνο η 

συμπεριφορά τους στο βαθμό εκείνο που επηρεάζει αυτή το κύτταρο μνήμης. 

2.2.3.1 Χρήση του MOSFET ως πτητική μνήμη 
Το κύτταρο μνήμης που κατεξοχήν χρησιμοποιεί τη χωρητικότητα πύλης του MOSFET 

φαίνεται στο σχήμα 1.13. Αποτελείται από δυο nMOS, το τρανζίστορ αποθήκευσης 

(storage transistor), το οποίο έχει συνδεθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριφέρεται ως 

πυκνωτής και το τρανζίστορ διέλευσης (pass transistor), το οποίο μεταφέρει τα δεδομένα 

από το περιβάλλον προς το τρανζίστορ αποθήκευσης και αντίστροφα και είναι το πιο 

συνηθισμένο κύτταρο δυναμικής μνήμης. Παράλληλα, το συγκεκριμένο κύτταρο μνήμης 

έχει την απλούστερη δυνατή δομή και λειτουργία. Το κύτταρο επιλέγεται μέσω της πύλης 

του τρανζίστορ διέλευσης (σημείο Α). Όταν αυτή συνδεθεί σε ικανή θετική τάση το 

κύτταρο μνήμης είναι επιλεγμένο και το τρανζίστορ διέλευσης σε κατάσταση αγωγής. 

Στον πίνακα 1.1 δίνεται αναλυτικά η εξήγηση για τη λειτουργία του κυττάρου όταν 

επιλέγεται κατάσταση εγγραφής. 

 

Σχήμα 1.13: Το βασικό κύτταρο μιας δυναμικής πτητικής μνήμης (DRAM) 
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Κατά τη λειτουργία ανάγνωσης, η γραμμή δεδομένων (σημείο Β) διατηρείται σε χαμηλό 

δυναμικό. Αν το τρανζίστορ αποθήκευσης είναι αρχικά φορτισμένο, θα εκφορτιστεί μέσω 

αυτής, αλλιώς δε θα υπάρξει ρεύμα στο κύκλωμα. Η ύπαρξη ή η απουσία ρεύματος 

ανιχνεύεται από το κύκλωμα ανάγνωσης που είναι συνδεμένο στη γραμμή δεδομένων. Ο 

προσεκτικός αναγνώστης ασφαλώς θα παρατηρήσει ότι και στις δυο περιπτώσεις, η 

λειτουργία του κυττάρου ανάγεται σε φόρτιση ή εκφόρτιση του πυκνωτή MOS του 

τρανζίστορ αποθήκευσης. 

Πίνακας 1.1: Εξήγηση της λειτουργίας του κυττάρου μνήμης DRAM σε κατάσταση 
εγγραφής 

Προηγούμενη 

κατάσταση  

Νέα 

κατάσταση  

VΓ VΒ 

Εξήγηση λειτουργίας κυττάρου 

0 0 

Το τρανζίστορ αποθήκευσης αρχικά δεν περιέχει φορτίο, 

έτσι η πηγή του τρανζίστορ διέλευσης είναι στη γη (VΓ = 

0). Αφού VΒ = 0 το τρανζίστορ διέλευσης δεν άγει και άρα 

το τρανζίστορ αποθήκευσης παραμένει αφόρτιστο. 

0 1 

Η αρχική κατάσταση της πηγής του τρανζίστορ διέλευσης 

είναι η ίδια, αλλά σε αυτή την περίπτωση  το τρανζίστορ 

διέλευσης άγει, αφού VBΓ ≠ 0. Έτσι, το τρανζίστορ 

αποθήκευσης φορτίζεται. 

1 0 

Η πηγή του τρανζίστορ διέλευσης (σημείο Β) βρίσκεται σε 

υψηλότερο δυναμικό από την καταβόθρα (σημείο Γ). Το 

τρανζίστορ άγει κατά την ανάστροφη φορά, και έτσι 

εκφορτίζεται το τρανζίστορ αποθήκευσης. 

1 1 

Η πηγή και η καταβόθρα του τρανζίστορ βρίσκονται στο 

ίδιο δυναμικό, και έτσι το τρανζίστορ αποθήκευσης 

παραμένει φορτισμένο. 

Προφανώς, το παραπάνω κύτταρο μνήμης δεν είναι το μοναδικό κύτταρο δυναμικής 

πτητικής μνήμης [Waste and Eshraghian σελ 568], ούτε βέβαια και στατικής μνήμης 

[Waste and Eshraghian σελ 566]. Όμως, είναι το πιο κατάλληλο για μελέτη, στο πλαίσιο 

της σύνδεσης της λειτουργίας του MOSFET σε επίπεδο φυσικής και συνακόλουθα στη 
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δημιουργία στο μυαλό του αναγνώστη των αναλογιών συμπεριφοράς για τα μελλοντικά 

στοιχεία και διατάξεις. 

2.2.3.2 Χρήση του MOSFET σε μη πτητικές μνήμες – Τροποποίηση της 
μορφολογίας του MOSFET 
Η λογική της φόρτισης του πυκνωτή MOS ενός τρανζίστορ MOSFET υπάρχει και στην 

περίπτωση των μη πτητικών μνημών. Θα αναφέρουμε εν συντομία τη λειτουργία των 

μνήμων αποκλειστικά ανάγνωσης (Read-Only Memories – ROMs), αναφερόμενοι τόσο σε 

μη επαναπρογραμματιζόμενες μνήμες (όπου το MOSFET απαντάται με την κλασσική του 

μορφή της εικόνας 1.1), όσο και σε επαναπρογραμματιζόμενες μνήμες (όπου θα γίνει μια 

μικρή τροποποίηση της μορφολογίας του MOSFET). 

Στην εικόνα 1.14 παρουσιάζεται μια σχηματική αναπαράσταση μιας μη πτητικής μνήμης 

βασισμένη σε τρανζίστορ nMOS [Millman and Grabel σελ 294]. Κάθε κύτταρο μνήμης 

αποτελείται από ένα μόνο MOSFET. Παρατηρούμε ότι η εικόνα του κάθε κυττάρου 

μνήμης δε διαφέρει ιδιαίτερα, από αυτή που είδαμε στο κύτταρο της δυναμικής πτητικής 

μνήμης (εικόνα 1.13). Όπως όμως αναφέρθηκε στην αντίστοιχη παράγραφο, το MOSFET 

με το χρόνο χάνει το φορτίο του. Με ποιό τρόπο το φορτίο στις ROM δεν καταναλώνεται; 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. 

 

Σχήμα 1.14: Σχηματική αναπαράσταση ενός κυκλώματος μνήμης ROM [Millman and 
Grabel, σελ 294]. 
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Η πρώτη εκδοχή είναι η κλασσική εκδοχή της ROM, την οποία παρουσιάσαμε στο σχήμα 

1.14. Σε αυτήν τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Έτσι, 

κατασκευάζονται MOSFET, μόνο στα σημεία όπου θα αποθηκευτεί λογικό ‘0’. Όπου 

επιλεγεί κύτταρο μνήμης στο οποίο υπάρχει τρανζίστορ αυτό τίθεται σε κατάσταση 

αγωγής και με βάση το σχήμα 1.7 λειτουργεί ως κλειστός διακόπτης: η τάση στη γραμμή 

δεδομένων ‘μηδενίζεται’. Αντίθετα, όταν επιλεγεί κύτταρο μνήμης στο οποίο δεν υπάρχει 

τρανζίστορ, η γραμμή δεδομένων θα βρίσκεται σε κατάσταση λογικού ‘1’. Συνεπώς, η 

διάταξη δε βασίζεται στη μόνιμη αποθήκευση φορτίου, αλλά στην μόνιμη ύπαρξη της 

λογικής σχέσεως που θα παράγει την ανάλογη κατάσταση, όταν αυτή ζητηθεί. Η λογική 

αυτή σχέση αποφασίζεται μια μόνο φορά, τη στιγμή της κατασκευής. 

Η δεύτερη υλοποίηση είναι ουσιαστικά παραλλαγή της πρώτης. Σε αυτή, 

κατασκευάζονται όλα τα κύτταρα μνήμης με όλες τις δυνατές συνδέσεις. Κατά τη φάση 

της χρησιμοποίησης όμως, καταστρέφονται με κάποιο τρόπο οι συνδέσεις εκείνες που 

αντιστοιχούν σε κύτταρα μνήμης σε κατάσταση λογικού ‘1’. 

Αποθήκευση φορτίου έχουμε στις ηλεκτρικά επαναπρογραμματιζόμενες μνήμες 

αποκλειστικά ανάγνωσης (Electrically Erasable Progammable Read-Only Memories – 

EEPROMs ή E2PROMs). Στην περίπτωση αυτή η μορφολογία του MOSFET που 

χρησιμοποιείται για το κύτταρο μνήμης της ROM διαφέρει από αυτή του σχήματος 1.1 

(δες σχήμα 1.15). Το MOSFET που χρησιμοποιείται έχει μια δεύτερη, ηλεκτρικά 

απομονωμένη πύλη (αιωρούμενη πύλη – floating gate). Η πύλη αυτή απέχει από το 

κανάλι του MOSFET τέτοια απόσταση, ώστε αν εφαρμοστεί στην κανονική πύλη του 

τρανζίστορ θετική τάση, αρκετά (αλλά όχι πολύ) μεγαλύτερη από την τάση που 

αντιστοιχεί στο λογικό ‘1’, τότε θα αποθηκευτεί αρνητικό φορτίο στην αιωρούμενη πύλη 

του τρανζίστορ. Το φορτίο αυτό προέρχεται από φαινόμενο σήραγγας (tunneling) των 

ηλεκτρονίων του καναλιού. Στην κανονική λειτουργία του MOSFET το αποθηκευμένο 

αυτό φορτίο εμποδίζει την αποκατάσταση καναλιού και έτσι θέτει το κύτταρο μνήμης σε 

κατάσταση λογικού ‘1’. Εξετάζοντας το φαινόμενο από την σκοπιά τουτης 

χαρακτηριστικής μεταφοράς (ΙDS-VGS) του τρανζίστορ, η ύπαρξη ή όχι φορτίου στην 

αιωρούμενη πύλη προκαλεί το διαχωρισμό της καμπύλης σε δυο διαφορετικές καμπύλες, 

από τις οποίες η μια αντιστοιχεί στην κατάσταση λογικού ‘0’ και η άλλη στην κατάσταση 

λογικού ‘1’1. Η διαγραφή του περιεχομένου του κυττάρου μνήμης γίνεται πολύ εύκολα με 

                                            
1 Καλό θα ήταν ο αναγνώστης να έχει στο μυαλό του την παρατήρηση αυτή, όταν θα διαβάζει τα τμήματα 
που αναφέρονται στις νέες διατάξεις μνήμης, καθώς η ιδέα της διπλής κατάστασης αγωγής για μια τάση 
επιβιώνει στις περισσότερες των περιπτώσεων. 
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εφαρμογή αρνητικής τάσεως του ίδιου μεγέθους με την τάση εγγραφής στην πύλη του 

MOSFET. Εννοείται ότι στο σχεδιασμό του συστήματος σε κάθε κύτταρο μνήμης θα 

υπάρχει ένα από αυτά τα τροποποιημένα τρανζίστορ. 

 

Σχήμα 1.15: Το MOSFET αιωρούμενης πύλης [Millman and Grabel, σελ 304] 

2.3 Γιατί το MOSFET είναι τόσο πετυχημένο; 
Κλείνοντας την αναφορά μας στο υπάρχον βασικό ηλεκτρονικό στοιχείο, θα πρέπει να 

διερευνήσουμε τους λόγους της τεράστιας επιτυχίας του. Αυτό γίνεται για λόγους 

πληρότητας στην αναφορά μας για το MOSFET, αλλά κυρίως ως οδηγός για πιθανά 

χαρακτηριστικά που θα είναι σκόπιμο να αναζητηθούν στα προτεινόμενα μελλοντικά 

ηλεκτρονικά στοιχεία. 

Ο πρώτος λόγος επιτυχίας του ως βασικού ηλεκτρονικού στοιχείου θα μπορούσε να 

αναφερθεί η ποικιλία των εφαρμογών που μπορούν να υλοποιηθούν με τη 

χρησιμοποίησή του. Αυτός ο λόγος από μόνος του δεν είναι ικανός για να εξηγήσει την 

τεράστια χρήση του MOSFET, πρώτα γιατί το MOSFET δεν είναι το μοναδικό υπάρχον 

ηλεκτρονικό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό στοιχείο για τις 

προαναφερθείσες εφαρμογές [Millman and Grabel, Millman και Χαλκιάς, Δεληγιάννης a 

και b] και έπειτα γιατί δεν είναι προφανές το γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο 

στοιχείο ως βάση των ηλεκτρονικών εφαρμογών μας. Από την άλλη πλευρά επιμένοντας 

στον τομέα των εφαρμογών, το MOSFET, έχει δυο ξεκάθαρα πλεονεκτήματα σε σχέση με 

τους υπόλοιπους υπάρχοντες τύπους τρανζίστορ: το CMOS και το MOSFET 

αιωρούμενης πύλης. 

Με δεδομένη την έκταση που καταλαμβάνουν στην αγορά ηλεκτρονικών οι ψηφιακές 

εφαρμογές, το CMOS αποτέλεσε τον ‘άσο στο μανίκι’ για την επικράτηση του MOSFET 

ως του βασικού ηλεκτρονικού στοιχείου. Ο ουσιαστικός μηδενισμός της κατανάλωσης 

ενέργειας των λογικών κυκλωμάτων ήταν ικανός από μόνος του να καταστήσει το 

MOSFET κυρίαρχο, τουλάχιστον για τις ψηφιακές εφαρμογές. Από το σημείο αυτό και ως 
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τη συνολική επιβολή του MOSFET ως κυρίαρχου στοιχείου και για τις αναλογικές 

εφαρμογές, σημαντικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συστημάτων. 

Κατ’ αρχάς θα υπενθυμίσουμε ότι το MOSFET κατασκευάζεται με επιφανειακές 

διεργασίες. Οι διεργασίες αυτές είναι πιο εύκολες από τις αντίστοιχες διεργασίες όγκου 

που είναι απαραίτητες για την κατασκευή άλλων στοιχείων. Επίσης, ο σχεδιασμός 

συστημάτων με βασικό στοιχείο το MOSFET είναι πιο εύκολος και σχεδόν 

αυτοματοποιήμενος [Waste and Eshraghian σελ 39]. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η ευελιξία της ίδιας της μορφολογίας του 

στοιχείου, χαρακτηριστικό που δίνει λαβή για αποτελεσματικές λύσεις σε δύσκολα κατά τα 

άλλα προβλήματα σχεδιασμού συστημάτων. Αυτό έγινε ήδη εμφανές από τα MOSFET 

αιωρούμενης πύλης, τα οποία μας προμήθευσαν με μια αποτελεσματικά 

επαναπρογραμματιζόμενη μη πτητική μνήμη. 

2.4 Το μέλλον του MOSFET 
Το αδιαμφιβήτητο γεγονός της κυριαρχίας του MOSFET ως ηλεκτρονικού στοιχείου στη 

σύγχρονη αγορά της Μικροηλεκτρονικής, δε σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα είναι 

αιώνια. Η βιομηχανία της Μικροηλεκτρονικής βασίστηκε, και εξακολουθεί να βασίζεται, 

στην κανονική διαδοχή μιας σειράς ολοένα και μικρότερων εκδόσεων του MOSFET. Αυτή 

η διαδικασία της σμίκρυνσης είναι επιθυμητό να συνεχιστεί μέχρι το υπέρτατο όριό της, 

δηλαδή μέχρι της στιγμής που το μήκος καναλιού του MOSFET θα είναι μικρότερο των 

10nm. Όμως ότι είναι επιθυμητό δεν είναι πάντα και αυτό που συμβαίνει. Μια σειρά από 

κατασκευαστικές προκλήσεις περιμένουν απάντηση για την απρόσκοπτη συνέχιση της 

πορείας σμίκρινσης του MOSFET [ITRS 2005c, σελ 2-5]. 

Η σημαντικότερη πρόκληση αφορά την αντιμετώπιση του ρεύματος διαρροής, λόγω 

φαινομένου σήραγγας μέσω του διηλεκτρικού της πύλης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αυξάνει την κατανάλωση, ακόμη και στην κατάσταση 

αναμονής, εξουδετερώνοντας έτσι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του MOSFET. Η 

λύση που δόθηκε κατά την τελευταία γενιά ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ήταν η χρήση 

οξυνιτριδίου ως διηλεκτρικού πύλης, αντί για το οξείδιο που αποτελεί τη συνήθη επιλογή. 

Η επιλογή αυτή έγινε ώστε να αυξηθεί η διηλεκτρική σταθερά του μονωτικού της πύλης 

και να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (χωρητικότητα πύλης) με μεγαλύτερο 

πραγματικό πάχος διηλεκτρικού, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα του φαινομένου 

σήραγγας. Με δεδομένο ότι, το οξυνιτρίδιο προβλέπεται ότι δε θα είναι επαρκές μετά το 

α΄ τρίμηνο του 2006, είναι απαραίτητο να βρεθούν άλλα υλικά με ακόμη μεγαλύτερη 

διηλεκτρική σταθερά για να χρησιμοποιηθούν ως διηλεκτρικά. Γενικά, η διατήρηση 
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χαμηλής κατανάλωσης των ψηφιακών κυκλωμάτων είναι κρισιμη και πιθανότατα θα 

οδηγήσει σε αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς τα υλικά, αλλά και ως προς το σχεδιασμό 

των διατάξεων. 

Εκτός από τη διατήρηση χαμηλής κατανάλωσης, κρίσιμο είναι και η αύξηση της 

απόδοτικότητας των κυκλωμάτων μας. Πέραν της αναζήτησης λύσεων για την αύξηση 

της απόδοσης στα πλαίσια του σχεδιασμού των κυκλωμάτων, μια σειρά από θέματα που 

έχουν να κάνουν με την κατασκευή του MOSFET θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο 

άμεσο μέλλον. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ως παραδείγματα, τον μη επαρκή έλεγχο στην 

τοπική δόση εμφύτευσης (νόθευση), λόγω των στατιστικών διακυμάνσεων που είναι 

εμφανείς σε τέτοιες διαστάσεις και την ανάγκη μείωσης της αντίστασης σειράς μεταξύ 

πηγής και καταβόθρας. 

Η περαιτέρω σμίκρινση του MOSFET είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει τόσο σε χρήση 

νέων υλικών, όσο και νέων μορφολογιών του στοιχείου. Με άλλα λόγια έχει φθάσει η 

στιγμή να εκμεταλλευθούμε και την ευελιξία του MOSFET ως προς τη μορφή του για να 

ξεπεράσουμε τα διάφορα τεχνολογικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατα τη 

σμίκρινση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για τη βιομηχανία. Το στοίχημα 

για τη βιομηχανία είναι να προλάβει να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές μέχρι το 

2008 ή 2009, κάτι που μόνο προφανές δεν είναι και απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και 

υψηλό κόστος. 

Τα παραπάνω αποτελούν μόνο τις βραχυπρόθεσμες δυσκολίες της πορείας. Τέτοιου 

είδους προκλήσεις είναι βέβαιο ότι θα πρέπει αντιμετωπιστούν ως το τέλος. Δυο είναι τα 

ερωτήματα που πρέπει να απαντηθουν ως  προς την εξέλιξη της βιομηχανίας. Το πρώτο 

συνίσταται στο τί θα γίνει αν σε κάποιο από τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν ή σε 

αυτά που θα ανακύψουν μακροπρόθεσμα δε βρεθεί λύση. Η γενική άποψη είναι ότι 

ιστορικά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αν και πιθανόν κάποια στιγμή θα χρειαστεί να 

χαλαρώσουν λίγο οι χρονικές απαιτήσεις του νόμου του Moore, δηλαδή να επιβραδυνθεί 

η διαδικασία σμίκρυνσης. Από την άλλη πλευρά μια αρνητικότερη εξέλιξη δε μπορεί να 

αποκλειστεί. Τη στιγμή λοιπόν που θα ‘κολλήσουμε’ και δε θα είναι πλέον δυνατή η 

περαιτέρω μείωση των διαστάσεων, θα πρέπει να απαντηθεί το δεύτερο ερώτημα. Η 

βιομηχανία της Μικροηλεκτρονικής θα μετατραπεί σε κάτι στατικό (όπως η βιομηχανία 

χάλυβα ή τσιμέντου;), θα προσπαθήσει να επεκταθεί σε νέες εφαρμογές παντρεύοντας το 

MOSFET με άλλες διατάξεις ή θα μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο αντικαθιστώντας το βασικό 

της στοιχείο; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η παρούσα 

κατάσταση στην έρευνα πάνω σε νέες διατάξεις και αρχιτεκτονικές πέραν του MOSFET. 
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3 Προτεινόμενες ερευνητικές διατάξεις εκτός του MOS 

3.1 Προτεινόμενες αρχιτεκτονικές 
Από τη στιγμή που η έρευνα στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής ξεπερνά τη βελτίωση του 

MOSFET, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όχι μόνο για την εισαγωγή νέων 

καινοτόμων στοιχείων, αλλά ακόμη και για την αλλαγή της λογικής με την οποία 

κατασκευάζονται τα κυκλώματα. Με άλλα λόγια, εκτός των νέων στοιχείων θα εισαχθούν 

πιθανά και νέες αρχιτεκτονικές. Πέραν λοιπόν της κλασσικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή της 

αρχιτεκτονικής κυκλωμάτων που χρησιμοποιείται σήμερα (και ουσιαστικά τα τελευταία 30 

χρόνια), έχουν προταθεί μερικές ακόμη αρχιτεκτονικές ως βάση για την κατασκευή 

κυκλωμάτων με τα ερευνητικά προτεινόμενα νέα λογικά στοιχεία. Οι κυριότερες από 

αυτές είναι οι εξής: 

1. Τα κβαντικά κυψελωτά αυτόματα (Quantum Cellular Automata-QCA) 

2. Τα κυψελωτά μη γραμμικά δίκτυα (Cellular Non-linear Networks-CNN) 

3. Οι εμπνευσμένες από τη βιολογία αρχιτεκτονικές (Biologically Inspired Architectures) 

4. Οι αρχιτεκτονικές κβαντικού υπολογιστή (Coherent Quantum Computing 

Architectures) 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από την επιλεγόμενη αρχιτεκτονική 

(ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί η κλασσική αρχιτεκτονική), θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

κυκλώματα με ανοχή σε κατασκευαστικά σφάλματα (defect-tolerant implementations), 

λόγω των δυσκολιών κατασκευής που αναμένεται να αντιμετωπιστούν στη νανοκλίμακα 

[ITRS 2005b, σελ 35]. 

3.1.1 Κβαντικά κυψελωτά αυτόματα (Quantum Cellular Automata-QCA) 
Η λογική των κυψελωτών αυτόματων εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1940 ως μέρος της 

επιστήμης υπολογιστών [Kari (2005)]. Οι πρώτες υλοποιήσεις προτάθηκαν από τον Von 

Neumann και ήταν εμπνευσμένες από τη βιολογία. Ο Von Neumann θέλησε να διεξάγει 

μια έρευνα πάνω σε υπολογιστικές μηχανές που θα ήταν ανάλογες με τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο και στις οποίες οι μονάδες μνήμης και υπολογισμών δε θα ήταν χωρισμένες 

μεταξύ τους. Επίσης, οι συγκεκριμένες υπολογιστικές μηχανές θα έπρεπε να είναι ικανές 

να εκτελέσουν πολλούς παράλληλους υπολογισμούς. Ακολουθώντας υποδείξεις του 

S.Ulam, πρότεινε ότι τέτοιου είδους μηχανές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από ένα 

σύστημα αποτελούμενο από έναν διδιάστατο δίκτυο μηχανών πεπερασμένων 

καταστάσεων οι οποίες ονομάζονται κυψέλες ή κύτταρα (cells). Οι κυψέλες διασυνδέονται 

μέσω της τοπικής φυσικής αλληλεπίδρασής τους (Για μια εκτενή περίληψη των 
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μαθηματικών αρχών, βλέπε [Kari (2005)]). Η παραπάνω περιγραφόμενη προσέγγιση έχει 

πολλάκις εφαρμοστεί σε επίπεδο λογισμικού για προσομοιώσεις φυσικών και βιολογικών 

συστημάτων. Στις παρακάτω αναφορές θα βρείτε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, 

τέτοιων προσομοιώσεων [Sirakoulis-et.al. (2005), Shimoura-et.al. (2005), Sirakoulis-et.al. 

(2003)a, Tomassini and Perrenoud (2001), Mahnke-et.al. (2005), Ito (2005)], όπως και 

μια μέθοδο για την υλοποίηση μικροεπεξεργαστών ειδικού σκοπού που θα υλοποιούν 

αλγορίθμους QCA [Sirakoulis-et.al. (2003)b]. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η ιδέα πέρασε και σε κυκλωματικό επίπεδο. Η πρώτη επίδειξη 

QCA έγινε το 1992 [Lent-et.al. (1993)]. Η φυσική υλοποίηση ενός QCA δε διαφέρει από 

την αρχική πρόταση του Von Neumann. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η επιλογή του 

τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι κυψέλες και η ταυτότητα των κυψελών. Βασικό 

πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι δε χρειάζονται διασυνδέσεις υπό τη 

μορφή καλωδίων για την προώθηση της πληροφορίας εντός του κυκλώματος [ITRS 

2005b, σελ 36]. Παρ’ όλα αυτά η κατασκευή τέτοιων δομών δεν είναι απαραίτητα και πιο 

εύκολη από αυτή ενός συστήματος κλασσικής αρχιτεκτονικής, λόγω της δυσκολίας 

κατασκευής των ίδιων των κυψελίδων. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κυκλώματα 

QCA έχει επιδειχθεί ενίσχυση ισχύος χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ρολογιού [Timler 

and Lent (2002)]. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού επιτρέπει την οδήγηση 

πολλών εξόδων από ένα στοιχείο του κυκλώματος. 

3.1.2 Κυψελωτά μη γραμμικά δίκτυα (Cellular Non-linear Networks-CNN) 
Η αρχιτεκτονική των κυψελωτών μη γραμμικών ή νευρωνικών δικτύων (Cellular Non-

linear Networks-CNN) έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την αρχιτεκτονική των κβαντικών 

κυψελωτών αυτόματων. Κατ’ αρχάς, και στην περιπτωση των CNN η ιδέα δεν ξεκινά από 

τη Μικροηλεκτρονική, αλλά από την επιστήμη υπολογιστών. Έπειτα, και στις δυο 

αρχιτεκτονικές υπάρχει το στοιχείο των ανεξάρτητων κυψελίδων, οι οποίες 

αλληλεπιδρούν τοπικά. Αυτό που κάνει τα CNN να διαφέρουν από τα QCA είναι ότι οι 

μεταβλητές κατάστασης της κάθε κυψελίδας είναι αναλογικές. Η βασική ιδέα της 

λειτουργίας των CNN είναι η εξής [Toth-et.al. (1996), ITRS 2005b σελ 36]: Κάθε μεταβολή 

της κατάστασης μιάς κυψελίδας αποθηκεύεται σε έναν πίνακα συμπεριφοράς (template). 

Με άλλα λόγια, ο πίνακας συμπεριφοράς περιέχει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ μιας κυψελίδας και των πλησιέστερων γειτόνων της. Μια 

συνάρτηση κλωνοποίησης (cloning function) περιέχει την πληροφορία για τη χωρική 

μεταβολή του πίνακα συμπεριφοράς, καθώς και την απόκριση του δικτύο στις οριακές και 

στις αρχικές συνθήκες. Ο προγραμματισμός του δικτύου συνίσταται στον προσδιορισμό 
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της δυναμικής μιας κυψελίδας, δηλαδή των μεταβλητών κατάστασης αυτής, του πίνακα 

συμπεριφοράς, καθώς και της συνάρτησης κλωνοποίησης. Η λογική αυτή στηρίζεται σε 

απλά και επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία και άρα είναι ιδιαίτερα απλή, τουλάχιστον στο 

προγραμματιστικό κομμάτι της. 

Η αρχιτεκτονική των κυψελωτών μη γραμμικών δικτύων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

αρκετά μεγάλο φάσμα εφαρμογών, όπως στην προσομοίωση φυσικών προβλημάτων 

(π.χ. προσομοίωση της διάχυσης) ή βιολογικών προβλημάτων (π.χ. προσομοίωση 

λειτουργιών νευρικού συστήματος). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπλουτίσει 

τη συνήθη λογική της άλγεβρας Boole, αφού πέρα από τις συνήθεις συναρτήσεις αυτής, 

με χρήση CNN είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και πιο πολύπλοκες συναρτήσεις, όπως 

πύλες πλειοψηφίας (majority gates) ή πολυπλέκτες [ITRS 2003b, σελ 36]. Πάντως θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι οι ως τώρα παρουσιαζόμενοι αλγόριθμοι εφαρμογής των CNN 

περιορίζονται σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας (Μια συλλογή τέτοιων δημοσιεύσεων 

ακολουθεί στις επόμενες αναφορές [Morfu (2005), Amanatidis-et.al. (2004), Vilariño-et.al. 

(2003), Arena-et.al. (2003), Milanova and Büker (2000), Vilariño-et.al. (1998), Szirani 

(1997)]). Προτάσεις για την υλοποίηση των CNN έχουν γίνει με χρησιμοποίηση διαφόρων 

στοιχείων, όπως κοινών VLSI κυκλωμάτων [Wen-et.al. (1994), Sziráni (1997)], διατάξεων 

κβαντικών τελειών [Toth-et.al. (1996)], τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου [Ferry-et.al. (2001)] ή 

διόδων κβαντικού συντονισμού [Haenggi-et.al. (2000)]. 

3.1.3 Βιολογικά εμπνευσμένες αρχιτεκτονικές (Biologically Inspired 
Architectures) 
Η χρήση βιολογικών μορίων για τη λύση μαθηματικών ή φυσικών προβλημάτων 

αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Adleman [Adleman (1994)]. Η κεντρική ιδέα στη 

χρήση τέτοιων αρχιτεκτονικών δεν περιορίζεται στη χρήση βιολογικών μορίων. Έτσι, οι 

βιολογικά εμπνευσμένες αρχιτεκτονικές προσομοιώνουν τη λογική λειτουργία, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στα βιολογικά συστήματα1. Σε αυτές, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η 

επεξεργασία της πληροφορίας υφίσταται συνεχή επανοργάνωση ανάλογα με το σκοπό 

που πρέπει να επιτευχθεί από το σύστημα. Αν εξετάσουμε ως παράδειγμα τη στοιχειώδη 

μονάδα ζωής, το κύτταρο, θα παρατηρήσουμε ότι διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

ενός συστήματος επίλυσης προβλημάτων προσανατολισμένου προς τον σκοπό, δηλαδή 

ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, αυτονομία, ικανότητα αντίληψης και 

αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Παρατηρώντας περαιτέρω την οργάνωση της ζωής, 

                                            
1 Με πιο εξελιγμένη μορφή αυτής τη λειτουργία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος. 
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θα πρέπει να προσέξει την κομψότητα ως προς το ‘προγραμματιστικό μέρος’: Όλη η 

πληροφορία είναι κωδικοποιημένη με τη χρήση μόνο τεσσάρων ‘εντολών’, των βάσεων 

του δεσοξυριβόζον νουκλεϊνικού οξέος (DNA). Προφανώς και η προσομοίωση της 

αρχιτεκτονικής των ζώντων οργανισμών στα υπολογιστικά συστήματα θα είχε τεράστια 

πλεονεκτήματα, τόσο ως προς την κατανάλωση ενέργειας όσο και προς την ικανότητα 

επεξεργασίας της πληροφορίας. 

Ατυχώς, οι συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές είναι ακόμη στο στάδιο της σύλληψης. Αρκετή 

δουλειά έχει επιδειχθεί στο προγραμματιστικό μέρος των συστημάτων, στο πώς για 

παράδειγμα μπορούμε να λύσουμε με το DNA διάφορα προβλήματα [Ho (2005), Wang 

and Yang (2005), Lee-et.al. (2004), Leier-et.al. (2000)] ή γενικότερα στο ποιό θα είναι το 

μοντέλο των αλγορίθμων σε τέτοιου είδους υπολογιστικά συστήματα [Czeizler and 

Czeizler (2006), Guo-et.al. (2005), Soloveichik and Winfree (2005), Qiu and Lu (2003), 

Kari (2001)]. Αντίθετα, στον τομέα του υλικού, η πρόοδος δεν είναι μεγάλη και 

περιορίζεται σε θεωρητικές υποδείξεις για το πώς θα μπορούσαν να λειτουργούν κάποια 

στοιχεία (π.χ. για το θεωρητικό μοντέλο της λειτουργίας μιας βιολογικής πύλης NAND, 

βλέπε [Liu-et.al. (2004)]), δοκιμές των προτεινόμενων αλγορίθμων και διατάξεων σε 

δοκιμαστικό σωλήνα [Lee-et.al. (2004), Leier-et.al. (2000), Kashiwamura-et.al. (2005)] ή 

θεωρητικούς υπολογισμούς για τις ηλεκτρονικές καταστάσεις και τη μεταφορά φορτίου σε 

αλυσίδες DNA [De Oliveira-et.al. (2006), Fritsch-et.al. (2006), Rink-et.al. (2006)]. Αν και η 

πρόοδος στην επιστήμη της βιολογίας είναι τεράστια τα τελευταία χρόνια 

(αποκρυπτογράφηση DNA, γενετικές θεραπείες κλπ), εξακολουθεί να υπάρχει ένα 

έλλειμα γνώσεων (όπως λ.χ. έδειξε το πείραμα της κλωνοποίησης – Η κλωνοποίηση σαν 

διαδικασία ήταν επιτυχής, αλλά ο κλώνος γηράσκει με ταχύτερους ρυθμούς από το 

μητρικό άτομο) που είναι απαραίτητες για την κατασκευή συστημάτων που να ομοιάζουν 

με τα βιολογικά. Πάντως, η προφανής πορεία για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είναι 

η επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η Φύση λύνει τα προβλήματα (βλέπε για ένα 

παράδειγμα [Landweber and Kari (1999)]) και ο συνδυασμός αυτής της γνώσης με τις 

τελευταίες προόδους της Γενετικής (εφ’ όσων χρησιμοποιηθούν βιολογικά μόρια για την 

κατασκευή του συστήματος) αλλά και της Χημείας (σε κάθε άλλη περίπτωση). 

Συμπερασματικά, οι βιολογικά εμπνευσμένες αρχιτεκτονικές φαίνεται να είναι πολύ 

μακριά από την πρακτική εφαρμογή τους και επιπρόσθετα, δεν είναι εμφανής, ο τρόπος 

με τον οποίο θα μπορούσαν να συνδυαστούν με την υπάρχουσα τεχνολογία. Μεγαλύτερη 

ερευνητική προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί, αν είναι επιθυμητό η ιδέα να βρει 

κάποτε το δρόμο της εμπορικής εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η 
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πιθανότητα ανάπτυξης εμπορικού προϊόντος τοποθετείται χρονικά τελευταία σε σχέση με 

τις υπόλοιπες προτεινόμενες αρχιτεκτονικές. 

3.1.4 Αρχιτεκτονική κβαντικών υπολογιστών (Coherent Quantum Computing) 
Η χρήση του σπιν για την αποθήκευση πληροφορίας δεν είναι κάτι καινούριο για τη 

Μικροηλεκτρονική, αφού χρησιμοποιείται ήδη στην τεχνολογία κατασκευής σκληρών 

δίσκων [Paul (2001)]. Έτσι, είναι απολύτως φυσιολογική και η εξέταση της ιδέα 

χρησιμοποίησης του σπιν για την επεξεργασία πληροφορίας. Μια πρώτη εκδοχή αυτής 

της ιδέας συνίσταται στην αναπαραγωγή των τυπικών υπολογιστικών συστημάτων, όπου 

το λογικό ‘μηδέν’ και το λογικό ‘ένα’ θα αναπαριστώνται με ένα σπιν που θα είναι 

αντιπαράλληλο ή παράλληλο αντίστοιχα με ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο [Datta and Das 

(1990), Bandyopadhyay (2005)]. Σε φυσικό επίπεδο η πληροφορία, δηλαδή το σπιν, είναι 

αποθηκευμένο σε μια κβαντική τελεία [Bandyopadhyay (2005)]. Η συγκεκριμένη χρήση 

του σπιν για την κατασκευή συστημάτων κλασσικής αρχιτεκτονικής δεν είναι η καλύτερη 

δυνατή, λόγω του γεγονότος ότι τα παραγόμενα συστήματα δε μπορούν να 

ανταγωνιστούν τα ήδη υπάρχοντα κλασσικά συστήματα που κατασκευάζονται με τα 

τρανζίστορ [Bandyopadhyay and Cahay (2004)] 

Μια πιο προωθημένη ιδέα είναι η κατασκευή ενός ‘κβαντικού υπολογιστικού συστήματος’ 

[Georgeot (2006)]. Σε αυτό η πληροφορία θα επεξεργάζεται και αποθηκεύεται με χρήση 

των κβαντικών δυαδικών ψηφίων (quantum bits-qubits), τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο 

από μια κατάλληλη υπέρθεση των δυο καταστάσεων του σπιν [Georgeot (2006), 

Bandyopadhyay (2005)]. Με άλλα λόγια η πληροφορία βρίσκεται και μεταφέρεται από την 

φάση της κβαντικής κατάστασης του σπιν [ITRS 2005b σελ 38]. Διάφορα στοιχεία έχουν 

προταθεί για την υλοποίηση των κβαντικών υπολογιστών, όπως κβαντικές τελείες 

[Beham-et.al. (2003), Vrijen-et.al. (2000), Kane (1998), Blick-et.al. (2003), De Rinaldis-

et.al. (2002), Bonadeo-et.al. (1998)], υπεραγώγιμες διατάξεις [Pashkin-et.al. (2005), Zhou 

and Mizel (2005), Migliore-et.al. (2003), Amin-et.al. (2002), Tsai-et.al (2002)], ημιαγωγικές 

διατάξεις [Kentsch-et.al. (2006), Schenkel-et.al. (2006), Mitic-et.al. (2005)], φωτονικές 

διατάξεις [Shields (2002)], διατάξεις μαγνητικού συντονισμού [Itoh (2005), Bonk-et.al. 

(2005), Das-et.al (2005), Kitazawa-et.al. (2002), Cory-et.al. (1998), Mani-et.al. (2002)], 

ακόμη και μονοδιάστατες δομές [Qiao-et.al. (2005)], αλλά και μόρια [Suzuki-et.al. (2005)]. 

Στις παραπάνω διατάξεις έχει ήδη επιδειχθεί μια πρώτη ικανότητα υπολογισμών, 

φθάνοντας τουλάχιστον στο επίπεδο λογικών κβαντικών πυλών. Τέλος, έχουν προταθεί 

και βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, εντελώς καινούριες διατάξεις, τα τρανζίστορ σπιν, τις 

οποίες και θα εξετάσουμε στην αντίστοιχη υποπαράγραφο των νέων λογικών στοιχείων. 
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Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να επιλυθούν διάφορα προβλήματα, έτσι ώστε να 

κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα έχει να 

κάνει με την αποσύζευξη του σπιν (decoherence) που οδηγεί στην απώλεια 

πληροφορίας. Διαφορετικές τιμές χρόνου αποσύζευξης ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενο 

λογικό στοιχείο εμφανίζονται στη βιβλιογραφία και γενικά καταβάλλεται προσπάθεια για 

τη μέτρηση αυτής σε κάθε διάταξη (ενδεικτικό παράδειγμα μέτρησης σε ημιαγώγιμες 

διατάξεις [Fanciulli-et.al. (2003)]), όπως επίσης και θεωρητικής μελέτης του προβλήματος 

[Ashhab-et.al. (2006)]. Επίσης βασικό είναι το πρόβλημα των διασυνδέσεων, του τρόπου 

δηλαδή, με τον οποίο θα διαδίδεται η πληροφορία τόσο εντός, όσο και εκτός του 

κβαντικού υπολογιστικού συστήματος. Ο αναγνώστης που επιθυμεί να βρει μια πιο 

λεπτομερή, συγκεντρωτική αναφορά του τι έχει επιτευχθεί, αλλά και ποιές είναι οι 

προοπτικές για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να ανατρέξει στην Έκθεση 

Διεθνούς Εξέλιξης για την Κβαντική Πληροφορική και Τεχνολογία (Quantum Information 

Science and Technology Roadmap) [QIST (2004)]. 

3.2 Λογικά στοιχεία 
Πέραν των νέων αρχιτεκτονικών, είναι ίσως πιο σημαντικό να εξεταστεί η ταυτότητα των 

νέων στοιχείων και διατάξεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε ως βασικά στοιχεία 

των νέων αρχιτεκτονικών ή και ως λογικά στοιχεία ή στοιχεία μνήμης σε διατάξης 

κλασσικής αρχιτεκτονικής. Θα πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι η έμπνευση των 

ερευνητών στην παραγωγή νέων διατάξεων και στοιχείων ήταν και είναι αξιοζήλευτη. 

Αποτέλεσμα αυτής είναι η πρόταση πολλών διαφορετικών ειδών νέων διατάξεων, όπως: 

1. Μονοδιάστατων δομών (νανοσωλήνες άνθρακα και διατάξεις νανοσυρμάτων) 

2. Διατάξεων κβαντικού συντονισμού 

3. Υπεραγώγιμων διατάξεων 

4. Διατάξεων Κβαντικών Κυψελωτών Αυτόματων 

5. Τρανζίστορ σπιν 

6. Μοριακών διατάξεων 

Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στις παραπάνω διατάξεις (εκτός των μοριακών 

που θα εξεταστούν χωριστά στο επόμενο κεφάλαιο), καθώς και σε διατάξεις μνημών που 

βασίζονται σε τελείως διαφορετικά στοιχεία από το MOSFET (και δεν αποτελούν απλή 

τροποποιήση της μορφολογίας αυτού). 
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3.2.1 Μονοδιάστατες δομές 
Οι μονοδιάστατες δομές εμφανίζονται, λίγο ως πολύ, ως συνέπεια της σμίκρυνσης του 

MOSFET. Το MOSFET είναι ένα κανάλι αγωγιμότητας που ελέγχεται από το πεδίο ενός 

πυκνωτή, με την ένταση του πεδίου κάθετη προς το κανάλι αγωγιμότητας. Η εξέλιξη της 

Μικροηλεκτρονικής προβλέπει ότι οι διαστάσεις του MOSFET θα πέσουν στα μερικά nm. 

Τί ποιό προφανές λοιπόν από το να χρησιμοποιηθούν ως κανάλι αγωγιμότητας δομές 

που ήδη έχουν νανομέτρικές διαστάσεις, όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα και τα κβαντικά 

σύρματα; Η ερευνητική εξέλιξη της αρχικής ιδέας οδήγησε στη χρήση των μονοδιάστατων 

δομών και σε άλλου είδους αρχιτεκτονικές [ITRS 2005b, σελ 16]. 

3.2.1.1 Νανοσωλήνες άνθρακα (Carbon nanotubes) 

3.2.1.1.1 Περιγραφή, ηλεκτρονική δομή και ηλεκτρικές ιδιότητες των 
νανοσωλήνων άνθρακα 

Οι νανοσωλήνες άνθρακα (Carbon NanoTubes-CNT) παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά 

από τον Iijima κατά τη διάρκεια μιας μελέτης δειγμάτων άνθρακα με ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolusion Transmission 

Electron Microscopy-HRTEM) [Iijima (1991)]. Χωρίζονται ανάλογα με τη μορφή του 

τοιχώματος τους σε νανοσωλήνες άνθρακα απλού τοιχώματος (Single-Wall CNTs-

SWCNT) και νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος (Multi-Wall CNTs-MWCNT). 

Ένας SWCNT μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τέλειος κύλινδρος που έχει προκύψει από 

κατάλληλη δίπλωση ενός επιπέδου γραφίτη. 

  

α. β. 

Σχήμα 1.16: α. Κρυσταλλικό επίπεδο γραφίτη με τα μοναδιαία διανύσματα αυτού. Η γκρι 
ταινία δείχνει τα άτομα που συμμετέχουν στο σχηματισμό του νανοσωλήνα. β. Ο 

σχηματιζόμενος νανοσωλήνας [Waser σελ 475] 

Στο σχήμα 1.16 παρουσιάζεται ο κατάλληλος τρόπος δίπλωσης του επιπέδου του 

γραφίτη. Το επίπεδο του γραφίτη που είναι οργανωμένο κατά εξάγωνα φαίνεται μαζί με 
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τα μοναδιαία διανύσματά του στο σχήμα 1.16α. Για να μην παρουσιάζονται ατέλειες στον 

παραγόμενο κύλινδρο θα πρέπει το διάνυσμα περιφερείας, δηλαδή το διάνυσμα που 

ενώνει δυο θέσεις του επιπέδου που μετά τη δίπλωση καταλήγουν στην ίδια θέση του 

νανοσωλήνα, να είναι γραμμικός συνδυασμός των μοναδιαίων διανυσμάτων του 

επιπέδου του γραφίτη. Πρέπει δηλαδή: 

h 1 2C n a m a= ⋅ + ⋅  (Εξίσωση 1.33) 

Με βάση την παραπάνω περιγραφόμενη εικόνα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

ηλεκτρονική δομή ενός SWCNT, άρα και οι ηλεκτρικές του ιδιότητες, θα προκύψουν από 

τη διδιάστατη ηλεκτρονική δομή του γραφίτη. Αυτή έχει υπολογιστεί θεωρητικά από τον 

Wallace [Wallace (1947)] και περιγράφεται από την εξίσωση: 

( )
1
2

y y2x
x y 0

k k3 kE k ,k 1 4cos cos 4cos
2 2 2

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⋅α ⋅α⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅α
= ±γ ⋅ + ⋅ +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦  

 (Εξίσωση 1.34) 

, όπου το γ0 είναι το ολοκλήρωμα επικάλυψης μεταξύ των πλησιέστερων γειτόνων, 

α=0.246nm η πλεγματική σταθερά του γραφίτη, το δε πρόσημο δηλώνει τη ζώνη 

αγωγιμότητας (+) ή σθένους (-). 

Στο σχήμα 1.17 παρουσιάζεται σχηματικά η παραπάνω εξίσωση, μαζί με την εξαγωνική 

πρώτη ζώνη Brillouin του γραφίτη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στην τυχαία 

διεύθυνση ΓΜ τα ηλεκτρόνια έχουν να υπερπηδήσουν ένα ενεργειακό χάσμα, όπως 

συμβαίνει στους ημιαγωγούς, ενώ αντίθετα κατά τις διευθύνσεις ΓΚ, οι οποίες ενώνουν το 

κέντρο της ζώνης Brillouin με τις κορυφές αυτής τα ηλεκτρόνια είναι ελεύθερα και ο 

γραφίτης παρουσιάζει μεταλλική συμπεριφορά.Για τον υπολογισμό της ηλεκτρονικής 

δομής ενός SWCNT, θα πρέπει, εκτός της εξίσωσης 1.24, να λάβουμε υπόψη των 

περιορισμό των ηλεκτρονίων στην περιφέρεια του κυλίνδρου που σχηματίζεται. Ο 

περιορισμός αυτός εκφράζεται μαθηματικά από τη συνοριακή συνθήκη [Avouris (2002)]: 

hk C 2 l= π ⋅i  (Εξίσωση 1.35) 

, όπου l ακέραιος. Ακολουθώντας την πλήρη μαθηματική ανάλυση των Dresselhaus και 

Mintmire [Dresselhaus-et.al. (1992), Mintmire-et.al. (1992)] καταλήγουμε τελικά στο 

συμπέρασμα ότι οι SWCNT που υπακούν στη σχέση: 

n m 3i− =  (Εξίσωση 1.36) 
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, όπου i ακέραιος και n, m οι ακέραιοι που εμφανίζονται στην εξίσωση 1.34, 

παρουσιάζουν μεταλλική συμπεριφορά. Όλοι οι υπόλοιποι SWCNT παρουσιάζουν 

συμπεριφορά ημιαγωγού. Η κατάσταση είναι κάπως περίπλοκη για τους MWCNT. 

Επειδή, αυτοί αποτελούνται από πολλούς ομόκεντρους SWCNT, καθένας από τους 

οποίους διατηρεί τη συμπεριφορά του, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στατιστικά θα 

υπάρχει ένας μεταλλικός νανοσωλήνας που θα βραχυκυκλώνει το όλο σύστημα 

καθιστώντας τον MWCNT μεταλλικό [Waser σελ 478]. Κάποιες μελέτες, πάντως, 

υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά των MWCNT για χαμηλές ενέργειες ακολουθεί την 

συμπεριφορά του εξωτερικού νανοσωλήνα [Schöenenberger-et.al. (1999)]. 

 

Σχήμα 1.17: Σχηματική παράσταση των ενεργειακών ζωνών του γραφίτη. Στο κάτω 
μέρος της εικόνας δεικνύεται η εξαγωνική α΄ ζώνη Brillouin αυτού. [Waser σελ 476] 

Λόγω του περιορισμού των ηλεκτρονίων στην περιφέρεια του νανοσωλήνα, αλλά και της 

διατήρησης ενέργειας και ορμής του συστήματος, η πιθανότητα σκέδασης των 

ηλεκτρονίων περιορίζεται σημαντικά [Avouris (2002)]. Έτσι, ο CNT χαρακτηρίζονται 

γενικά από βαλλιστική αγωγιμότητα, που χαρακτηρίζεται από μια αγωγιμότητα Landauer: 
22eG 2

h
= ⋅

 (Εξίσωση 1.37) 

, όπου το κλάσμα δεν είναι τίποτε άλλο από το κβάντο της αγωγιμότητας και ο παράγων 

2 υπάρχει γιατί η αγωγιμότητα επιτρέπεται για δυο κατευθύνσεις. Έχει υπολογιστεί ότι το 

μήκος ελεύθερης διαδρομής των ηλεκτρονίων είναι της τάξης των μερικών μm [Frank-

et.al. (1998)], μήκος υπεραρκετό για την κατασκευή μικροηλεκτρονικών διατάξεων με 

κανάλι απαλλαγμένο από παράγοντες σκέδασης. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει τελικά να 

υπολογιστούν οι διαφορετικοί παράγοντες σκέδασης των ηλεκτρονίων, δηλαδή η 
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σκέδαση από τις ταλαντώσεις του πλέγματος, από τα άλλα ηλεκτρόνια και από τυχόν 

πλεγματικές ατέλειες1. 

3.2.1.1.2 Τεχνολογία και διατάξεις νανοσωλήνων άνθρακα 
Η περίπλοκη ηλεκτρική συμπεριφορά των MWCNT αποθαρρύνει τη χρήση τους ως 

δομικών στοιχείων νανοδιατάξεων. Έτσι, η προσοχή στρέφεται κυρίως στους SWCNT. 

Έχουν περιγραφεί διάφοροι τρόποι για να παραχθούν νανοσωλήνες άνθρακα μονού 

τοιχώματος [Waser σελ 482-484]. Στις περισσότερες μεθόδους όμως παράγεται ένας 

μεγάλος αριθμός SWCNT με διασπορά ως προς τη διάμετρο αλλά και ως προς το 

διάνυσμα περιφερείας. Δυο είναι οι τρόποι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

την κατασκευή νανοδιατάξεων. Η χημική εναπόθεση από ατμό (Chemical Vapor 

Deposition-CVD) και η επανακρυστάλλωση φουλερενίων. 

Η χημική εναπόθεση από ατμό για την παραγωγή νανοσωλήνων άνθρακα εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά το 1998 [Kong-et.al. (1998)]. Σε αυτή γίνεται in situ εναπόθεση 

μεμονωμένων SWCNT σε ορισμένες με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης θέσεις πάνω σε 

δισκίο Si. Το γεγονός της εναπόθεσης ενός SWCNT σε μια συγκεκριμένη θέση πάνω σε 

δισκίο Si έχει ορισμένα προφανή πλεονεκτήματα όσον αφορά στη δυνατότητα 

κατασκευής πρωτότυπων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από νανοσωλήνες άνθρακα. 

Από την άλλη πλευρά, η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης είναι μια υπερβολικά αργή 

διεργασία. Έτσι, στην υποτιθέμενη περίπτωση της βιομηχανικής χρησιμοποίησης της 

συγκεκριμένης μεθόδου παραγωγής SWCNT θα πρέπει να ανεχθούμε μια αρκετά μεγάλη 

καθυστέρηση στο ρυθμό παραγωγής κυκλωμάτων, πράγμα προφανώς ασύμφορο. 

Η επανακρυστάλλωση φουλερενίων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από μια ερευνητική 

ομάδα της IBM Ζυρίχης [Schlitter-et.al. (2001)]. Εναλλασσόμενα στρώματα Ni και C60 

εξαχνώθηκαν και ο ατμός εναποτέθηκε σε δισκίο Si σχηματίζοντας κατακόρυφους 

δοκούς. Όταν το δείγμα θερμάνθηκε στους 950°C υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου 

έντασης 1.5Τ, σχηματίστηκαν πανομοιότυποι μεταξύ τους SWCNT. 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα τεχνική για την παραγωγή SWCNT είναι το διαδοχικό ‘κάψιμο’ 

των εξωτερικών κελυφών MWCNT που έχουν ήδη τοποθετηθεί ανάμεσα σε ηλεκτρικές 

επαφές, μέσω της διέλευσης μεγάλου ρεύματος [Collins-et.al., (2001)]. 

                                            
1 Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται σχετικά μπορεί να μελετήσει τις εξής αναφορές: 
[Saito-et.al. (1998), Balents and Fisher (1997), McEuen-et.al. (1999), Jishi-et.al (1993), Yao-et.al. (2000)] 
καθώς και τις σελίδες 478-481 του Waser. 
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Χρησιμοποιώντας μια από τις παραπάνω τεχνικές μπορεί κανείς να κατασκευάσει 

τρανζίστορ επίδρασης πεδίου με κανάλι από ημιαγώγιμο νανοσωλήνα άνθρακα (Carbon 

Nanotube FET-CNFET). Η πιο απλή μέθοδος κατασκευής είναι η χρήση ενός 

οξειδωμένου δισκίου ως πύλης. Πάνω σε αυτό κατασκευάζονται δυο μεταλλικές επαφές 

τις οποίες ενώνει ηλεκτρικά ένας νανοσωλήνας άνθρακα (σχήμα 1.18). Η διάταξη αυτή 

έχει την πύλη στην αντιδιαμετρική θέση από τα συμβατικά FET και ως εκ τούτου 

προκύπτουν αρκετά μειονεκτήματα απόδοσης (Μεγάλη επιφάνεια πύλης, ηλεκτροδίων 

πηγής και καταβόθρας και συνακόλουθα, ανάγκη για μεγάλο πάχος οξειδίου πύλης και 

υψηλές τιμές εφαρμοζόμενων τάσεων). Προτιμήθηκε όμως αρχικά επειδή είναι πολύ 

εύκολη στην κατασκευή της. Το γεγονός αυτό αυξάνει την ποσότητα αναφορών σχετικών 

με την κατασκευή αυτής της δομής (βλέπε π.χ. [Tans-et.al. (1998), Kong-et.al. (1998), 

Martel-et.al. (1998)]). Ακόμη και χρησιμοποιώντας αυτές τις απλές δομές, τα 

χαρακτηριστικά των κατασκευαζόμενων FET είναι ικανοποιητικά ειδικά αν χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή η μέθοδος με το ‘κάψιμο’ (εξάχνωση μέσω διέλευσης ηλεκτρικού 

ρεύματος υψηλής τιμής) των εξωτερικών περιβλημάτων ενός MWCNT [Avouris (2002)]. 

Προφανώς καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να λάβει κανείς αν κατασκευαστεί ένα 

CNTFET με μορφολογία ανάλογη αυτής του τυπικού MOSFEΤ. Μάλιστα, τα 

αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι κοντά σε σχέση με τα MOSFET [Wind-et.al. (2002), 

Hoenlein-et.al (2003)], αν και προφανώς έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία (CNTFET) με 

πολύ μεγαλύτερο μήκος καναλιού από τα σύγχρονα MOSFET. 

 

Σχήμα 1.18: Σχηματικό ενός τρανζίστορ επίδρασης πεδίου με την πύλη κάτω από τον 
CNT που παίζει το ρόλο του καναλιού (back-gate CNTFET) [Waser σελ 491] 

Προσπαθώντας να υλοποιήσει κάποιος τα κυκλώματα της κλασσικής αρχιτεκτονικής 

χρησιμοποιώντας διαφορετικό από το MOSFET στοιχείο, θα πρέπει οποσδήποτε να 

υλοποιήσει τη λογική CMOS. Άρα, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να 

κατασκευάσουμε και τους δυο τύπους τρανζίστορ με CNT. Αυτό αρχικά ήταν ένα 
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πρόβλημα, μιας και τα CNTFET που αρχικά κατασκευάστηκαν ήταν όλα τύπου p, αν και 

δεν είχε γίνει κάποια νόθευση στον CNT. Εφαρμόζοντας τη λογική των MOSFET στα 

CNTFET, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο CNT νοθεύεται από το O2, κατά την 

έκθεσή του στην ατμόσφαιρα [Collins-et.al. (2000), Sumanasekera-et.al. (2000), Bradley-

et.al. (2000)]. Η προφανής τακτική για να κατασκευαστούν τρανζίστορ τύπου n, με βάση 

τα παραπάνω, είναι η νόθευση του CNT με χρήση κάποιου αλκαλίου που χρησιμεύει ως 

δότης ηλεκτρονίων [Bokrath-et.al. (2000)]. Το CNTFET, όμως, διαφέρει από το MOSFET 

και ως προς τις επαφές του καναλιού με την πηγή και την καταβόθρα. Πράγματι, οι 

επαφές αυτές είναι συνήθως τύπου Schottky1. Αποδείχθηκε πειραματικά ότι το ύψος του 

φραγμού δυναμικού επηρεάζεται από την ύπαρξη του ατμοσφαιρικού O2 [Derycke-et.al. 

(2002), Avouris (2002)]. Η επίδραση αυτή μπορεί να εξουδετερωθεί με θέρμανση 

(annealing) των διατάξεων, οπότε λαμβάνεται τρανζίστορ τύπου n. Η περαιτέρω 

βελτίωση των επαφών είναι μια απαίτηση και γίνονται συνεχώς βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση [Pourfath-et.al. (2005), Chen-et.al. (2005)]. Έχοντας, πάντως, στη διάθεσή 

μας και τους δυο τύπους τρανζίστορ μπορούμε να κατασκευάσουμε το κύκλωμα του 

CMOS αντιστροφέα του σχήματος 1.11 με CNTFET [Avouris (2002)] και δυνητικά 

οποιοδήποτε κύκλωμα της κλασσικής αρχιτεκτονικής2. Ήδη έχει ανακοινωθεί η 

κατασκευή των βασικών λογικών πυλών, μνημών RAM, αλλά και ταλαντωτών με χρήση 

CNTFET [Chen-et.al. (2006), Javey-et.al. (2002), Bachtold-et.al. (2001)]. 

Στην παραπάνω εικόνα θα πρέπει να προσθέσουμε δυο ακόμη πινελιές. Κατ’ αρχήν 

πέραν των ημιαγώγιμων CNT ως κομμάτι των λογικών στοιχείων, θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε και τους μεταλλικούς CNT ως τμήμα των διασυνδέσεων, έτσι ώστε να 

αποκτήσουμε μια παραλλαγή της κλασσικής αρχιτεκτονικής που να βασίζεται 

εξολοκλήρου στους CNT. Αν και περαιτέρω μελέτη των χαρακτηριστικών διασυνδέσεων 

κατασκευασμένων από CNT είναι αναγκαία, τα πρώτα αποτελέσματα τόσο ως προς την 

πυκνότητα ρεύματος που μπορεί να επιτευχθεί [Yao-et.al. (2000)], όσο και προς την 

αξιοπιστία [Wei-et.al. (2001)] είναι εξαιρετικά, ξεπερνώντας σε συμπεριφορά ακόμη και τις 

διασυνδέσεις Cu. 

Τελευταία θα αναφέρουμε τη δυνατότητα χρήσης των CNT σε διατάξεις διασταυρούμενων 

δοκών (crossbar structures), όπως αυτές του σχήματος 1.19. Οι διατάξεις αυτές 

προτάθηκαν ως μια υλοποίηση των κυκλωμάτων με ανοχή στα κατασκευαστικά 

σφάλματα [Heath-et.al. (1998)], ενώ πιο πρόσφατα δημοσιεύθηκαν κάποιες προτάσεις 

                                            
1 Αν και έχουν αναφερθεί και CNFET με ωμικές τις προαναφερθείσες επαφές [Javey-et.al. (2003)] 
2 Αν και προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος μέχρι να κατασκευαστεί ο Pentium 4 με χρήση CNT. 
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για τη χρήση τέτοιων δομών και για την υλοποίηση μη πτητικών μνημών, όπου το φορτίο 

θα αποθηκεύεται σε έναν CNT [Luyken and Hofmann (2003)]. Όλες οι μονοδιάστατες 

δομές (και όχι μόνο οι CNT) είναι ιδανικές για την υλοποίησή αυτών των διατάξεων αρκεί 

να λυθεί το κατασκευαστικό πρόβλημα της σωστής συναρμολόγησης (assembly) της 

διάταξης. Διάφορες τεχνικές για την κατασκευή διατάξεων διασταυρούμενων δοκών με 

CNT έχουν ήδη δημοσιευθεί, π.χ. [Huang-et.al. (2001)]. 

 

Σχήμα 1.19: Σχηματική παράσταση διατάξεων διασταυρούμενων δοκών 

3.2.1.2 Κβαντικά σύρματα (Quantum wires) 
Η κεντρική ιδέα στη χρήση κβαντικών συρμάτων (quantum wires) ή νανοσυρμάτων 

(nanowires-NW) είναι η ίδια με αυτή που αναφέρθηκε στη χρήση των CNT, οπότε δε θα 

επεκταθούμε περαιτέρω. Περιληπτικά θα αναφέρουμε ότι λόγω του κβαντικού 

περιορισμού των φορέων, η πιθανότητα σκέδασης είναι μικρότερη από ότι στις κοινές 

διατάξεις και έτσι μπορουμε να κατασκευάσουμε πιο γρήγορα FET. Επίσης, μιας και τα 

NW είναι ανήκουν στις μονοδιάστατες δομές, μπορούμε να κατασκευάσουμε διατάξεις 

διασταυρούμενων δοκών [Huang-et.al (2001), Zhou-et.al. (2004), Liu-et.al. (1999), Smith-

et.al. (2000), Messer-et.al. (2000), Yin-et.al. (2002)]. Οι διαφορές ανάμεσα στους CNT και 

στα NW είναι ουσιαστικά δυο: 

1. Στους CNT υπάρχει περιορισμός των φορέων σε 2D (Στην επιφάνεια που ορίζεται 

από το διάνυσμα περιφερείας), ενώ στα NW οι φορείς μπορούν να κυκλοφορούν και 

στον όγκο του σύρματος1. 

2. Τα ημιαγώγιμα NW έχουν πλήρως ξεκαθαρισμένο το θέμα της νόθευσης τους, αφού 

πρόκειται για κοινά υλικά που κατασκευάζονται στην νανοκλίμακα και όχι για εξωτικά 

νέα υλικά όπως είναι οι CNT. 

                                            
1 Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα σε σχέση με τον τίτλο της παραγράφου, μιλάμε για μονοδιάστατα υλικά 
επειδή το μήκος ενός NW ή ενός CNT είναι πολύ μεγαλύτερο από τη διάμετρό του. Με απόλυτους 
μαθηματικούς όρους βέβαια (με τους οποίους γίνεται η ακριβής ανάλυση των κβαντικών καταστάσεων 
των συγκεκριμένων δομών), ο CNT είναι μια δομή 2D, ενώ το NW μια τρισδιάστατη δομή. 
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3.2.2 Διατάξεις κβαντικού συντονισμού (Resonant Tunneling Devices) 
Το βασικό στοιχείο που εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του κβαντικού συντονισμού 

(resonant tunneling) είναι η δίοδος κβαντικού συντονισμού (Resonant Tunneling Diode-

RTD). Βασιζόμενοι στην κεντρική δομή της RTD μπορούμε να κατασκευάσουμε 

πολυπλοκότερα στοιχεία και διατάξεις είτε της κλασσικής αρχιτεκτονικής ή κυψελωτών 

γραμμικών δικτύων. 

3.2.2.1 Δίοδοι κβαντικού συντονισμού (Resonant Tunneling Diodes) 
Μια RTD δεν είναι τίποτε άλλο από ένα διπλό φράγμα δυναμικού με πολύ μικρό πάχος, 

το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε δυο ηλεκτρόδια. Η δομή μιας RTD παρουσιάζεται 

σχηματικά στο σχήμα 1.20. Αριστερά και δεξιά των δυο φραγμάτων δυναμικού βρίσκονται 

δυο ημιαγώγιμες περιοχές με βαριά νόθευση, έτσι ώστε να σχηματίζεται ωμική επαφή με 

τα εξωτερικά μεταλλικά ηλεκτρόδια. Το φαινόμενο του κβαντικού συντονισμού συνίσταται 

στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας ενός ηλεκτρονίου να περάσει από τη μια ημιαγώγιμη 

περιοχή στην άλλη, χωρίς να παραμείνει εντός του ενδιάμεσου πηγαδιού, όταν το 

ηλεκτρόνιο έχει ενέργεια ίση με μια από τις ιδιοκαταστάσεις του πηγαδιού. Λόγω της 

ύπαρξης αυτού του φαινομένου, η χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης μιας RTD 

παρουσιάζει μια περιοχή αρνητικής αντίστασης. 

 

Σχήμα 1.20: Τυπική δομή μιας διόδου κβαντικού συντονισμού: Με κόκκινο χρώμα 
υποδεικνύονται οι βαριά νοθευμένες ημιαγώγιμες περιοχές που λειτουργούν ως 

δεξαμενές φορτίων, με κίτρινο η περιοχή του κβαντικού πηγαδιού και με γκρι οι δυο 
φραγμοί δυναμικού 

Η εξήγηση για την ύπαρξη της περιοχής αρνητικής αντίστασης φαίνεται στο σχήμα 1.21. 

Οι γκρι περιοχές αυτής της εικόνας παριστάνουν κατειλλημένες καταστάσεις της ζώνης 

αγωγιμότητας στις βαριά νοθευμένες περιοχές ημιαγώγιμες περιοχές της RTD (κόκκινες 

περιοχές του σχήματος 1.20). Για χαμηλές τάσεις, η ενέργεια δεν επαρκεί για να υπάρξει 

φαινόμενο κβαντικού συντονισμού και συνεπώς η όποια αγωγιμότητα που παρατηρείται 

οφείλεται σε διαδοχικό φαινόμενο σήραγγας μέσα από τους δυο φραγμούς δυναμικού 

(γκρι περιοχές του σχήματος 1.20), φαινόμενο που έχει σαφώς μικρότερη πιθανότητα να 

συμβεί από τον συντονισμό. Ακολούθως και  για μεγαλύτερες τάσεις, η ζώνη 

αγωγιμότητας της αριστερής δεξαμενής ‘ευθυγραμμίζεται’ με την ιδιοκατάσταση του 

πηγαδιού και παρατηρείται το φαινόμενο του κβαντικού συντονισμού. Το ρεύμα 

εξακολουθεί να αυξάνει όσο διατρέχουμε αυτή την περιοχή, γιατί υπάρχουν σαφώς 

περισσότερες καταστάσεις διαθέσιμες να δώσουν ηλεκτρόνια στη βάση της ζώνης 
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αγωγιμότητας απ’ ότι στην κορυφή της. Μόλις όμως η τάση αυξηθεί τόσο, ώστε η ζώνη 

αγωγιμότητας να βρεθεί ψηλότερα από την ενεργειακή στάθμη του πηγαδιού το ρεύμα θα 

πέσει απότομα μιας και δεν υφίσταται πλέον κβαντικός συντονισμός. 

 

Σχήμα 1.21: Εξήγηση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης μιας διόδου κβαντικού 
συντονισμού μέσω του διαγράμματος ενεργειακών ζωνών της διάταξης [Paul (2001)] 

Επιστρέφοντας στη μορφή της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης, θα πρέπει να 

αναφέρουμε τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής. Αυτά είναι η μέγιστη τιμή του ρέυματος Ip 

και η αντίστοιχη τιμή της τάσης Vp, για την οποία εμφανίζεται το μέγιστο, και, κυρίως, ο 

λόγος μέγιστης προς ελάχιστη τιμής του ρεύματος (Peak-to-Valley Ratio-PVR). Επίσης, 

σημαντικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των RTD είναι η ταχύτητά τους. Ανάλογα με 

την τεχνολογία κατασκευής των RTD έχουν αναφερθεί και διαφορετικές τιμές για καθένα 

από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές καλύτερα χαρακτηριστικά έχουν 

οι RTD που κατασκευάζονται από ημιαγωγούς III-V. Έχουν αναφερθεί για παράδειγμα 

PVR της τάξης του 30 [Broekaert-et.al. (1988)] ή και 50 [Smet-et.al. (1992)] και ταχύτητες 

απόκρισης που πλησιάζουν και ξεπερνούν το THz [Brown-et.al (1991), Sollner-et.al 

(1983)]. Πάντως, πρόσφατα έχουν καταγραφεί προσπάθειες για κατασκευή RTD τόσο σε 

δομές Si, όσο και SiGe με παρόμοια αποτελέσματα [Kubota (2006), Maekawa (2005)]. 

3.2.2.2 Άλλα στοιχεία και κυκλώματα που βασίζονται στο φαινόμενο του 
κβαντικού συντονισμού 
Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την κατασκευή στοιχείων με τρία ηλεκτρόδια 

χρησιμοποιώντας την κεντρική δομή της RTD. Μια πρώτη στρατηγική είναι η ανάμιξη της 

δομής του διπλού φραγμού με την δομή ενός κοινού τρανζίστορ. Με αυτόν τον τρόπο 

έχουν κατασκευαστεί διπολικά τρανζίστορ κβαντικού συντονισμού (Resonant Tunneling 
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Transistors-RTT) [Reed-et.al. (1989)], αλλά και δίοδοι κβαντικού συντονισμού με 

ηλεκτρόδιο ελέγχου (gated RTD) [Beton-et.al. (1994)]. Συνοπτικά θα αναφέρουμε ότι τα 

RTT είναι τρανζίστορ που παρουσιάζουν αρνητική διαγωγιμότητα στις χαρακτηριστικές 

κοινού εκπομπού, ενώ οι gated RTD έχουν μεταβλητό μέγιστο ρεύμα, λόγω της 

παρουσίας του ηλεκτροδίου ελέγχου. Στοιχεία σαν αυτά που αναφέραμε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή περίπλοκων κυκλωμάτων, είτε συμβατικών ή μη. Για 

παράδειγμα, με ένα και μόνο RTT μπορεί να υλοποιηθεί το κύκλωμα μιας XOR [Waser 

σελ 417], ενώ με gated RTD υλοποιούνται οι λογικές πύλες μετάβασης από μονοσταθή σε 

δισταθή κατάσταση (Monostable-BIstable transition Logic Element-MOBILE) [Maezawa 

and Mizuani (1994)]. Τα πιο περίπλοκα κυκλώματα κλασσικής αρχιτεκτονικής που έχουν 

υλοποιηθεί με διατάξεις κβαντικού συντονισμού είναι  ένας μετατροπέας αναλογικού σε 

ψηφιακό σήμα [Kuo-et.al (1991), Wei-et.al. (1993)] και μια στατική RAM [Wei and Lin 

(1992)], ενώ έχει αρχίσει να διερευνείται και η υλοποίηση αρχιτεκτονικών CNN με 

διατάξεις που βασίζονται στον κβαντικό συντονισμό [Hsu and Yang (2004)]. 

3.2.3 Υπεραγώγιμες διατάξεις 
Η κλασσική υπεραγώγιμη διάταξη είναι η επαφή Josephson (Josephson junction). Η 

τυπική επαφή Josephson αποτελείται από δυο υπεραγώγιμες περιοχές, οι οποίες 

χωρίζονται από ένα λεπτό μονωτικό στρώμα. Αποδεικνύεται με κβαντομηχανικούς 

υπολογισμούς, αν η τάση στα άκρα της επαφής είναι μηδέν, ότι θα υπάρχει ένα συνεχές 

ρεύμα, το οποίο θα διαρρέει την επαφή, δηλαδή η επαφή Josephson δρα ως 

βραχυκύκλωμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο Josephson συνεχούς 

ρεύματος (dc Josephson effect). Όταν εφαρμοστεί τάση στα άκρα της επαφής, το ρεύμα 

που διαρρέει αυτήν γίνεται εναλλασσόμενο και η επαφή συμπεριφέρεται ως ιδανικός 

ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο Josephson 

εναλλασσόμενου ρεύματος (ac Josephson effect). Το ισοδύναμο κύκλωμα μιας επαφής 

Josephson έχει προταθεί ανεξάρτητα από τους Stewart και McCumber [Stewart (1968), 

McCumber (1968)] και δεν είναι άλλο από μια πηγή ρεύματος παράλληλα σε μια 

αντίσταση και έναν πυκνωτή που είναι επίσης παράλληλα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 

Η έρευνα πάνω σε υπεραγώγιμες διατάξεις που θα υλοποιούσαν κλασσικές ψηφιακές 

συναρτήσεις ξεκίνησε πολύ νωρίς. Μάλιστα, η IBM διατηρούσε τη δεκαετία του 1970 

πρόγραμμα για την κατασκευή ενός υπολογιστή βασισμένου σε υπεραγώγιμα κυκλώματα 

(Josephson computer) [Anacker (1980)]. Η πρόοδος των ημιαγώγιμων διατάξεων σε 

συνδυασμό με την αποτυχία λειτουργίας υπεραγώγιμων διατάξεων σε θερμοκρασία 
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περιβάλλοντος είχε ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον προς την ανάπτυξη τέτοιου είδους 

κυκλωμάτων να ατονήσει. 

 

Σχήμα 1.22: Σχηματική παράσταση του βασικού στοιχείου ενός κυκλώματος RSFQ 
[Waser σελ 451] 

Μια εναλλακτική προσέγγιση για την οποία υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τελευταία είναι 

τα γρήγορα στοιχεία αποθήκευσης κβάντου μαγνητικής ροής (Rapid Single Flux 

Quantum-RSFQ). Η βασική δομή ενός RSFQ φαίνεται στο σχήμα 1.22. Ένας 

υπεραγώγιμος δακτύλιος σχηματίζει μια επαφή Josephson και είναι συνδεδεμένος με μια 

εξωτερική αντίσταση. Η παρουσία ή απουσία κβάντου μαγνητικής ροής στον 

υπεραγώγιμο δακτύλιο καθορίζει αν το στοιχείο έχει αποθηκευμένο ένα λογικό ‘1’ ή ένα 

λογικό ‘0’, αντίστοιχα. Ανοίγοντας προσωρινά την επαφή Josephson, δημιουργείται ένας 

κβαντισμένος παλμός δυναμικού στα άκρα του εξωτερικού κυκλώματος και έτσι 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία του στοιχείου με το υπόλοιπο κύκλωμα. Η συμμετοχή των 

υπεραγωγών δε σταματά σε αυτό το σημείο πάντως, αφού οι διασυνδέσεις σε κυκλώματα 

RSFQ υλοποιούνται με υπεραγώγιμες γραμμές μεταφοράς [Waser, σελ 452]. Οι διατάξεις 

RSFQ είναι ιδιαίτερα γρήγορες στην απόκρισή τους και δεν έχουν ιδιαίτερες 

κατασκευαστικές απαιτήσεις από την πλευρά της λιθογραφίας. Μάλιστα, έχουν 

κατασκευαστεί με αυτές ιδαίτερα πολύπλοκα κυκλώματα, όπως ένας οκτάμπιτος 

μικροεπεξεργαστής [Dorojevets (2002)]. Από την άλλη πλευρά, δε θα πρέπει να ξεχνάμε 

ότι και αυτές λειτουργούν σε κρυογενικές θερμοκρασίες, χαρακτηριστικό μη επιθυμητό για 

τη βιομηχανική τους χρήση. Έτσι, αν και αυτές έχουν πρόσφατα εισαχθεί στην 

παραγωγή, η γενική άποψη είναι ότι θα παραμείνουν μια ειδική αγορά για συγκεκριμένες 

εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων [ITRS 2005b, σελ 15]. 

Μια άλλη χρήση των υπεραγώγιμων διατάξεων έχει να κάνει με την εισαγωγή τους σε 

υλοποιήσεις κβαντικών υπολογιστών [Migliore-et.al. (2003), Amin-et.al. (2002), Tsai-et.al 

(2002)]. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν ήδη αναφερθεί χρησιμοποιώντας 
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υπεραγώγιμες διατάξεις [Vion-et.al. (2002), Yu-et.al (2002), Martinis-et.al. (2002)]. Αν και 

η γενική άποψη είναι ότι πιθανότατα σε αυτή την περίπτωση θα στηριχθούμε σε 

ημιαγώγιμες διατάξεις, η έντονη ερευνητική δραστηριότητα που επιδεινύεται στον τομέα 

των υπεραγώγιμων διατάξεων, αποδεικνύει ότι αυτές δεν έχουν ακόμη αποκλειστεί από 

το παιχνίδι. Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται περισσότερο για μια πιο λεπτομερή 

αναφορά σε σχέση με την έρευνα και την αναμενόμενη εξέλιξη των υπεραγώγιμων 

ηλεκτρονικών διατάξεων μπορεί να μελετήσει την παρακάτω αναφορά [ter Brake-et.al. 

(2006)]. 

3.2.4 Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου 
Τα τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου (Single Electron Transistors-SET) είναι το κυριότερο μιας 

ομάδας στοιχείων που βασίζουν τη λειτουργία τους στην εμφάνιση της κβάντωσης του 

ηλεκτρικού φορτίου υπό το καθεστώς του έντονου κβαντικού περιορισμού. Άλλα τέτοιου 

είδους στοιχεία [Likharev (1999)], είναι το κουτί ενός ηλεκτρονίου (Single Electron Box), η 

παγίδα ενός ηλεκτρονίου (Single Electron Trap) και η αντλία ενός ηλεκτρονίου (Single 

Electron Pump). 

Η δομή ενός SET φαίνεται στο σχήμα 1.23. Το SET αποτελείται από μια κβαντική τελεία, 

η οποία είναι συνδεδεμένη με τα ηλεκτρόδια της πηγής και της καταβόθρας μέσω 

επαφών φαινομένου σήραγγας. Το ηλεκτρόδιο της πύλης είναι τοποθετημένο πολύ 

μακριά σε σχέση με τα άλλα δυο, έτσι ώστε να μην υφίσταται περίπτωση μετακίνηση 

φορτίου από την πύλη προς την κβαντική τελεία. 

 

Σχήμα 1.23: Σχηματική απεικόνιση ενός τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου [Waser σελ 430] 

Είναι προφανές ότι η κβαντική τελεία μπορεί να φορτιστεί και να διατηρήσει το φορτίο 

αυτό, αν οι εφαρμοζόμενες τάσεις Vg και Vd έχουν τις κατάλληλες τιμές. Αποδεικνύεται ότι 

κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν [Waser, σελ 430]: 
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  (Εξίσωση 1.38) 

, όπου Cg, Cs οι χωρητικότητες της πύλης και της επαφής φαινομένου σήραγγας της 

πηγής αντίστοιχα και n ο αριθμός των ηλεκτρονίων που αποθηκεύονται στην κβαντική 

τελεία. 

α. 

β. 

 

γ. 

Σχήμα 1.24: α. Οι ρόμβοι Coulomb (Coulomb diamonds) που προκύπτουν από τη 
μαθηματική ανάλυση της εξίσωσης 1.28    β. Χαρακτηριστική λειτουργίας Ids-Vg          

γ. Χαρακτηριστική λειτουργίας Ids-Vds 

Η ακριβής αριθμητική ανάλυση της παραπάνω εξίσωσης μαζί με τις συνέπειές της στη 

λειτουργία του στοιχείου φαίνονται στο σχήμα 1.24. Οι γκρι περιοχές του σχήματος 1.24a 

είναι εκείνες για τις οποίες ισχύει η συνθήκη της εξίσωσης 1.38 και δεν υπάρχει 

μετακίνηση φορτίου. Λέμε τότε ότι βρισκόμαστε στην περιοχή της απαγόρευσης Coulomb 

(Coulomb Blockade). Στις πράσινες περιοχές της ίδιας εικόνας υπάρχει μετακίνηση ενός 

και μόνο ηλεκτρονίου από την πηγή προς την καταβόθρα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι 

ότι όσο η τάση Vg πλησιάζει τις τιμές ±e/2Cg, ±3e/2Cg, ±5e/2Cg κτλ., τόσο η απαιτούμενη 

τάση Vd για να υπάρχει ρεύμα πλησιάζει το μηδέν. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο σχήμα 

1.24b. Η ταλαντωτική αυτή συμπεριφορά της χαρακτηριστικής Ids-Vg είναι γνωστή με το 

όνομα ταλαντώσεις Coulomb(Coulomb oscillations). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

παραπάνω εικόνα είναι απόλυτα ακριβής μόνο όταν αναφερόμαστε σε μεταλλικές 
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κβαντικές τελείες, όπου υπάρχει μια συνεχής ενεργειακή κατανομή των ηλεκτρονίων. 

Στην περίπτωση των ημιαγώγιμων κβαντικών τελειών θα πρέπει να συνυπολογιστούν και 

άλλα φαινόμενα που οδηγούν στην κβάντωση του ενεργειακού φάσματος εντός της 

τελείας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε αυτή την περίπτωση κάποιοι συγγραφείς 

αναφέρουν την κβαντική τελεία ως ένα τεχνητό άτομο (artificial atom) [Kastner (1993), 

Ashoori (1996)]. 

Για ένα μεγάλο διάστημα μετά την εφεύρεσή του SET, ένα κρίσιμο ερώτημα για την 

ερευνητική κοινότητα αλλά και τη βιομηχανία ήταν το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να 

συναγωνιστεί το MOSFET. Η απάντηση έχει πλέον δοθεί και το αποτέλεσμα είναι υπέρ 

του τελευταίου, όσον τουλάχιστον αναφερόμαστε σε εφαρμογές κλασσικής αρχιτεκτονικής 

[Likharev (1999)]. Η ανάγκη για κρυογενικές θερμοκρασίες λειτουργίας, η μικρή ανοχή 

στο θόρυβο και η όχι ικανοποιητική ικανότητα οδήγησης της εξόδου του SET αποτελούν 

τους κυριότερους λόγους για αυτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν υβριδικές 

διατάξεις SET/MOSFET (βλέπε π.χ. [Ecoffey-et.al. (2005)]), στις οποίες το MOSFET 

προσφέρει τη δυνατότητα οδήγησης και την αντοχή στο θόρυβο, ενώ γίνεται και 

εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του SET. Τέλος, SET, αλλά και γενικότερα 

διατάξεις κβαντικών τελειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση QCA αλλά 

και CNN [Porod (1997)]. 

3.2.5 Κβαντικά Κυψελωτά Αυτόματα (Quantum Cellular Automata) 
Στην υποπαράγραφο 3.1.1 αναφέρθηκε η αρχιτεκτονική των κβαντικών κυψελωτών 

αυτόματων (Quantum Cellular Automata-QCA). Στην παρούσα υποπαράγραφο θα 

αναφερθούμε στα ομώνυμα στοιχεία, τα οποία υλοποιούν αυτή την αρχιτεκτονική. Τα 

QCA χωρίζονται σε δυο τύπους τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά. 

 

Σχήμα 1.25: Σχηματική παράσταση των δυο λογικών καταστάσεων σε ένα στοιχείο 
QCA [Paul (2001)] 

Τα ηλεκτρικά QCA (Electrical QCA-EQCA) [Lent and Tougaw (1996)] είναι διατάξεις 4 

κβαντικών τελειών που καταλαμβάνουν τις κορυφές ενός τετραγώνου και περιέχουν 2 

μόνο ηλεκτρόνια. Οι δυο ενεργειακά προτιμότερες διευθετήσεις των ηλεκτρονίων στις 
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τελείες επιδεικνύονται στο σχήμα 1.25 και αντιστοιχούν στις δυο λογικές καταστάσεις. 

Ένα κύκλωμα βασισμένο σε EQCA κατασκευάζεται με κατάλληλη διευθέτηση των 

στοιχείων, έτσι ώστε να αναπαραχθεί η επιθυμητή λογική σχέση μέσα από την 

αλληλεπίδραση Coulomb ανάμεσα στα γειτονικά EQCA (π.χ. στο σχήμα 1.26 

παρουσιάζεται η ιδέα για μια πύλη πλειοψηφίας) 

 

Σχήμα 1.26: Πύλη πλειοψηφίας υλοποιημένη με QCA [Paul (2001)] 

Τα μαγνητικά QCA (Magnetic QCA-MQCA) δεν διαφέρουν ιδιαίτερα στη δομή και 

λειτουργία. Απλά οι κβαντικές τελείες (αλλά και οι όποιες άλλες δομές που έχουν κατά 

καιρούς χρησιμοποιηθεί) είναι κατασκευασμένες από σιδηρομαγνητικό υλικό και έτσι, η 

λειτουργία των QCA βασίζεται σε μαγνητικές αλληλεπιδράσεις [Cowburn and Welland 

(2000), Allwood-et.al. (2002)]. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα QCA πάσχουν από τα 

γνωστά μειονεκτήματα των διατάξεων που χρησιμοποιούν κβαντικές τελείες, δηλαδή τη 

λειτουργία σε κρυογενικές θερμοκρασίες, τη μικρή ανοχή στο θόρυβο και τη δυσκολία 

κατασκευής απόλυτα αναπαραγώγιμων δομών. Επιπλέον, όσον αφορά την υλοποίηση 

λογικών πυλών δεν είναι προφανής η μη αντιστρεπτή συμπεριφορά των QCA. Με άλλα 

λόγια όταν παραχθεί μια έξοδος δεν είναι προφανές ότι τα QCA δε θα αλληλεπιδράσουν 

προς τα πίσω, ώστε να αλλάξουν οι είσοδοι. 

3.2.6 Tρανζίστορ spin 
Η πιο ευθεία πρόταση για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής κβαντικού υπολογιστή είναι 

η κατασκευή ενός τρανζίστορ που να βασίζει τη λειτουργία του στο spin. Η γενική ιδέα για 

ένα τέτοιο στοιχείο είναι η τοποθέτηση μιας δομής τύπου σάντουιτς σιδηρομαγνητικού-μη 
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μαγνητικού-σιδηρομαγνητικού υλικού ανάμεσα σε δυο ημιαγώγιμες περιοχές. Όταν τα 

σιδηρομαγνητικά υλικά του σάντουιτς έχουν παράλληλα σπιν το μη μαγνητικό υλικό 

παρουσιάζει χαμηλή αντίσταση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η αντίσταση είναι υψηλή. 

Παρ’ όλα αυτά η διάταξη αυτή δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική μέχρι τώρα. 

Γενικότερα πάντως, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατασκευή συσκευών που να 

βασίζονται στο σπιν (δες π.χ. [Hall and Flatté (2006), Flatté-et.al. (2003)]). Ο αναγνώστης 

που ενδιαφέρεται για μια γενική ανασκόπηση του τομέα μπορεί να ανατρέξει στην 

παρακάτω αναφορά [George-et.al (2005)]. 

3.3 Διατάξεις μνήμης 
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι τεχνολογίες μνήμης κινούνται στα πλαίσια 

που περιγράφηκαν στο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου για το τρανζίστορ MOSFET. 

Έτσι, οι συνήθεις μνήμες είτε είναι κυκλώματα κατασκευασμένα με MOSFET της κοινής 

μορφής που παρουσιάστηκε στο σχήμα 1.1 ή αποτελούνται από στοιχεία με ελαφρές 

τροποποιήσεις αυτής της μορφής. 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3.2, έχουν αναφερθεί μνήμες 

που βασίζονται σε τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου. Στην παρούσα παράγραφο θα 

αναφερθούμε σε μερικές ακόμη ιδέες, οι οποίες δίνουν έμφαση σε φαινόμενα μνήμης που 

σχετίζονται με τα χρησιμοποιούμενα υλικά. 

3.3.1 Μνήμες από υλικά που υφίστανται αλλαγή φάσης 
Οι μνήμες από υλικά που υφίστανται αλλαγή φάσης (Phase Change Memories - PCMs) 

είναι μη πτητικές μνήμες τύπου ενός τρανζίστορ-μιας αντίστασης (1T1R) (σχήμα 1.27α). Η 

αντίσταση αποτελείται από ένα στρώμα χαλκογενιδίου (Ge2Sb2Te5, ή GST) που βρίσκεται 

ανάμεσα σε δυο μεταλλικές επαφές, εκ των οποίων η κάτω χρησιμεύει ως ηλεκτρόδιο 

θέρμανσης. Ανάλογα με το αν το GST βρίσκεται σε κρυσταλλική (κατάσταση set) ή 

άμορφη φάση (κατάσταση reset) η αντίσταση της διάταξης αλλάζει κατά μερικές τάξεις 

μεγέθους. Στο σχήμα 1.27β παρουσιάζεται η χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης της 

διάταξης, τόσο στην περίπτωση που το GST είναι σε κρυσταλλική, όσο και σε αυτή της 

άμορφης φάσης. 

Ο προγραμματισμός της μνήμης βασίζεται στη θέρμανση μέσω φαινομένου joule. Για τη 

μετάβαση από την κατάσταση set στην κατάσταση reset, το κελί υπόκειται έναν παλμό 

ρεύματος διάρκειας 50-100ns. Έτσι στην περιοχή του ηλεκτροδίου θέρμανσης, το 

χαλκογενίδιο θερμαίνεται σε θερμοκρασία άνω της θερμοκρασίας τήξης (TM=620°C). Το 

λιωμένο GST κρυώνει γρήγορα μετά το πέρας του ηλεκτρικού παλμού, οπότε γίνεται 
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άμορφο. Η αντίθετη μετάβαση γίνεται με την εφαρμογή ενός όμοιου παλμού, αλλά με 

μικρότερη τιμή κορυφής. Ο παλμός θερμαίνει το GST σε θερμοκρασία γύρω στους 550°C 

κοντά στο ηλεκτρόδιο θέρμανσης. Αυτή η θερμοκρασία επιτρέπει την αυθόρμητη 

μετάβαση από την άμορφη στην κρυσταλλική φάση σε χρόνο περίπου 100ns. Συνεπώς, 

η μνήμη έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσεται ανάμεσα σε δυο διαφορετικές καταστάσεις 

αντίστασης χρησιμοποιώντας σύντομους παλμούς ρεύματος. Η ανάγνωση επιτυγχάνεται 

πολώνοντας το κελί στα 0.1-0.2V και ανιχνεύοντας το ρεύμα. 

 
α. 

 
β. 

Σχήμα 1.27: α. Τυπική διάταξη μιας μνήμης από υλικό που υφίσταται αλλαγή φάσης.    
β. Τυπική χαρακτηριστική ρεύματος – τάσης (I- V) της διάταξης [Lacaita (2006)] 

Οι PCMs είναι το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα βιομηχανικής εφαρμογής μιας όχι 

συμβατικής λογικής στην Μικροηλεκτρονική, αφού η αποθήκευση πληροφορίας γίνεται 

βάσει θερμοδυναμικών μεθόδων και όχι με αποθήκευση ηλεκτρικού φορτίου. 

Παρουσιάζουν εξαιρετική αξιοπιστία (καλύτερη ακόμη και από αυτή της υπάρχουσας 

τεχνολογίας των μνημών Flash), διατηρώντας λόγο αντιστάσεως ανάμεσα στις δυο 

φάσεις μεγαλύτερο του 100 για περισσότερους από 1011 προγραμματιστικούς κύκλους. 

Με διαπιστωμένη την ακεραιότητα δεδομένων (data retention) για 10 χρόνια σε 

θερμοκρασία 110°C και χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα σμίκρινσης της διάταξης, 

επιπλέον αυτά του συμβατικού MOSFET, θεωρούνται ως η ιδανική λύση για τις 

μελλοντικές εφαρμογές μη πτητικής μνήμης [Lacaita (2006)].  

3.3.2 Δομές μετάλλου-μονωτή-μετάλλου (Metal-Insulator-Metal, MIM) 
Μια τελευταία πρόταση για την κατασκευή διατάξεων μνήμης είναι η εκμετάλλευση της 

υστέρησης που παρουσιάζεται στη χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης σε δομές μετάλλου-

μονωτή-μετάλλου (Metal-Insulator-Metal, MIM) για ορισμένους μονωτές (όπως π.χ το 
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BaTiO3, το SrTiO3 και το SrZrO3 κ.α.). Αν και η ιδέα είναι πολύ δημοφιλής στην ερευνητική 

κοινότητα και έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα και για τον έλεγχο ιδιοτήτων διαφόρων 

μοριακών υλικών (δες π.χ. [Liu-et.al (2006), Beck-et.al. (2000), Watanabe-et.al. (2001)], 

δεν έχει αναφερθεί ακόμη κάποιος τρόπος για την κατασκευή μιας πρακτικής διάταξης 

μνήμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 
Μια ακόμη ιδέα για την κατασκευή νέων, πρωτότυπων διατάξεων, στην οποία εντάσσεται 

και η παρούσα εργασία, είναι η χρήση μορίων για να κατασκευαστεί είτε ένα μέρος της 

διάταξης ή και εξ ολοκλήρου αυτή. Θα αναφερθούμε στην ιδέα αυτή με τον τίτλο μοριακές 

ηλεκτρονικές διατάξεις (molecular devices). Πίσω από αυτόν τον αθώο τίτλο καλύπτεται 

ένα πλήθος ιδεών και διαφορετικών διατάξεων, όπως: 

1. Υβριδικές διατάξεις MOSFET ή γενικότερα πυριτίου/μοριακών υλικών, όπου είτε 

κάποιο μέρος της δομής έχει αντικατασταθεί από ένα μοριακό υλικό ή υλοποιείται μια 

μνήμη τύπου ενός τρανζίστορ-μιας αντίστασης (1T1R) με το μοριακό υλικό να παίζει 

το ρόλο της αντίστασης. 

2. Διατάξεις που συνήθως αναφέρονται στην βιβλιογραφία με τον όρο οργανικά ή 

πλαστικά ηλεκτρονικά (organic/plastic electronics) και γενικά μοριακές διατάξεις 

όγκου (bulk molecular devices). 

3. Διατάξεις που συνήθως αναφέρονται στην βιβλιογραφία με τον όρο μοριακά 

ηλεκτρονικά (molecular electronics). 

2 Διατάξεις που βασίζονται στη συλλογική συμπεριφορά μορίων 

2.1 Κατακόρυφες διατάξεις με επάλληλα στρώματα 
Στην απλούστερή τους μορφή, αυτές οι διατάξεις αποτελούνται από τα μεταλλικά 

ηλεκτρόδια (σε οριζόντια ή κατακόρυφη γεωμετρία), τα οποία χωρίζονται από ένα, κατά 

κανόνα λεπτό αλλά όχι απαραίτητα μονοστρωματικό, υμένιο που αποτελείται από το 

μοριακό υλικό που μας ενδιαφέρει. Παρ’ όλα αυτά έχουν αναφερθεί και πολυστρωματικές 

δομές (π.χ. [Ma-et.al. (2002), Ma-et.al. (2003)]). Από καθαρά ερευνητική σκοπιά. τέτοιες 

διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξεταστεί η αγωγιμότητα των οργανικών 

υλικών που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα ηλεκτρόδια (βλέπε π.χ. [Möller-et.al. (2003), 

Chung-et.al (2005), Singh and Narula (1997)]), πρακτική που ακολουθήθηκε και στην 

παρούσα εργασία. Επίσης, έχει αναφερθεί η χρήση τέτοιων δομών για την εξέταση των 

οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων οργανικών υλικών [Camaioni-ei.al. (2001), Yoshino-et.al. 

(1997)], ακόμη και η χρήση μιας τέτοιας δομής ως χημικού αισθητήρα [Zhang-et.al. 

(2004)]. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην μελέτη 
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των ιδιοτήτων του υλικού, έτσι ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη πιο σύνθετη 

διάταξη, όπως σε κάποια διάταξη οργανικού τρανζίστορ ή κυκλώματος μοριακών 

ηλεκτρονικών. 

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, από πιο εφαρμοσμένη πλευρά, είναι αυτή που το 

ενδιάμεσο στρώμα δημιουργεί μια διπλή κατάσταση αγωγιμότητας, δηλαδή η δομή 

παρουσιάζει όμοια συμπεριφορά με τις δομές MIM, οι οποίες αναφέρθηκαν στο τέλος του 

προηγούμενου κεφαλαίου. Έτσι σε αρκετές δημοσιεύσεις παρουσιάζεται η ιδέα της 

χρήσης διατάξεων μετάλλου-μοριακού υλικού-μετάλλου (ή και πολυστρωματικών δομών) 

για την κατασκευή κυττάρων μνήμης. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι και πάλι ισχύει 

η παρατήρηση του προηγούμενου κεφαλαίου για τις δομές ΜΙΜ, ότι δηλαδή δεν έχει 

κατασκευαστεί στην πραγματικότητα κάποια ολοκληρωμένη διάταξη μνήμης με αυτές τις 

δομές, αλλά απλά έχει παρουσιαστεί μια ιδέα για την κατασκευή της (βλέπε σχήμα 2.1). 

 

Σχήμα 2.1: Σχηματική παράσταση πρότασης για την κατασκευή μνήμης στην οποία η 
αποθήκευση θα γίνεται σε οργανικό, μοριακό στοιχείο. [Tsujoka and Kondo (2003)] 

Από άποψη κατασκευής, όλες οι προτεινόμενες για μνήμη διατάξεις αυτού του είδους 

είναι κατακόρυφης διευθύνσεως. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται τόσο κατασκευαστικά, 

αφού δε χρειάζεται προηγμένη λιθογραφική διαδικασία για την κατασκευή της διάταξης, 

όσο και ηλεκτρικά, αφού η επιφάνεια των μεταλλικών ηλεκτροδίων είναι μεγαλύτερη και 

έτσι αυξάνεται η τιμή του μετρούμενου ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, τα μεταλλικά 

ηλεκτρόδια κατασκευάζονται με εξάχνωση, αλλά το ενδιάμεσο μοριακό στρώμα μπορεί να 

κατασκευαστεί ακριβώς όπως τα ηλεκτρόδια, δηλαδή με εξάχνωση [Tsujoka and Kondo 

(2003), Ma-et.al. (2002)], ή με ηλεκτροχημική εναπόθεση από διάλυμα [Taylor and Mills 
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(2001)], ή ακόμη και με περιστροφική επίστρωση [Smith and Forrest (2004), Ouyang-

et.al. (2004)]. Προφανώς, η φαντασία των χημικών μπορεί να αφεθεί εντελώς ελεύθερη 

ως προς την υπόδειξη υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η ταυτότητα του 

μηχανισμού εμφάνισης των δυο διαφορετικών καταστάσεων αγωγιμότητας εξαρτάται 

άμεσα από το χρησιμοποιούμενο υλικό. Γενικά, έχουν προταθεί είτε κάποιος μηχανισμός 

που βασίζεται σε μια οξειδοαναγωγική αντίδραση [Smith and Forrest (2004)] ή ακόμη και 

σπάσιμο κάποιου δεσμού [Tsujoka and Kondo (2003)], είτε ο σχηματισμός ενός 

επιφανειακού στρώματος φορτίου χώρου στη διεπιφάνεια μετάλλου-μοριακού υλικού 

[Mills-et.al. (2002)]. 

Το βασικό πλεονέκτημα των παραπάνω διατάξεων βρίσκεται στο γεγονός ότι η σύνθεση 

οργανικών μορίων με τις επιθυμητές ιδιότητες είναι πολύ εύκολη για τη σύγχρονη Χημεία. 

Από την άλλη πλευρά όμως, η χρήση οργανικών μορίων δημιουργεί προβλήματα 

σταθερότητας και ειδικά θερμικής σταθερότητας. Επιπλέον, παρ’ όλο που τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, μένει να επιδειχθεί μια ολοκληρωμένη διάταξη μνήμης 

βασισμένη σε τέτοιες δομές. Προς το παρόν πάντως η μόνη εξέλιξη προς αυτή την 

κατεύθυνση ήταν η ανακοίνωση ενός στοιχείου με τρία αντί για μόνο δύο ηλεκτρόδια [He-

et.al (2005)]. 

2.2 Υβριδικές διατάξεις πυριτίου-μοριακών υλικών 
Σε μια προσπάθεια για την βελτίωση της συμπεριφοράς του MOSFET ή της προσθήκης 

νέων χαρακτηριστικών συμπεριφοράς σε αυτό, θα μπορούσε κανείς να εξερευνήσει την 

προοπτική χρησιμοποίησης νέων υλικών στη δομή. Μια ελκυστική προσέγγιση για αυτό 

είναι ο συνδυασμός του MOSFET με κάποια μοριακή διάταξη. Μια άλλη επιλογή είναι η 

δημιουργία μιας υβριδικής διάταξης MOSFET-μοριακού υλικού [Li-et.al. (2002)]. 

Η πιο διαδεδομένη ιδέα για τέτοιες υβριδικές δομές είναι η χρήση ενός πολύ λεπτού ή και 

μονοστρωματικού οργανικού υλικού ως διηλεκτρικού πύλης του MOSFET. Κίνητρο για 

αυτήν την ιδέα είναι οι ενθαρρυντικές μετρήσεις στα στοιχεία με δυο ηλεκτρόδια που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Παρ’ όλα αυτά, οι τεχνικές δυσκολίες 

κατασκευής είναι αρκετά μεγάλες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο πολύ γνωστό μειονέκτημα 

της χαμηλής θερμικής σταθερότητας των οργανικών ενώσεων. Έτσι, οι επιτυχημένες 

διατάξεις είναι μάλλον περιορισμένες σε αριθμό. Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός δομών 

παρόμοιων με του πυκνωτή MOS, όπου διηλεκτρικό είναι ένα μόριο της ομάδας των 

φεροκένιων έχει αναφερθεί από το (2002) [Li-et.al. (2002)]. Η δομή αποτελούνταν από 

ένα αυτοοργανομένο μονοστρωματικό υμένιο (self-assembled monolayer, SAM), το οποίο 

είχε προσδεθεί μέσω ομοιοπολικού δεσμού στο υπόστρωμα πυριτίου. Μια δεύτερη δομή, 
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όπου ανάμεσα στο SAM και το υπόστρωμα παρεμβαλλόταν ένα στρώμα διοξειδίου του 

πυριτίου, χαρακτηρίστηκε αργότερα από την ίδια ομάδα [Li-et.al. (2003)]. Πάντως, και 

στις δυο περιπτώσεις είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε ακριβώς για πυκνωτή, αφού η 

ηλεκτρική επαφή του φεροκενίου με το εξωτερικό ηλεκτρόδιο επιτευχθεί μέσω 

ηλεκτρολύτη. Παρ’ όλα αυτά έχουν διεξαχθεί μετρήσεις και σε κλασσικά συστήματα 

μετάλλου-μοριακού στρώματος-ημιαγωγού [Richter-et.al. (2004), Smith and Forrest 

(2004)]. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μια ανάλογη δομή τρανζίστορ έχει αναφερθεί ήδη από το 

1998 [Collet and Vuillaume (1998)]. Σε αυτήν κατασκευάστηκε ένα τρανζίστορ τύπου p, 

στο οποίο διηλεκτρικό πύλης ήταν ένα SAM αλκυλο-τριχλωροσιλάνης (CH3-(CH2)n-SiCl3). 

Οι δυσκολίες κατασκευής που εμπεριέχονται στην εισαγωγή του SAM, κυρίως ως προς 

τις θερμικές διεργασίες, υποχρέωσαν στη χρήση λύσεων που δε μπορούν να 

χαρακτηριστούν βέλτιστες από πλευράς απόδοσης του στοιχείου, όπως η χρήση επαφών 

Schottky μεταξύ του καναλιού και των επαφών πηγής και καταβόθρας. Από την άλλη 

πλευρά, το στοιχείο αυτό ήταν πολύ μικρότερο από τα σύγχρονά του (μήκος καναλιού 

25nm) και οι επιδόσεις του δεν ήταν απογοητευτικές σε σχέση με τα κλασσικά MOSFET. 

Η πιο επιτυχημένη προσπάθεια που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της 

κατασκευής μιας υβριδικής διάταξης MOSFET-μοριακών υλικών δεν αφορά την 

αναπαραγωγή της κλασσικής δομής αυτού, αλλά μια δομή που μοιάζει σχετικά με αυτή 

του τρανζίστορ αιωρούμενης πύλης (Σχήμα 1.15). Η γενικότερη ιδέα αφορά στην 

αντικατάσταση της συνεχούς αιωρούμενης πύλης με ένα λεπτό στρώμα όμοιων 

νανοκρυστάλλων [Tiwari-et.al. (1996)]. Οι νανοκρύσταλλοι στις συμβατικές προσεγγίσεις 

είτε κατασκευάζονται με χημική εναπόθεση από ατμό (Chemical Vapor Deposition-CVD) 

[Tiwari-et.al. (1996)] ή με εμφύτευση χαμηλής ενέργειας [Kapetanakis-et.al. (2000)] και 

μετά σχηματίζεται το ανώτερο μέρος του οξειδίου πύλης. Ιδιαίτερα κρίσιμα για τη 

λειτουργία του στοιχείου είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του στρώματος των 

νανοκρυστάλλων, δηλαδή το στρώμα αυτών θα πρέπει να μην έχει αισθητή διασπορά 

ούτε προς το μέγεθος των νανοκρυστάλλων, ούτε ως προς το βάθος εναπόθεσης. Μια 

ιδέα για την ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών είναι η χρήση χημικών μεθόδων για 

την εναπόθεση του εν λόγω στρώματος. Η υλοποίηση της παραπάνω ιδέας έγινε για ένα 

SAM σωματιδίων χρυσού, πάνω από το οποίο εναποτέθηκε ένα οργανικό μονωτικό υλικό 

[Kolliopoulou-et.al. (2003)]. Εμφανή φαινόμενα μνήμης παρατηρήθηκαν με αυτό το 

στοιχείο και γενικότερα τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικότατα, παρ’ όλο που το 
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ανώτερο μέρος της πύλης (οργανικό μονωτικό και ηλεκτρόδιο πύλης) κατασκευάζονται σε 

συνθήκες σαφώς χαμηλότερου θερμικού φορτίου από ότι στο συμβατικό MOSFET. 

Πέρα από τις υβριδικές δομές MOSFET, έχει προταθεί η χρήση μοριακών υλικών για την 

κατασκευή υβριδικής διάταξης μνήμης σε δίοδο p-i-n [Möller-et.al. (2003)]. Η 

προτεινόμενη δομή είναι εξαιρετικά απλή στην κατασκευή, καθώς η όλη διαδικασία 

περιορίζεται στην επίστρωση από περιστροφή ενός οργανικού υλικού πάνω στην επαφή 

τύπου p. 

2.3 Οργανικά ηλεκτρονικά 
Αναφέροντας τον όρο οργανικά ηλεκτρονικά, στην ουσία αναφερόμαστε σε δυο είδη 

διατάξεων, στις οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (Organic Light Emitting Diodes-

OLEDs) και στα οργανικά τρανζίστορ (organic transistors). Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα 

δυναμικό τομέα έρευνας, ο οποίος έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον βιομηχανικών 

κολοσσών. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι έχει ήδη κυκλοφορήσει οθόνη 

ραδιοκασετόφωνου αυτοκινήτου κατασκευασμένη από OLED [Forrest-et.al. (2000)], η 

IBM αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος του ερευνητικού περιοδικού της στις προόδους του 

τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών [Shaw and Seidler (2001)], ενώ μια απλή έρευνα 

στον δικτυακό τόπο της Philips αποκαλύπτει πάνω από 50 δημοσιεύσεις και αναφορές σε 

συνέδρια σχετικά με οργανικά τρανζίστορ και οθόνες που βασίζονται σε οργανικά υλικά 

από το 1998 και μετά. 

 

Σχήμα 2.2: Οι δυο διαφορετικοί τύποι οργανικού τρανζίστορ. Τα ηλεκτρόδια της πηγής 
και καταβόθρας εξαχνώνονται στο τέλος (πάνω) ή πριν την επίστρωση του ημιαγώγιμου 

οργανικού υλικού (κάτω) [Dimitrakopoulos and Mascaro (2001)] 
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Η ιστορία των οργανικών τρανζίστορ ξεκινά ουσιαστικά το 1983 [Ebisawa-et.al. (1983)]. 

Υπάρχουν δυο δυνατές πορείες κατασκευής, οι οποίες διαφέρουν μόνο ως προς τη σειρά 

εναπόθεσης του ημιαγώγιμου οργανικού υλικού και των ηλεκτροδίων της πηγής και της 

καταβόθρας. Η μορφολογία των δυο διαφορετικών στοιχείων που προκύπτουν φαίνεται 

στο σχήμα 2.2. Το κυρίως ζητούμενο, όσων αφορά την έρευνα, είναι η εύρεση του 

οργανικού ημιαγώγιμου στρώματος με την καλύτερη ευκινησία φορέων, η οποία θα ήταν 

επιθυμητό να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που εμφανίζεται στα αντίστοιχα τρανζίστορ 

άμορφου πυριτίου. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις μετρούμενες ευκινησίες 

παρατίθεται στην παρακάτω αναφορά [Dimitrakopoulos and Mascaro (2001)]. Μια 

συγκεντρωτική εικόνα για την κατάσταση, όσον αφορά τα οργανικά τρανζίστορ μπορεί να 

βρεθεί στις παρακάτω αναφορές [Katz (2004), Newman-et.al. (2004), McCulloch (2005)]. 

 

Σχήμα 2.3: Τυπική δομή οργανικής διόδου εκπομπής φωτός (OLED) 

Οι OLED παρουσιάζονται για πρώτη φορά το 1987 [Tang and Van Slyke (1987)]. Η 

βασική δομή μιας OLED παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3. Η άνοδος και η κάθοδος της 

διόδου εγχέουν φορείς (ηλεκτρόνια και οπές) στο οργανικό υλικό. Εκεί τα ηλεκτρόνια και 

οι οπές επανασυνδέονται. Στα συνήθη υλικά μόνο μία στις τέσσερις επανασυνδέσεις είναι 

αποτελεσματική, δηλαδή παράγει φως και όχι θερμότητα. Με κατάλληλη εκλογή 

οργανικού υλικού όμως, η διαδικασία γίνεται αποτελεσματικότερη. Έχοντας, συνεπώς, 

ένα στοιχείο που μπορεί μέσω της εφαρμογής τάσης να παράγει φως (OLED) και ένα 

στοιχείο που μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη τάση (οργανικό τρανζίστορ) μπορούμε 

να κατασκευάσουμε πλήρως ‘οργανικές’ οθόνες. Με δεδομένο άλλωστε και το έντονο 

ενδιαφέρον της βιομηχανίας, άλλοτε εξωτικές εφαρμογές, όπως οι εύκαμπτες οθόνες ή το 

‘πλαστικό χαρτί’, φαίνονται πλέον ως μια κοντινή πραγματικότητα [Gelinck-et.al (2004)]. 

Οι προοπτικές και τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις OLED συνοψίζονται στην 

παρακάτω αναφορά [Khan-et.al. (2006)]. 
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3 Μοριακά ηλεκτρονικά 
Τα στοιχεία και οι διατάξεις που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος του παρόντος 

κεφαλαίου, ακόμη και όταν κατασκευάζονταν από αυτοοργανωμένα μονοστρωματικά 

υμένια (SAM), βάσιζαν τη λειτουργία τους στη συλλογική συμπεριφορά αγωγιμότητας του 

μοριακού στρώματος. Αντίθετα, στον τομέα των  μοριακών ηλεκτρονικών, η λειτουργία 

της διάταξης βασίζεται στις ιδιότητες των μορίων που συμμετέχουν στην κατασκευή της 

διάταξης. Υπάρχουν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατασκευή συστημάτων 

μοριακών ηλεκτρονικών, τα υβριδικά μοριακά συστήματα (hybrid molecular electronics-

HME) και τα μονομοριακά δίκτυα (mono-molecular electronics-MME) [Joachim-et.al 

(2000)]. 

3.1 Υβριδικά μοριακά συστήματα 
Η βασική ιδέα των HME έχει παρουσιαστεί ήδη από το 1974 από τους Aviram και Ratner 

[Aviram and Ratner (1974)]. Σύμφωνα με αυτήν, η κάθε λογική λειτουργία 

πραγματοποιείται από ένα μόριο, ενώ οι διασυνδέσεις υλοποιούνται από μεταλλικά 

ηλεκτρόδια. Στην αρχική δημοσίευση παρουσιάστηκαν θεωρητικοί υπολογισμοί για μια 

μοριακή δίοδο. Η δίοδος αυτή αποτελούνταν από μια ομάδα που έπαιζε το ρόλο του δότη 

ηλεκτροδίων, μια ομάδα που είχε το ρόλο του αποδέκτη και μια ουδέτερη ομάδα, η οποία 

γεφύρωνε τις άλλες δυο. Η ιδέα αποδείχθηκε υπερβολικά πρωτοποριακή για την εποχή 

της: αν και οι θεωρητικοί υπολογισμοί έμοιαζαν ακλόνητοι, δεν υπήρχε τρόπος να 

κατασκευαστεί η συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη δομή, ώστε να γίνει ο 

πειραματικός έλεγχος. Και αυτό γιατί δεν ήταν δυνατή η κατασκευή ηλεκτροδίων που θα 

πλησίαζαν τόσο πολύ το ένα στο άλλο ώστε να περιέχουν μεταξύ τους μόνο ένα μόριο. 

 

Σχήμα 2.4: Tυπική μέτρηση αγωγιμότητας με STM [Waser σελ 511] 

Τα δεδομένα άλλαξαν την τελευταία δεκαετία λόγω της εκπληκτικής προόδου των 

μικροηλεκτρονικών διαδικασιών κατασκευής, αλλά και της πλήρους αξιοποίησης του 
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μικροσκοπίου σάρωσης φαινομένου σήραγγας (Scanning Tunnelling Microscopy-STM). Η 

ιδέα χρήσης του STM είναι ένας έξυπνος τρόπος για να παρακαμφθούν τα 

κατασκευαστικά προβλήματα και να ληφθεί μέτρηση της αγωγιμότητας από ένα μόριο, 

αφού στην πραγματικότητα δεν κατασκευάζεται κάποια διάταξη. Στο σχήμα 2.4 

παρουσιάζεται μια τυπική μέτρηση με STM. Το προς μέτρηση μόριο εναποτίθεται ως 

μέρος ενός SAM το οποίο κατά βάση αποτελείται από μονωτικά μόρια. Έτσι, καθώς η 

ακίδα του STM διατρέχει την επιφάνεια, είναι εφικτό να ξεχωρίσουμε την αγωγιμότητα 

που οφείλεται στο προς εξέταση μόριο. Ενδιαφέρουσες εργασίες για διάφορα μόρια 

έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία (βλέπε για παράδειγμα τις παρακάτω αναφορές 

[Bumm-et.al. (1996), Dorogi-et.al (1995), Eigler-et.al. (1991), Gimzewski-et.al. (1987), 

Cracium-et.al. (2004), Blum-et.al. (2005)]). Μετρήσεις με STM έχουν διεξαχθεί και σε 

φουλερένια με ακόμη πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Μετρήσεις με αδιατάρακτη τη 

δομή του φουλερενίου έδειξαν ίδια αποτελέσματα με αυτά από μετρήσεις φαινομένου 

σήραγγας μέσα από κενό (επαφή φαινομένου σήραγας μετάλου-κενού-μετάλλου). Όταν 

όμως το φουλερένιο πιεζόταν από την ακίδα του STM παρατηρούνταν μεταβολή στη 

μετρούμενη αντίσταση [Joachim-et.al. (1995)]. Το φαινόμενο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί 

και για την ‘κατασκευή’ ενός ηλεκτρομηχανικού ενισχυτή [Joachim and Gimzewski. 

(1997)]. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να πει ότι το μόριο παίζει το ρόλο ενός 

τρανζίστορ, δηλαδή υλοποιήθηκε μια διάταξη τριών ηλεκτροδίων με μόνο δυο 

ηλεκτρόδια1. 

Μια πληθώρα άλλων τεχνικών κατασκευής έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

διατάξεων με δυο ηλεκτρόδια , όπως: 

1.  η τεχνική των ‘νανοπόρων’ (nanopore). Αυτή συνίσταται στην αξιοποίηση τεχνικών 

μικρομηχανικής για την κατασκευή μιας μικροσκοπικής οπής (πόρου) σε ένα υμένιο 

Si3N4 και την τοποθέτηση εντός αυτής ενός SAM από το προς εξέταση μόριο [Zhou-

et.al (1997)]. Με τέτοιου είδους δομές επετεύχθει το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της 

μέτρησης περιοχών αρνητικής αντίστασης τόσο σε χαμηλές θερμοκρασίες [Chen-

et.al. (1999)], όσο και σε θερμοκρασία δωματίου [Chen-et.al. (2000)]. Με αυτή την 

τεχνική κατασκευάστηκαν ηλεκτρόδια με αποστάσεις μέχρι 2nm [Krapf-et.al. (2006)]. 

2. το μηχανικό ‘κόψιμο’ ενός σύρματος (mechanically break junction) [Reed-et.al. 

(1997), Kegueris-et.al. (1999), Scheer-et.al. (1998), He-et.al. (2001)], ενώ αυτό είναι 

                                            
1 Βέβαια από την άλλη ουδείς μπορεί να περιμένει βιομηχανική αξιοποίηση ενός τέτοιου ‘στοιχείου’ (καμία 
δυνατότητα κατασκευής ολοκληρωμένου κυκλώματος). 
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εκτεθειμένο σε διάλυμα του μορίου που πρέπει να εναποτεθεί για να σχηματιστεί η 

επαφή. Τελευταία μάλιστα, παρουσιάζεται η τάση για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη 

των συγκεκριμένων επαφών με εξέταση των μηχανικών ιδιοτήτων αυτών [Valkering-

et.al. (2005)], της κρυσταλλογραφίας των ηλεκτροδίων [Rodrigues and Ugarte 

(2002)], αλλά και της σχέσης των παραπάνω με την παρατηρούμενη ηλεκτρική 

συμπεριφορά των επαφών. 

3. η χρήση του φαινομένου της ηλεκτρομετανάστευσης (electromigration) για την 

παραγωγή διάκενου σε ένα σύρμα, ανάμεσα στο οποίο θα τοποθετηθεί το προς 

εξέταση μόριο [Reichert-et.al. (2003), Park-et.al. (1999)]. Τελευταία μάλιστα, 

πραγματοποιήθηκαν τέτοιου είδους μετρήσεις και σε μόρια DNA [Iqbal-et.al. (2005)]. 

4. η ηλεκτρικά υποβοηθούμενη εναπόθεση των μορίων [Bezryadin-et.al. (1997)] και 

φυσικά  

5. η νανολιθογραφία (nanolithography). 

Η λειτουργία που υλοποιείται από κάθε μια από τις παραπάνω διατάξεις εξαρτάται από 

την επιλογή του μορίου. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι, λόγω του γεγονότος ότι το 

μόριο είναι μια κατεξοχήν κβαντομηχανική διάταξη, η παρατηρούμενη συμπεριφορά 

(απλής αντίστασης ή διόδου) εξαρτάται από ολόκληρο το σύστημα και όχι μόνο από το 

μόριο [Joachim-et.al. (2000)]. 

Οι παραπάνω τεχνικές (με την εξαίρεση της πρώτης) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

για την κατασκευή διατάξεων τριών ηλεκτροδίων. Από κατασκευαστικής πλευράς είναι 

βολικότερο το τρίτο ηλεκτρόδιο να κατασκευαστεί στην πίσω πλευρά του δισκίου. Τέτοια 

στοιχεία έχουν κατασκευαστεί ήδη με τη μέθοδο της ηλεκτρομετανάστευσης [Park-et.al. 

(1999), Noguchi-et.al. (2006)]. Πάντως, το πιο περίπλοκο κύκλωμα που έχει 

παρουσιαστεί ([Chen-et.al. (2003)]) δεν αφορά κύκλωμα κλασσικής αρχιτεκτονικής, αλλά 

μια μνήμη αρχιτεκτονικής διασταυρούμενων δοκών (εικόνα 1.19). Σε αυτήν, η 

πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα μόριο που υπάρχει σε κάθε διασταύρωση και εμποδίζει 

το βραχυκύκλωμα. 

Σημαντική δουλειά τέλος εξακολουθεί να διεξάγεται και στον τομέα της θεωρητικής 

εξέτασης της συμπεριφοράς των διατάξεων. Η κυριότερη μέθοδος τέτοιων υπολογισμών 

έχει να κάνει με την πρόβλεψη της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης των διατάξεων δυο 

ηλεκτροδίων με υπολογισμούς αρχών (ab initio calculations) [Di Ventra-et.al (2000), 

Taylor-et.al (2001), Paulsson and Stafström (2001), Stokbro-et.al. (2003), Troisi-et.al. 

(2003)] αν και υπολογισμοί και για διατάξεις τριών ηλεκτροδίων έχουν επίσης δημοσιευθεί 
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[Emberly and Kirczenow (2000)]. Πάντως το πρόβλημα που τίθεται στους θεωρητικούς 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο και περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει για την πλήρη ποσοτική 

συμφωνία μεταξύ της θεωρίας και του πειράματος [Solomon-et.al. (2004)]. 

Η κριτική που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τα κυκλώματα υβριδικών μοριακών 

ηλεκτρονικών είναι βασικά διμέτωπη. Κατασκευαστικά, υπάρχει μια δυσκολία στην 

απόδειξη της σύνδεσης ενός και μόνο μορίου ανάμεσα στα μεταλλικά ηλεκτρόδια των 

διατάξεων δυο ηλεκτροδίων. Αυτό το γεγονός δημιουργεί με τη σειρά του δυσκολίες ως 

προς την κατασκευή διατάξεων τριών ηλεκτροδίων, οι οποίες έχουν την επιπρόσθετη 

δυσκολία της ακριβούς τοποθέτησης του ηλεκτροδίου ελέγχου. Η πιο θεμελιώδης 

αντίρρηση για την ιδέα των HME είναι καθαρά ενεργειακή [Joachim (2002)]. Σε κάθε 

μοριακό τρανζίστορ εμπεριέχεται ένας μετατροπέας κβαντικής συμπεριφοράς σε 

κλασσικό ηλεκτρικό σήμα: πρόκειται για τις μεταλλικές επαφές της πηγής και της 

καταβόθρας. Η μετατροπή αυτή κοστίζει τόσο από άποψης ενίσχυσης (gain), όσο και σε 

εμπέδηση εξόδου. Έτσι, είναι απαραίτητη μια αλλαγή στην ακολουθούμενη προσέγγιση. 

3.2 Μονομοριακά δίκτυα 
Η αλλαγή αυτή έρχεται με την ιδέα των μονομοριακών δικτύων (monomolecular 

electronics-MME). Σύμφωνα με αυτή, το όλο κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω 

δικτύων οργανικών μορίων. Η συγκεκριμένη ιδέα βασίζεται κατασκευαστικά σε καθαρά 

χημικές μεθόδους σύνθεσης των μορίων που θα υλοποιούν το κάθε κύκλωμα. Αν και 

ελκυστικά ως σύλληψη, τα MME βρίσκονται ακόμη σε αυτό ακριβώς το στάδιο: οι 

ερευνητές προσπαθούν ακόμη να διαγνώσουν ποιός είναι ο καταλληλότερος τρόπος 

κατασκευής και χρησιμοποήσης τέτοιου είδους διατάξεων. Πολλά θεμελιώδη προβλήματα 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού παρουσιαστεί μια πραγματικά πρακτική εφαρμογή 

των μονομοριακών δικτύων. Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης το μέγεθος του 

προβλήματος θα αναφέρουμε ότι ακόμη και αυτοί οι κανόνες του Kirchhoff δεν ισχύουν 

κατά το σχεδιασμό των ‘κυκλωμάτων’ μας [Joachim-et.al. (2000)]. Έτσι, δεν είναι ακόμη 

εμφανής ο τρόπος εισαγωγής τους στην τεχνολογία κατασκευής κυκλωμάτων. 

4 Εναλλακτικές διατάξεις και MOSFET: Συμπεράσματα 
Μετά από την παρουσίαση των ερευνητικών εναλλακτικών διατάξεων, έχει φθάσει η 

κρίσιμη στιγμή: η στιγμή της σύγκρισής τους με την παρούσα τεχνολογία, δηλαδή το 

MOSFET. Ξεκινώντας κανείς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει δυο πράγματα. Αρχικά, ότι μια 

τέτοια σύγκριση δεν μπορεί να γίνει υπολογίζοντας τις σημερινές επιδόσεις των 

προτεινόμενων ερευνητικών διατάξεων. Σε μια τέτοια περίπτωση δε θα είχε νόημα να 

γίνει η σύγκριση: το MOSFET, ως ώριμη τεχνολογία, θα ήταν πολύ καλύτερο. Έπειτα, θα 
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πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια, με τα οποία θα συγκριθούν μεταξύ τους οι διάφορες 

διατάξεις. Τα προφανή κριτήρια είναι η ταχύτητα, όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο 

αλλαγής κατάστασης (switching time) του αντίστοιχου διακόπτη, το μέγεθος του βασικού 

στοιχείου, το κόστος ανά πύλη και την ενέργεια που καταναλώνει το στοιχείο ανά πράξη. 

Η σύγκριση αυτή έχει γίνει από τη βιομηχανία και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5. Οι τιμές 

βασίζονται σε προβλέψεις εξέλιξης των διαφόρων τεχνολογιών και όχι σε πραγματικές 

τιμές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν προς το παρόν. Αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τεχνολογία που να μπορεί να συναγωνιστεί 

ευθέως το MOSFET αντικαθιστώντας το, αφού δεν υπάρχει διάταξη που να υπερτερεί σε 

όλους τους τομείς. Από την άλλη, κάθε ομάδα διατάξεων έχει τομείς στους οποίους 

μπορεί να υπερτερεί σαφώς του MOSFET. 

Σχήμα 2.5: Σύγκριση των ερευνητικών διατάξεων και της τεχνολογίας Si [ITRS 2005b, 
σελ 42] 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι σαφές. Τα μέχρι τώρα δεδομένα 

υποδεικνύουν τη χρήση των νέων στοιχείων συμπληρωματικά προς τα MOSFET, σε 

υβριδικές διατάξεις που θα αποτελούνται τόσο από MOSFET όσο και από νέα στοιχεία, 

όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις μνήμες από υλικά που υφίστανται αλλαγή φάσης. 
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Αποκλειστική χρήση των τελευταίων σε κάποιες εφαρμογές δεν αποκλείεται, αλλά για να 

συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει το κατασκευαζόμενο σύστημα να είναι πολύ φθηνότερο 

ή/και η συγκεκριμένη εφαρμογή να μην υλοποιείται ικανοποιητικά με τα MOSFET. Αυτό 

εξάλλου συνέβη και στην περίπτωση των οργανικών ηλεκτρονικών που αποτελούν την 

κατεξοχήν σύγχρονη βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογίας εναλλακτικής προς το MOSFET. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΙΟΝΤΑ 

1 Γενικά στοιχεία 
Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάποιες από τις νέες μοριακές διατάξεις 

βασίζονται στις οξειδοαναγωγικές ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων μορίων. Η 

προφανής, χωρίς να είναι και η μόνη, χρήση ενός μορίου με οξειδοαναγωγικές ιδιότητες 

είναι η κατασκευή μοριακών μνημών: το μόριο είναι δυνατόν να αλλάζει δραματικά την 

αγωγιμότητά του, ανάλογα με το αν βρίσκεται στην βασική ή σε διεγερμένη κατάσταση 

(ανηγμένη ή οξειδωμένη μορφή). Μια ομάδα ενώσεων με έντονες αυτές τις ιδιότητες είναι 

οι πολυοξομεταλλικές ενώσεις των στοιχείων μετάπτωσης της 5ης και 6ης ομάδας του 

περιοδικού συστήματος. 

Η πρώτη αναφορά παρασκευής πολυοξομεταλλικής ενώσεως χρονολογείται από το 

1826, όταν ο Berzelius [Berzelius (1826)] παρασκεύασε το 12-μολυβδαινοφωσφορικό 

αμμώνιο (ΝΗ4)3[PMo12O40]. O 20ος αιώνας βρήκε τους χημικούς στην αρχή της 

προσπάθειας κατανόησης της φύσης αυτών των ενώσεων. Βασικός σταθμός για την 

επίτευξη αυτού του στόχου ήταν ο προσδιορισμός της δομής του ένυδρου 12-

βολφραμοφωσφορικού (V) οξέος H3[PW12O40]•5H2O [Keggin (1933), Keggin (1934)], ο 

οποίος έγινε μέσω περίθλασης ακτίνων X. Από εκεί και πέρα, προσδιορίστηκε η δομή 

πολλών ακόμη πολυανιόντων και έτσι κατανοήθηκε καλύτερα η χημική συμπεριφορά και 

οι ιδιότητες των αντίστοιχων πολυοξομεταλλικών ενώσεων. 

1.1 Μοριακός τύπος 
Το βασικό (και πιο μαζικό) μέρος των πολυοξομεταλλικών ενώσεων είναι το ανιόν τους. 

Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι ανιόντων στη συγκεκριμένη τάξη πολυοξομεταλλικών 

ενώσεων: 

1. Αυτά που δεν περιέχουν άλλο στοιχείο πλην του οξυγόνου και του στοιχείου 

μετάπτωσης. Ανιόντα τέτοιου τύπου ονομάζονται ισοπολυανιόντα (isopolyanions-

IPAn) και έχουν μοριακό τύπο της μορφής (MmOy)p-, όπου Μ το στοιχείο μετάπτωσης 

και  

2. Αυτά που περιέχουν και τρίτο στοιχείο. Ανιόντα τέτοιου τύπου ονομάζονται 

ετεροπολυανιόντα (heteropolyanions-HPAn) και έχουν μοριακό τύπο της μορφής 

(XxMmOy)q-, με x≤m. 
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Επίσης, εμφανίζονται και μικτά πολυανιόντα με χημικούς τύπους (MmM΄nOy)p- και 

(XxMmM΄nOy)q- για τα μικτά IPAn και τα μικτά HPAn αντίστοιχα. Το στοιχείο Μ (ή M΄) είναι 

συνήθως μολυβδαίνιο (Mo) ή βολφράμιο (W) και σπανιότερα βανάδιο (V), ταντάλιο (Ta) ή 

νιόβιο (Nb), πάντα ευρισκόμενο στους υψηλότερους βαθμούς οξείδωσης του, ενώ το 

στοιχείο X μπορεί να είναι ένα από τα υπόλοιπα 64 μέταλλα που υπάρχουν στον 

περιοδικό πίνακα1. Σκεπτόμενος κανείς τους δυνατούς συνδυασμούς στοιχείων στους 

παραπάνω μοριακούς τύπους μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι από χημικής και μόνο 

άποψης, το πεδίο των πολυοξομεταλλικών ενώσεων είναι τεράστιο. Ακολούθως θα 

ασχοληθούμε με τις ετεροπολυενώσεις αφ’ ενός επειδή είναι οι πλέον ενδιαφέρουσες από 

χημικής πλευράς, αφ ετέρου (και κυρίως) επειδή οι χρησιμοποιούμενες ενώσεις κατά το 

πειραματικό μέρος της παρούσας εργασίας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

πολυοξομεταλλικών ενώσεων. 

1.2 Ονοματολογία ετεροπολυενώσεων 
Η ονοματολογία των ετεροπολυανιόντων κατά IUPAC [Tsigdinos (1978)] ακολουθεί το 

παρακάτω σχήμα. Προηγείται αραβικός αριθμός που δείχνει το πλήθος ατόμων του 

στοιχείου μετάβασης M που συμμετέχουν στην ένωση. Ακολουθεί, κατά περίπτωση, το 

πρόθεμα μολυβδαινο- ή βολφραμο- (ή βαναδο- ή νιοβο- ή τανταλο-) και μετά το όνομα 

του ανιόντος που αντιστοιχεί στο άτομο X. Σε περίπτωση σύγχυσης, χρησιμοποιείται και 

λατινικός αριθμός, εντός παρενθέσεως, ο οποίος δείχνει τον αριθμό οξείδωσης στον 

οποίο βρίσκεται το άτομο του ετεροατόμου X. Για παράδειγμα: 

[P2W18O62]6- 18-βολφραμοδιφωσφορικό (V) ανιόν 

[PMo10V2O40]5- 10-μολυβδαινοδιβανοδοφωσφορικό (V) ανιόν 

Οι αντίστοιχες ετεροπολυενώσεις προφανώς ονομάζονται αντικαθιστώντας τη λέξη ανιόν 

με το όνομα του κατιόντος ή με τη λέξη οξύ (αν το κατιόν είναι το υδρογόνο). Για 

παράδειγμα: 

H4[SiW12O40] 12-βολφραμοπυριτικό οξύ 

Na3[PMo12O40] 12-μολυβδαινοφωσφορικό (V) τρινάτριο 

Η3[PW12O40] 12-βολφραμοφωσφορικό (V) οξύ 

                                            
1 Ο αριθμός αυτός προφανώς δε συμπεριλαμβάνει τα τεχνητά στοιχεία, αλλά μόνο αυτά που υπάρχουν στη 
Φύση. Έτσι, έχουμε (92 φυσικά στοιχεία)-(16 αμέταλλα)-(6 ευγενή αέρια)-(6 στοιχεία που ανήκουν στις 
ομάδες VB και VIB)=92-28=64 
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Πάντως, η συνεχώς αυξανόμενη γνώση γύρω από τις ετεροπολυενώσεις απαιτεί μια πιο 

εξειδικευμένη ονοματολογία που να δίνει περισσότερες πληροφορίες για τη δομή της 

ένωσης [Tsigdinos (1978)]. 

1.3 Παρασκευή-ιδιότητες ετεροπολυενώσεων 
Η βασική μέθοδος παρασκευής των ετεροπολυανιόντων του Mo ή του W είναι η οξίνιση 

με ταυτόχρονη θέρμανση υδατικού διαλύματος μολυβδαινικού ή βολφραμικού άλατος 

παρουσία ιόντος του ετεροατόμου. Π.χ. 

[ ]32 2
4 4 12 40 212WO HPO 23H PW O 12H O−− − ++ + → +  

Τα ελεύθερα ετεροπολυοξέα απομονώνονται με εκλεκτική εγχύλιση αιθέρα και τελικά 

επικάθονται ως ίζημα άλατος αμμωνίου ή αλκαλίου [Tsigdinos (1978)]. 

Οι γενικές ιδιότητες των ετεροπολυενώσεων είναι οι εξής: 

1. Έχουν πολύ μεγάλο μοριακό βάρος και ιοντικό όγκο, ειδικά συγκρινόμενοι με τους 

κοινούς ανόργανους ηλεκτρολύτες. 

2. Τα οξέα των πολυοξομεταλλικών ανιόντων είναι συνήθως ισχυρά, ευδιάλυτα στο 

νερό και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, όπως αιθέρες, αλκοόλες και κετόνες. 

3. Οι κρυσταλλικές ετεροπολυενώσεις είναι ενυδατωμένες. 

4. Οι περισσότερες ετεροπολυενώσεις έχουν ενδιαφέρουσα οξειδοαναγωγική Χημεία 

και ανάγονται με αναγωγικά αντιδραστήρια, είτε ηλεκτρολυτικά ή φωτοχημικά, προς 

τις λεγόμενες κυανές ετεροπολυενώσεις (Heteropoly Blues). 

5. Τα ετεροπολυανιόντα διασπώνται σε βασικό περιβάλλον προς τα αντίστοιχα 

ισοπολυανιόντα και οξυανιόντα ή υδροξείδιο του ετεροατόμου. 

6. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός της γενικότερης σταθερότητας των 

βολφραμικών ετεροπολυενώσεων, σε σχέση με τις αντίστοιχες μολυβδαινικές σε 

περιβάλλον ισχυρού οξέος. 

2 Δομή πολυοξομεταλλικών ενώσεων 
Όταν αναφερόμαστε στη δομή των πολυοξομεταλλικών ενώσεων, προφανώς εννοούμε 

τη δομή του ανιόντος, αφού κατά τα άλλα οι ενώσεις είναι ετεροπολικές. Η μεγάλη 

ποικιλία των πολυοξομεταλλικών ανιόντων καθιστά φυσιολογική την ύπαρξη πληθώρας 

παρατηρούμενων δομών. Γενικά πάντως οι παρατηρούμενες δομές είναι πυκνές (close-

packed structures), με τα ετεροάτομα τετραεδρικά ή οκταεδρικά (και πολύ σπάνια 

εικοσαεδρικά) ενωμένα στο πλέγμα του ετεροπολυανιόντος. 
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Πέραν του τρόπου σύνδεσης του ετεροατόμου στη δομή του πολυανιόντος, πολύ 

σημαντικός είναι και ο λόγος x/m (ή x/m+n) του πλήθους των ετεροατόμων προς αυτό 

των ατόμων του στοιχείου μετάπτωσης. Ο λόγος αυτός χρησιμοποιείται στην κατάταξη 

των ετεροπολυανιόντων σε σειρές. Οι πιο κοινές σειρές είναι οι 1/12, 2/18, 1/6 και 1/9, 

ενώ επίσης κοινές είναι και οι 1/11 και 2/17 που προκύπτουν από ελεγχόμενη διάσπαση 

των 1/12 και 2/18 αντίστοιχα. Παρακάτω θα αναφέρουμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες τη 

δομή Keggin [Keggin (1933)] που είναι η δομή που παρατηρείται στις χρησιμοποιούμενες 

στο πειραματικό μέρος ενώσεις, καθώς επίσης και τη συγγενή δομή Dawson [Dawson 

(1953)] 

2.1 Δομή Keggin 
Η δομή Keggin απαντάται στη σειρά 1/12 με το ετεροάτομο τετραεδρικά ενωμένο. Στο 

κέντρο της δομής υπάρχει ένα τετράεδρο XO4, το οποίο περιβάλλεται από δώδεκα 

οκτάεδρα MO6. Τα οκτάεδρα είναι οργανωμένα σε τέσσερεις ομάδες των τριών 

οκτάεδρων που είναι γνωστές με το όνομα ομάδες Μ3. Τα οκτάεδρα μιας ομάδας M3 είναι 

ενωμένα μεταξύ τους μέσω κοινών ακμών. Αντίστοιχα κάθε οκτάεδρο μιας ομάδας M3 

είναι ενωμένο με το κεντρικό τετράεδρο, αλλά και με οκτάεδρα διαφορετικής ομάδας Μ3 

μέσω κοινών κορυφών. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι τα οκτάεδρα δεν είναι 

ιδανικά, αλλά το κεντρικό άτομο (Μ) βρίσκεται λίγο πάνω από το ισημερινό επίπεδο του 

οκταέδρου και σχετικά μετατοπισμένο προς το εξωτερικό του ανιόντος. Μια σχηματική 

περιγραφή των παραπάνω φαίνεται στο σχήμα 3.1. 

   

α. β. γ. 

Σχήμα 3.1: Σχηματική παράσταση της δομής Keggin. Με αχνές γραμμές σκιαγραφούνται 
τα σχήματα και με πιο έντονες οι δεσμοί. α. Το κεντρικό τετράεδρο. β. Ένα οκτάεδρο. Στο 
σχήμα δεικνύεται το ισημερινό επίπεδο. γ. Συνολικά η δομή με το υπόδειγμα πολυέδρων. 

Η παραπάνω μορφή της δομής Keggin είναι γνωστή ως α-μορφή. Εκτός αυτής έχουν 

προταθεί άλλα τέσσερα ισομερή γνωστά ως β-μορφή, γ-μορφή, δ-μορφή και ε-μορφή 

[Baker and Figgis (1970), Pope (1976)]. Η β-μορφή προκύπτει από την α, όταν μια ομάδα 

M3 περιστραφεί κατά 60°, η γ-μορφή όταν περιστραφούν δυο ομάδες Μ3 κατά 60°, η δ-

μορφή όταν περιστραφούν τρεις ομάδες Μ3 κτλ.. Η β-μορφή είναι ασταθέστερη της α-
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μορφής, ενώ οι υπόλοιπες είναι ακόμη ασταθέστερες, λόγω των ισχυρών τάσεων που 

αναπτύσσονται στο πλέγμα τους. 

2.2 Δομή Dawson 
Η δομή Dawson απαντάται στα ετεροπολυανιόντα της σειράς 2/18 με τα ετεροάτομα 

τετραεδρικά ενωμένα. Η δομή αυτή προκύπτει από τη δομή Keggin με τους εξής 

μετασχηματισμούς: 

1. Από ένα ανιόν δομής Keggin αφαιρούμε τρία οκτάεδρα που ανήκουν σε διαφορετικές 

ομάδες M3, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι γειτονικά. Με αυτό τον τρόπο προκύπτει μια 

ομάδα XM9O34. 

2. Δυο ομάδες XM9O34 ενωμένες μέσω των ελεύθερων ατόμων οξυγόνου που έχουν 

προκύψει από την προηγούμενη αφαίρεση σχηματίζουν τo ανίον της δομής Dawson. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράμοπυμε τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ 

των δυο δομών. Η σχέση αυτή είναι πιθανότατα υπεύθυνη για την μετατροπή 

αντίστοιχων ανιόντων από τη μια δομή στην άλλη και για τις ομοιότητες στις ιδιότητες των 

αντίστοιχων ανιόντων. 

3 Χρήσεις [Katsoulis (1998)] 

3.1 Γενικά 
Η έντονη οξειδοαναγωγική χημεία που παρουσιάζουν οι πολυοξομεταλλικές ενώσεις 

οδηγεί στη δυνατότητα πληθώρας πιθανών χρήσεων σε τελείως διαφορετικά μεταξύ τους 

πεδία. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια βιβλιογραφία, τόσο από πλευράς δημοσιεύσεων, 

όσο και από πλευράς υποβολής πατέντων, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτής 

(περίπου το 85%) να περιγράφει τη χρήση των πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως 

καταλυτών σε χημικές αντιδράσεις. 

Εκτός από την περιοχή της κατάλυσης, χρήσεις πολυοξομεταλλικών ενώσεων έχουν 

αναφερθεί: 

1. Ως επιχρύσματων αντίστασης στη διάβρωση. Τα συνήθη επιχρύσματα τέτοιου είδου 

βασίζονται στο χρώμιο και είναι αρκετά τοξικά. Το κυριότερο επιχείρημα για τη χρήση 

πολυοξομεταλικών ενώσεων είναι η χαμηλή τους τοξικότητα. Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως αντιδιαβρωτικών μπορεί 

να γίνει και σε συνδυασμό με οργανικές ενώσεις, σχηματίζοντας τα ανίστοιχα 

υβριδικά άλατα (άλατα που έχουν το ανιόν τους ανόργανο και το κατιόν οργανικό). 
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2. Ως αντιστατικών και αντιαντανακλαστικών επιχρυσμάτων. Η ιδέα πίσω από αυτή τη 

χρήση βασίζεται στην αγωγιμότητα που παρουσιάζουν υμένια που αποτελούνται 

από πολυοξομεταλλικές ενώσεις και οργανικές ουσίες που δεν αντιδρούν μεταξύ 

τους. 

3. Στην φωτογραφία. Στην περίπτωση αυτή γίνεται εκμετάλλευση της φωτοευαισθησίας 

των πολυοξομεταλλικών ενώσεων. 

4. Ως συστατικών κυττάρων καυσίμου. 

5. Ως επαναχρησιμοποιούμενων λευκαντικών για τη λεύκανση χαρτοπολτού. Η 

μέθοδος στην περίπτωση αυτή βασίζεται στις οξειδωτικές ιδιότητες των 

πολυοξομεταλλικών ενώσεων, οι οποίες επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση τους 

στη διαδικασία. 

6. Ως αντιδραστηρίων χημικών αναλύσεων. 

7. Στην επεξεργασία ραδιενεργών αποβλήτων και κυρίως στο διαχωρισμό του καισίου-

137 (Cs137) από τα υπόλοιπα ραδιενεργά απόβλητα. 

8. Στο διαχωρισμό πρωτεϊνών από το βιολογικό διάλυμα, στο οποίο περιέχονται. 

9. Σε ιατρικές εφαρμογές και κυρίως στην επιτάχυνση απορρόφηση φαρμάκων. 

10. Ως προσροφητών αερίων για χρήση σε καταλυτικούς μετατροπείς και γενικά σε 

περιπτώσεις επεξεργασίας αερίων λυμάτων. 

3.2 Προτάσεις για χρήση στη νανοτεχνολογία και σε ηλεκτρονικές και 
μικροηλεκτρονικές διατάξεις 
Εκτός από τις παραπάνω γενικές χρήσεις των πολυοξομεταλλικών ενώσεων έχουν 

αναφερθεί και διάφορες χρήσεις που σχετίζονται με τη Μικροηλεκτρονική και γενικότερα 

με την Νανοτεχνολογία. Μερικές τέτοιες είναι οι εξής: 

1. Η χρήση μιγμάτων πολυοξομεταλλικών ενώσεων με οργανικές ενώσεις σε οθόνες 

που βασίζονται στο φαινόμενο του ηλεκτροχρωμισμού. (Δες επίσης [Liu, S.-et.al. 

(2002)]) 

2. Η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως χρωστική σε μελάνια εκτυπωτών, αλλά 

και σε toners φωτοαντιγραφικών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται εκμετάλλευση των 

φωτοχρωμικών ιδιοτήτων ορισμένων πολυοξομεταλλικών ενώσεων. Επίσης στα 

toners, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυοξομεταλλικές ενώσεις και για τον έλεγχο 

φόρτισης του ενεργού υλικού. 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 95

3. Η χρήση ισοπολυοξομεταλικών ενώσεων σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, όπως 

κυματοδηγούς, μικροφακούς και μικροπρίσματα. Πιο πρόσφατα, [Murakami-et.al. 

(2001)] προτάθηκε και η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως μη γραμμικών 

κρυστάλλων για τη μετατροπή συχνότητας του φωτός σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. 

4. Η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως στρωμάτων επικαθήσεως για επιλεκτική 

εναπόθεση μετάλλων (κυρίως W). 

5. Η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως ηλεκτρολυτών σε ηλεκτρολυτικούς 

πυκνωτές. 

6. Η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων για τη νόθευση ηλεκτρικά αγώγιμων 

πολυμερών. 

7. Η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων σε μίγματα με ηλεκτρικά αγώγιμα πολυμερή 

ή ως αντιδρώντα με οργανικά υλικά, ώστε να κατασκευαστούν μαγνητικά υλικά 

[Coronado-et.al. (1998), Clemente-Leon-et.al. (2001)] και τέλος, 

8. Η χρήση πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως λιθογραφικών ρητινών [Carls-et.al. (1992) 

και παρούσα εργασία]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

1 Εισαγωγή 
Η διεργασία της λιθογραφίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, τόσο για την Μικροηλεκτρονική, αφού 

είναι αυτό που ουσιαστικά ορίζει την μικρότερη διάσταση του στοιχείου, όσο και για την 

έρευνα καινούριων νανοδιατάξεων, αφού είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες 

διαδικασίες με αυτές της κατασκευής του MOSFET. Η λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης 

(electron-beam lithography) αποτελεί μια πολύ χρήσιμη εκδοχή αυτής της διεργασίας, 

τουλάχιστον στον τομέα της έρευνας. Στις αρχές της παρούσας δεκαετίας, το ενδιαφέρον 

για τη συγκεκριμένη εκδοχή λιθογραφίας υπήρξε ακόμη εντονότερο, λόγω της 

επικρατούσας εκτίμησης περί περιορισμού χρήσης της οπτικής λιθογραφίας, αφού τα 

τεχνολογικά προβλήματα για την εξέλιξη αυτής δεν είχαν ακόμη αντιμετωπιστεί. 

Παράλληλα, η χρήση συστημάτων λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης με μικροκολώνες 

(microcolumns) και ηλεκτρονικών δεσμών με χαμηλή ενέργεια φαινόταν να εξασφαλίζει 

ακόμη καλύτερη διακριτική ικανότητα, αλλά και αύξηση της ταχύτητας της λιθογραφίας 

ηλεκτρονικής δέσμης1. Με δεδομένη ακόμη τη δυνατότητα (κατόπιν μια μικρής 

μετατροπής2) χρήσης του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (Scanning Electron 

Microscope – SEM) LEO 440 του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και ως εργαλείο 

έκθεσης για λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης χαμηλών ενεργειών, αλλά και τη 

χρησιμότητα της προσομοίωσης, η ανάπτυξη ενός προσομοιωτή λιθογραφίας 

ηλεκτρονικής δέσμης για την περιοχή των χαμηλών ενεργειών κρινόταν επιβεβλημένη. 

Ένας τέτοιος προσομοιωτής αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της διατριβής και θα 

παρουσιαστεί στο παρόν κεφάλαιο. Αναλυτικότερα πρόκειται για έναν προσομοιωτή 

λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης βασισμένο στον αλγόριθμο Monte Carlo, ο οποίος 

λειτουργεί τόσο για υψηλές, όσο και για χαμηλές ενέργειες δέσμης. 

2 Γενικά περί προσομοίωσης 
Πολλές φορές η πραγματοποίηση κάποιων μελετών ή πειραμάτων είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, ασύμφορη ή αδύνατη. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται: 

                                            
1 Παρά ταύτα, οι δυσκολίες της οπτικής λιθογραφίας ξεπεράστηκαν, αλλά και τα προαναφερθέντα 
συστήματα ηλεκτρονικής λιθογραφίας δεν ανταποκρίθηκαν των προσδοκιών. 

2 Η συγκεκριμένη μετατροπή δεν έγινε τελικά κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Κατά 
ειρωνικό για τον συγγραφέα της διατριβής τρόπο πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στο επόμενο έτος. 
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1. Στον διαθέσιμο χρόνο. Π.χ. Μια δημογραφική έρευνα που θα αναφέρει το μέγεθος 

ενός πληθυσμού σε 60 χρόνια περιμένοντας να περάσει το χρονικό αυτό διάστημα, 

αν και ακριβής ως προς τα αποτελέσματά της, δεν έχει ιδιαίτερο λόγο ύπαρξης. 

2. Στην επικινδυνότητα της διεργασίας. Π.χ. Η μελέτη της παθητικής ασφάλειας των 

αυτοκινήτων δεν είναι δυνατό να δοκιμαστεί με πραγματικούς ανθρώπους. 

3. Στο υπερβολικό κόστος της διεργασίας. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις καταφεύγουμε στην προσομοίωση (simulation), δηλαδή στη 

μοντελοποίηση του πειράματος ή της μελέτης. Κατά την προσομοίωση γίνεται 

αναπαραγωγή των πειραματικών συνθηκών, έτσι ώστε να μην αλλάξουν τα 

αποτελέσματα, αλλά είτε το πείραμα δε διεξάγεται καθόλου στον πραγματικό χωροχρόνο 

(προσομοίωση σε υπολογιστή), ή αφαιρούνται εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν δύσκολη 

την διεξαγωγή του (δες προσομοιώσεις αυτοκινητιστικών ατυχημάτων με κούκλες). Οι 

κατασκευαστικές διεργασίες της Μικροηλεκτρονικής είναι ένα αντικείμενο μελέτης, στο 

οποίο είναι επιτακτική η χρήση προσομοιώσεων, λόγω του οικονομικού κόστους αυτών 

των διεργασιών. 

Στα πρώτα χρόνια της Μικροηλεκτρονικής και πριν την ανάπτυξη ισχυρών υπολογιστικών 

συστημάτων, η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γινόταν με τη 

μέθοδο της ‘δοκιμής και απόρριψης’ (trial and error method). Ξεκινώντας από την ήδη 

υπάρχουσα τεχνολογία, άλλαζαν (μίκραιναν) οι διαστάσεις του κυκλώματος, μαζί με τις 

συνθήκες κάποιων βημάτων της διαδικασίας κατασκευής. Κατασκευάζοντας επαρκή 

αριθμό παρτίδων και από τις μετρήσεις της συμπεριφοράς των κυκλωμάτων, επιλέγονταν 

οι βέλτιστες συνθήκες για τη νέα τεχνολογία. Η πορεία αυτή φαίνεται από τη συμπαγή 

γραμμή του σχήματος 4.1. Αν και προφανώς αποτελεσματική, μια τέτοια αντιμετώπιση 

είναι προβληματική από πλευρά κόστους. Αυτό συμβαίνει γιατί η κατασκευή μιας 

παρτίδας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κοστίζει μερικές δεκάδες χιλιάδων ευρώ και το 

κόστος αυτό αυξάνεται σε κάθε νέα γενιά τεχνολογίας κατασκευής ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων. Από οικονομικής απόψεως θα ήταν προτιμότερο να μπορούσε κανείς να 

‘προαποφασίσει’ τις βέλτιστες συνθήκες και να ακολουθήσει την πορεία του σχήματος 4.1 

μόνο για αυτές ως μια τελική δοκιμή της νέας τεχνολογίας. Έτσι, η πορεία που 

ακολουθείται στις μέρες μας είναι αυτή της διακεκομμένης γραμμής του σχήματος 4.1. 

Αντί να κατασκευαστούν πραγματικά οι δοκιμαστικές παρτίδες, προσομοιώνεται η 

κατασκευή αυτών. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης μας υποδεικνύουν ποιες είναι οι 

βέλτιστες συνθήκες κατασκευής της νέας τεχνολογίας. 
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Σχήμα 4.1: Πορείες ανάπτυξης νέας τεχνολογίας στη Μικροηλεκτρονική. Η συμπαγής 
γραμμή αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πορεία, ενώ η διακεκομμένη στη σύγχρονη που 

περιλαμβάνει τη χρήση προσομοίωσης 

3 Προσομοίωση λιθογραφίας 
Η λιθογραφία είναι μια από τις πιο σημαντικές διεργασίες για την κατασκευή 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αποτελεί μαζί με την εγχάραξη (etching) τις διαδικασίες 

μεταφοράς σχήματος. Κατά τη διεργασία αυτή, ένα υμένιο υλικού πολυμερικής, συνήθως, 

φύσεως, το οποίο έχει επιστρωθεί πάνω στο δισκίο και ονομάζεται λιθογραφική ρητίνη 

(resist), εκτίθεται είτε σε υπεριώδη ακτινοβολία (οπτική λιθογραφία ή λιθογραφία 

υπεριώδους – optical lithography / UV lithography) ή σε δέσμη ηλεκτρονίων (ηλεκτρονική 

λιθογραφία – electron beam lithography), με αποτέλεσμα την αλλαγή μιας φυσικής του 

ιδιότητας (συνήθως της διαλυτότητας). Έτσι, στο τελικό στάδιο της εμφάνισης 

(development) κάποιο μέρος της ρητίνης θα απομακρυνθεί, θα σχηματιστεί δηλαδή μια 

κατανομή της ρητίνης (resist profile). Σε βιομηχανικό επίπεδο, το πρώτο είδος 

ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για την κατασκευή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενώ 

το δεύτερο για την κατασκευή των μασκών που είναι απαραίτητες για την 

πραγματοποίηση του πρώτου είδους. Ερευνητικά, η χρήση της λιθογραφίας ηλεκτρονικής 

δέσμης είναι πιο διαδεδομένη, ειδικά για την κατασκευή νέων πρότυπων διατάξεων, 

όπως αυτές που συναντήσαμε στα κεφάλαια 1 και 2, λόγω της δυνατότητάς της για 

κατασκευή εξαιρετικά μικρών δομών. Στόχος ενός προσομοιωτή λιθογραφίας, είτε 

οπτικής είτε ηλεκτρονικής, είναι η πρόβλεψη της κατανομής της ρητίνης μετά την 

εμφάνιση. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η κατανόηση των φυσικών και χημικών 

διεργασιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης και της εμφάνισης. Στην 

παρούσα εργασία, θα περιοριστούμε στη μελέτη της έκθεσης για λιθογραφία 

ηλεκτρονικής δέσμης τόσο υψηλής όσο και χαμηλής ενέργειας. Ο αναγνώστης που 
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ενδιαφέρεται περισσότερο για την προσομοίωση της οπτικής λιθογραφίας μπορεί να 

ανατρέξει στις παρακάτω αναφορές [Dill-et.al. (1975), Oldham-et.al. (1980), Neureuther-

et.al. (1979), Neureuther (1992), Lee and Neureuther (1988)]. 

4 Προσομοιωτές λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης 
Διάφοροι προσομοιωτές λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης έχουν αναφερθεί, κατά 

καιρούς στη βιβλιογραφία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της προσομοίωσης είναι 

χωρισμένη σε τρία βασικά στάδια: 

1. Υπολογισμός της κατανομής της ενεργειακής εναπόθεσης από σημειακή ηλεκτρονική 

δέσμη (point beam), δηλαδή υπολογισμός της ενέργειας ανά ηλεκτρόνιο και ανά 

μονάδα όγκου. Η συγκεκριμένη ενεργειακή εναπόθεση είναι γνωστή στη 

βιβλιογραφία με το όνομα συνάρτηση εναπόθεσης ενέργειας (Energy Deposition 

Function – EDF). To στάδιο αυτό έχει δυο αλληλοεξαρτώμενα σκέλη. Στο ένα σκέλος 

δίνεται απάντηση στο ερώτημα ‘πού εναποτίθεται η ενέργεια’, υπολογίζοντας την 

πορεία κάθε ηλεκτρονίου της προσπίπτουσας ηλεκτρονικής δέσμης. Η πορεία αυτή 

εξαρτάται από τις αρχικές συνθήκες πρόσπτωσης και, κυρίως, από τις ελαστικές 

σκεδάσεις που υπόκειται το ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του εντός του υπό μελέτη 

συστήματος. Στο δεύτερο σκέλος γίνεται ο κυρίως υπολογισμός για το συγκεκριμένο 

στάδιο, δηλαδή υπολογίζεται η ενέργεια που εναποτίθεται σε κάθε σημείο. Το ποσό 

της ενέργειας που κάθε ηλεκτρόνιο ‘αφήνει’ στο υμένιο οφείλεται στις ανελαστικές 

σκεδάσεις που υπόκειται κάθε ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του εντός του υπό μελέτη 

συστήματος. 

2. Συνέλιξη (convolution) της ενεργειακής εναπόθεσης, όπως αυτή υπολογίστηκε από 

το προηγούμενο βήμα με μια πραγματική δέσμη. 

3. Εμφάνιση της ρητίνης χρησιμοποιώντας την κατανομή εναποτιθέμενης ενέργειας της 

πραγματικής δέσμης, όπως αυτή υπολογίστηκε κατά το βήμα 2. 

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων 

με την ύλη, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε μερικά τεχνικά στοιχεία σχετικά με την EDF, τα 

οποία θα βοηθήσουν κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Όπως προαναφέρθηκε, 

η EDF είναι η ενέργεια ανά μονάδα όγκου και ανά ηλεκτρόνιο δέσμης σε κάθε σημείο του 

υμενίου στην περίπτωση που η δέσμη των ηλεκτρονίων δεν έχει γεωμετρικές διαστάσεις 

(σημειακή δέσμη). Προφανώς η EDF είναι μια συνάρτηση τριών μεταβλητών, δηλαδή 

EDF=f(x,y,z) (σε σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων) ή EDF=f(r,θ,z) (σε κυλινδρικές 

συντεταγμένες) (Σχήμα 4.2). Όμως, το πρόβλημα παρουσιάζει κυλινδρική συμμετρία με 
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κέντρο το σημείο πρόσπτωσης, άρα μπορούμε να παραστήσουμε την EDF (και συνεπώς 

τα πρωτογενή αποτελέσματα της προσομοίωσης) ως συνάρτηση των μεταβλητών r και z, 

δηλαδή μόνο ως συνάρτηση της ακτινικής απόστασης από το σημείο πρόσπτωσης και 

του βάθους. Για τις συνήθεις συνθήκες έκθεσης και τα συνήθη υμένια ρητίνης η κατανομή 

της ενέργειας στα διάφορα βάθη της ρητίνης δε μεταβάλλεται σημαντικά [Neureuther-

et.al. (1979)]. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις συνήθεις συνθήκες (και επιπρόσθετα για 

όλες τις περιπτώσεις, όπου η EDF είναι ανεξάρτητη του z), αρκεί η γραφική παράσταση 

της EDF συναρτήσει της απόστασης από το σημείο πρόσπτωσης για βάθος ίσο με το 

πάχος του υμενίου της ρητίνης για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της ενεργειακής 

εναπόθεσης (ακτινική κατανομή της ενεργειακής εναπόθεσης). 

 

Σχήμα 4.2: Σχηματική παρουσίαση του προβλήματος υπολογισμού της συνάρτησης 
εναπόθεσης ενέργειας (EDF). Ο κίτρινος κύλινδρος δείχνει την περιοχή ενεργειακής 

εναπόθεσης 

Κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ακτινική κατανομή της 

EDF μπορεί να αναλυθεί σε δυο επιμέρους συνεισφορές, μια από τα ηλεκτρόνια 

εμπροσθοσκέδασης (forward scattering) και μια από τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια 

(back scattering). Και οι δυο συνεισφορές έχει αποδειχθεί, τόσο από πειραματικά 

αποτελέσματα [Chang (1975), Rishton and Kern (1987)], όσο και από προσομοιώσεις 

[Parikh and Kyser (1979)] ότι ακολουθούν την κατανομή Gauss1. Είναι δηλαδή: 

2

2
f

r

f fI A eβ= ⋅  (Εξίσωση 4.1) 

και 

                                            
1 Εκτός της προσαρμογής της EDF με διπλή Γκαουσιανή [Chang (1975)], έχει ακόμη δοκιμαστεί η τριπλή 
Γκαουσιανή [Wind-et.al. (1989), Parikh and Kyser (1979)], καθώς και η διπλή Γκαουσιανή με πρόσθεση 
εκθετικής μείωσης [Rishton and Kern (1987)]. Το απλό πρώτο μοντέλο του Chang όμως είναι επαρκές 
από πλευράς ακρίβειας και διατηρεί τη σύνδεσή του με τη φυσική του προβλήματος. 
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2

2
b

r

b bI A eβ= ⋅  (Εξίσωση 4.2) 

Οι παράμετροι βf και βb, καθώς και το πηλίκο: 

b
e

f

In
I

=
 (Εξίσωση 4.3) 

είναι χαρακτηριστικές παράμετροι που υπολογίζονται από την προσομοίωση και 

χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση του φαινομένου γειτνίασης (proximity effect). 

5 Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-ύλης 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά το πρώτο στάδιο της προσομοίωσης της λιθογραφίας 

ηλεκτρονικής δέσμης τον πιο σημαντικό ρόλο στη μελέτη μας έχει η αλληλεπίδραση των 

ηλεκτρονίων με το υμένιο της ρητίνης. Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται υπό μορφή 

ελαστικών σκεδάσεων, οι οποίες αλλάζουν την πορεία των ηλεκτρονίων και ανελαστικών 

σκεδάσεων που μειώνουν την ενέργειά τους (Προφανώς μείωση της ενέργειας του 

ηλεκτρονίου σημαίνει αντίστοιχη αύξηση της ενέργειας του υμενίου. Έτσι η χρήσιμη 

λιθογραφικά ενέργεια είναι εκείνη που χάνεται από τα ηλεκτρόνια). Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστεί η αντίστοιχη θεωρία τόσο για τις ελαστικές, όσο και για τις ανελαστικές 

σκεδάσεις1, δηλαδή η θεωρία που καλύπτει από φυσικής απόψεως το πρώτο στάδιο της 

προσομοίωσης. 

5.1 Ελαστική σκέδαση 
Οι ελαστικές σκεδάσεις του ηλεκτρονίου οφείλονται στην αλληλεπίδραση Coulomb του 

ηλεκτονίου με τους πυρήνες των ατόμων του στόχου (εδώ της ρητίνης). Λόγω της 

κυματικής φύσης του ηλεκτρονίου, η ακριβής μελέτη των ελαστικών σκεδάσεων μπορεί 

να γίνει μόνο με εφαρμογή των κανόνων της κβαντομηχανικής. Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη 

με μοντέλα κλασσικής μηχανικής δεν προκαλεί σημαντική διαφοροποίηση στα 

αποτελέσματα, τουλάχιστον για τις συνήθεις ενέργειες έκθεσης (20-100keV) της 

λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης.  

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται το πρόβλημα της ελαστικής σκέδασης ηλεκτρονίου από 

πυρήνα, όπως αυτό περιγράφεται από την κλασσική μηχανική. Το κρίσιμο μέγεθος για τη 

μελέτη της σκέδασης είναι η ενεργός διαφορική διατομή σκέδασης (differential cross-

section). Θεωρούμε ηλεκτρόνια παράλληλης ταχύτητας, τα οποία περνούν από μια 

                                            
1 Προφανώς, οι σχέσεις που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της θεωρίας, είναι ενσωματομένες στον 
προσομοιωτή μας. 
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περιοχή dσ. Αν μετά τη σκέδαση τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε κώνο στερεάς γωνίας dΩ, 

τότε το πηλίκο dσ/dΩ ορίζεται ως ενεργός διαφορική διατομή σκέδασης. 

 

Σχήμα 4.3: Ελαστική σκέδαση δέσμης ηλεκτρονίων από πυρήνα ατόμου 

Οι αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία αλγόριθμοι προσομοίωσης αλληλεπίδρασης 

ηλεκτρονίων με ύλη (ειδική περίπτωση των οποίων αποτελούν οι αλγόριθμοι 

προσομοίωσης λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης) χρησιμοποιούν το μοντέλο σκέδασης 

Rutherford με προάσπιση ηλεκτρονίων. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μια τροποποίηση του 

αρχικού μοντέλου σκέδασης του Rutherford.Οι υπολογισμοί στο αρχικό μοντέλο του 

Rutherford γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Ο πυρήνας παραμένει ακίνητος, λόγω του πολύ μεγαλύτερης μάζας του από τη μάζα 

του ηλεκτρονίου 

2. Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με τα ηλεκτρόνια του πυρήνα. 

Με αυτές τις προϋποθέσεις και με βάση τη γεωμετρία του σχήματος 4.3, η ενεργός 

διατομή ελαστικής σκέδασης υπολογίζεται από το γνωστό τύπο του Rutherford: 

( )

4 2

2 4
40

d q Z 1
d 4 4 mv sin

2

σ ⋅
= ⋅

θΩ ⎛ ⎞⋅ πε ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠  (Εξίσωση 4.4) 

, όπου Ζ ο αριθμός πρωτονίων του πυρήνα, ε0 η διηλεκτρική σταθερά του κενού και θ η 

γωνία πρόσπτωσης. Το μοντέλο Rutherford δεν ισχύει για πολύ μικρές και πολύ μεγάλες 

γωνίες. Αυτό συμβαίνει γιατί στις πολύ μεγάλες γωνίες προβλέπει υπερβολικά μεγάλη 
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μείωση της ενεργού διαφορικής διατομής σκέδασης, ενώ η ενεργός διαφορική διατομή 

σκέδασης δεν ορίζεται για κεντρική κρούση (θ=0). Οι παραπάνω αδυναμίες οφείλονται 

στο γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη τα ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω 

από το σκεδάζοντα πυρήνα. Η κατάσταση διορθώνεται σε ένα βαθμό, αν 

χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο του Mott. 

Το μοντέλο αυτό ξεκινά από τις ίδιες παραδοχές με το μοντέλο του Rutherford, αλλά 

προσθέτει ακόμη μία. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ηλεκτρόνια δημιουργούν μια προάσπιση 

(screening) του πυρηνικού φορτίου, με αποτέλεσμα η δύναμη από τον πυρήνα να 

ελαττώνεται γρηγορότερα από r-2 και να μηδενίζεται έξω από το σκεδάζον άτομο. Έτσι το 

δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ ηλεκτρονίου και πυρήνα γράφεται: 

r2
R

0

q Z 1V(r) e
4 r

−⋅
= − ⋅ ⋅

πε  (Εξίσωση 4.5) 

, εξίσωση γνωστή ως μοντέλο δυναμικού Wentzel1. Η παράμετρος R είναι γνωστή ως 

ακτίνα προάσπισης (screening range) του ατόμου και είναι ίση με: 

1
3

0R Z
−

= α ⋅  (Εξίσωση 4.6) 

Η ενεργός διαφορική διατομή σκέδασης που προκύπτει χρησιμοποιώντας το δυναμικό 

του Wentzel είναι: 

( )

4 2

2 24
2 20 0

d q Z 1
d 4 4 mv

sin sin
2 2

σ ⋅
= ⋅

Ω ⋅ πε ⋅ ⎡ ⎤θθ ⎛ ⎞⎛ ⎞ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦  (Εξίσωση 4.7) 

, όπου: 

0
1

4 3
0

hsin
2 mv Z

θ⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⋅ π ⋅α ⋅  (Εξίσωση 4.8) 

Μια παράμετρος την οποία θα συναντήσουμε στη βασική παρουσίαση του προσομοιωτή 

μας, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ελαστική σκέδαση του ηλεκτρονίου είναι το μέσο μήκος 

ελεύθερης διαδρομής (mean free path length) Λ, δηλαδή η μέση τιμή της απόστασης 

                                            
1 Το μοντέλο δυναμικού Wentzel δεν περιγράφει με τον πιο ακριβή τρόπο την προάσπιση του πυρήνα. 
Χρησιμοποιείται όμως πολύ στη βιβλιογραφία γιατί είναι πιο απλό από την ακριβή λύση που στη θέση του 
εκθετικού έχει μια σειρά εκθετικών όρων και ταυτόχρονα περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές ιδιότητες της 
ακριβούς λύσης. 
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ανάμεσα σε δυο διαδοχικές ελαστικές σκεδάσεις. Ολοκληρώνοντας την εξίσωση 4.7 

λαμβάνουμε τη συνολική ενεργό διατομή σκέδασης, δηλαδή την περιοχή εκείνη γύρω 

από τον πυρήνα, στην οποία αν εισέλθει ένα ηλεκτρόνιο θα σκεδαστεί. Αυτή είναι: 

( )
( ) 4

2 2

Z Z 1 qd d
d 1 P u

+σ π
σ = Ω = ⋅

Ω β +β∫∫
 (Εξίσωση 4.9) 

, όπου P η ορμή του ηλεκτρονίου και β μια σταθερά του προβλήματος ίση με: 

2
3Z0.00545

E
β = ⋅

 (Εξίσωση 4.10) 

, όπου η ενέργεια της δέσμης Ε έχει εκφραστεί σε keV. Ο αριθμός των κέντρων σκέδασης 

(πυρήνων) ανά μονάδα επιφανείας είναι: 

AN tn
A
⋅ρ ⋅

=
 (Εξίσωση 4.11) 

, όπου ΝΑ ο αριθμός Avogadro ρ η πυκνότητα του υμενίου, t το πάχος του και Α η μάζα 

του πυρήνα σε g. Η μεταβολή της έντασης Ι των ηλεκτρονίων που δεν έχουν σκεδαστεί 

σε βάθος z, λόγω του γεγονότος ότι κάποια ηλεκτρόνια υπόκειται ελαστική σκέδαση είναι: 

ANdI I dz
A
⋅ρ

= − ⋅ ⋅σ ⋅
 (Εξίσωση 4.12) 

Η λύση της ανωτέρω διαφορικής εξίσωσης δίνει την εξάρτηση της έντασης της δέσμης 

από το βάθος. Αν Ι0 η αρχική ένταση της δέσμης τότε η λύση της εξίσωσης 4.12 γράφεται: 

z

0I I e
−
Λ= ⋅  (Εξίσωση 4.13) 

, όπου το Λ είναι το ζητούμενο μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής και είναι ίσο με: 

( )
( )

2 2
( 4.9)

4
A A

A P v 11
N N Z Z 1 q

A

Εξ ⋅ ⋅ ⋅β +β
Λ = ⎯⎯⎯→Λ =

⋅ρ ⋅σ ρ ⋅ ⋅ π ⋅ + ⋅
 (Εξίσωση 4.14) 

Συνυπολογίζοντας ότι για τη βασική κατάσταση του υδρογόνου ισχύει: 

2

0

q 0.0136keV
2

=
α  (Εξίσωση 4.15) 
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και μετατρέποντας σε g/μm3 τη μονάδα μέτρησης της πυκνότητας λαμβάνουμε την 

εξίσωση υπολογισμού του μέσου μήκους ελεύθερης διαδρομής που χρησιμοποιήθηκε 

στον προσομοιωτή μας. Αυτή είναι: 

( )
( )

21.02 1 A T
Z Z 1
⋅β +β ⋅ ⋅

Λ =
+ ⋅ρ  (Εξίσωση 4.16) 

, με Τ την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων της δέσμης μετρημένη σε keV. Σημειώνουμε 

εδώ ότι το Λ, όπως υπολογίζεται από την εξίσωση 4.16, μετριέται σε μm. 

5.2 Ανελαστική σκέδαση 
Ανελαστική σκέδαση ονομάζουμε την αλληλεπίδραση του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου με 

τα ηλεκτρόνια των ατόμων του στόχου. Έστω λοιπόν ένα από τα ηλεκτρόνια της δέσμης, 

το οποίο διέρχεται σε απόσταση b από ηλεκτρόνιο που ανήκει σε άτομο του στόχου. 

Ανάμεσα στα δυο ηλεκτρόνια αναπτύσσεται δύναμη Coulomb. Μέσω αυτής της 

αλληλεπίδρασης αλλάζει η ορμή του ηλεκτρονίου της ύλης και αφού: 

2PE
2mκιν =

 (Εξίσωση 4.17) 

θα αλλάξει και η κινητική του ενέργεια. Το σύνολο της κινητικής ενέργειας που 

μεταφέρεται σε όλα τα ηλεκτρόνια του στόχου με τα οποία αλληλεπιδρά το συγκεκριμένο 

ηλεκτρόνιο της δέσμης είναι η ενέργεια που απορροφά το υμένιο από το συγκεκριμένο 

ηλεκτρόνιο. 

Ας αναπτύξουμε τώρα μαθηματικά την παραπάνω διαπίστωση. Η αλληλεπίδραση 

Coulomb είναι κεντρική συνεπώς, αφού τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στο επίπεδο xOz 

(εικόνα 4.3), δε θα υπάρξει μεταφορά ορμής έξω από αυτό το επίπεδο. Επίσης λόγω της 

συμμετρίας του προβλήματος, όπως αυτό τέθηκε στην ίδια εικόνα, δε θα υπάρχει 

συνολική μεταφορά ορμής στον άξονα x. Άρα όλη η μεταφορά ορμής στο ηλεκτρόνιο του 

υμενίου γίνεται μόνο κατά τον άξονα z. Η στοιχειώδης μεταφορά ορμής κατ’ αυτόν τον 

άξονα είναι: 

z z zdP F dt dP F sin dt= ⋅ ⇔ = ⋅ ψ ⋅  (Εξίσωση 4.18) 

Σε πρώτη προσέγγιση υποθέτουμε ότι το προσπίπτον ηλεκτρόνιο κινείται ευθύγραμμα 

και ομαλά, αφού όπως έχουμε προαναφέρει οι ανελαστικές σκεδάσεις δεν αλλάζουν τη 

διεύθυνση κίνησης. Έτσι: 
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xx u t t
u

= ⋅ ⇔ =
 (Εξίσωση 4.19) 

και με βάση την εικόνα 4.3: 

x b cot= ⋅ ψ  (Εξίσωση 4.20) 

και: 

br
sin

=
ψ  (Εξίσωση 4.21) 

Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις 4.19-4.21, μαζί με τον τύπο της δύναμης Coulomb, στην 

4.18 και ολοκληρώνοντας θα έχουμε για τη συνολική μεταφορά ορμής στο δέσμιο 

ηλεκτρόνιο: 

2 2

z z
0 00

1 e 2 eP sin d P
4 b u 4 b u

π

Δ = − ⋅ ψ ⋅ ψ ⇔ Δ = ⋅
πε ⋅ πε ⋅∫

 (Εξίσωση 4.22) 

Συνεπώς η κινητική ενέργεια που μεταφέρεται στο ηλεκτρόνιο του υμενίου είναι: 

( )

( )

2 4
4.22z

2 2 2
0

P 2 qT
2m b mv4

ΕξΔ
= ⎯⎯⎯⎯→Τ = ⋅

⋅πε  (Εξίσωση 4.23) 

Από την εξίσωση 4.23 μπορούμε να υπολογίσουμε δυο ποσότητες για την ανελαστική 

σκέδαση. Αυτές είναι η διαφορική ενεργός διατομή σκέδασης της ανελαστικής σκέδασης 

και η ενέργεια που εναποτίθεται στο υμένιο σε κάθε σημείο. Η πρώτη υπολογίζεται: 

( )

4

2 2 2
0

d 2 q 1
dT mv T4
σ π
= ⋅ ⋅

πε  (Εξίσωση 4.24) 

Σε αυτή την εξίσωση μπορούν να γίνουν δυο παρατηρήσεις που με τη σειρά τους μας 

οδηγούν σε ένα σημαντικό συμπεράσματα για τη διεργασία της λιθογραφίας ηλεκτρονικής 

δέσμης. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η πιθανότητα μεταφοράς μεγάλου ποσού ενέργειας 

στο δέσμιο ηλεκτρόνιο του υμενίου (δηλαδή για μεγάλο Τ) είναι μικρή. Επίσης, όσο 

μεγαλύτερη είναι η ενέργεια (και άρα η ταχύτητα) του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου, τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα μεταφοράς του ίδιου ποσού ενέργειας Τ. Τα παραπάνω μας 

οδηγούν στο πρακτικό συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια της 

προσπίπτουσας δέσμης, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και η δόση, δηλαδή ο 

αριθμός των ηλεκτρονίων ανά μονάδα επιφανείας, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

να πετύχουμε τις επιθυμητές χημικές αλλαγές στο υμένιο της ρητίνης. 
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Για τον υπολογισμό της ενέργειας που εναποτίθεται σε κάθε τμήμα της τροχιάς του 

ηλεκτρονίου της δέσμης θα ξαναγυρίσουμε στην εξίσωση 4.23 και θα παρατηρήσουμε 

ότι, γενικεύοντας, υπολογίζει την ενέργεια που αποδίδει το ηλεκτρόνιο της δέσμης σε όλα 

εκείνα τα ηλεκτρόνια του υμενίου που βρίσκονται σε απόσταση b από αυτό. Αν 

υπολογίσουμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων του υμενίου που βρίσκονται σε απόσταση 

από b ως b+db από το ηλεκτρόνιο της δέσμης και πολλαπλασιάσουμε με αυτό την 

εξίσωση 4.23, θα έχουμε την ενέργεια που εναποτίθεται στον αντίστοιχο κυλινδρικό 

φλοιό. Ολοκληρώνοντας για όλες τις δυνατές αποστάσεις b λαμβάνουμε τη σχέση 

συνεχούς απώλειας ενέργειας του Bethe για μη σχετικιστικές ενέργειες: 

( )

4
A

2
0

2 N q Z 1 ES ln a
E J4 A

π ⋅ ⋅ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠πε ⋅  (Εξίσωση 4.25) 

, όπου J το μέσο δυναμικό ιονισμού των ατόμων του υμενίου, Ε η κινητική ενέργεια του 

ηλεκτρονίου της δέσμης, δηλαδή: 

21E mv
2

=
 (Εξίσωση 4.26) 

, ενώ η παράμετρος a είναι ίση με τη μονάδα σύμφωνα με την κλασσική θεωρία, ενώ, 

σύμφωνα με την ημικλασσική θεωρία, είναι ίση με δυο. Η ακριβής, όμως, τιμή που 

υπολογίζεται από την κβαντομηχανική και χρησιμοποιείται στον προσομοιωτή είναι η 

a=1.166, οπότε τελικά η εξίσωση 4.25 γράφεται: 

10 Z 1 ES 7.8 10 ln 1.166
A E J

⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  (Εξίσωση 4.27) 

, όπου Ε, J μετριούνται σε eV και το S σε eV cm2/g. Η εξίσωση 4.27 είναι γνωστή ως 

σχέση του Bethe. 

Για να είναι χρήσιμη η εξίσωση 4.27, θα πρέπει να υπολογιστεί το μέσο δυναμικό 

ιονισμού. Αυτό περιγράφεται από την ημιεμπειρική σχέση [Sternheimer (1966)]: 

0.19J 9.76Z 58.8Z−= +  (Εξίσωση 4.28) 

, δηλαδή το μέσο δυναμικό ιονισμού είναι ανεξάρτητο της ενέργειας του προσπίπτοντος 

ηλεκτρονίου. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει μόνο για μεγάλες ενέργειες [Βαλαμόντες 

(1992)]. Χρήση, λοιπόν, της εξίσωσης 4.27 όπως αυτή συμπληρώνεται από την εξίσωση 

4.28 και για τις μικρές ενέργειες α οδηγούσε σε απαράδεκτα, από φυσικής απόψεως, 

αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό όταν η ενέργεια του προσπίπτοντος ηλεκτρονίου γίνει 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 109

μικρότερη από 6.4J χρησιμοποιείται, αντί της εξίσωσης 4.27 η εμπειρική σχέση [Rao-

Sahib and Wittry (1974)]: 

Z ES 62360
A J

=
 (Εξίσωση 4.29) 

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όταν το στόχο αποτελούν μοριακά υλικά, όπως 

οι χρησιμοποιούμενες στη Μικροηλεκτρονική ρητίνες, η απώλεια ενέργειας γράφεται: 

10 i
i

i i

Z 1 ES 7.8 10 c ln 1.166
A E J

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑

 (Εξίσωση 4.30) 

, όπου ο δείκτης υποδηλώνει το κάθε συστατικό της χημικής ένωσης και ο συντελεστής ci 

δεν είναι άλλος από το ποσοστό κατά βάρος με το οποίο κάθε στοιχείο συμμετέχει στη 

χημική ένωση. 

6 Αλγόριθμοι προσομοίωσης λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης 
Δυο είναι οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι προσομοίωσης λιθογραφίας 

ηλεκτρονικής δέσμης. Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι ο λεγόμενος 

αλγόριθμος Monte Carlo. Έχει εφαρμοστεί για την προσομοίωση όλων σχεδόν των 

περιπτώσεων προσομοίωσης αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων – ύλης [Βαλαμόντες (1992), 

Shimizu-et.al. (1975), Parikh and Kyser (1979)] αλλά και σε άλλες περιπτώσεις 

αλληλεπίδρασης σωματιδίων ή ακτινοβολίας με την ύλη, όπως η εγχάραξη με χρήση 

πλάσματος [Cotler-et.al. (1988)] και η λιθογραφία ακτινών-Χ [Semenzato-et.al. (1985)]. Η 

εναλλακτική μέθοδος για την προσομοίωση του σταδίου της έκθεσης είναι η χρήση της 

συνάρτηση κατανομής της ηλεκτρονικής δέσμης με λύση της εξίσωσης διάχυσης του 

Boltzmann [Glezos-et.al. (1992), Raptis-et.al (1993), Ράπτης (1995)]. Και οι δυο μέθοδοι 

αναφέρονται ουσιαστικά στο τεχνικό μέρος του πρώτου σταδίου της προσομοίωσης, 

συνεπώς στόχος είναι ο υπολογισμός της EDF. Στην περίπτωσή μας ακολουθήθηκε η 

μέθοδος Monte Carlo, όμως για λόγους πληρότητας και συνέπειας θα γίνει μια σύντομη 

περιγραφή και της αναλυτικής μεθόδου. 

6.1 Προσομοίωση της έκθεσης με την εξίσωση μεταφοράς 
Συνοπτικά η παραπάνω μέθοδος συνίσταται στα εξής βήματα: 

1. Υπολογίζεται η πυκνότητα πιθανότητας εύρεσης των ηλεκτρονίων ρ(z, E) σε 

συγκεκριμένο βάθος z του δείγματος και με συγκεκριμένη ενέργεια Ε, επιλύνοντας 

την εξίσωση μεταφοράς στον άξονα z. 
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2. Υπολογίζουμε την πιθανότητα υπό συνθήκη, ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε βάθος 

z με ενέργεια Ε, να έχει ταυτόχρονα ακτινική απομάκρυνση r από τον άξονα 

πρόσπτωσης (αρχή των αξόνων). 

3. Υπολογίζουμε την εναπόθεση ενέργειας συνδυάζοντας την απώλεια ενέργειας του 

Bethe (εξίσωση 4.30) με τα αποτελέσματα των βημάτων 1 και 2. 

Αναλυτικότερα, αρχικά θα πρέπει να διατυπωθεί για το πρόβλημά μας η εξίσωση 

μεταφοράς του Boltzmann. Αγνοώντας σε πρώτη φάση την ακτινική απομάκρυνση και 

διαχωρίζοντας τις ελαστικές από τις ανελαστικές σκεδάσεις, αυτή είναι [Bethe (1953), 

Glezos-et.al. (1992)]: 

( ) ( ) ( )dE f f 1cos W cos f cos f cos d
ds E z ′υ υ υ γ

∂ ∂⎛ ⎞ ⎡ ⎤+ θ ⋅ = γ θ − θ Ω⎜ ⎟ ⎣ ⎦∂ ∂ Λ⎝ ⎠ ∫
 (Εξίσωση 4.31) 

, όπου f η κατανομή των ηλεκτρονίων, θυ είναι η πολική γωνία της ταχύτητας μετρημένη 

από τον άξονα z, W(cosγ) η κανονικοποιημένη διατομή σκέδασης μεταξύ των ταχυτήτων 

υ’ και υ που έχουν μεταξύ τους γωνία γ και dE/ds η απώλεια ενέργειας του Bethe [Bethe 

(1930)], όπως διορθώθηκε από τους Rao-Sahib και Wittry [Rao-Sahib and Wittry. (1974)] 

και αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.2 και στις εξισώσεις 4.27 και 4.29. Με ανάπτυξη σε 

πολυώνυμα Legendre και εφαρμογή της προσέγγισης διάχυσης [Bethe-et.al. (1930)] η 

κατανομή ηλεκτρονίων ‘καταρρέει’ στην πυκνότητα τους και η εξίσωση 4.31 γίνεται: 

( ) ( ) ( )
2

2z,E E z,E
E z
∂ ∂
ρ = α ρ

∂ ∂  (Εξίσωση 4.32) 

, όπου 

( )
1

1 dEE
3 ds

−λ ⎛ ⎞α = ⎜ ⎟
⎝ ⎠  (Εξίσωση 4.33) 

, ο εξαρτώμενος από την ενέργεια συντελεστής διάχυσης και 

( ) ( )1
1

1 1 1 P cos W cos d γ= ⎡ − γ ⎤ ⋅ γ Ω⎣ ⎦λ Λ ∫  (Εξίσωση 4.34) 

Η εξίσωση 4.32 είναι μια εξίσωση διάχυσης με γνωστή μέθοδο επίλυσης [Sommerfeld, 

τόμος 6 σελ 63] και λύση [Ράπτης (1995)]: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2

2
z

4 E

1

E1z,E e 1 e erfc
4 E

−
π⋅σ ζ

⎡ ⎤π ⋅σ
ρ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ζ⎢ ⎥

π ⋅σ Δ ⋅λ⎢ ⎥⎣ ⎦  (Εξίσωση 4.35) 
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,όπου 

( )
( )

1

Ez
2 E

σ
ζ = +

σ Δ ⋅λ  (Εξίσωση 4.36) 

και σ(Ε) η διατομή ελαστικής σκέδασης. Η λύση που παρουσιάζεται στην εξίσωση 4.35 

έχει προκύψει υπό τη συνοριακή συνθήκη [Bethe and Jacob (1977)]: 

 (Εξίσωση 4.37) 

, όπου Δ=0.71. 

Περνάμε τώρα στο δεύτερο βήμα της μεθόδου, δηλαδή στον υπολογισμό της ακτινικής 

απομάκρυνσης των ηλεκτρονίων. Αυτή είναι αποτέλεσμα τριών συνεισφορών1 [Raptis-

et.al. (1993)]. Η πρώτη συνεισφορά οφείλεται στα πρωτογενή ηλεκτρόνια 

εμπροσθοσκέδασης (forward scattering), η δεύτερη στα ηλεκτρόνια οπισθοσκέδασης 

(back scattering) και η τρίτη στα ηλεκτρόνια που διαχέονται προς την επιφάνεια (back 

diffused electrons). Η συνεισφορά των ηλεκτρονίων εμπροσθοσκέδασης υπολογίζεται 

[Scott (1949)] από την εξίσωση 4.38 που είναι γνωστή ως μοντέλο πολλαπλής 

εμπροσθοσκέδασης (multiple forward-scattering model) [Hawryluk-et.al. (1974)]2: 

( )
21

3
3 r

1 2z
f 3

3r z,E e
2 z

λ
− ⋅λ

ρ = ⋅
π ⋅  (Εξίσωση 4.38) 

Η συνεισφορά των ηλεκτρονίων οπισθοσκέδασης υπολογίζεται με ανάλογο τρόπο με τη 

θεωρία του Everhart [Everhart (1960)]. Έτσι, θεωρείται ότι κάθε τέτοιο ηλεκτρόνιο έχει 

υποστεί μια και μόνο σκέδαση μεγάλης γωνίας επί του άξονα z. Θεωρώντας μια ομογενή 

κατανομή τέτοιων γεγονότων σκέδασης έχουμε: 

( ) ( ) ( )
( )

dz

bs 2
z

1 z z dzr,z,E z ,E 1
R 1 R z z

′ ′−′ρ = ρ ⋅β +β ⋅ ⋅
π ′Λ ⋅ ⎡ +β ⋅ + − ⎤⎣ ⎦
∫

 (Εξίσωση 4.39) 

, όπου η παράμετρος β είναι αυτή των εξισώσεων 4.9 και 4.10 και: 

                                            
1 Δεν αναφέρεται η συνεισφορά των δευτερογενώς παραγόμενων [Ράπτης (1995)],από ανελαστικές 
σκεδάσεις, ηλεκτρονίων, καθώς αυτά δεν αντιμετωπίζονται στον αλγόριθμο Monte Carlo που θα 
παρουσιαστεί στην επόμενη παράγραφο. Η συγκεκριμένη παράληψη δημιουργεί μια μικρή υποτίμηση της 
τιμής της If (Εξίσωση 4.1), ενώ αφήνει ανεπηρέαστη την Ib (Εξίσωση 4.2) 

2 Εκτός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και το μοντέλο πληθωριστικής 
σκέδασης που οφείλεται στον Lenz [Greeneich and Van Duzer (1974)] 
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( )22R r z z′= + −  (Εξίσωση 4.40) 

Τέλος, η συνεισφορά των προς την επιφάνεια διαχεόμενων ηλεκτρονίων είναι: 

( )
max

2
b

d

3 Rz 2
4

bd 2
b max dz

A 1 z zr z,E e dz
3 4 z z

−
σ⎛ ⎞ ′ − ′ρ = ⋅ ⋅⎜ ⎟π ⋅σ −⎝ ⎠

∫
 (Εξίσωση 4.41) 

, όπου σb η διασπορά που αντιστοιχεί στην εν λόγω διεργασία και Α οσυντελεστής 

οπισθοσκέδασης, ο οποίος υπολογίζεται από την εξίσωση: 

( ) ( )
0

r, z,E 2 rdr z,E
∞

ρ ⋅ π = ρ∫
 (Εξίσωση 4.42) 

Ας συζητήσουμε λίγο, τα βάθη zd και zmax που εμφανίζονται στις εξισώσεις 4.40 και 4.41. 

Το βάθος zd είναι η κρίσιμη παράμετρος της προσομοίωσης. Επί της ουσίας στο βάθος 

αυτό ξεχωρίζει η φύση των ηλεκτρονίων οπισθοσκέδασης, αφού από την εξίσωση 4.40 

έχουμε ότι οπισθοσκέδαση λόγω σκέδασης μεγάλης γωνίας γίνεται μέχρι το βάθος zd, 

ενώ από την 4.41 ότι η οπισθοσκέδαση λόγω διάχυσης ξεκινά από αυτό το βάθος. Για 

την τελευταία έχουμε θεωρήσει ότι προέρχεται από διάφορες ομοιόμορφα κατανεμημένες 

πηγές σκέδασης (περιοχές τοπικά υψηλής συγκέντρωσης) που υπάρχουν κατά μήκος 

του άξονα z ως το βάθος zmax. 

Ως τώρα έχουμε υπολογίσει την πυκνότητα των ηλεκτρονίων ρ(r,z,E). Αυτή είναι: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )f bd bsr, z,E z,E r z,E r z,E r,z,E⎡ ⎤ρ = ρ ⋅ ρ + ρ + ρ⎣ ⎦  (Εξίσωση 4.43) 

Με τη βοήθεια της ρ(r, z, E) μπορεί να υπολογιστεί και η απώλεια ενέργειας. Είναι: 

( ) ( ) dEI r,z r, z,E dE
ds

= ρ∫
 (Εξίσωση 4.44) 

, όπου dE/ds η απώλεια ενέργειας του Bethe με διορθώσεις (δες παράγραφο 4.2-

εξισώσεις 4.27-4.29) 

6.2 Προσομοίωση της έκθεσης με τη μέθοδο Monte Carlo 
Η μέθοδος προσομοίωσης που τελικά ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η 

μέθοδος Monte Carlo. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με την προαναφερθείσα 

αναλυτική μέθοδο, είναι τα εξής: 

1. δε χρειάζεται επίπονη μαθηματική ανάλυση. 

2. προγραμματίζεται εύκολα. 
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3. διατυπώνονται σαφώς απλούστερες συνοριακές συνθήκες για το πρόβλημα. 

Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μεγάλη υπολογιστική ισχύς που απαιτείται και 

συνακόλουθα, ο υπερβολικά μεγαλύτερος χρόνος για τον υπολογισμό των 

αποτελεσμάτων. Βέβαια, με την πρόοδο των υπολογιστικών συστημάτων το μειονέκτημα 

αυτό τείνει να αμβλυνθεί, υπό την έννοια ότι ο χρόνος που απαιτείται, αν και αρκετά 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της αναλυτικής μεθόδου, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος για 

μια τυπική προσομοίωση ενός φυσικού φαινομένου [Ζιάννη-κ.α. (2000)]. 
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δυο διαδοχικές
ελαστικές σκεδάσεις

Εναπόθεση ενέργειας
ανάμεσα σε δυο

διαδοχικές ελαστικές
σκεδάσεις

Οπισθοσκέδαση
ή

Απορρόφηση e?

Επόμενο e

EDF

ΤΕΛΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου Monte Carlo για την προσομοίωση 
ηλεκτρονικής δέσμης 
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Το διάγραμμα ροής του αλγόριθμου παρουσιάζεται στο σχήμα 4.4. Η βασική ιδέα της 

μεθόδου Monte Carlo είναι ότι, αν εξετάσουμε την πορεία καθενός από τα ηλεκτρόνια της 

δέσμης υπολογίζοντας ταυτόχρονα την απώλεια ενέργειας που υφίσταται αυτό, στο τέλος 

της προσομοίωσης θα έχουμε την ενεργειακή εναπόθεση σε κάθε σημείο. Αναλυτικότερα, 

αρχικά εισάγονται τα δεδομένα του προβλήματος. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με τη 

δέσμη (αριθμός ηλεκτρονίων δέσμης → δόση, ενέργεια και γωνία πρόσπτωση της 

δέσμης), όσο και με το δείγμα (πυκνότητα, ατομικός και αριθμός για το υμένιο της ρητίνης 

και το υπόστρωμα). Κατόπιν, γίνονται υπολογισμοί των φυσικών παραμέτρων που 

χρειάζονται για τους κύριους υπολογισμούς. Ακολουθεί μια δομή επανάληψης. Ο έλεγχος 

της δομής αφορά το ενδεχόμενο λήξης της μελέτης κίνησης για το ηλεκτρόνιο που 

μελετούμε. Αυτό συμβαίνει όταν το ηλεκτρόνιο έχει πρακτικά σταματήσει ή όταν έχει 

εξέλθει του δείγματος. 

Το βασικό κομμάτι του αλγορίθμου είναι αυτό που βρίσκεται στο εσωτερικό της δομής 

επανάληψης. Στο κομμάτι έχουν γίνει οι εξής παραδοχές [Joy (1988)]: 

1. Η διαδρομή που ακολουθεί το ηλεκτρόνιο είναι αποτέλεσμα μόνο των ελαστικών 

σκεδάσεων. 

2. Η ενέργεια ανάμεσα σε δυο ελαστικές σκεδάσεις χάνεται κατά συνεχή τρόπο. 

 

Σχήμα 4.5: Ελαστικές σκεδάσεις ηλεκτρονίου και μεγέθη που υπολογίζονται κατά την 
εκτέλεση του αλγόριθμου Monte Carlo [Parikh and Kyser (1979)] 

Ας παρατηρήσουμε τώρα το σχήμα 4.5. Σε αυτή φαίνονται τα διανύσματα  της ταχύτητας 

του ηλεκτρονίου μετά από κάποιες ελαστικές σκεδάσεις. Σε κάθε συμβάν ελαστικής 

σκέδασης απαντώνται οι εξής ερωτήσεις: 
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1. Πόσο μήκος s θα διανύσει το ηλεκτρόνιο πριν υποστεί την επόμενη ελαστική 

σκέδαση; 

2. Ποιά είναι η διεύθυνση κίνησης του ηλεκτρονίου (γωνίες θ, φ) μετά την παρούσα 

ελαστική σκέδαση; 

Το μήκος s ακολουθεί κατανομή Poisson γύρω από το μήκος μέσης ελεύθερης διαδρομής 

Λ. Άρα: 

( )1s ln rnd= −Λ ⋅  (Εξίσωση 4.45) 

Αντίστοιχα, η γωνία σκέδασης θ ακολουθεί μια κατανομή που καθορίζεται από την ενεργό 

διαφορική διατομή ελαστικής σκέδασης. Χρησιμοποιώντας και τις σχέσεις 4.7 και 4.9 

μπορούμε να υπολογίσουμε τη γωνία θ ως εξής: 

4.7 2
2

20

1 d 2 rndrnd d cos 1
d 1 rnd

θ σ β ⋅⎛ ⎞= θ⎯⎯→ θ = −⎜ ⎟σ Ω +β −⎝ ⎠∫
 (Εξίσωση 4.46) 

Τέλος για τη γωνία φ, έχουμε ότι κατανέμεται ομοιόμορφα ως εξής: 

32 rndϕ = π⋅  (Εξίσωση 4.47) 

Οι αριθμοί rnd1, rnd2 και rnd3 είναι τυχαίοι, οπότε προγραμματιστικά μπορούν να 

παραχθούν από μια υπορουτίνα παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών. Η βασική ιδέα 

στους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γεννητριών ψευδοτυχαίων 

αριθμών έγκειται στην εκμετάλλευση του τελεστή του υπολοίπου για τη γένεση της 

ακολουθίας. Οι δημοφιλέστεροι των αλγορίθμων αυτών υλοποιούνται με βάση την 

παρακάτω σχέση: 

( )n n 1x a x b modc−= ⋅ +  (Εξίσωση 4.48) 

και ονομάζονται γεννήτριες γραμμικής διαιρετότητας (linear congruential generators). Η 

ενσωματωμένη στη Visual C++ 6 ® υπορουτίνα είναι αυτού του τύπου. Με περίοδο όμως 

216=65536 αριθμών κρίνεται ανεπαρκής για το πρόβλημά μας, αφού ο αριθμός των 

ηλεκτρονίων της δέσμης πρέπει να είναι πολύ μεγάλος (περίπου ίσος με την περίοδο), 

για στατιστικούς λόγους. Το πρόβλημα της μικρής περιόδου αντιμετωπίζουν όλες οι 

γεννήτριες αυτού του τύπου, οπότε θα πρέπει να επιλεγεί μια άλλη λύση. Μια τέτοια λύση 

θα μπορούσε να ήταν μια σειρά, στην οποία ο n-οστός παραγόμενος ψευδοτυχαίος 

αριθμός εξαρτάται όχι από έναν αλλά από δυο προηγούμενους αριθμούς της σειράς. Οι 

δημοφιλέστερες γεννήτριες αυτού του είδους είναι οι γεννήτριες αφαίρεσης με κρατούμενο 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 116

(subtract-with-borrow generators). Ο αλγόριθμος που ακολουθούν αυτές οι γεννήτριες 

είναι ο εξής: 

( )n n s n t n 1x x x c mod m− − −= − −  (Εξίσωση 4.49) 

, όπου το cn -1 είναι 0 όταν η διαφορά xn-s-xn-t είναι θετική, ενώ είναι 1 όταν η διαφορά είναι 

αρνητική. 

Μια ακόμη πιο αποτελεσματική σκέψη είναι ο συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων 

γεννητριών. Οι γεννήτριες που θα χρησιμοποιήσουμε μπορούν να είναι του ίδιου ή 

διαφορετικών τύπων. Σαφώς όμως με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε πολύ 

μεγαλύτερες περιόδους και να λάβουμε μια αρκετά πιο "τυχαία" σειρά αριθμών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφασίστηκε η υλοποίηση ενός τέτοιου αλγορίθμου 

[Marsaglia-et.al. (1990)], ο οποίος συνίσταται στο συνδυασμό δυο γεννητριών, μιας 

τύπου γραμμικής διαιρετότητας  και μιας αφαίρεσης με κρατούμενο. Αναλυτικότερα ο 

"τυχαίος" αριθμός qn δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: 

( ) ( )
( )
( )

32r r r c mod 2 18n n 2 n 3 n 1
32p 69069 p 1013904243 mod 2n n 1

32q r p mod 2n n n

= − − −− − −

= ⋅ +−

= +
 (Εξίσωση 4.50) 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του παραπάνω αλγορίθμου είναι ότι προγραμματίζεται πολύ 

εύκολα στη γλώσσα C. Αυτό γίνεται γιατί στη C υπάρχει ο τύπος των μη προσημασμένων 

ακεραίων μεγάλου μήκους (unsigned long int). Το μέγιστο αυτού του τύπου είναι το 232-1 

και όταν συμβεί υπερχείλιση, δηλαδή το κανονικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο αυτού, ο 

Η/Υ αρχίζει να μετράει από το μηδέν , δίνοντάς μας το υπόλοιπο της διαίρεσης του 

αριθμού με το 232. Έτσι οι πράξεις μας απλοποιούνται ιδιαίτερα. Στο Παράρτημα Β δίνεται 

ο κώδικας υλοποίησης του παραπάνω αλγορίθμου. 

Από τις εξισώσεις 4.45-4.47 υπολογίζεται η επόμενη θέση ελαστικής σκέδασης, ενώ 

συνδυάζοντας τις εξισώσεις 4.45 και 4.27-4.29 (παράγραφος 4.2) ως εξής: 

 (Εξίσωση 4.51) 

, υπολογίζουμε το ποσό της ενέργειας ΔΕ που χάνει το ηλεκτρόνιο ανάμεσα σε αυτήν και 

την επόμενη ελαστική σκέδαση. Το υπόλοιπο των γραμμών κώδικα αναφέρεται στον 

υπολογισμό της ενέργειας που εναποτίθεται σε κάθε σημείο από το ηλεκτρόνιο. 
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Ο υπολογισμός αυτός γίνεται ‘χαρτογραφώντας’ το δείγμα, δηλαδή χωρίζοντάς το σε 

κυψελίδες ίσου όγκου. Έχοντας δεδομένο το ποσό ΔΕ της ενέργειας που εναποτίθεται 

ανάμεσα σε δυο ελαστικές σκεδάσεις, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθείται ανάμεσά 

τους (s, θ, φ), υπολογίζεται το μήκος της διαδρομής si που διανύει το ηλεκτρόνιο ενός 

κάθε κυψελίδας i και τελικά, μέσω της εξίσωσης 4.51, τα επιμέρους ποσά ΔΕι και που 

αντιστοιχούν στην κάθε κυψελίδα. 

7 Σύγκριση με προϋπάρχοντες προσομοιωτές λιθογραφίας ηλεκτρονικής 
δέσμης-Αποτελέσματα 
Στα προηγούμενα χωρία περιγράφηκε εξαντλητικά το τμήμα εκείνο του αλγόριθμου 

προσομοίωσης λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης που αναφέρεται στην εναπόθεση 

ενέργειας από σημειακή πηγή. Η μεταγραφή ενός αλγορίθμου σε κώδικα οποιασδήποτε 

γλώσσας προγραμματισμού είναι μια τεχνική και δύσκολη διαδικασία, η οποία όμως 

βασίζεται κυρίως στη γνώση της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό που είναι 

σημαντικότερο είναι ο λογικός έλεγχος του τελικού κώδικα. 

 

Σχήμα 4.6: Τυπική γραφική παράσταση της ανάλυσης της EDF για την εξαγωγή των 
παραμέτρων βf και βb. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρεται σε ενέργεια δέσμης 

25keV και πάχος PMMA 0.5μm πάνω από υπόστρωμα Si. Στο ένθετο παρουσιάζεται η 
αντίστοιχη γραφική σε πλήρως λογαριθμικούς άξονες. 
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Πίνακας 4.1: Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων με αποτελέσματα του 
παρουσιαζόμενου προσομοιωτή για τις παραμέτρους βf και βb της EDF 

βf (μm) βb (μm) 
Ενέργεια 

(keV) 

Πάχος 

ρητίνης 

(μm1) Εδώ Βιβλιογραφία Εδώ Βιβλιογραφία 

10 0.5 
0.17 

0.22 [Parikh and Kyser 

(1979)] 

0.175 [Ράπτης (1995)] 

0.496 

0.69 [Dix-et.al. (1985)] 

0.65 [Parikh and Kyser 

(1979)] 

0.76 [Dal’zotto-et.al 

(1985)] 

0.58 [Ράπτης (1995)] 

25 0.5 
0.069 

0.06 [Parikh and Kyser 

(1979)] 

0.066 [Greeneich 

(1979)] 

0.071 [Ράπτης (1995)] 

0.93 

25 1.0 0.14 

0.22 [Parikh and Kyser 

(1979)] 

0.2 [Greeneich (1979)] 

0.211 [Ράπτης (1995)] 

1.16 

2.6 [Parikh and Kyser 

(1979)] 

2.81 [Rishton and Kern 

(1987)] 

3.01 [Ράπτης (1995)] 

Μια τεχνική για να διεξαχθεί ο παραπάνω έλεγχος είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

που παράγονται από τον κώδικα με αυτά που έχουν παραχθεί από προϋπάρχοντα 

προγράμματα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα ή/και με αποτελέσματα από 

πραγματικά πειράματα. Στην περίπτωσή μας δηλαδή θα πρέπει να συγκριθούν οι τιμές 

των παραμέτρων βf και βb που ελήφθησαν με άλλες μεθόδους2, παρόμοιες με αυτές που 

λαμβάνονται με χρήση του προσομοιωτή μας. Αποτελέσματα μια τέτοιας, γρήγορης 

                                            
1 Το πάχος της ρητίνης αναφέρεται μόνο για την περίπτωση της βf, καθώς στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι 
η βb είναι ανεξάρτητη αυτού [Ράπτης, σελ 175] 

2 Δηλαδή από άλλους κώδικες Monte Carlo, από προγράμματα που βασίζονται σε αναλυτική μέθοδο ή από 
πειράματα. 
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σύγκρισης για το σύστημα της ρητίνης PMMA με υπόστρωμα πυριτίου φαίνονται στον 

πίνακα 4.1. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την αριθμητική ανάλυση των 

λαμβανομένων από τον προσομοιωτή EDF φαίνεται στο σχήμα 4.6 και περιλαμβάνει 

γραμμική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για καθεμιά από τις δυο συνιστώσες της EDF 

(ηλεκτρόνια εμπροσθοσκέδασης και οπισθοσκέδασης) [Parikh and Kyser (1979)]. Θα 

παρατηρήσουμε μια σχετική διασπορά στα αποτελέσματα του πίνακα 4.1, τόσο όσον 

αφορά στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με τη βιβλιογραφία, όσο και στη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων από διάφορες βιβλιογραφικές πηγές μεταξύ τους. 

 

Σχήμα 4.7: Συνάρτηση εναπόθεσης ενέργειας για σύστημα PMMA-Si με πάχος PMMA 
1.2μm και ενέργεια δέσμης 20keV. Στο ένθετο παρουσιάζεται η αντίστοιχη γραφική σε 

πλήρως λογαριθμικούς άξονες. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους εμφανίζονται κάποιες αποκλίσεις των 

αποτελεσμάτων του παρουσιαζόμενου κώδικα από αυτά της βιβλιογραφίας. Αρκετοί από 

αυτούς σχετίζονται με πειραματικές δυσκολίες. Έτσι, στην περίπτωση που τα δεδομένα 

της βιβλιογραφίας προέρχονται από πειράματα θα πρέπει να γίνει αποσυνέλιξη των 

χαρακτηριστικών της πραγματικής δέσμης, η οποία έχει και αυτή μια Γκαουσιανή μορφή. 

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως, το πρόβλημα δε λύνεται εντελώς, αφ’ ενός μεν 

γιατί η μικρότερη διάσταση, για τη οποία μπορεί να διεξαχθεί εμφάνιση, δεν είναι σημείο, 

αλλά έχει διαστάσεις, αφ’ ετέρου γιατί η διαδικασία της εμφάνισης, μετά από την οποία 

λαμβάνονται οι πειραματικές τιμές βf και βb επηρεάζει τις μετρούμενες τιμές, μέσω της 

επίδρασης του εμφανιστή στο γεωμετρικό σχεδιασμό των παρατηρούμενων δομών. Στην 

περίπτωση που τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας προέρχονται από άλλους 

προσομοιωτές Monte Carlo, υπάρχει μια δυσκολία της πειραματικής ανάλυσης των 
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αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού του 

ακριβούς σημείου, για το οποίο σταματά η συνεισφορά των εμπροσθοσκεδαζόμενων 

ηλεκτρονίων και αρχίζει να κυριαρχεί η συνεισφορά των οπισθοσκεδαζόμενων. Με 

δεδομένη και την εκθετική εξάρτηση της EDF από την ακτίνα r είναι φυσιολογικό να 

περιμένει κανείς μια αρκετά μεγάλη ευαισθησία στην τιμή των παραμέτρων σε σχέση με 

την επιλογή του συνοριακού σημείου. Παράλληλα, ο τρόπος ενσωμάτωσης και 

εισαγωγής των στοχαστικών διαδικασιών επηρεάζει τα αποτελέσματα, παρ’ όλο που το 

φυσικό μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι κατά βάση το ίδιο. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι οι τιμές των παραμέτρων βf και βb που 

παρήχθησαν από τον προσομοιωτή μας και παρατίθενται στον πίνακα 4.1 είναι εντός των 

ορίων του πειραματικού σφάλματος. 

 

Σχήμα 4.8: Συνάρτηση εναπόθεσης ενέργειας για σύστημα Au-Si με πάχος Au 1μm και 
ενέργεια δέσμης 25keV. Στο ένθετο παρουσιάζεται η αντίστοιχη γραφική σε πλήρως 

λογαριθμικούς άξονες. 

Διαθέτοντας συνεπώς ένα σχετικώς αξιόπιστο προσομοιωτή, μπορούμε να προβούμε σε 

προσομοιώσεις διαφορετικών συστημάτων ρητίνης-υποστρώματος για διάφορες 

συνθήκες έκθεσης. Δυο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα φαίνονται στα σχήματα 4.7 και 

4.8. 

8 Προσομοίωση μη σημειακής έκθεσης και εμφάνισης 
Ο προσομοιωτής που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στις προηγούμενες 

παραγράφους αντιμετωπίζει μόνο το πρώτο στάδιο προσομοίωσης της λιθογραφίας 

ηλεκτρονικής δέσμης, δηλαδή αυτό της ενεργειακής εναπόθεσης από σημειακή δέσμη. 

Όπου και όταν χρειάστηκε η παραγωγή αποτελεσμάτων από τα επόμενα στάδια, τα 
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αποτελέσματα του προσομοιωτή, δηλαδή η EDF, εισήχθησαν στο εμπορικό πακέτο 

προσομοίωσης λιθογραφίας SELID ® και το τελευταίο διεξήγαγε τα άλλα δυο στάδια της 

προσομοίωσης. Παρακάτω αναφέρονται εν συντομία οι πιο συνηθισμένοι αλγόριθμοι 

υπολογισμού για την προσομοίωση έκθεσης με δέσμη πεπερασμένης (μη σημειακής) 

διατομής και για την προσομοίωση της εμφάνισης. 

8.1 Προσομοίωση έκθεσης με δέσμη πεπερασμένης διατομής 
Για τον υπολογισμό της συνολικής ενέργειας που εναποτίθεται στο υμένιο της ρητίνης 

όταν η δέσμη έκθεσης έχει πεπερασμένη διατομή, όπως συμβαίνει στις πραγματικές 

συνθήκες έκθεσης, απαιτείται συνέλιξη της EDF της σημειακής δέσμης με την τυπική 

απόκλιση σ της πραγματικής δέσμης που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Με την 

πραγματική δέσμη να ακολουθεί την κατανομή Gauss, αυτή η συνέλιξη γράφεται: 

( ) ( )
2

2
x

2
realEDF x, y C e I x x ,z dx

+∞ −
σ

−∞

′= ⋅ −∫
 (Εξίσωση 4.52) 

, όπου σ η τυπική απόκλιση της κατανομής της πραγματικής δέσμης, Ι(x,z) η EDF της 

σημειακής δέσμης και C μια σταθερά που εξαρτάται από το σ και τη συνολική δόση που 

προσπίπτει στο στόχο. 

Ο υπολογισμός της εξίσωσης 4.52 συνήθως γίνεται μέσω αριθμητικών μεθόδων που 

βασίζονται στους μετασχηματισμούς Fourier [Press-et.al. σελ 407]. Σε άλλες περιπτώσεις 

πάντως [Ράπτης σελ 192] έχει ακολουθηθεί η προσέγγιση διακριτής άθροισης. Σε αυτήν 

την προσέγγιση η δέσμη διαμερίζεται σε μια σειρά σημειακών δεσμών διαφορετικού 

πλάτους και άρα στατιστικού βάρους, οι οποίες εκτείνονται αριστερά και δεξιά του 

σημείου πρόσπτωσης. Κατόπιν υπολογίζεται το αποτέλεσμα καθεμιάς από αυτές και 

τελικά υπολογίζεται το αποτέλεσμα για κάθε σημείο του γεωμετρικού σχεδιασμού που 

ζητείται να κατασκευαστεί. 

8.2 Προσομοίωση της εμφάνισης 
Δυο είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να προσομοιωθεί η διαδικασία της 

εμφάνισης: 

1. Το μοντέλο ισοενεργειακών επιφανειών [Shimizu-et.al. (1975)] και 

2. Το μοντέλο διαλυόμενης κυψελίδας (cell removal model) [Dill-et.al. (1975)]. 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία κάθε μοντέλου. Θα πρέπει όμως να 

έχουμε κατά νου ότι, πέρα από την απλή εικόνα που θα παρουσιαστεί εδώ, έχουν 

ενσωματωθεί και εξετάζονται και πιο περίπλοκα φαινόμενα που σχετίζονται με την 
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εμφάνιση, όπως η επίδραση της παραμένουσας ποσότητας διαλύτη στη θέρμανση πριν 

την έκθεση ή η διάχυση του οξέος κατά τη θέρμανση μετά την έκθεση [Tam-et.al. (1991)]. 

8.2.1 Μοντέλο ισοενεργειακών επιφανειών 
Το μοντέλο ισοενεργειακών επιφανειών είναι το απλούστερο από τα μοντέλα 

προσομοίωσης της εμφάνισης. Σύμφωνα με αυτό, η κατανομή της ενεργειακής 

εναπόθεσης συμπίπτει με την κατανομή της ρητίνης μετά την εμφάνιση. Έτσι στην 

περίπτωση μιας θετικής ρητίνης διαλύονται όλες εκείνες οι περιοχές που έχουν 

απορροφήσει ενέργεια μεγαλύτερη ή ίση από μια κρίσιμη τιμή Ecrit, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

περιοχές παραμένουν αδιάλυτες1. Η Ecrit είναι ουσιαστικά η ενέργεια διάσπασης των 

χημικών δεσμών της θετικής ρητίνης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της αρνητικής ρητίνης 

η Ecrit είναι η ενέργεια σχηματισμού των χημικών δεσμών που θα καταστήσουν τη ρητίνη 

αδιάλυτη. Η μεταβολή της φύσης των χημικών δεσμών όμως εξαρτάται από την 

ενεργειακή εναπόθεση και από την επιλεκτικότητα του διαλύτη, η οποία με τη σειρά της 

εξαρτάται από τις συνθήκες εμφάνισης (Αραιός ή πυκνός διαλύτης, χρόνος εμφάνισης, 

θερμοκρασία διαλύματος). Επειδή η τιμή της Ecrit είναι κυριολεκτικά κρίσιμη για την 

ακρίβεια του μοντέλου, θα πρέπει η τιμή της να υπολογίζεται εκ νέου για κάθε 

διαφορετικό σύνολο συνθηκών, κάτι που καθιστά τη χρήση του μοντέλου δύσκολη. Για το 

λόγο αυτό όλα τα εμπορικά πακέτα προσομοίωσης λιθογραφίας, καθώς και οι 

περισσότεροι ερευνητικά αναπτυχθέντες προσομοιωτές [Glezos-et.al. (1994), Fujinaga-

et.al (1990), Hirai-et.al. (1991), Scheckler-et.al. (1993)] χρησιμοποιούν το μοντέλο 

διαλυόμενης κυψελίδας. 

8.2.2 Μοντέλο διαλυόμενης κυψελίδας 
Για την εφαρμογή του μοντέλου διαλυόμενης κυψελίδας είναι απαραίτητα τα εξής 

δεδομένα: 

1. Η κατανομή της ενέργειας που έχει εναποτεθεί στο υμένιο της ρητίνης κατά το στάδιο 

της έκθεσης (παράγραφος 5.2). 

2. Ο ρυθμός εμφάνισης (development rate) της ρητίνης ως συνάρτηση της ενέργειας 

που έχει εναποτεθεί στην κυψελίδα. Ο υπολογισμός του ρυθμού εμφάνισης μπορεί 

να γίνει είτε με μελέτη της καμπύλης αντίθεσης της ρητίνης [Neureuther-et.al. (1979), 

Kyser and Viswanathan (1975), Jones-et.al. (1980)], ή με in situ μελέτη της 

                                            
1 Δηλαδή διαλύονται όλα εκείνα τα σημεία της ρητίνης που ανήκουν στις ισοενεργειακές επιφάνειες 
ενέργειας Ecrit ή ανώτερης. Με τον τρόπο αυτό δικαιολογείται και το όνομα του μοντέλου. 
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εμφάνισης με τη χρήση συσκευών Dissolution Rate Monitor (DRM) [Tam-et.al. 

(1987), Sullivan and Taylor (1993), Raptis-et.al. (2000)]. 

Η διαδικασία προσομοίωσης με το μοντέλο διαλυόμενης κυψελίδας έχει ως εξής: 

Γνωρίζοντας την ενέργεια που έχει εναποτεθεί σε κάθε κυψελίδα και τη συνάρτηση του 

ρυθμού εμφάνισης ως προς αυτή, μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο που απαιτείται 

για τη διάλυσή της. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τη συνολική επιφάνεια που 

διαβρέχεται από το διαλύτη. Άρα μια κυψελίδα που διαβρέχεται σε περισσότερες από μία 

πλευρές, διαλύεται γρηγορότερα. Όταν η κυψελίδα διαλυθεί, τότε αποκαλύπτονται οι 

γειτονικές της και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για αυτές. Άρα, η διαδικασία της 

προσομοίωσης γίνεται με τον ίδιο τρόπο με αυτόν της πραγματικής φυσικής διαδικασίας. 

9 Προσομοίωση λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης με δέσμη χαμηλής 
ενέργειας 
Στην παράγραφο 4.1, αναφέρθηκε ότι τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για 

λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης με χρήση μοντέλων κλασσικής μηχανικής είναι ακριβή 

στις συνήθως χρησιμοποιούμενες ενέργειες δέσμης (20-100keV). Ο λόγος είναι ότι οι 

υπολογιζόμενες από τα κλασσικά μοντέλα ενεργές διαφορικές διατομές σκέδασης δε 

διαφέρουν σημαντικά από αυτές που υπολογίζονται κβαντομηχανικά. Συνεπώς, δεν 

κρίνεται σκόπιμη η χρήση των ακριβέστερων από φυσική άποψη, αλλά και σαφώς πιο 

περίπλοκων, κβαντομηχανικών μοντέλων περιγραφής της ελαστικής σκέδασης. Όμως, τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια τάση χρησιμοποίησης λιθογραφίας ηλεκτρονικής 

δέσμης χαμηλής ενέργειας δέσμης [Kim-et.al. (1998), Olkhovets and Craighead (1999)]. 

Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη επανεξέτασης των χρησιμοποιούμενων από τους 

προσομοιωτές μοντέλων. 

9.1 Κβαντομηχανική περιγραφή της ελαστικής σκέδασης –Η μέθοδος ανάπτυξης 
σε μερικά κύματα (Partial Wave Expansion Method – PWEM) 
Πριν αναφερθούμε στις τελικές σχέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στον προσομοιωτή μας, 

έτσι ώστε αυτός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προσομοίωση στην περιοχή 

των χαμηλών ενεργειών, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε λίγο πιο αναλυτικά το πρόβλημα 

της ελαστικής σκέδασης [Τραχανάς σελ. 209-249]. 

9.1.1 Γενική διατύπωση του προβλήματος με όρους κβαντομηχανικής 
Το γενικό πρόβλημα της σκέδασης περιγράφεται πολύ απλά. Ένα σωματίδιο (ή μια 

δέσμη σωματιδίων) προσπίπτει από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (που συμβατικά 

θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον άξονα z) σε ένα σκεδάζον κέντρο, δηλαδή ένα άλλο 

σωματίδιο (στην περίπτωση που θα εξετάσουμε ακίνητο), με το οποίο αλληλεπιδρά. Με 
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δεδομένο ότι το προσπίπτον σωματίδιο έχει τόση ενέργεια, ώστε να μπορεί να ξεφύγει 

τελείως από το δυναμικό αλληλεπίδρασης, και στη γενική περίπτωση των τριών 

διαστάσεων, το σωματίδιο μπορεί να σκεδαστεί σε μια οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Ζητούμενο είναι ο υπολογισμός της κυματοσυνάρτησης του σκεδαζόμενου κύματος, 

δηλαδή η κυματοσυνάρτηση που περιγράφει το σωματίδιο μετά από τη σκέδαση. 

Προφανώς, η κυματοσυνάρτηση σκέδασης περιγράφει μόνο κύματα που 

απομακρύνονται από το κέντρο σκέδασης. Έτσι, η οριακή περίπτωση (για άπειρη 

απόσταση r από το κέντρο σκέδασης), η οποία έχει και το φυσικό περιεχόμενο (βλέπε 

κλασσική περιγραφή: κίνηση σωματιδίων μετά από τη σκέδαση) μπορεί να περιγραφεί 

μαθηματικά από τη συνθήκη: 

( )
ikr

ikz
r

ee f
r→∞Ψ⎯⎯⎯→ + θ ⋅

 (Εξίσωση 4.53) 

, όπου ο πρώτος όρος περιγράφει το προσπίπτον κύμα και ο δεύτερος το σκεδαζόμενο. 

Η ποσότητα f(θ) καλείται πλάτος σκέδασης. Αποδεικνύεται ότι το πλάτος σκέδασης 

συνδέεται με την ενεργό διαφορική διατομή σκέδασης με τη σχέση [Τραχανάς, σελ 213, 

214]: 

( ) 2d f
d
σ
= θ

Ω  (Εξίσωση 4.54) 

Έτσι, το πρόβλημα της σκέδασης στην κβαντομηχανική ανάγεται στον προσδιορισμό του 

πλάτους σκέδασης f(θ). 

9.1.2 Γενική περιγραφή της μεθόδου επίλυσης του προβλήματος σκέδασης με 
ανάπτυξη σε μερικά κύματα 
Για μεγάλες ενέργειες ή πολύ ασθενή δυναμικά (E>>V), το δυναμικό αλληλεπίδρασης 

μπορεί απλά να θεωρηθεί ως διαταραχή του όρου της ελεύθερης Χαμιλτονιανής. Με 

εφαρμογή λοιπόν της θεωρίας διαταραχών [Τραχανάς σελ 215-220], αποδεικνύεται ότι το 

πλάτος σκέδασης συνδέται με το δυναμικό αλληλεπίδρασης V μέσω της σχέσης: 

( ) ( )mf V q
2

θ = − ⋅
π  (Εξίσωση 4.55) 

, όπου m η μάζα του σκεδαζόμενου σωματιδίου, q  διαφορά του κυματανύσματος μεταξύ 

του σκεδαζόμενου και του προσπίπτοντος κύματος και: 

( ) ( )iq r 3V q e V r d r−= ⋅∫ i

 (Εξίσωση 4.56) 
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, ο μετασχηματισμός Fourier του δυναμικού αλληλεπίδρασης. Η εξίσωση 4.55 είναι 

γνωστή στη βιβλιογραφία ως προσεγγιση Born (Born approximation) και αν εφαρμοστεί 

για το δυναμικό Coulomb καταλήγει στο γνωστό τύπο του Rutherford για την ενεργό 

διαφορική διατομή σκέδασης (εξίσωση 4.4). 

Το πρόβλημα είναι ότι στις χαμηλές ενέργειες δεν ισχύει πλέον η αρχική προϋπόθεση για 

την ισχύ της προσέγγισης Born, δηλαδή δεν είναι Ε>>V, αλλά μόνο Ε>V. Έτσι, δε 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δυναμικό ως διαταραχή στην ελεύθερη Χαμιλτονιανή, 

αλλά πρέπει να λύσουμε την πλήρη εξίσωση του Schrödinger (ΗΨ=ΕΨ με Η=Τ+V) στις 

σφαιρικές συντεταγμένες. Περιοριζόμενοι σε κεντρικά δυναμικά, ξέρουμε ότι η παραπάνω 

εξίσωση λύνεται με τη μέθοδο χωριζομένων μεταβλητών, οπότε η κυματοσυνάρτηση Ψ 

που περιγράφει τη λύση του προβλήματος μπορεί να γραφεί στη μορφή: 

( ) ( ) ( )m
lr, , R r Y ,Ψ θ φ = ⋅ θ φ  (Εξίσωση 4.57) 

, όπου R(r) η λύση της ακτινικής εξίσωσης και m
lY  οι σφαιρικές αρμονικές. Λόγω του 

εκφυλισμού στην ενέργεια που παρουσιάζεται για λύσεις με τους ίδιους δείκτες l και m, η 

γενική λύση έχει τη μορφή ενός αναπτύγματος σε σφαιρικά κύματα: 

( ) ( )m
lm l kl

l,m

c Y , R rΨ = ⋅ θ φ ⋅∑
 (Εξίσωση 4.58) 

Τώρα, επειδή, όπως προαναφέραμε, μόνο η ασυμπτωτική συμπεριφορά των 

κυματοσυναρτήσεων έχει φυσικό περιεχόμενο, ενδιαφέρον παρουσιάζει μόνο η 

συμπεριφορά της λύσης που παρουσιάστηκε στην παραπάνω εξίσωση για r→∞ . Η 

ασυμπτωτική συμπεριφορά των ακτινικών συναρτήσεων Rkl εκφράζεται μαθηματικά από 

τη σχέση: 

( )l
kl

sin k r
R

k r
⋅ + ϕ

=
⋅  (Εξίσωση 4.59) 

Η εξίσωση 4.59 έχει την ίδια μορφή και όταν το δυναμικό αλληλεπίδρασης είναι μηδενικό, 

(δηλαδή στην τετριμένη και μάλλον ‘παράξενη’ περίπτωση που το σκεδάζον κέντρο δεν 

‘σκεδάζει’). Η μόνη αλλαγή που υφίσταται είναι αυτή της τιμής των φάσεων. Έτσι, όταν 

V=0, θα ισχύει: 

( )( )0
l

kl

sin k r
R

k r

⋅ + ϕ
=

⋅  (Εξίσωση 4.60) 
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Η διαφορά ανάμεσα στις φάσεις παρουσία και απουσία δυναμικού ονομάζεται φασική 

μετατόπιση (phase shift). Είναι δηλαδή: 

( )0
l l lδ = ϕ −ϕ  (Εξίσωση 4.61) 

Για την επιβολή της συνοριακής της εξίσωσης 4.53 είναι αναγκαίο μαθηματικά να 

αναλυθεί το προσπίπτον κύμα σε μερικά κύματα1. Οι λεπτομέρειες της περαιτέρω 

μαθηματικής ανάλυσης βρίσκονται στην παρακάτω αναφορά [Τραχανάς σελ 238-243]. Το 

βασικό αποτέλεσμα της προαναφερθείσας ανάλυσης είναι ότι το πλάτος σκέδασης 

εκφράζεται ως συνάρτηση των φασικών μετατοπίσεων δl, οι οποίες υπολογίζονται από 

την επίλυση της ακτινικής εξίσωσης Schrödinger. 

Μια ανάλογη ανάλυση μπορεί να γίνει και για δέσμη κινούμενη με σχετικιστική ταχύτητα. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, δε θα πρέπει να λυθεί η εξίσωση του η εξίσωση 

Schrödinger, αλλά αυτή του Dirac. Προφανώς, το τελικό, φυσικό συμπέρασμα της 

εξάρτησης του πλάτους σκέδασης από τις φασικές μετατοπίσεις δεν αλλάζει. Εκείνο που 

αλλάζει μόνο είναι η μαθηματική έκφραση του αποτελέσματος αυτού. 

9.1.3 Η μέθοδος ανάλυσης σε μερικά κύματα στην περίπτωση της ελαστικής 
σκέδασης στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης 
Η εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης σε μερικά κύματα που αναφέρεται στη λιθογραφία 

ηλεκτρονικής δέσμης και χρησιμοποιήθηκε στην τροποποίηση του προσομοιωτή μας για 

την περιοχή των χαμηλών ενεργειών ακολουθεί την περιγραφή του Czyžewski 

[Czyžewski-et.al. (1990)]. Η λύση του προβλήματος της σκέδασης γίνεται με τη χρήση της 

κυματικής εξίσωσης του Dirac με το επιχείρημα ότι στην περίπτωση του βαρέος πυρήνα 

ως σκεδάζοντος κέντρου, τα ηλεκτρόνια πλησιάζοντας αυτόν επιταχύνονται τόσο, ώστε 

τελικά να αποκτούν σχετικιστικές ταχύτητες πλησίον αυτού. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

για τα σχετικιστικά ηλεκτρόνια η κυματοσυνάρτηση του κάθε ηλεκτρονίου της δέσμης είναι 

τανυστής με τέσσερις συνιστώσες, αλλά στο συγκεκριμένο πρόβλημα αποδεικνύεται ότι οι 

δυο από αυτές είναι δυνατόν να απαλειφθούν. Επειδή κάθε συνιστώσα του τανυστή 

αντιστοιχεί σε ένα πλάτος σκέδασης, η λύση του προβλήματός μας περιγράφεται από 

δυο πλάτη σκέδασης, ένα για κάθε συνιστώσα της κυματοσυνάρτησης και αφού τα 

ηλεκτρόνια στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης δεν είναι πολωμένα ως προς το σπιν, η 

εξίσωση 4.54 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: 

                                            
1 Από το γεγονός αυτό η μέθοδος επίλυσης παίρνει και το όνομά της. 
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( ) ( )2 2d f g
d
σ
= θ + θ

Ω  (Εξίσωση 4.62) 

, όπου f(θ) και g(θ) τα εν λόγω πλάτη σκέδασης, τα οποία υπολογίζονται αντίστοιχα από 

τις εξισώσεις: 

] [{ }n 1 n n
n 0

1f ( ) (n 1) exp(2i ) 1) n (exp(2i ) 1 P (cos )
2ik

∞

− −
=

⎡ ⎤θ = + δ − + δ − θ⎣ ⎦∑
  

 (Εξίσωση 4.63) 

[ ]{ } 1
n 1 n n

n 0

1g( ) exp(2i ) exp(2i ) P (cos )
2ik

∞

− −
=

θ = − δ + δ θ∑
 (Εξίσωση 4.64) 

, όπου γίνεται πλέον προφανής η εξάρτηση των πλατών σκέδασης από τις φασικές 

μετατοπίσεις. Οι τελευταίες υπολογίζονται από την αριθμητική λύση της εξίσωσης του 

Dirac και την εφαρμογή των οριακών συνθηκών για την ασυμπτωτική περίπτωση (r→∞ ). 

Αποδεικνύεται ότι αυτές υπολογίζονται από την εξίσωση: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

n 1 n n

n

n 1 n n

1 n kk J k r J k r E 1 tan
rtan

1 n kk T k r T k r E 1 tan
r

+

+

+ +⎡ ⎤⋅ ⋅ − ⋅ + δ −⎢ ⎥⎣ ⎦δ =
+ +⎡ ⎤⋅ ⋅ − ⋅ + δ −⎢ ⎥⎣ ⎦  (Εξίσωση 4.65) 

Η παραπάνω περιγραφόμενη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

πινάκων αναφοράς (look-up tables) για την ενεργό διαφορική διατομή σκέδασης, 

προσέγγιση που ακολουθήθηκε και στην παρούσα εργασία [Zianni-et.al (2001)]. Έτσι, ο 

συνολικός αλγόριθμος τροποποιείται ελαφρώς σε σχέση με αυτόν του σχήματος 4.4, 

όπως φαίνεται στο σχήμα 4.9. Αντί οι ενεργές διαφορικές διατομές σκέδασης να 

υπολογιστούν αναλυτικά στο τμήμα υπολογισμού της πορείας του εκάστοτε ηλεκτρονίου, 

λαμβάνονται ως δεδομένα για το τμήμα αυτό. 

Στα σχήματα 4.10 και 4.11 φαίνονται οι ενεργές διαφορικές διατομές σκέδασης για δυο 

διαφορετικές ενέργειες (0.5 και 1keV) και για δυο συγκεκριμένα υλικά: Τον 

πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα (poly(methyl) methacrylate-PMMA) που αποτελεί μια 

τυπική ρητίνη λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης θετικού τόνου και το 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ που είναι το κυρίως πολυοξομεταλλικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Παρατηρείται μια υπερτίμηση της διαφορικούς 

διατομής για σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια μικρής γωνίας πρόσπτωσης και αντίστοιχα μια 

υποτίμηση για αυτά με μεγάλη γωνία πρόσπτωσης. 
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Σχήμα 4.9: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου Monte Carlo για την προσομοίωση 
ηλεκτρονικής δέσμης στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου ανάλυσης σε μερικά 

κύματα 

Αντίθετα, άλλοι συγγραφείς έχουν ακολουθήσει την τακτική της χρήσης προσεγγιστικών 

εμπειρικών τύπων για τον υπολογισμό της ενεργούς διαφορικής διατομής σκέδασης 

[Browning-et.al. (1994), Kim-et.al. (1998)], κυρίως για εξοικονόμηση υπολογιστικού 
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χρόνου. Πάντως, με την πρόοδο των υπολογιστικών συστημάτων, μια τέτοια προσέγγιση 

δεν είναι πλέον αναγκαστική [Ζιάννη-κ.α. (2000)]. 

  

Σχήμα 4.10: Διαφορική ενεργός διατομή 
σκέδασης στην περίπτωση της PMMA για 

ενέργειες 500 και 1000eV 

Σχήμα 4.11: Διαφορική ενεργός διατομή 
σκέδασης στην περίπτωση του 12-
βολφραμοφωσφoρικού οξέος για 

ενέργειες 500 και 1000eV 

9.2 Αποτελέσματα προσομοίωσης σε χαμηλές ενέργειες 
Για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της συμπεριφοράς του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος, 

αλλά και για να εξεταστεί η χρησιμότητα της χρήσης της μεθόδου αναπτύγματος σε 

μερικά κύματα, έγινε μια σειρά προσομοιώσεων τόσο για σύστημα PMMA με υπόστρωμα 

πυριτίου, όσο και για το αντίστοιχο σύστημα 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος με το ίδιο 

υπόστρωμα. Τα κυριότερα αποτελέσματα συνοψίζονται στα σχήματα 4.12-4.16. 

 

Σχήμα 4.12: Ενεργειακή εναπόθεση από σημειακή δέσμη για υμένιο PMMA πάνω σε 
υπόστρωμα πυριτίου για ενέργειες 500 και 1000eV. Στο ένθετο η ίδια γραφική 

παρουσιάζεται σε πλήρως λογαριθμική μορφή. 
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Στο σχήμα 4.12 παρουσιάζεται η EDF για υμένιο PMMA πάχους 50nm που έχει 

επιστρωθεί σε δισκίο Si και έχει εκτεθεί σε δέσμη ηλεκτρονίων 500 και 1000eV. Η 

ενεργειακή εναπόθεση είναι προφανώς μικρότερη για τη δέσμη μικρότερης ενέργειας. 

Παρ’ όλα αυτά επιτυγχάνεται καλύτερη διακριτική ικανότητα, αφού η ενεργειακή 

εναπόθεση ‘σβήνει’ πιο γρήγορα με την ακτινική απόσταση. Αυτό το γεγονός είναι που 

επέδρασε για να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης χαμηλής 

ενέργειας. 

 

 

Σχήμα 4.13: Σύγκριση των EDF που υπολογίζονται από την προσέγγιση Born και τη 
μέθοδο ανάπτυξης σε μερικά κύματα για το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ σε 
ημιλογαριθμική (πάνω) και πλήρως λογαριθμική κλίμακα (κάτω). Στο ένθετο 

παρουσιάζεται σε μεγέθυνση η περιοχή με απόσταση μεγαλύτερη από 50nm από το 
σημείο πρόσπτωσης της δέσμης 

Στο σχήμα 4.13 παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις δυο διαφορετικές 

μεθόδους υπολογισμού της διαφορικής ενεργού διατομής σκέδασης στην ενέργεια 
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δέσμης του 1keV. Παρατηρείται μια πολύ μικρή διαφορά στην EDF για ακτινικές 

αποστάσεις πλέον των 100nm από το σημείο πρόσπτωσης. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 

συμβιβαστό με το αποτέλεσμα του σχήματος 4.11, αφού οι διαφορές στην ενεργό 

διαφορική διατομή σκέδασης παρατηρούνται κυρίως στις μεγάλες γωνίες σκέδασης, οι 

οποίες συνήθως αντιστοιχούν σε οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια και σε μεγάλη 

απόσταση από το σημείο πρόσπτωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η τεράστια 

διαφορά που παρατηρείται στις διαφορικές διατομές σκέδασης έχει εξομαλυνθεί αρκετά, 

ενώ στην περίπτωση της PMMA ουσιαστικά μηδενίζεται. Έτσι, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η χρήση της μεθόδου ανάπτυξης σε μερικά κύματα θα πρέπει να 

περιοριστεί σε υλικά μεγάλου ατομικού αριθμού και σε πολύ χαμηλές ενέργειες (της τάξης 

των 500eV και κάτω) [Zianni-et.al (2001)]. 

Ακολούθως (Σχήμα 4.14) παρουσιάζεται η πυκνότητα εναποτιθέμενης ενέργειας σε 

σχέση με το βάθος για υμένιο 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος που βρίσκεται πάνω σε 

υπόστρωμα πυριτίου. Από την εικόνα αυτή συνάγεται το συμπέρασμα ότι καλή 

λιθογραφική συμπεριφορά θα υπάρξει για ενέργειες άνω των 2keV, όταν και η ενεργειακή 

εναπόθεση σε σχέση με το βάθος γίνεται ομοιόμορφη. Το συμπέρασμα αυτό 

επαληθεύεται από το εμφανιζόμενο προφίλ του σχήματος 4.15, όπου στην ενέργεια των 

1000eV, η εμφάνιση δεν είναι πλήρης. Αντίθετα, στην αντίστοιχη περίπτωση για υμένιο 

ελαφρύτερου ατομικού αριθμού, όπως αυτό της PMMA, η εμφάνιση προβλέπεται τέλεια 

(Σχήμα 4.16). 
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Σχήμα 4.14: Πυκνότητα ενέργειας σε σχέση με το βάθος για το σύστημα 12-
βολφραμοφωσφορικού οξέος/πυριτίου 
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Σχήμα 4.15: 3D προσομοίωση της εμφάνισης για το υμένιο PMMA στην περίπτωση 
έκθεσης ενέργειας 1000eV 

 

Σχήμα 4.16: 3D προσομοίωση της εμφάνισης για το πολυοξομεταλλικό υμένιο στην 
περίπτωση έκθεσης ενέργειας 1000eV 

10 Συμπεράσματα 
Μια τόσο απαιτητική όσο και χρονοβόρα διαδικασία, όπως είναι η λιθογραφία 

ηλεκτρονικής δέσμης, έχει πολλά να κερδίσει από τη χρήση προσομοιωτών. Το 

προφανέστερο από αυτά τα κέρδη είναι ο χρόνος, ο οποίος κερδίζεται κατά τη διαδικασία 

εύρεσης των βέλτιστων συνθηκών λιθογραφίας για μια νέα δομή. Η προσεκτική εξέταση 

των μεθόδων προσομοίωσης της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης (αναλυτικής, Monte 

Carlo) αποδεικνύει ότι οι στοχαστικές μέθοδοι εξακολουθούν να είναι πιο αργές ως προς 

την παραγωγή αποτελεσμάτων. Παρ’ όλα αυτά όμως η διαφορά χρόνου ανάμεσα σε 

αυτές και την αναλυτική μέθοδο έχει μεταβληθεί προς όφελος τους, λόγω της συνεχούς 

προόδου των δυνατοτήτων των σύγχρονων προσωπικών υπολογιστών.  

Πέραν της ταχύτητας η προσομοίωση θα πρέπει να είναι και ακριβής. Για να εξασφαλιστεί 

κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η προσεκτική εφαρμογή των φυσικών νόμων που 

περιγράφουν τα εμπλεκόμενα κατά τη διάρκεια της λιθογραφίας φαινόμενα. Κεντρική 

θέση ανάμεσα σε αυτά τα φαινόμενα έχει η ελαστική σκέδαση των ηλεκτρονίων από τους 

πυρήνες των ατόμων που αποτελούν το εκτιθέμενο υλικό. Στην περίπτωση 

χρησιμοποίησης λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης υψηλής ενέργειας η ημικλασσική 

αντιμετώπιση του προβλήματος της σκέδασης με τη χρήση της προσέγγισης Born είναι 

απολύτως ικανοποιητική. Στην παρούσα εργασία αποδείχθηκε ότι η ακριβής 
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κβαντομηχανική αντιμετώπιση του προβλήματος της ελαστικής σκέδασης είναι 

απαραίτητη στην περίπτωση χρησιμοποίησης δέσμης χαμηλής ενέργειας, μόνο για πολύ 

χαμηλές ενέργειες (μικρότερες των 500eV) ή/και σκεδάζοντα κέντρα υψηλού ατομικού 

αριθμού (της τάξης του 20 και μεγαλύτερου). 

Με τον κατασκευασθέντα προσομοιωτή έγινε τελικά μια πρώτη εκτίμηση της 

λιθογραφικής συμπεριφοράς του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος, υλικού που κύρια 

χρησιμοποιήθηκε στο πειραματικό μέρος της εργασίας μας, στην περιοχή των χαμηλών 

ενεργειών. Διαπιστώθηκε ότι η ενέργεια της δέσμης εναποτίθεται σε πολύ μικρό βάθος 

από την επιφάνεια του υμενίου στην περίπτωση της χρήσης πολύ χαμηλής ενέργειας 

δέσμης (1keV και χαμηλότερες). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα υμένιο 12-

βολφραμοφωσφορικού οξέος πάχους 50nm δεν εμφανίζεται πλήρως για ενέργεια δέσμης 

1keV, σε αντίθεση με το αντίστοιχο υμένιο της PMMA. Αντίθετα, στα 2keV το υλικό 

αναμένεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, να έχει άριστη 

συμπεριφορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

1 Εισαγωγή 
Με το παρόν κεφάλαιο μπαίνουμε στο κύριο μέρος της πειραματικής διαδικασίας της 

παρούσας εργασίας, το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση των πολυοξομεταλλικών 

ενώσεων σε μοριακές διατάξεις. Διάφορες χρήσεις υλικών που βασίζονται στις 

πολυοξομεταλλικές ενώσεις, όπως η χρήση τους για την κατασκευή μασκών 

ηλεκτρονικής λιθογραφίας ή λιθογραφίας ακτίνων X, όπως επίσης και ως στρώμα 

επικαθήσεως (precursor) για επιλεκτική επιμετάλλωση, έχουν ήδη προταθεί [Argitis 

(1992)] για τη Μικροηλεκτρονική. Είναι επίσης γνωστό ότι οι πολυοξομεταλλικές ενώσεις 

είναι ισχυρά οξειδωτικά σώματα, συνεπώς στο ανιόν τους είναι ευνοϊκή η αποθήκευση 

φορτίου (και ειδικότερα ηλεκτρονίων). 

Έχοντας στο νου τα παραπάνω, είναι λογικό να σχεδιαστεί η εξέταση των ιδιοτήτων των 

πολυοξομεταλλικών ενώσεων1 σε δυο χωριστά μέτωπα: 

1. Στην εξέταση της λιθογραφίας υλικών που βασίζονται σε αυτές τις ενώσεις. Η εύρεση 

μιας ικανοποιητικής λιθογραφικής διαδικασίας στην περιοχή των νανοδιαστάσεων θα 

μπορούσε προφανώς να χρησιμοποιηθεί, τόσο για την κατασκευή ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων, όπου θα γινόταν εκμετάλλευση της προαναφερθείσας χρήσης ως 

στρώματος επικαθήσεως για επιλεκτική επιμετάλλωση, όσο και για τον απευθείας 

καθορισμό μοριακών καναλιών αγωγιμότητας σε μοριακές διατάξεις. 

2. Στην εξέταση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών που βασίζονται στις 

πολυοξομεταλλικές ενώσεις. Εδώ θα πρέπει να επαληθευτούν τα φαινόμενα 

αγωγιμότητας και αποθήκευσης φορτίου, τα οποία παρατηρήθηκαν με 

ηλεκτροχημικές μεθόδους, για την περίπτωση υμενίων που περιέχουν 

πολυοξομεταλλική ένωση. 

                                            
1 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, υπάρχει πληθώρα πολυοξομεταλλικών ενώσεων. Αυτό σημαίνει ότι 
μια πλήρης μελέτη των ιδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω για όλες τις ενώσεις είναι αδύνατη στο 
πλαίσιο μιας διδακτορικής διατριβής. Επιλέχθηκαν συνεπώς, δυο ενώσεις με το κίνητρο ότι είχαν 
εξεταστεί ως προς τη λιθογραφική διαδικασία τους σε οπτική λιθογραφία στο παρελθόν και επίσης, 
υπήρχε πληθώρα πληροφοριών ως προς τις γενικές τους ιδιότητες. 
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Απώτερος στόχος μιας τέτοιας ερευνητικής διαδικασίας θα πρέπει ασφαλώς να είναι ο 

συνδυασμός των αποτελεσμάτων για τον μελλοντικό σχεδιασμό μιας διαδικασίας 

κατασκευής μοριακών διατάξεων βασισμένων σε πολυοξομεταλλικές ενώσεις και σε 

μικροηλεκτρονικές διαδικασίες κατασκευής (όπως είναι η λιθογραφία). 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν πειραματικά αποτελέσματα που σχετίζονται με 

το πρώτο σκέλος του προαναφερθέντος σχεδιασμού, δηλαδή με τη λιθογραφία 

συνθέσεων με βάση πολυοξομεταλλικές ενώσεις. Δοκιμάστηκαν τρεις διαφορετικές 

συνθέσεις: 

1. Λιθογραφική ρητίνη τύπου χημικής ενίσχυσης με βάση την πολυβυνιλική αλκοόλη 

(PVA) και ευαισθητοποιητή είτε το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ (POM) ή το 12-

βολφραμοπυριτικό οξύ. Το μίγμα αυτό είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στην οπτική 

λιθογραφία [Argitis (1992)]. 

2. Μίγμα του συμπολυμερούς PHECIMA που κατασκευάζεται στο Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’ και του 12-βολφραμοφωσφορικού 

οξέος. 

3. Μίγμα πολυμεθυλικού μεθυλεστέρα (PMMA) και 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος. 

Οι δυο τελευταίες συνθέσεις αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης κυρίως λόγω της 

αναμενόμενης απουσίας αντίδρασης μεταξύ των συστατικών της σύνθεσης. Το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι απαραίτητο για τη χρήση των πολυοξομεταλλικών ενώσεων ως 

ενεργό υλικό σε μοριακές διατάξεις. Στο πλαίσιο όμως του δυνητικού συνδυασμού των 

αποτελεσμάτων των δυο εξεταζόμενων κατευθύνσεων θα πρέπει να εξετάσουμε τα δυο 

αυτά υλικά και ως προς τη λιθογραφική τους συμπεριφορά. 

2 Η λιθογραφία της ρητίνης PVA/POM 
Η πρώτη προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας λιθογραφικής διεργασίας σε υλικό που 

περιείχε πολυοξομεταλλική ένωση έγινε με ρητίνη που αποτελούνταν από μίγμα 

πολυβυνιλικής  αλκοόλης (poly vynil alcochol - PVA) και 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος 

(phosphotungstic acid – POM). Η συγκεκριμένη σύνθεση δεν απαντάται για πρώτη φορά 

στη βιβλιογραφία. Παλαιότερες επιτυχείς προσπάθειες έχουν καταγραφεί σε οπτική 

λιθογραφία δυο στρωμάτων και μήκους κύματος 248nm [Carls-et.al (1992)]. 
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α. Δημιουργία 
σύμπλοκου ένωσης 

 

β. Έκθεση: 
Ενεργοποίηση 

σύμπλοκου ενώσεως. Ο 
αστερίσκος δηλώνει την 
περίσσεια ηλεκτρονίων 

στην πλευρά του 
πολυοξομεταλλικού 

ανιόντος 

γ. Πρώτο στάδιο 
αναγωγής 

πολυοξομεταλλικού 
ανιόντος 

 

δ. Δεύτερο στάδιο 
αναγωγής 

πολυοξομεταλλικού 
ανιόντος – Οξείδωση 

αλκόλης προς 
καρβονύλιο 

 

ε. Θέρμανση μετά την 
έκθεση: Αφυδάτωση 
πολυμερικής αλυσίδας 

Σχήμα 5.1: Προτεινόμενος χημικός μηχανισμός για την εξέλιξη της διεργασίας της 
λιθογραφίας της πολυβυνιλικής αλκοόλης με ευαισθητοποιητή το 12-

βολφραμοφωσφορικό ανιόν 
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στ. Σχηματισμός κυκλικών 
δακτυλίων – 

αδιαλυτοποίηση 
πολυμερούς 

 

ζ. Οξείδωση ανηγμένου 
πολυοξομεταλλικού 

ανιόντος 

Σχήμα 5.1 (συνέχεια): Προτεινόμενος χημικός μηχανισμός για την εξέλιξη της 
διεργασίας της λιθογραφίας της πολυβυνιλικής αλκοόλης με ευαισθητοποιητή το 12-

βολφραμοφωσφορικό ανιόν 

Η λιθογραφία του συγκεκριμένου υλικού είναι αρνητικού τόνου. Το γεγονός αυτό εξηγείται 

με βάση τον παρακάτω προτεινόμενο μηχανισμό εξέλιξης της λιθογραφίας του 

συγκεκριμένου υλικού [Κουτσολλέλος, σελ 69,70]. Αρχικά, δημιουργείται σύμπλοκο άλας 

του πολυοξομεταλλικού ανιόντος με την πολυβυνιλική αλκοόλη. Η δημιουργία του 

σύμπλοκου ευνοείται από την παρουσία της πολικής ομάδας του υδροξυλίου που 

χαρακτηρίζει το μόριο της πολυβυνιλικής αλκοόλης. Κατόπιν, κατά τη διαδικασία της 

έκθεσης, ενεργοποιείται το σύμπλοκο με μεταφορά ηλεκτρονίων από την πολυβυνιλική 

αλκοόλη προς το πολυοξομεταλλικό ανιόν. Η μεταφορά ηλεκτρονίων ολοκληρώνεται με 

την αναγωγή του ανιόντος, ενώ η αλκοόλη οξειδώνεται προς καρβονύλιο. Στην επόμενη 

διαδικασία της θέρμανσης μετά την έκθεση (Post Exposure Bake – PEB), το σχηματισθέν 

καρβονύλιο διευκολύνει την αφυδάτωση της αλυσίδας που οδηγεί στον τοπικό (πλησίον 

του καρβονυλίου) σχηματισμό δυο ή τριών διπλών δεσμών. Δυο τέτοιες, ενεργοποιημένες 

αλυσίδες μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως 

αντίδρασης Diels-Alder σχηματίζοντας κυκλικές δυσδιάλυτες ομάδες, γεγονός που εξηγεί 

το γιατί έχουμε λιθογραφία αρνητικού τόνου. Τελικά, το πολυοξομεταλλικό ανιόν 

επαναοξειδώνεται από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Ο μηχανισμός που περιγράφηκε 

παραπάνω φαίνεται στο σχήμα 5.1. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πέραν του κυρίου μηχανισμού, ο οποίος μόλις 

παρουσιάστηκε, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και άλλες αντιδράσεις. Από τη 

φασματοσκοπική μελέτη του συστήματος όμως προκύπτει ότι τα όποια διαφορετικά 
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φαινόμενα είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τις αντιδράσεις του κύριου 

μηχανισμού [Κουτσολλέλος, σελ.88-90]. 

2.1 Λιθογραφική διεργασία 
Η μείωση των διαστάσεων των μικροηλεκτρονικών διατάξεων δημιούργησε και 

εξακολουθεί να δημιουργεί διάφορα τεχνολογικά προβλήματα στις ακολουθούμενες 

διεργασίες. Το κυριότερο τεχνολογικό πρόβλημα, μέχρι πρόσφατα, ήταν η συνεχώς 

δημιουργούμενη ανάγκη για διαρκώς πιο αποδοτικές λιθογραφικές διεργασίες. 

Μια από τις προταθείσες λύσεις στα προβλήματα της διεργασίας σε πολύ μικρές 

διαστάσεις ήταν και η διεξαγωγή μιας διστρωματικής λιθογραφικής διεργασίας [Nonogaki 

et-al., σελ 244-245]. Σε μια τέτοια διεργασία, αρχικά επιστρώνεται ένα παχύ στρώμα 

πολυμερούς, το οποίο επιπεδοποιεί την επιφάνεια του δισκίου. Έπειτα, επιστρώνεται ένα 

πολύ λεπτό στρώμα λιθογραφικής ρητίνης. Μετά την έκθεση και την εμφάνιση της 

ρητίνης, εφαρμόζεται ξηρή εγχάραξη στο υποκείμενο πολυμερικό στρώμα. 

Η συγκεκριμένη διεργασία έχει μια σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία οδηγούν τελικά στον 

καλύτερο έλεγχο των διαστάσεων της σχηματιζόμενης δομής. Στην περίπτωση της 

οπτικής λιθογραφίας, η επιπεδοποίηση της υποκείμενης δομής εξαλείφει τον κίνδυνο 

απώλειας της εστίασης. Το κυριότερο πλεονέκτημα στην περίπτωση αυτή όμως, είναι ότι 

με τη χρήση του λεπτού στρώματος ρητίνης απαλείφεται ο κίνδυνος των συμβολών με 

ακτινοβολία που ανακλάται στο υπόστρωμα (αφού το ανακλών υπόστρωμα βρίσκεται 

πολύ χαμηλότερα, κάτω από το παχύ δεύτερο στρώμα πολυμερούς). Αλλά και στην 

περίπτωση της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης, ο έλεγχος των διαστάσεων της δομής 

είναι ευκολότερος. Πέραν όμως του ακριβούς ελέγχου των οριζομένων διαστάσεων, η 

διστρωματική διεργασία εξασφαλίζει ότι αυτές θα μεταφερθούν σωστά στα υποκείμενα 

στρώματα, αφού η ισοτροπική υγρή εμφάνιση χρησιμοποιείται για ένα πολύ λεπτό 

στρώμα υλικού, οπότε δεν γίνονται εμφανή φαινόμενα όπως η υπερεγχάραξη 

(undercutting) της ρητίνης. Αντίθετα, η χρήση της ξηρής εγχάραξης, η οποία είναι 

συνήθως μια ανισοτροπική διεργασία, εξασφαλίζει την ‘εμφάνιση’ της δομής με τα 

επιθυμητά κατακόρυφα τοιχώματα. Η διεργασία που είχε αναπτυχθεί για τη ρητίνη 

PVA/POM στην περίπτωση της οπτικής λιθογραφίας [Argitis (1992)] ήταν διστρωματική 

για τους παραπάνω λόγους. Η αναπτυσσόμενη εδώ διεργασία για τη λιθογραφία 

ηλεκτρονικής δέσμης  ‘ακολούθησε την πεπατημένη’. της προϋπάρχουσας διεργασίας, με 

εφαρμογή μόνο των απαραίτητων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης μεταβολών 

αυτής. 
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Έτσι, το πρώτο στρώμα ρητίνης αποτελείται από την ευρέως χρησιμοποιούμενη ρητίνη 

AZ5214™, της οποίας το κύριο συστατικό είναι ένα πολυμερές τύπου νεολάκκας. Η 

επίστρωση του πολυμερούς έγινε από διάλυμα του πολυμερούς σε αιθανικό-1-μεθυλο-

2μεθόξυ αιθυλεστέρα (Propylene Glycol Methyl Ether Acetate-PGMEA) με αναλογία 

βαρών 1 προς 1, με περιστροφή (spinning) του πολυμερούς στις 2500 περιστροφές ανά 

λεπτό (rpm)  για 30s. Το στρώμα ρητίνης που προκύπτει θερμαίνεται αρχικά στους 90°C 

για 90s με σκοπό την απομάκρυνση του διαλύτη από το υμένιο και κατόπιν στους 200°C 

για 15min με σκοπό τη δημιουργία σταυροδεσμών και συνεπώς τη σκλήρυνση της 

ρητίνης. Για την επίστρωση του ανώτερου στρώματος ρητίνης χρησιμοποιήθηκε υδατικό 

διάλυμα 4.3% κατά βάρος (w/w) πολυβυνιλικής αλκοόλης (μοριακού βάρους 22000 και 

βαθμού υδρολύσεως 98,5%) και 14.4% κατά βάρος (w/w) 12-βολφραμοφωσφορικού 

οξέος. Στη θέση του 12-βολφραμοφωσφορικό οξέως δοκιμάστηκε επίσης και το 12-

βολφραμοπυριτικό οξύ. Το διάλυμα επιστρώνεται δια περιστροφής στις 4000rpm για 40s. 

Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται ομοιόμορφο υμένιο πάχους περίπου 100nm, πολύ καλής 

ποιότητας και χωρίς κενά. 

 

Εικόνα 5.1: Συσκευή έκθεσης ηλεκτρονικής δέσμης Leika EBPG-3 του Ινστιτούτου 
Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ‘Δημόκριτος’ 
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Μετά την επίστρωση ακολουθεί θέρμανση σε θερμοκρασία 70°C και για ένα λεπτό και 

μετά η έκθεση, η οποία γίνεται στο μηχάνημα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης (Leika, 

EBPG-3- βλέπε εικόνα 5.1) που διαθέτει το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. Επειδή στόχος 

των πειραμάτων είναι να εξεταστούν όλα τα πιθανά ελαττώματα της λιθογραφικής 

διεργασίας των ρητινών με τις οποίες πειραματιζόμαστε, σε εύλογο σχετικά χρόνο, το 

σχήμα το οποίο αποτυπώνεται κατά την έκθεση θα πρέπει να είναι απλό (ώστε η έκθεση 

να μη διαρκεί πολύ), αλλά ταυτόχρονα να προκαλεί την εμφάνιση όλων εκείνων των 

φαινομένων που πιθανά θα μας προβληματίσουν κατά την τέλεση μιας πραγματικής 

διεργασίας (π.χ. πρέπει να περιέχει αρκετά κοντινές δομές, ώστε να είναι εμφανή τα 

αποτελέσματα του φαινομένου γειτνίασης). Το βασικό στοιχείο του σχήματος που τελικά 

αποτυπώθηκε ήταν μια σειρά γραμμών1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ομάδας 

γραμμών φαίνονται στο σχήμα 5.2. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το πάχος d των 

γραμμών και η περίοδος T αυτών, πολλές φορές όμως θα αναφέρεται αντί της περιόδου 

Τ, ο λόγος d/T. Προφανώς, ένας ενδελεχής έλεγχος της λιθογραφικής συμπεριφοράς του 

υλικού περιλαμβάνει την έκθεση περισσοτέρων της μιας ομάδας γραμμών και αυτό 

συνέβη στα πειράματά μας. 

 

Σχήμα 5.2: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά βασικού στοιχείου του υλοποιούμενου σχεδίου: 
L: μήκος γραμμών d: πάχος γραμμών T: περίοδος γραμμών (pitch) 

                                            
1 Από εδώ και εξής θα αναφέρουμε ως ‘γραμμή ‘ την περιοχή που έχει εκτεθεί στη δέσμη ηλεκτρονίων και 

‘διάκενο’ την περιοχή που δεν έχει εκτεθεί. Η παραπάνω επιλογή γίνεται μόνο για λόγους ευκολίας 
έκφρασης. Ο αναγνώστης ασφαλώς και θυμάται ότι η ‘γραμμή’ έχει πράγματι αυτό το σχήμα μόνο στην 
περίπτωση της αρνητικής ρητίνης (όπως η PVA/POM). Αντίθετα, στην περίπτωση της θετικής ρητίνης 
(όπως η PMMA) η ‘γραμμή’ είναι στην πραγματικότητα κενός χώρος. 
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Μετά την έκθεση ακολουθεί θέρμανση, η οποία σκοπό έχει να καταστήσει εφικτή την 

αντίδραση μεταξύ των συστατικών της ρητίνης, σύμφωνα με τον μηχανισμό που 

παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2. Προφανώς, ο σχηματισμός αδιάλυτου πλέγματος 

από τις οξειδωμένες αλυσίδες της πολυβυνιλικής αλκοόλης θα διεξαχθεί κατά το βήμα 

αυτό και μόνο στις περιοχές που έχουν εκτεθεί (ενεργοποιηθεί). 

Η τελική αποτύπωση του σχήματος γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο της διστρωματικής 

διεργασίας σε δυο στάδια. Αρχικά, υπάρχει ένα βήμα εμφάνισης και έκπλυσης της 

ρητίνης του υπερκείμενου στρώματος, ενώ ακολουθεί ξηρή εγχάραξη του υποκείμενου 

στρώματος νεολάκας. Η εμφάνιση γίνεται σε υδατικό διάλυμα φωσφορικού οξέος (Η3PO4) 

μοριακότητας κατ’ όγκο 2Μ που ως δεύτερη διαλυμένη ουσία έχει το 12- 

βολφραμοφωσφορικό οξύ με μοριακότητα κατ’ όγκο 0.01Μ. Η ύπαρξη του ανιόντος στο 

διάλυμα της εμφάνισης δικαιολογείται από την ανάγκη αποτροπής της διάχυσης ανιόντων 

από το υμένιο της ρητίνης προς το διάλυμα [Κουτσολλέλος, σελ93], αλλά δημιουργεί 

άλλες δυσκολίες κυρίως ως προς την ηλεκτρική συμπεριφορά του υμενίου που 

δημιουργείται και την τελική περιεκτικότητα σε βολφραμοφωσφορικό ανιόν. Η έκπλυση 

γίνεται με υδροχλωρικό οξύ (HCl) κανονικότητας 3Ν. Τέλος, η εγχάραξη γίνεται επίσης σε 

δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ένα σύντομο (διάρκειας 8s ) στάδιο εγχάραξης με 

πλάσμα εξαφθοριούχου θείου (SF6) που στόχο έχει να καθαρίσει το δισκίο από 

υπολείμματα που επηρεάζουν την τελική εικόνα. Η εγχάραξη της νεολάκας γίνεται με το 

δεύτερο στάδιο πλάσματος οξυγόνου (Ο2) που διαρκεί 140s. 

2.2 Αποτελέσματα 
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1, δοκιμάστηκαν δυο διαφορετικές παραλλαγές 

ρητίνης, οι οποίες διέφεραν ως προς το πολυοξομεταλλικό υλικό που χρησιμοποιούσαν 

σαν ενεργό συστατικό. Η συγγένεια των δυο υλικών καθιστά εύλογη την υπόθεση ότι τα 

λιθογραφικά αποτελέσματα θα είναι όμοια. Παρ’ όλα αυτά το βολφραμοπυριτικό οξύ δε 

δίνει αποδεκτά λιθογραφικά αποτελέσματα. Αντίθετα, η σύνθεση που αναφέρεται στην 

αρχή της παραγράφου 2.1 και βασίζεται στο βολφραμοφωσφορικό οξύ είναι αρκετά 

επιτυχημένη ως λιθογραφικό υλικό. Στις εικόνες 5.2 ως και 5.5 φαίνεται η εικόνα του 

υλικού μετά την ξηρή εγχάραξη και για μεγάλη διάσταση δομών. 

Από αυτές τις εικόνες παρατηρούμε ότι εν γένει υπάρχουν προβλήματα στη λιθογραφική 

εικόνα του υλικού. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στην αυξημένη τραχύτητα των 

γραμμών και στην ύπαρξη υπολειμμάτων οξειδίου του βολφραμίου στις περιοχές των 

‘διάκενων’ (φαινόμενο μικροπροστασίας υποστρώματος – micromasking). Θα πρέπει να 

επισημάνουμε πάντως το γεγονός ότι τα φαινόμενα αυτά, κατά κανόνα γίνονται αντιληπτά 
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μόνο σε εξαιρετικά υψηλή μεγέθυνση, ενώ υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που 

απουσιάζουν εντελώς, έχουμε δηλαδή μια απολύτως επιθυμητή λιθογραφική 

συμπεριφορά. Ας εξετάσουμε τώρα καθένα από τα παραπάνω προβλήματα χωριστά. 

  

α. 9.5μC/cm2: Οι γραμμές είναι 
υποεκτεθειμένες, ασυνεχείς και με 
πραγματικό πλάτος μόλις 140nm 

β. 14μC/cm2: Οι γραμμές εξακολουθούν να 
είναι υποεκτεθειμένες και συνεπώς μικρότερες 

από τη νόμιμη διάστασή τους. Στη 
φωτογραφία αυτή, που είναι μεγάλης 

μεγέθυνσης, φαίνονται υπολείμματα οξειδίου 
του βολφραμίου ανάμεσα στις γραμμές. 

  

γ. 32μC/cm2 (μεγέθυνση 10000 φορές): 
Οι γραμμές παρουσιάζουν την 

κανονική τους μορφή 

δ. 32μC/cm2 (μεγέθυνση 60000 φορές): 
Παρουσιάζεται σχετική τραχύτητα και 
υπολείμματα ανάμεσα στις γραμμές 

Εικόνα 5.2: Γραμμές πλάτους d=0.5μm και περιόδου Τ=1μm για διάφορες δόσεις, όπως 
φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από την ξηρή εγχάραξη 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 144

 

ε. 50μC/cm2 

 

στ. 68μC/cm2 

 

ζ. 95μC/cm2. Από τα 32μC/cm2 και πάνω η γενική εικόνα δεν αλλάζει σημαντικά. 

Εικόνα 5.2 (συνέχεια): Γραμμές πλάτους d=0.5μm και περιόδου Τ=1μm για διάφορες 
δόσεις, όπως φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από την ξηρή εγχάραξη 
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α. 9.5μC/cm2: Παρουσιάζεται η 
ανάλογη κατάσταση με αυτή της 

εικόνας 5.4α. 

β. 14μC/cm2: Άλλο ένα φαινόμενο υποέκθεσης. 
Οι γραμμές δεν είναι μηχανικά σταθερές και 

καταρρέουν η μια πάνω στην άλλη. 

 

 

γ. 32μC/cm2 (μεγέθυνση 10000 
φορές): Οι γραμμές φαίνονται 

ελαφρώς υποεκτεθειμένες στις άκρες 
(κάμπτονται) 

δ. 32μC/cm2 (μεγέθυνση 72000 φορές): 
Παρουσιάζεται τραχύτητα αλλά όχι 
υπολείμματα ανάμεσα στις γραμμές 

 

ε. 50μC/cm2 (μεγέθυνση 10000 
φορές): Οι γραμμές παρουσιάζουν 

την κανονική τους μορφή. Η 
παραπάνω εικόνα εμφανίζεται και στις 

ανώτερες δόσεις 

στ. 50μC/cm2 (μεγέθυνση 60000 φορές): 
Εξακολουθεί να παρουσιάζεται τραχύτητα 

Εικόνα 5.3: Γραμμές πλάτους d=0.2μm και περιόδου Τ=0.4μm για διάφορες δόσεις, 
όπως φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από την ξηρή εγχάραξη 
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α. 9.5μC/cm2 β. 14μC/cm2 

 

γ. 32μC/cm2 

 

δ. 50μC/cm2 

Εικόνα 5.4: Γραμμές πλάτους d=0.1μm και περιόδου Τ=0.5μm για διάφορες δόσεις, 
όπως φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από την ξηρή εγχάραξη 
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α. 14μC/cm2: Υποεκτεθειμένες 
γραμμές 

β. 23μC/cm2: Αν και ακόμη υποεκτεθειμένες, οι 
γραμμές έχουν ήδη αποκτήσει την πραγματική 
τους διάσταση (~90nm). Αυτή είναι μεγαλύτερη 
από αυτή που προέβλεπε το σχέδιο λόγω των 

διαστάσεων της ηλεκτρονικής δέσμης. 

 

γ. 32μC/cm2: Κανονική περίπτωση 
δόσης. Οι γραμμές είναι πολύ καλές 
ακόμη και σε μεγάλη μεγέθυνση 

(~50000 φορές). 

δ. 50.5μC/cm2 

Εικόνα 5.5: Γραμμές πλάτους d=50nm και περιόδου Τ=0.5μm για διάφορες δόσεις, 
όπως φαίνονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετά από την ξηρή εγχάραξη 

Σκοπός της όποιας λιθογραφικής διαδικασίας είναι η αποτύπωση του επιθυμητού 

σχήματος σε πρώτο στάδιο στη λιθογραφική ρητίνη και κατόπιν στο υποκείμενο αυτής 

στρώμα. Υπό αυτή την έννοια, η ύπαρξη τραχύτητας στο σχήμα που τελικά 

αποτυπώνεται είναι κάτι το ανεπιθύμητο. Θα πρέπει όμως να επισημανθούν δυο 

πράγματα: 

1. Εφ’ όσων μιλάμε για μια φυσική διαδικασία και όχι για μια ιδανική κατάσταση, θα 

πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η τραχύτητα είναι πάντα παρούσα. Για να 

αποφασίσουμε αν είναι κάτι αποδεκτό ή όχι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιά 

είναι η ανοχή σε τραχύτητα για τη συγκεκριμένη διάσταση δομών που εξετάζουμε. 

Προφανώς, τα πράγματα ως προς αυτό το στόχο γίνονται δυσκολότερα, όσο 
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μικραίνουν οι διαστάσεις, αλλά στις μεγαλύτερες διαστάσεις γραμμών τα 

αποτελέσματα είναι ενθαρυντικά. 

2. Τα πειραματικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στις εικόνες 5.4 ως και 5.7 είναι 

δεδομένα που ελήφθησαν μετά την ξηρή εγχάραξη. Είναι όμως γνωστό ότι η ξηρή 

εγχάραξη είναι η κατεξοχήν διαδικασία που προκαλεί αύξηση της τραχύτητας. Αυτός 

εξάλλου είναι ο λόγος που η συνήθης πρακτική στη δοκιμή ως προς την τραχύτητα 

των νέων λιθογραφικών ρητινών περιλαμβάνει μέτρηση αυτής πριν από τη 

διαδικασία της ξηρής εγχάραξης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόβλημα της τραχύτητας στην έκταση που 

εμφανίζεται εδώ δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. 

Το φαινόμενο της μικροπροστασίας του υποστρώματος είναι πιο σοβαρό πρόβλημα στην 

περίπτωσή μας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που είτε δεν υπάρχει καθόλου ή 

είναι πολύ περιορισμένο. Αυτό συμβαίνει σε αραιές σχετικά γραμμές (d/T=1/5), ενώ η 

κατάσταση χειροτερεύει όσο πιο πυκνά κατανεμημένες είναι οι γραμμές. Το φαινόμενο 

οφείλεται στη διαδικασία κατασκευής των γραμμών και σκόπιμο είναι να εξετάσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται: Σε κάθε διαδικασία έκθεσης, η δόση που δέχεται η 

ρητίνη κοντά στο όριο των γραμμών δεν παρουσιάζει ασυνέχεια. Έτσι, το όριο των 

γραμμών καθορίζεται από εκείνη τη δόση που αν τη δεχθεί το υλικό θα απομακρυνθεί 

από τον εμφανιστή. Συνέπεια αυτού είναι το γεγονός ότι στο όριο του γεωμετρικού 

σχεδιασμού πρέπει να υπάρχει σαφής ασυνέχεια στην τιμή της δόσης ανάμεσα στην 

εκτεθειμένη και τη μη εκτεθειμένη περιοχή. Σε οπτική λιθογραφία η δόση που αναιρεί την 

επιθυμητή ασυνέχεια προκύπτει από τη συμβολή του φωτός με τη μάσκα που προκαλεί 

κροσσούς πάνω στη ρητίνη και άρα ‘ουρές’ δόσης σε περιοχές που κανονικά δεν θα 

έπρεπε να είναι εκτεθειμένες1. Σε λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης η ίδια δόση προκύπτει 

από τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια. Ενώ, όμως για την οπτική λιθογραφία κατα 

μήκος της γραμμής έκθεσης δεν υπάρχει κάποια ανομοιομορφία (εκτός αν κάποιος 

υποθέσει σφάλμα στην μάσκα), η κίνηση των οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων είναι εν 

πολλοίς ‘τυχαία’ (βλέπε κεφ. 4) καθοριζόμενη μόνο από τις διαδοχικές σκεδάσεις με το 

υπόστρωμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια περιοχή κοντά στο όριο της γραμμής να έχει 

μόλις υπερβεί την απαραίτητη δόση και να συμπεριφέρεται ως εκτεθειμένη ενώ η διπλανή 

της να μην την έχει υπερβεί και να φαίνεται ως μη εκτεθειμένη (ως όφειλε εξάλλου). Από 

χημικής απόψεως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τοπικά η αλυσίδες της πολυβυνιλικής 

                                            
1 Η συμβολή εξουδετερώνεται με επίστρωση υλικού λ/4 ανάμεσα στο δισκίο και τη ρητίνη. 
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αλκοόλης οξειδώνονται και γίνονται αδιάλυτες. Η θεραπεία του φαινομένου δεν είναι κάτι 

το προφανές, αλλά πάντως είναι εφικτή και περιλαμβάνει πειραματισμό στις συνθήκες 

θέρμανσης μετά την έκθεση και ξηρής εγχάραξης. 

2.3 Η επίδραση της θέρμανσης μετά την έκθεση (PEB) στη λιθογραφική 
συμπεριφορά του υλικού 
Μια πρώτη διερεύνηση προς αυτή την κατεύθυνση έγινε με μια μικρή μεταβολή των 

συνθηκών της θέρμανσης μετά την έκθεση (Post Exposure Bake – PEB). Όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω η θέρμανση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση των δυο 

συστατικών της ρητίνης στις περιοχές που έχουν εκτεθεί και τελικά τον σχηματισμό 

αδιάλυτου υμενίου σε αυτές τις περιοχές. Αν η θέρμανση γίνει πιο περιορισμένη σε 

θερμοκρασία ή / και χρόνο, τότε η αντίδραση δε θα πραγματοποιηθεί στον βαθμό που 

παρατηρήθηκε για τις οριακές περιοχές. 

 

α. Καλής ποιότητας γραμμές για 
θέρμανση 80°C 

β. PEB θερμοκρασίας 78°C. Οι γραμμές 
έχουν σχεδόν πάψει να υφίστανται 

Εικόνα 5.6: Επίδραση της PEB σε γραμμές με d=50nm και T=500nm. 

Για να ελεγχθεί η παραπάνω ιδέα προετοιμάστηκαν δείγματα με τις ίδιες συνθήκες 

έκθεσεις και με μοναδική διαφορά μια μικρή μεταβολή της θερμοκρασίας PEB: Αντί των 

συνήθων 80°C, τα δείγματα με μετριότερο PEB θερμάνθηκαν στους 78°C. Τα 

αποτελέσματα αυτής της διαφοράς εξαρτώνται από το μέγεθος των γραμμών. Στην 

εικόνα 5.6 φαίνεται ότι για γραμμές με μικρό πλάτος αυτή η πολύ μικρή μείωση της 

θερμοκρασίας οδηγεί σε εξαφάνιση της καλής εικόνας των γραμμών. Οι γραμμές που 

θερμάνθηκαν στους 78°C δεν έχουν πλέον μηχανική σταθερότητα, και έτσι καταρρέουν η 

μια πάνω στην άλλη. Αντίθετα, στην περίπτωση των μεγάλου πλάτους γραμμών, το 

μετριότερο PEB δεν προκαλεί κάποια σημαντική διαφορά στην ποιότητα των γραμμών, 

όπως φαίνεται και από την εικόνα 5.7. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η βελτίωση της 
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λιθογραφικής εικόνας του υλικού δε μπορεί να αναζητηθεί μέσω της μείωσης της 

θερμοκρασίας PEB. Αυτό συμβαίνει, γιατί το παράθυρο της διαδικασίας φαίνεται να είναι 

πολύ μικρό ως προς τη διαφοροποίηση της συγκεκριμένης παραμέτρου. 

  

α. 80°C β. 78°C 

Εικόνα 5.7: Επίδραση της θερμοκρασίας PEB σε γραμμές πλάτους d=0.5μm και 
διπλάσιας περιόδου (T=1.0μm). 

3 Η επίδραση της ξηρής εγχάραξης στη λιθογραφική συμπεριφορά του υλικού 
Πολύ σημαντικό για την τελική λιθογραφική εικόνα είναι και το βήμα της ξηρής εγχάραξης. 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.1 του παρόντος κεφαλαίου, η εγχάραξη γίνεται σε 

δυο βήματα. Το πρώτο σύντομο βήμα, στο οποίο γίνεται χρήση πλάσματος SF6 

πραγματοποιείται με σκοπό να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα POM από τις μη 

εκτεθειμένες περιοχές. Η σκοπιμότητα ύπαρξης του βήματος αυτού φαίνεται στην εικόνα 

5.8. Στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται μια ομάδα υποεκτεθειμένων γραμμών. Λόγω της όχι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικής διεργασίας εμφάνισης και της αντοχής του 

βολφραμοφωσφορικού ανιόντος στο πλάσμα οξυγόνου, οι γραμμές έχουν ήδη 

σχηματοποιηθεί, αν και προφανώς δεν θα μπορούσαν να είναι καλής ποιότητας με δόση 

μόλις 5μC/cm2. Το παραπάνω γεγονός προφανώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

πλεονέκτημα της διαδικασίας, αν δε συνοδευόταν από ένα δεύτερο ενοχλητικό φαινόμενο 

που επίσης είναι εμφανές στην ίδια εικόνα. Αυτό δεν είναι άλλο από το φαινόμενο της 

μικροπροστασίας (micromasking) του υποστρώματος. Αναλυτικότερα, το φαινόμενο αυτό 

παρουσιάζεται ως εξής: Στις μη εκτεθειμένες περιοχές η εμφάνιση δεν είναι τέλεια. Αυτό 

σημαίνει ότι ενώ κανείς θα περίμενε και επιθυμούσε την πλήρη απουσία 

φωσφωροβολφραμικού ανιόντος από την επιφάνεια του υποκείμενου στρώματος 

νεολάκκας, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Το ανιόν όμως μετατρέπεται από το πλάσμα O2 σε 

οξείδιο του βολφραμίου, το οποίο ως μη πτητικό προϊόν δεν απομακρύνεται από την 

επιφάνεια του δείγματος, εμποδίζοντας με τη σειρά του την απομάκρυνση του 

υποκείμενου στρώματος νεολάκκας. Μια λύση θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή ενός 
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κατάλληλου ενδιάμεσου βήματος SF6, αφού στην περίπτωση αυτή τυχόν υπολείμματα 

του ανιόντος θα μετατραπούν σε πτητικά προϊόντα (φθορίδια του βολφραμίου) και θα 

απομακρυνθούν από την επιφάνεια του δείγματος, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του 

φαινομένου της μικροπροστασίας και τη λήψη καλής λιθογραφικής εικόνας (Εικόνες 5.9 

και 5.10). 

 

Εικόνα 5.8: Δείγμα στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκε το ενδιάμεσο βήμα της ξηρής 
εγχάραξης με SF6. Είναι φανερό το φαινόμενο της μικροπροστασίας (micromasking) του 

υποκείμενου στρώματος νεολάκκας από τα υπολείμματα POM 

Το ερώτημα που πρέπει ακολούθως να απαντηθεί είναι ποιά θα πρέπει να είναι τα 

χαρακτηριστικά του βήματος, ώστε αφ’ ενός να επιτελεί το σκοπό του, αφ’ ετέρου να μην 

αλλοιώνει την ποιότητα των δομών, αφαιρώντας υλικό από την περιοχή που έχει εκτεθεί. 

Εξαιτίας της δεύτερης αυτής απαίτησης, το βήμα εγχάραξης με SF6 θα πρέπει να είναι 

σύντομο, οπότε η διάρκειά του επιλέχθηκε να είναι μόλις 8s. Άρα το αρχικό ερώτημα 

μετατρέπεται στο ποιά είναι η περιεκτικότητα σε SF6 του πλάσματος έτσι ώστε η ξηρή 

εγχάραξη να μην αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των γραμμών. Στην εικόνα 5.9 

παρουσιάζονται αποτελέσματα για γραμμές μεγάλης διάστασης, όταν το ενδιάμεσο βήμα 

SF6 είναι περιεκτικότητας 50%, 20% και 10% σε SF6 αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι η 

υψηλή περιεκτικότητα σε SF6 (ή πιο κοινά η επιθετική εγχάραξη) έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλοίωση των δομών και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί. Για να αποφασιστεί όμως 

ποιές συνθήκες παράγουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να εξεταστούν οι γραμμές 

μικρής διάστασης. Στην εικόνα 5.10 παρουσιάζεται η κατάσταση για τις γραμμές πλάτους 

d=50nm. Από αυτή την εικόνα, φαίνεται ότι τα καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνονται με 

την ενδιάμεση περιεκτικότητα σε SF6. 
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α. β. 

   

γ. 

Εικόνα 5.11: Σύγκριση της λιθογραφικής συμπεριφοράς γραμμών ονομαστικού πλάτους 

0.5μm και περιόδου 1.0μm, με παράμετρο την περιεκτικότητα σε SF6  του ενδιάμεσου 

βήματος εγχάραξης SF6/O2. α. 50%κ.ο. SF6 β. 20%κ.ο. SF6 γ. 10%κ.ο. SF6 

  

Εικόνα 5.12: Σύγκριση της  λιθογραφικής συμπεριφοράς γραμμών ονομαστικού πλάτους 

50nm και περιόδου 0.5μm. Από αριστερά προς τα δεξιά – ενδιάμεσο βήμα ξηρης 

εγχάραξης SF6/O2 περιεκτικότητας 20% και 10% αντίστοιχα σε SF6 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων για την ξηρή εγχάραξη, θα 

λέγαμε ότι έγινε σαφές ότι η ξηρή εγχαραξη των δειγμάτων πρεπει να γίνει σε δυο στάδια. 

Πρώτα, εφαρμόζεται πλάσμα μίγματος SF6 και O2 με περιεκτικότητα 20% σε SF6 και 
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διάρκειας 8s, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα φωσφωροβολφραμικού ανιόντος 

που παρέμειναν κατά την εμφάνιση του δείγματος και ακολουθεί πλάσμα Ο2 διάρκειας 

140s που εγχαράσσει το υποκείμενο στρώμα νεολάκκας. Θα πρέπει να επισημανθεί 

πάντως ότι τα αποτελέσματα αυτά επιδέχονται περαιτέρω βελτιστοποίησης. 

4 Η λιθογραφία της ρητίνης PMMA/POM 
Αν και επιτυχής όσον αφορά τη λιθογραφία της, η ρητίνη PVA/POM έχει το μειονέκτημα 

ότι δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ενεργό υλικό σε ηλεκτρικές διατάξεις. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην ακολουθούμενη διεργασία. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 

2.1 του παρόντος κεφαλαίου, το διάλυμα εμφάνισης της ρητίνης περιέχει και το 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ, μέρος του  οποίου κατά τη διαδικασία της εμφάνισης 

προσρροφάται από το υμένιο της ρητίνης αλλάζοντας την περιεκτικότητά του σε 12- 

βολφραμοφωσφορικό ανιόν. Μεγαλύτερο πρόβλημα και από την μη ακριβή γνώση των 

χαρακτηριστικών του υμενίου αποτελεί η δημιουργία ευκίνητων ανιόντων που είναι 

σίγουρο ότι θα κινηθούν σε μια πιθανή εφαρμογή τάσης, προκαλώντας έτσι τη μεταβολή 

της συμπεριφοράς του υμενίου με το χρόνο. Τέλος, αναφερόμενοι αποκλειστικά στη 

λιθογραφία, θα ήταν καλό να υπάρξει και μια ρητίνη θετικού τόνου που να έχει ως 

συστατικό της το 12- βολφραμοφωσφορικό οξύ. 

 

Σχήμα 5.3: Συντακτικός τύπος του πολυ μεθακρυλικού μεθυλεστέρα (PMMA) 

Η κλασσική ρητίνη λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης είναι ο πολυ-μεθακρυλικός 

μεθυλεστέρας ( poly(methyl methacrylate) – PMMA, βλέπε σχήμα 5.3). Είναι μια ρητίνη 

πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας αλλά χαμηλής ευαισθησίας. Το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό της όμως και αυτό που είναι ενδιαφέρον για την παρουσιαζόμενη 

εργασία, είναι η χημική αδράνεια της PMMA. Με άλλα λόγια, αν αναμίξουμε PMMA με 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ αναμένεται ότι, παρά το γεγονός ότι το 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ είναι έντονα οξειδοαναγωγικό υλικό, το σύστημα που θα 

προκύψει θα είναι χημικά σταθερό δηλαδή τα δυο συστατικά δεν θα αντιδράσουν μεταξύ 

τους. Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται από το παρακάτω φάσμα υπεριώδους/ορατού 

(UV/Vis), όπου φαίνονται καθαρά οι κορυφές του 12- βολφραμοφωσφορικού ανιόντος και 

δεν παρουσιάζεται το πιο επίπεδο φάσμα του ανηγμένου βολφραμoφωσφορικού. 
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Σχήμα 5.4: Φάσμα UV/Vis μίγματος PMMA  και 12- βολφραμοφωσφορικού οξέος με 
αναλογία βαρών 1 προς 1 

5 Λιθογραφική διεργασία 
Το γεγονός ότι η PMMA είναι η κλασσικότερη ρητίνη λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης 

διευκολύνει την ανάπτυξη της διεργασίας για την τροποποιημένη ρητίνη που προκύπτει 

με προσθήκη 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος. Αφετηρία είναι μια προετοιμασία των 

δειγμάτων που δε διαφέρει από την προετοιμασία δείγματος με χρήση PMMA που δεν 

έχει υποστεί προσθήκη 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος. Έτσι, αρχικά γίνεται η 

επίστρωση της ρητίνης στις 4000 στροφές ανά λεπτό για 40 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί η 

θέρμανση πριν την έκθεση, η οποία γίνεται στους 1600C για 1h, η έκθεση και η εμφάνιση 

με διάλυμα μεθυλ-ισοβούτιλο-κετόνη (MIBK) και ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA) σε 

αναλογία όγκων 1 προς 3, η οποία διαρκεί 3 min. Τέλος, γίνεται η έκπλυση του υμενίου 

με απιονισμένο νερό. 
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Σχήμα 5.5: Φάσμα απορροφήσεως υμενίου PMMA – 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος 
με αναλογία βαρών 1προς 1 πριν (κόκκινη γραμμή) και μετά (μπλε γραμμή) την 

εμφάνιση. Το υμένιο έχει υποστεί θέρμανση μετά την επίστρωση 1200C για 2 min και 
δεν έχει εκτεθεί. 

Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι η προσθήκη του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος 

στην PMMA θα άλλαζε την αντίσταση του μη εκτεθειμένου υμενίου στο διάλυμα 

εμφάνισης, μέσω της κάλυψης του ελεύθερου όγκου του υμενίου. Κάτι τέτοιο θα 
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καθιστούσε δυνατή την εφαρμογή ενός λιγότερο επιθετικού σχεδίου θέρμανσης πριν την 

έκθεση, όπου θα χρησιμοποιείται μια χαμηλότερη θερμοκρασία για λιγότερο χρόνο 

εφαρμογής. 

Όπως φαίνεται όμως από το παραπάνω φάσμα απορρόφησης (σχήμα 5.5), η θέρμανση 

στους 1200C για 2 λεπτά, οδηγεί σε πλήρη απώλεια του μη εκτεθειμένου υμενίου. Αν 

αντίθετα ακολουθήσουμε τις τυπικές συνθήκες θέρμανσης πριν την έκθεση, το φάσμα 

απορρόφησης πριν και μετά την εμφάνιση δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική διαφορά 

(σχήμα 5.6). Έτσι, αποφασίστηκε η διατήρηση των τυπικών συνθηκών και για το 

συγκεκριμένο βήμα της διεργασίας. 
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Σχήμα 5.6: Φάσμα απορροφήσεως υμενίου PMMA – 12-φωσφωροβολφραμικού 
οξέος με αναλογία βαρών 1 προς 1 πριν (κόκκινη γραμμή) και μετά (μπλε 

γραμμή) την εμφάνιση. Το υμένιο έχει υποστεί θέρμανση μετά την επίστρωση 
1600C για 1h και δεν έχει εκτεθεί. Στο ένθετο σχήμα παρουσιάζεται η διαφορά 

ανάμεσα στις δυο καμπύλες 

6 Υλικό με αναλογία βάρους PMMA/12-βολφραμοφωσφορικού οξέος 1 προς 1 
Ακολουθώντας λοιπόν την ίδια διαδικασία για την επεξεργασία της ρητίνης με αυτή που 

χρησιμοποιείται στην κοινή PMMA, εκτέθηκαν σχέδια όμοια με αυτά που είδαμε στην 

περίπτωση της PVA / 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος. Για το παρόν υλικό βέβαια, οι 

εκτειθέμενες περιοχές είναι αυτές που απομακρύνονται, καθώς η PMMA είναι ρητίνη 

θετικού τόνου. 

Μια πρώτη παρατήρηση που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι ότι οι δόσεις που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική εμφάνιση των δομών είναι σημαντικά υψηλότερες 

από αυτές που απαιτούνται στην περίπτωση της συνήθους PMMA [Glezos-et.al (2001)]. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ακτινοβολίας που δέχεται 

το υμένιο απορροφάται όχι από το λιθογραφικά ενεργό υλικό, δηλαδή την PMMA, αλλά 

από το 12-βολφραμοφωσφoρικό οξύ, μη συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της διεργασίας. 
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Από την άλλη, η μεταβολή της δόσης κατά 1% οδηγεί σε μεταβολή του πλάτους της 

δομής κατά μόλις 8nm, εμφανίζοντας έτσι ένα απόλυτα ικανοποιητικό παράθυρο 

διεργασίας (Σχήμα 5.7). 
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Σχήμα 5.7: Γραφική παράσταση του πλάτους δομής σε σχέση με τη χρησιμοποιούμενη 
δόση 

  

 

Εικόνα 5.13: Γραμμές PMMA/POM με πλάτος 0.5μm και περίοδο δομής 1.0μm 

Παρατηρώντας τις δομές με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης 

προκύπτει επίσης το συμπέρασμα ότι η προσθήκη του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος 

δε μειώνει σε τίποτε την εξαίρετη διακριτική ικανότητα της PMMA και συνακόλουθα δεν 

υποβαθμίζεται η ποιότητα των εκτειθέμενων δομών (Εικόνες 5.13 και 5.14). Το μόνο 
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εισαγόμενο, από την προσθήκη του 12- βολφραμοφωσφορικού οξέος, μειονέκτημα είναι 

συνεπώς η αύξηση της απαιτούμενης δόσης κατωφλίου, χαρακτηριστικό που αν και 

ανεπιθύμητο δε μπορεί να χαρακτηριστεί αποθαρρυντικό για τη χρήση του υλικού. 

  

Εικόνα 5.14: Γραμμές PMMA / POM ονομαστικής διάστασης 0.2μm και περιόδου 1.0μm 
(αριστερά) και 0.1μm και περιόδου 0.5μm (δεξιά) 

7 Υλικό με αναλογία βάρους PMMA /12-βολφραμοφωσφορικού οξέος 1 προς 5 
Προσπάθεια να λιθογραφηθεί έγινε και για το υλικό με αναλογία βαρών PMMA προς 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ 1 προς 5. Όμως, όπως φαίνεται από το παρακάτω φάσμα 

απορρόφησης (Σχήμα 5.8), η προσθήκη τόσο μεγάλης ποσότητας 12-

βολφραμοφωσφορικού οξέος οδηγεί στην απώλεια αντίστασης του υμενίου προς τον 

εμφανιστή και συνακόλουθα, στην απομάκρυνση του υμενίου άσχετα αν αυτό έχει εκτεθεί 

ή όχι.  
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Σχήμα 5.8:Φάσμα απορρόφησης υλικού PMMA / POM  με αναλογία βαρών 1 προς 5 
μετά την επίστρωση (πράσινη γραμμή), τη θέρμανση μετά την επίστρωση (μπλε 

γραμμή) και την εμφάνιση του υμενίου (κόκκινη γραμμή) 
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Η εξήγηση του συγκεκριμένου αποτελέσματος είναι μάλλον απλή: Η εισαγωγή τόσο 

μεγάλης ποσότητας βολφραμοφωσφορικού ανιόντος στο υμένιο αυξάνει τον ελεύθερο 

όγκο αυτού και συνεπώς διευκολύνει τον εμφανιστή στο να εισχωρήσει στο υμένιο και να 

το απομακρύνει. Το αποτέλεσμα αυτό προφανώς καθιστά αδύνατη την ανάπτυξη μιας 

λιθογραφικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη αναλογία βαρών. 

8 Προσπάθειες λιθογραφίας άλλων υλικών 
Εκτός των παραπάνω αναφερθέντων γενικά επιτυχημένων προσπαθειών για την 

ανάπτυξη λιθογραφικών διεργασιών που περιέχουν το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ, 

διεξήχθει και μια προσπάθεια για την ανάπτυξη λιθογραφικής διεργασίας μίγματος που 

αποτελούνταν από ένα μεθακρυλικό συμπολυμερές  με το όνομα PHECIMA και το 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ. 

 

Σχήμα 5.9: Συντακτικοί τύποι για τα συστατικά της λιθογραφικής ρητίνης PHECIMA 

Η PHECIMA είναι μια ρητίνη λιθογραφίας που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’ και αποτελείται από 40% μεθακρυλικό 

υδρόξυ-αιθυλεστέρα (hydroxy ethyl methacrylate), 30% μεθακρυλικό κυκλοεξυλεστέρα 

(cyclohexyl methacrylate), 23% μεθακρυλικό ισοβορνυλεστέρα (isobornyl methacrylate) 

και 7% ακρυλικό οξύ (acrylic acid) (βλέπε σχήμα 5.9). Η συγκεκριμένη ρητίνη είχε ήδη 

χρησιμοποιηθεί για οπτική λιθογραφία σε μήκος κύματος 193nm [Diakoumakos-et.al. 

(2001)]. Σε εκείνη την περίπτωση, είχε αναμιχθεί με φωτοευαισθητοποιητή με την όλη 
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διεργασία να είναι αρνητικού τόνου και να στηρίζεται στο φαινόμενο της χημικής 

ενίσχυσης. Αντίθετα, κατά την ανάμιξη της PHECIMA με το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ 

δεν προστέθηκε φωτοευαισθητοποιητής και η ρητίνη εκτέθηκε σε ηλεκτρονική δέσμη. 

Αναλυτικότερα, η διεργασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής. Αρχικά, επιστρώνεται η 

ρητίνη με περιστροφή στις 4000 στροφές ανά λεπτό για 30 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί 

θέρμανση στους 1200C για 2 λεπτά (PAB) και η έκθεση του υμενίου. Μετά, από νέα 

θέρμανση (PEB) με τις ίδιες συνθήκες (1200C για 2 λεπτά) γίνεται η εμφάνιση με μίγμα 

AZ726MIF που είναι ένα διάλυμα εμφάνισης βασικού χαρακτήρα που χρησιμοποιείται 

ευρέως στη Μικροηλεκτρονική, και απιονισμένου νερού. Δοκιμάστηκαν διάφορες 

αναλογίες όγκου (όγκος AZ προς όγκο νερού) για το διάλυμα εμφάνισης, αλλά δεν 

βρέθηκαν συνθήκες ικανές να δώσουν μια αποδεκτή λιθογραφική εικόνα. Μια ενδεχόμενη 

πορεία για την εξεύρεση αποδεκτών λιθογραφικών συνθηκών θα περιελάμβανε τη δοκιμή 

οργανικών διαλυτών. Για λόγους1 όμως που συνδέονται με τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό 

του υλικού, μια τέτοια δοκιμή δεν κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί. 

9 Συμπεράσματα 
Η μελέτη της λιθογραφικής συμπεριφοράς δυο λιθογραφικών ρητινών (μιας θετικής και 

μιας αρνητικής) που περιείχαν το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ παρουσιάστηκε σε αυτό 

το κεφάλαιο. Από τα πειραματικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν είναι φανερό ότι υλικά 

που είτε απλά περιέχουν το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ (όπως η PMMA/POM) ή ακόμη 

και βασίζονται στη χημική τους λειτουργία σε αυτό (όπως η PVA/POM) είναι δυνατό να 

έχουν επιτυχημένη λιθογραφική διεργασία. Στην απλούστερη των περιπτώσεων (ρητίνη 

PMMA/POM) αυτό επιτεύχθει στο μέγιστο βαθμό, για το υλικό με αναλογία μαζών 1 προς 

1. Αντίθετα, για τη ρητίνη PVA/POM είναι αναγκαία μια διαδικασία βελτιστοποίησης της 

λιθογραφικής διαδικασίας, αν και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρίνουμε ως 

απογοητευτικά ακόμη και τα παρόντα δεδομένα. 

                                            
1 Προτρέχοντας, θα αναφέρουμε ότι υπάρχει φωτοχημική αντίδραση ανάμεσα στα συστατικά της 
εξεταζόμενης ρητίνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟ 12-ΒΟΛΦΡΑΜΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 

1 Εισαγωγή 
Προκειμένου να εξετάσουμε τις ιδιότητες αγωγιμότητας και φόρτισης μικτών υλικών με 

συστατικό το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ, κατασκευάσαμε δίπολες διατάξεις με κανάλι 

αγωγιμότητας το μοριακό υλικό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, το 

συγκεκριμένο ανιόν ακολουθεί τη δομή Keggin, ενώ είναι γνωστή και η διάταξη των 

ενεργειακών του επιπέδων [Hiskia-et.al. (2001)]. Στις επόμενες παραγράφους θα γίνει η 

περιγραφή των διατάξεων και του τρόπου κατασκευής τους και θα παρουσιαστούν 

αποτελέσματα από τη μελέτη αυτών των διατάξεων ως προς διαφορετικές παραμέτρους 

του προβλήματος (Είδος, υλικό και απόσταση ηλεκτροδίων, κατά βάρος σύσταση του 

υλικού κ.α). Τέλος θα γίνει παρουσίαση μιας μεθόδου για την εξαγωγή ποσοτικών 

χαρακτηριστικών από τις ηλεκτρικές μετρήσεις. 

Όλες οι παρουσιαζόμενες μετρήσεις έχουν γίνει σε υμένια που αποτελούνται από δυο 

συστατικά, το ένα από τα οποία είναι το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ οξύ (ενεργό υλικό) 

και το άλλο μια λιθογραφική ρητίνη (πολυμερικό υπόστρωμα), επομένως θα εξετάσουμε 

μοριακά συστήματα όγκου (βλέπε κεφάλαιο 2). Τα πολυμερικά υποστρώματα που 

χρησιμοποιούνται σε τέτοια συστήματα παίζουν το ρόλο του φράγματος δυναμικού 

ανάμεσα στα μόρια του 12- βολφραμοφωσφoρικού οξέος και είναι κρίσιμο να μην είναι 

ηλεκτρικά αγώγιμες1. Επίσης, είναι κρίσιμο να μην υπάρξει αντίδραση ανάμεσα στο 

πολυμερικό υπόστρωμα και το ενεργό υλικό και το υμένιο που προκύπτει να μην περιέχει 

ευκίνητα συσσωματώματα. Η τελευταία προϋπόθεση αποκλείει από την εξέταση ως προς 

τις ηλεκτρικές ιδιότητες το σύστημα PVA/POM, το οποίο εξετάστηκε στο κεφάλαιο 5 ως 

προς τη λιθογραφική του συμπεριφορά. 

2 Μορφολογία των μετρούμενων διατάξεων 
Πριν αναφερθούμε σε αυτές καθαυτές τις μετρήσεις, είναι σκόπιμο να πούμε λίγα λόγια 

για τις επαφές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια αυτών των μετρήσεων. Μια 

                                            
1 Αυτό είναι μια προϋπόθεση που σε γενικές γραμμές καλύπτεται από τα περισσότερα πολυμερή. Ακόμη και 
έτσι όμως, είναι κρίσιμο να ελεγχθεί η πιθανότητα η ρητίνη να παρουσιάζει μια περιορισμένη αγωγιμότητα 
της τάξης των pA για εφαρμογή τάσης λίγων V, καθώς σε αυτό το ενδεχόμενο η αγωγιμότητα από το 
πολυμερές θα ήταν εμφανής (ή και συγκρίσιμη) με αυτή από το αγώγιμο συστατικό. 
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πλήρης σχηματική περιγραφή των όσων θα αναφέρουμε παρακάτω φαίνεται στο σχήμα 

6.1. Οι δομές είναι όλες δυο ηλεκτροδίων, συνεπώς βασικός μας στόχος ήταν η μελέτη 

της αγωγιμότητας (και σε μερικές περιπτώσεις) της χωρητικότητας των μετρηθέντων 

υλικών και όχι η εξέταση της διαγωγιμότητας της διάταξης, όπως θα γινόταν αν είχαμε 

διατάξεις τριών ηλεκτροδίων. Ο πρώτος βασικός χωρισμός των διατάξεων αφορά τη 

γεωμετρία αυτών. Έτσι, μπορούμε να έχουμε είτε οριζόντιες επαφές είτε κατακόρυφες. Οι 

οριζόντιες επαφές ήταν και οι πιο συνηθισμένες και χωρίζονται σε δυο τύπους, τις επαφές 

αντιτιθέμενων δακτύλων (opposite finger contacts) και τις επαφές παράλληλων δακτύλων 

(parallel finger contacts) ή απλώς παράλληλες επαφές (parallel contacts). Στην τελευταία 

περίπτωση μελετήθηκαν και ‘πακεταρισμένες’ επαφές. 

    Κατηγορίες
Επαφών

Οριζόντιες
Επαφές

Κατακόρυφες
Επαφές

Γεωμετρία
Αντιτιθέμενων
Δάκτυλων

Γεωμετρία
Παράλληλων
Δάκτυλων

Μη
Πακεταρισμένες

Επαφές

Πακεταρισμένες
Επαφές

Με
Ενδιάμεσο
Οξείδιο

Χωρίς
Ενδιάμεσο
Οξείδιο

 

Σχήμα 6.1: Κατηγορίες μελετούμενων επαφών 

Ας εξετάσουμε τώρα κάθε μια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες επαφών. Οι 

οριζόντιες επαφές είτε σε γεωμετρία αντιθέτων δακτύλων είτε σε αυτή των παράλληλων 

δακτύλων κατασκευάζονται με τη μέθοδο lift-off. Σε κάθε κατασκευαζόμενη ομάδα 

επαφών υπήρχαν 4 διαφορετικές αποστάσεις ηλεκτροδίων (βλέπε εικόνα 6.1) Οι δυο 

επαφές έχουν απόσταση από ένα ως και λίγα μικρόμετρα, ενώ οι δυο άλλες, από τις 

οποίες και ονοματίστηκαν οι διατάξεις, έχουν απόσταση από 20nm ως και 350nm. Το 

ποια είναι η ακριβής απόσταση μεταξύ των επαφών για τις μικρομετρικές αποστάσεις 

εξαρτάται μόνο από το σχεδιασμό της διάταξης , ενώ για τις νανομετρικές εξαρτάται τόσο 

από το σχεδιασμό της διάταξης, όσο και από τις συνθήκες της διεργασίας κατασκευής. 
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Εικόνα 6.1: Γενική άποψη οριζόντιων 
ηλεκτροδίων 

Εικόνα 6.2: Οριζόντια ηλεκτρόδια γεωμετρίας 
αντιτιθέμενων δάκτυλων 

 

Εικόνα 6.3 Οριζόντια ηλεκτρόδια γεωμετρίας παράλληλων δακτύλων 

Η εξάρτηση από το υλικό των ηλεκτροδίων, η οποία φαίνεται να υφίσταται μελετώντας 

τον πίνακα 6.1 είναι έμμεση: Αυτό που εξαρτάται από το υλικό των ηλεκτροδίων είναι οι 

συνθήκες του lift-off. Έτσι, λόγω των μεγάλων δυνάμεων συνοχής μεταξύ των μορίων του 

χρυσού σε σχέση με τις δυνάμεις συνάφειας με το υπόστρωμα είμαστε αναγκασμένοι να 

εξαχνώσουμε ένα πολύ λεπτό στρώμα Au, πάχους 35nm, πάνω από ένα ακόμη 

λεπτότερο στρώμα Cr (5-7nm) [Liu, K.-et.al. (2002), Kervennic-et.al. (2002), Maruccio-

et.al. (2003)]. Αντίθετα, στο Al ένα πολύ παχύτερο στρώμα (80nm) μπορεί να εξαχνωθεί, 

χωρίς τον κίνδυνο της απομάκρυνσης όλου του υμενίου του μετάλλου κατά τη φάση 

διάλυσης της ρητίνης. Η διαφοροποίηση που προκύπτει ως προς την απόσταση δεν 

αποτελεί πρόβλημα για τη μελέτη επαφών που αποτελούνται από το ίδιο υλικό. Θα 

πρέπει όμως να την έχουμε υπόψη μας κατά τη συγκριτική μελέτη μεταξύ των 
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ηλεκτροδίων που κατασκευάστηκαν από διαφορετικό υλικό. Η γενική άποψη των επαφών 

φαίνεται στην εικόνα 6.1, ενώ η διαφορά ανάμεσα στις δυο γεωμετρίες φαίνεται με 

σύγκριση των εικόνων 6.2 (γεωμετρία αντιτιθέμενων δάκτυλων) και 6.3 (γεωμετρία 

παράλληλων δάκτυλων). Τέλος, οι ακριβείς αποστάσεις των ηλεκτροδίων των επαφών, 

όπως μετρήθηκαν με χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου LΕΟ 440 του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ φαίνονται στον πίνακα 6.1. 

Πίνακας 6.1: Αποστάσεις επαφών μετρούμενων διατάξεων ανάλογα με τη 
γεωμετρία τους και το υλικό των ηλεκτροδίων 

25nm 

50nm 

1μm 

Επαφές Αντιτιθέμενων 

Δάκτυλων 
Al 

10μm 

50nm 

100nm 

1μm 
Al 

5 ή 10μm 

20nm 

280nm 

1μm 

Επαφές Παράλληλων 

Δάκτυλων 

Au 

5μm 

Κάποιες από τις οριζόντιες επαφές ‘πακεταρίστηκαν’ με σκοπό να διεξαχθούν μετρήσεις 

είτε σε χαμηλή ή σε υψηλή θερμοκρασία (σε σχέση με το περιβάλλον). Στις επαφές αυτές 

έχει γίνει και δεύτερο επίπεδο οπτικής λιθογραφίας και τελικά lift-off Al με σκοπό την 

εναπόθεση άλλων 500nm Al πάνω στις τετραγωνικές περιοχές των επαφών (βλέπε 

εικόνα 6.1, έτσι ώστε να αντέξουν αυτές στη διαδικασία της κόλλησης σύρματος (wire 

bonding). Κατόπιν, το δείγμα κολλούνταν με θερμοκόλλα ειδική για κρυοστάτη, πάνω σε 
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κομμάτι κάρτας PCI και γινόταν η κόλληση σύρματος των επαφών με τις επαφές της 

κάρτας. Ένα τέτοιο ‘πακεταρισμένο’ δείγμα φαίνεται στην εικόνα 6.5. 

 

Εικόνα 6.4: Πακεταρισμένο’ δείγμα. 

 

α. Τύπος Ι: χωρίς οξείδιο 

 

β. Τύπος ΙΙ: με οξείδιο 

 

γ. Τύπος ΙΙΙ: με οξείδιο και 
υπερκείμενο στρώμα PMMA 

Σχήμα 6.2: Σχηματική παρουσίαση των κατακόρυφων επαφών. 
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Τέλος, όσων αφορά τις κατακόρυφες επαφές, αυτές έγιναν πάνω σε βαρέως νοθευμένα 

δισκία τύπου n (δισκία τύπου n+). Εξετάστηκαν τρεις τύποι επαφών, οι οποίοι και 

παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2. Ο πρώτος τύπος αποτελείται από το απλό σύστημα 

Al/n+Si/material/Al, όπου το material είναι ένα από τα υλικά του τύπου PMMA/POM, των 

οποίων η λιθογραφία περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο δεύτερος τύπος είναι 

της μορφής Al/n+Si/SiO2/material/Al και τέλος ο τρίτος τύπος είναι της μορφής 

Al/n+Si/SiO2/material/PMMA/Al. Τα ηλεκτρόδια έγιναν με εξάχνωση Al στον εξαχνωτή του 

Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του EKEFE ‘Δημόκριτος’. Τέλος, το οξείδιο ήταν θερμικό 

με πάχος 200nm. Σε όλες τις περιπτώσεις, το υλικό εφαρμόστηκε στις επαφές μέσω 

επίστρωσης με περιστροφή (spinning). 

3 Γενική σύγκριση γεωμετρίας των οριζόντιων διατάξεων 
Στην προηγούμενη παράγραφο παρουσιάστηκαν οι διαφορετικές δατάξεις με τις οποίες 

διεξήχθησαν οι μετρήσεις. Ας εξετάσουμε τώρα για ποιό λόγο επιλέχθηκε κάθε μία από 

τις μετρούμενες διατάξεις. Η παρουσίαση θα γίνει με χρονολογική σειρά, ώστε να γίνει 

κατανοητή και η σκέψη για τη διεξαγωγή των αντιστοίχων πειραμάτων και το σχεδιασμό 

κάθε δομής. Πριν προχωρήσουμε στην αναφορά για κάθε γεωμετρία επαφών, θα 

επισημάνουμε το γεγονός ότι οι μετρήσεις που λαμβάνουμε με τη χρήση αυτών των 

επαφών έχουν να κάνουν με κβαντικά φαινόμενα και συνεπώς επηρεάζονται από τη 

στατιστική της διάταξης. 

Αρχικά, λοιπόν, θα εξετάσουμε τα οριζόντια ηλεκτρόδια με τη γεωμετρία αντιτιθέμενων 

δακτύλων1. Η γεωμετρία αυτή επιλέχθηκε λόγω του μεγάλου πεδίου, το οποίο 

αναπτύσσεται ανάμεσα στα δυο δάκτυλα (ακίδες). Ο χώρος εφαρμογής του παραπάνω 

αναφερόμενου πεδίου όμως είναι εξαιρετικά μικρός, συνεπώς οι διαθέσιμοι δρόμοι 

αγωγιμότητας είναι πολύ λίγοι σε αριθμό. Έτσι, οι μετρήσεις που λαμβάνονται είναι 

αρκετά ασταθείς, αφού δεν υπάρχουν αρκετοί δρόμοι ώστε να αποκατασταθεί η 

στατιστική ισορροπία, ενώ θα πρέπει να μην εφαρμόζονται μεγάλες τάσεις, αφού τότε θα 

αναπτυχθούν τεράστια πεδία που θα καταστρέψουν την επαφή. 

Για την αποκατάσταση του πρώτου μειονεκτήματος επιλέχθηκε η λύση της κατασκευής 

επαφών με τη γεωμετρία των παράλληλων δακτύλων. Στη γεωμετρία αυτή, οι 

διατιθέμενοι για την αγωγιμότητα δρόμοι είναι σαφώς περισσότεροι και αυτό δίνει 

                                            
1 Για την ακρίβεια χρονικά προηγήθηκαν κάποιες προκαταρτικές μετρήσεις του υλικού, όπως αυτό 
επιστρώθηκε με περιστροφή πάνω σε γυαλί και με ηλεκτρόδια που απείχαν μεταξύ τους 40μm. Οι 
μετρήσεις αυτές το μόνο που απέδειξαν ήταν ότι υλικά με βάση το 12-βολφραμoφωσφορικό οξύ 
παρουσιάζουν κάποια αγωγιμότητα. Για το λόγο αυτό και δε θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτές τς 
μετρήσεις. 
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μεγαλύτερη σταθερότητα στις μετρήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, το πεδίο που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στα δυο ηλεκτρόδια είναι σαφώς μικρότερο, πράγμα που μειώνει 

και την πυκνότητα του μετρούμενου ρεύματος σε σχέση με τις επαφές γεωμετρίας 

αντιτιθέμενου δάκτυλου. 

Οι προαναφερθείσες οριζόντιες επαφές δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις 

χωρητικότητας, ούτε και για να εισαχθούν στον κρυοστάτη (μετρήση σε χαμηλές 

θερμοκρασίες). Η μέτρηση σε χαμηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίστηκε με τη λύση του 

‘πακεταρίσματος’ (Βλέπε παράγραφο 1 του παρόντος κεφαλαίου και εικόνα 6.4), ενώ για 

τη διεξαγωγή μετρήσεων χωρητικότητας κατασκευάστηκαν οι κατακόρυφες δομές. 

4 Πειραματικά αποτελέσματα 
Ηλεκτρικές μετρήσεις διεξήχθησαν τελικά για δυο διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο 

υλικό είναι μίγμα 12-βολφραμοφωσφoρικού οξέος και του ακρυλικού συμπολυμερούς 

PHECIMA [Diakoumakos-et.al. (2001)]. Το δεύτερο υλικό είναι μίγμα 12-

βολφραμοφωσφορικού οξέος και πολυμεθακρυλικού μεθυλεστέρα (PolyMethyl 

MethAcrylate-PMMA). Δεν έγιναν μετρήσεις στο σύστημα PVA/POM που παρουσιάστηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφού (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου) 

η διαδικασία προετοιμασίας του δείγματος και ειδικότερα η διαδικασία της έκπλυσης 

οδηγεί στην εναπόθεση ευκίνητων μορίων, τα οποία με την εφαρμογή της τάσης για τη 

διενέργεια των ηλεκτρικών μετρήσεων είναι προφανές ότι θα οδηγούσε σε αστάθεια των 

μετρούμενων μεγεθών. 

4.1 Μετρήσεις σε οριζόντιες επαφές γεωμετρίας αντιτιθέμενων δάκτυλων 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι μετρήσεις ανάλογα με τη γεωμετρία θα 

παρουσιαστούν με χρονολογική σειρά. Αρχικά, λοιπόν, θα παρουσιαστούν οι μετρήσεις 

σε οριζόντιες επαφές με γεωμετρία αντιτιθέμενων δακτύλων. Με τις μετρήσεις αυτές έγινε 

σαφής η ύπαρξη αγωγιμότητας από μικτά συστήματα που περιέχουν πολυοξομεταλλικά 

ανιόντα. Προηγούμενες μετρήσεις που διεξήχθησαν με ηλεκτροχημικές μεθόδους 

[Papadakis-et.al. (1997)] για το 12-βολφραμοφωσφορικό οξύ, και με δεδομένη τη μη 

αντίδραση αυτού με τη ρητίνη, καθιστούν αναμενόμενο το αποτέλεσμα αυτό. 

4.1.1 Μετρήσεις στο υλικό PHECIMA/POM 
Η τυπική μορφή των μετρήσεων για επαφές απόστασης 25nm (βλέπε πίνακα 6.1) 

φαίνεται στα σχήματα 6.3 και 6.4. Στο σχήμα 6.3 παρουσιάζεται μια μέτρηση τύπου 

διπλής κλίμακας (double staircase). Μετρήσεις τέτοιου τύπου έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά, τα οποία και δίδουν το όνομα στον τύπο της μέτρησης: 
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1. Η μεταβολή της τάσης γίνεται κατά βήματα (σκαλιά, εξ ου και η ονομασία 

κλίμακα=σκάλα). Κάθε βήμα διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο που ρυθμίζεται πριν τη 

διενέργεια της μέτρησης από τον χρήστη. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η τάση 

διατηρείται σταθερή και γίνεται ολοκλήρωση του φορτίου που διέρχεται από το πικο-

αμπερόμετρο. 

2. Η τάση επανέρχεται στην αρχική της τιμή. Αυτό φαίνεται στη γραφική από τη διπλή 

γραμμή στις μετρήσεις, απ’ όπου και προέρχεται το συνθετικό διπλή στην ονομασία 

του τύπου της μέτρησης. 

Από μετρήσεις αυτού του τύπου μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το επίπεδο 

φόρτισης του υμενίου, δηλαδή για το κατά πόσο το υμένιο συγκρατεί το φορτίο. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική υστέρηση στη μέτρηση, πράγμα που σημαίνει 

ότι για τις εφαρμοζόμενες τάσεις (που πάντως είναι μεγάλης τιμής), το υλικό φορτίζεται 

λίγο. Τα βέλη στη χαρακτηριστική του σχήματος 6.3 υποδεικνύουν σημεία μεταβολής των 

μηχανισμών αγωγιμότητας. 

 

Σχήμα 6.3: Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης τύπου διπλής κλίμακας που έγιναν για το 
υλικό PHECIMA/POM και για οριζόντιες επαφές γεωμετρίας αντιτιθέμενων δάκτυλων 

και απόστασης 25nm 

Ακόμη καλύτερη εικόνα για τη μεταβολή της αγωγιμότητας ανάλογα με την τάση 

λαμβάνουμε από το σχήμα 6.4. Σε αυτή φαίνεται χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης τύπου 

απλής κλίμακας (single staircase), δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο με αυτή 

του σχήματος 6.3, αλλά χωρίς η τάση να επιστρέφει στην αρχική τιμή. Επίσης, έχει 

υπολογιστεί αριθμητικά η αγωγιμότητα βάσει του ορισμού της, δηλαδή: 
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dIG
dV

=
 (Εξίσωση 6.1) 

Σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται μια ξεκάθαρη κορυφή αγωγιμότητας, η οποία 

ακολουθείται από μία ή περισσότερες μικρότερες κορυφές. Η κύρια κορυφή εμφανίζεται 

συνήθως στα 3.5V, αλλά το σημείο εμφάνισης γενικά εξαρτάται από τις συνθήκες 

μέτρησης. Επίσης, από τις συνθήκες μέτρησης εξαρτάται και η μορφή και το σημείο 

εμφάνισης των δευτερευόντων κορυφών αγωγιμότητας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε 

ότι όταν το δείγμα φωτίστηκε χρησιμοποιώντας λάμπα λευκού φωτός, η κύρια κορυφή 

μετατοπίστηκε σε υψηλότερες τάσεις, ενώ παρατηρήθηκε ενοποίηση των δευτερευόντων 

κορυφών. Επίσης, το ρεύμα αυξήθηκε κατά περίπου 2 τάξεις μεγέθους (Σχήμα 6.5). 

Επειδή η χρησιμοποιούμενη λάμπα δεν ήταν μονοχρωματική, δεν είναι προφανής η 

συσχέτιση του ενεργειακού χάσματος με το σημείο καμπής στη χαρακτηριστική ρεύματος-

τάσης. Απλά, αναφέρθηκαν για να γίνει φανερή η εξάρτηση των χαρακτηριστικών από τις 

συνθήκες μέτρησης. 

 

Σχήμα 6.4: Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης τύπου απλής κλίμακας για όμοιες συνθήκες 
με αυτές του σχήματος 6.3. Με διακεκομμένη γραμμή φαίνεται η αγωγιμότητα. 

Κλείνοντας την παρουσίαση των μετρήσεων στο σύστημα PHECIMA/POM, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η επανάληψη των μετρήσεων σε κατοπινή ημερομηνία (λίγες μέρες μετά 

την πρώτη μέτρηση) φανερώνει εμφανή μείωση του ρεύματος (γήρανση του δείγματος). 

Το γεγονός αυτό αποδόθηκε σε, φωτοχημικά καταλυόμενη, αντίδραση1 του ανιόντος με 

κάποια από τις αλκοολικές ομάδες που αποτελούν συστατικά του συμπολυμερούς 

PHECIMA [Glezos-et.al. (2001)]. Η εξήγηση αυτή συνδέεται με το γνωστό από τη 

                                            
1 Η PHECIMA γενικά, δεν αντιδρά με το POM. Επειδή, όμως περιέχει αλκαλικές ομάδες και το POM είναι 
πολύ δραστικό, σε συνθήκες φωτισμού του υμενίου η αντίδραση γίνεται ευνοϊκή ενεργειακά. 
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βιβλιογραφία φαινόμενο της μεγάλης απόδοσης σε αυτού του είδους τις αντιδράσεις 

[Hiskia-et.al. (2001)]. Εκ των υστέρων πιστοποιήθηκε ότι το φωτόρευμα παρατηρήθηκε 

μόνο σε υπόστρωμα PHECIMA και πιθανότατα οφείλεται σε διέγερση των αντιδεσμικών 

τροχιακών σ* της ουσίας με το POM. 

 

Σχήμα 6.5: Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης για το δείγμα του σχήματος 6.4, όταν το 
δείγμα φωτίζεται με λάμπα ευρέως φάσματος 

4.1.2 Μετρήσεις στο υλικό PMMA/POM 
Μετρήσεις σε οριζόντιες επαφές γεωμετρίας αντιτιθέμενων δάκτυλων έγιναν και για το 

υλικό PMMA/POM. Τυπική μέτρηση τύπου απλής κλίμακας για αυτό το υλικό 

παρουσιάζεται στο σχήμα 6.6. Η αναλογία μαζών στην περίπτωση αυτή είναι 1 προς 1 (4 

μάζες PMMA προς 1 μάζα POM). 

 

Σχήμα 6.6: Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης για το υλικό PMMA/POM με αναλογία 
μαζών 1 προς 1. Με τη συνεχή γραμμή φαίνεται η αγωγιμότητα 
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Γενικά, παρατηρείται μια διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με τη συγκέντρωση και την 

απόσταση των ηλεκτροδίων. Αναλυτικότερα, παρατηρείται ότι για μικρές αποστάσεις 

ηλεκτροδίων και για χαμηλές ως μεσαίες αναλογίες μαζών ως προς το POM κυριαρχούν 

ως προς την αγωγιμότητα κβαντικά φαινόμενα (φαινόμενο σήραγγας). Για υψηλές 

αναλογίες μαζών ως προς POM ή/και μεγάλες αποστάσεις ηλεκτροδίων, τα ανιόντα του 

POM φαίνεται είτε να λειτουργούν ως παγίδες φορτίου και παρουσιάζεται ροή φορτίου 

παρεμποδιζόμενη από φορτίο χώρου (space charge limited flow) ή να παρουσιάζουν 

αγωγιμότητα με άλματα (hopping conductivity). Το πρώτο φαινόμενο παρουσιάζει 

χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης που είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσης, ενώ το 

δεύτερο χαρακτηριστική ανάλογη της τάσης. Για να ταυτοποιηθεί ο τύπος της 

αγωγιμότητας που παρουσιάζεται στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο να γίνουν 

μετρήσεις σε διάφορες θερμοκρασίες (βλέπε υποπαράγραφο 4.2.3.2.1). 

 

Σχήμα 6.7: Χαρακτηριστική τάσεως-ρεύματος ανάλογα με την απόσταση των 
ηλεκτροδίων για το υλικό με αναλογία μαζών 1 προς 1 

Παρατηρώντας το σχήμα 6.7, γίνεται απόλυτα εμφανής η συμπεριφορά που περιγράφηκε 

παραπάνω. Σε αυτήν γίνεται μια απευθείας σύγκριση της τιμής της πυκνότητας ρεύματος 

J που διέρχεται από τα ηλεκτρόδια, για διάφορες τιμές της απόστασης των ηλεκτροδίων. 

Παρατηρούμε ότι για μεγάλες αποστάσεις ηλεκτροδίων παρουσιάζεται μια καθαρή 

συμπεριφορά αναλογίας της πυκνότητας ρεύματος με το τετράγωνο της τάσης1 (ρεύμα 

                                            
1 Για να είμαστε μαθηματικά ακριβείς, κάτι τέτοιο δε συνάγεται από μια απλή παρατήρηση της εικόνας 6.12. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η γραφική παράσταση που παρουσιάζεται σε αυτή την εικόνα είναι ημιλογαριθμική. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πυκνότητα ρεύματος μπορεί να είναι ανάλογη του τετραγώνου της τάσης ή 
της ίδιας της τάσης, ή οποιασδήποτε δύναμης της τάσης χωρίς να μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ τους 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 172

περιοριζόμενο από το φορτίο χώρου) ή σε άλλες περιπτώσεις γραμμική συμπεριφορά 

(αγωγιμότητα hopping). Για μεσαίες αποστάσεις ηλεκτροδίων (350nm) υπάρχει μια μικρή 

διαταραχή στη γραφική παράσταση που αποτελεί μια πρώτη ένδειξη εμφάνισης 

κβαντικής συμπεριφοράς. Τέλος, στις μικρές αποστάσεις και στην ημιλογαριθμική κλίμακα 

που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη γραφική γίνεται σαφής η κβαντική συμπεριφορά 

μέσω της βηματικής αύξησης της τιμής της πυκνότητας ρεύματος (ύπαρξη κβαντικών 

πλατώ). Αναλυτικότερα, μια τέτοια γραφική μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιοχές: 

1. Στην περιοχή μικρών τάσεων. Στη συγκεκριμένη περιοχή η αγωγιμότητα του υμενίου 

καθορίζεται από το φαινόμενο σήραγγας. 

2. Στην περιοχή γύρω από την κορυφή της αγωγιμότητας. Στην περιοχή αυτή η 

αγωγιμότητα ακολουθεί συνήθως μια συμπεριφορά που αντιστοιχεί σε φαινόμενο 

σήραγγας τύπου Fowler-Nordheim. 

3. Στην περιοχή υψηλών τάσεων που η συμπεριφορά του υμενίου είναι ανάλογη αυτής 

για τις μεγάλες επαφές. 

. 

Σχήμα 6.8: Μεγέθυνση χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης τύπου διπλής κλίμακας που 
έχει ληφθεί για τις ίδιες συνθήκες με αυτή της εικόνας 6.7, αλλά για το υλικό 

PMMA/POM 

Η τριπλή αυτή συμπεριφορά είναι κοινή, όπως θα δούμε παρακάτω, για όλες τις 

οριζόντιες επαφές με απόσταση ηλεκτροδίων της τάξης των μερικών δεκάδων nm, 

                                                                                                                                             

τις συμπεριφορές αυτές. Οπωσδήποτε όμως η μορφή της γραφικής για απόσταση ηλεκτροδίων 40μm 
δείχνει μια ξεκάθαρη συμπεριφορά που σε συνδυασμό με το σχήμα 6.7 φαίνεται ότι αντιστοιχεί σε μορφή 
ανάλογη του τετραγώνου της τάσης. 
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ανεξαρτήτως γεωμετρίας και θα μελετηθεί αναλυτικότερα και ποσοτικά στην παράγραφο 

5 του παρόντος κεφαλαίου. 

Το φαινόμενο της παγίδευσης φορτίου στο υμένιο μπορεί να διαπιστωθεί και με τη 

διεξαγωγή μετρήσεων διπλής κλίμακας. Στο σχήμα 6.8 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

παρουσιάζεται μια μικρή, αλλά υπαρκτή υστέρηση του ρεύματος. Από την υστέρηση αυτή 

γίνεται εμφανές ότι, τα ανιόντα του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος παγιδεύουν κάποια 

από τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας και έτσι μειώνεται το μετρούμενο ρεύμα κατά τη μείωση 

της τάσης προς την αρχική της τιμή. 

4.2 Μετρήσεις σε οριζόντιες δομές γεωμετρίας παράλληλων δακτύλων 
Χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια γεωμετρίας αντιτιθέμενων δακτύλων γίνεται εμφανής η 

κβαντική συμπεριφορά των δομών και των υλικών μας, καθώς υπάρχουν λίγα ανιόντα 

εντός του πεδίου και το ίδιο το εφαρμοζόμενο πεδίο είναι τεράστιο. Με τη χρήση 

ηλεκτροδίων γεωμετρίας παράλληλων δακτύλων επιτυγχάνεται η λήψη σταθερότερων 

μετρήσεων σε βάρος όμως του εφαρμοζόμενου πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία 

της μέτρησης καθίσταται πιο αποδοτική και έτσι έγινε εφικτή μια πιο επίμονη και 

αναλυτική μελέτη του συστήματος μας ως συνάρτηση των διαφόρων παραμέτρων του 

πειράματος. 

Οι μετρήσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την παράγραφο αναφέρονται όλες στο υλικό 

PMMA/POM. Ο βασικός λόγος για την εγκατάλειψη του υλικού PHECIMA/POM ήταν η 

αποτυχία ανεύρεσης μιας αξιόπιστης λιθογραφικής διεργασίας για το υλικό. Επίσης, το 

γεγονός της, περιορισμένης έστω, αντίδρασης των δυο συστατικών του υλικού, όταν το 

μίγμα φωτίζεται, ακόμα και στη στερεά κατάστασή του (όταν δηλαδή έχει ήδη επιστρωθεί 

το υμένιο), δικαιολογεί τη μη χρήση του συγκεκριμένου υλικού, από εδώ και πέρα. 

4.2.1 Η επίδραση των ηλεκτροδίων στις μετρήσεις 
Είναι προφανές ότι η πειραματική διαδικασία της μέτρησης οποιασδήποτε 

χαρακτηριστικής μιας επαφής έχει ως στόχο την αποκάλυψη στοιχείων της 

συμπεριφοράς του υμενίου και ειδικότερα των πολυοξομεταλλικών ανιόντων, τα οποία 

αποτελούν και το αγώγιμο τμήμα αυτού. Η ίδια διαδικασία όμως απαιτεί για τη διεξαγωγή 

της την κατασκευή των ηλεκτροδίων μέσω των οποίων γίνεται τελικά η μέτρηση. Κάτι 

τέτοιο σημαίνει ότι τελικά δε μετράμε απευθείας τις ιδιότητες του υμενίου PMMA/POM, 

αλλά μάλλον τις ιδιότητες του συστήματος υμενίου-ηλεκτροδίων. Είναι λοιπόν αναγκαίο 

να γίνει κατανοητό αν και σε ποιο βαθμό η ύπαρξη των ηλεκτροδίων επηρεάζει το 

αποτέλεσμα των μετρήσεων ή με άλλα λόγια θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο το 
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αποτέλεσμα της τελικής μέτρησης οφείλεται στα χαρακτηριστικά των επαφών παρά στο 

ίδιο το υμένιο. Δυο είναι οι παράμετροι εκείνες που σχετίζονται με τα ηλεκτρόδια και 

εξετάστηκαν ως προς την επίδρασή τους στο αποτέλεσμα των μετρήσεων, το υλικό από 

το οποίο κατασκευάστηκαν οι επαφές και η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων της 

μέτρησης. 

4.2.1.1 Υλικό επαφών 
Για την εξέταση της επίδρασης του υλικού από το οποίο κατασκευάζονται οι επαφές 

έγιναν μετρήσεις σε επαφές που κατασκευάστηκαν με παρόμοιο τρόπο και ίδια 

γεωμετρία, αλλά για δυο διαφορετικά υλικά. Ειδικότερα, κατασκευάστηκαν οριζόντιες 

επαφές γεωμετρίας παραλλήλων δάκτυλων, τόσο από αλουμίνιο (Al), όσο και από χρυσό 

(Au) με τη διαδικασία lift-off (Βλέπε παράγραφο 1). Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο 

αυτό ότι επειδή ο χρυσός δεν είναι μέταλλο που χρησιμοποιείται στις τυπικές 

Μικροηλεκτρονικές διεργασίες και μάλιστα, αντιθέτως, αποτελεί έναν από τους κύριους 

μολυντές για έναν ‘καθαρό χώρο’, η διαδικασία για την περίπτωση του χρυσού έγινε εξ 

ολοκλήρου εκτός του ‘καθαρού χώρου’ του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και 

συγκεκριμένα στο εργαστήριο λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης του ίδιου Ινστιτούτου. 

Αναλυτικότερα, η αρχική λιθογραφία, καθώς και η τελική απομάκρυνση της ρητίνης, 

διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’, η εμφάνιση στο εργαστήριο Χημείας του 

ίδιου Ινστιτούτου και η εξάχνωση χρυσού έγινε στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’. 

Στα σχήματα 6.9 ως και 6.13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη σύγκριση 

μετρήσεων που διεξήχθησαν σε υλικά διαφόρων αναλογιών βάρους POM προς PMMA 

και για επαφές ανάλογης διάστασης. Από τις παραπάνω εικόνες προκύπτει ότι για την 

ίδια τιμή της τάσης το ρεύμα στις επαφές Au είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που 

λαμβάνεται αν χρησιμοποιηθούν επαφές Al. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε δυο 

διαφορετικούς λόγους: 

1. Στην ανάπτυξη του φυσικού οξειδίου του αλουμινίου κατά τη διαδικασία κατασκευής 

των αντίστοιχων επαφών. Η ύπαρξη αυτού του οξειδίου εισάγει ένα ακόμη φράγμα 

δυναμικού από το οποίο θα πρέπει να περάσουν μέσω, φαινομένου σήραγγας τα 

ηλεκτρόνια αγωγιμότητας. 

2. Η θέση των σταθμών Fermi των μετάλλων ως προς το ΗΟΜΟ και το LUMO του 12-

βολφραμοφωσφορικού ανιόντος είναι διαφορετική. 
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α. Επαφές 
απόστασης 
50nm και 
μικρότερες 

 

β. Επαφές 
απόστασης 100 

–280nm 

Σχήμα 6.9: Εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το υλικό των ηλεκτροδίων για το 
υλικό αναλογίας βαρών 5 προς 1 (POM προς PMMA) 
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γ. Επαφές 
απόστασης 

1μm 

 

δ. Επαφές 
απόστασης 

5μm 

Σχήμα 6.9 (συνέχεια): Εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το υλικό των 
ηλεκτροδίων για το υλικό αναλογίας βαρών 5 προς 1 (POM προς PMMA) 
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α. Επαφές 
απόστασης 
50nm και 
μικρότερες 

 

β. Επαφές 
απόστασης 
100 –280nm 

Σχήμα 6.10: Εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το υλικό των ηλεκτροδίων για το 
υλικό αναλογίας βαρών 3 προς 1 (POM προς PMMA) 
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α. Με 
εφαρμογή 
αρνητικών 
τάσεων 

 

β. Με 
εφαρμογή 
θετικών 
τάσεων 

 

γ. Με 
εφαρμογή 
θετικών 
τάσεων 

(Επαναληπτικό 
πείραμα) 

Σχήμα 6.11: Εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το υλικό των ηλεκτροδίων για το 
υλικό αναλογίας βαρών 1 προς 1 (POM προς PMMA) και απόσταση ηλεκτροδίων 50nm 

και λιγότερο 
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α. Με 
εφαρμογή 
αρνητικών 
τάσεων 

 

β. Με 
εφαρμογή 
θετικών 
τάσεων 

Σχήμα 6.12: Εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το υλικό των ηλεκτροδίων για το 
υλικό αναλογίας βαρών 1 προς 1 (POM προς PMMA) και απόσταση ηλεκτροδίων 100 

έως 280nm 
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α. Με 
εφαρμογή 
αρνητικών 
τάσεων 

 

β. Με 
εφαρμογή 
θετικών 
τάσεων 

Σχήμα 6.13: Εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το υλικό των ηλεκτροδίων για το 
υλικό αναλογίας βαρών 1 προς 1 (POM προς PMMA) και απόσταση ηλεκτροδίων 1μm 
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Σχήμα 6.14: Ενεργειακό διάγραμμα συστήματος επαφής-υλικού για την περίπτωση των 
επαφών Al 

 

Σχήμα 6.15: Ενεργειακό διάγραμμα συστήματος επαφής-υλικού για την περίπτωση των 
επαφών Au 

Στα σχήματα 6.14 και 6.15 παρουσιάζεται το διάγραμμα των ζωνών για κάθε μια από τις 

δυο περιπτώσεις επαφών. Τα δεδομένα για το HOMO και το LUMO του POM έχουν 

ληφθεί με ηλεκτροχημικές μεθόδους [Hiskia-et.al. (2001)]. Παρατηρείται, ότι η στάθμη 

Fermi του Al είναι 0.5eV ψηλότερα από το HOMO, ενώ του Au 0.4eV χαμηλότερα αυτού. 

Λόγω της συμμετρίας του συστήματος όμως, το σημαντικό μέγεθος είναι το απόλυτο της 

διαφοράς μεταξύ στάθμης Fermi και HOMO. Αυτό δε διαφέρει σημαντικά για τις δυο 

περιπτώσεις (Μόλις 4 φορές η θερμική ενέργεια στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και 

πολύ χαμηλότερη από την ενέργεια που δίνεται στα ηλεκτρόνια με τις εφαρμοζόμενες 

τάσεις). Έτσι, μπορεί κανείς με ασφάλεια να υποστηρίξει ότι η διαφορά στην τιμή των 

μετρήσεων οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη του φυσικού οξειδίου του Al. 
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4.2.1.2 Απόσταση ηλεκτροδίων 
Στην υποπαράγραφο 4.1.2 παρουσιάστηκε μια ποιοτική ανάλυση για την εξάρτηση της 

ηλεκτρικής συμπεριφοράς του υλικού μας στην περίπτωση που οι επαφές ακολουθούν τη 

γεωμετρία των αντιτιθέμενων δάκτυλων. Είναι αναμενόμενο ότι η ποιοτική εικόνα που 

παρουσιάστηκε σε εκείνη την υποπαράγραφο θα πρέπει να είναι έγκυρη και για τη 

γεωμετρία των παράλληλων δάκτυλων, αφού η γεωμετρία των επαφών προφανώς και 

δεν έχει σχέση με τη φύση και άρα και με τη συμπεριφορά του υλικού. Πράγματι, τα 

πειραματικά αποτελέσματα έχουν την ίδια μορφή και επιβεβαιώνουν αυτή μας την 

αντίληψη. Συνεπώς, για τις επαφές μεγάλης απόστασης η αγωγιμότητα καθορίζεται από 

το γεγονός ότι τα ανιόντα του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος δρουν ως παγίδες φορτίου 

(ρεύμα περιοριζόμενο από φορτίο χώρου) ή δημιουργούν τις καταστάσεις για τη 

μεταφορά αυτού (αγωγιμότητα με άλματα)1, ενώ στις επαφές μικρής απόστασης η 

χαρακτηριστική χωρίζεται σε τρεις περιοχές·οι δυο πρώτες έχουν σχέση με το φαινόμενο 

σήραγγας (ευθύ ή Fowler-Nordheim) και η τελευταία είναι ίδιας μορφής με τη 

χαρακτηριστική για μεγάλες αποστάσεις ηλεκτροδίων. 

Στο σχήμα 6.16 παρουσιάζονται μετρήσεις για το υλικό με αναλογία μαζών 1 προς 5 

(PMMA προς POM) και 1 προς 1 αντίστοιχα. Στο υλικό 1 προς 5 εμφανίζονται τα 

κβαντικά πλατώ που σχολιάσαμε και στο σχήμα 6.7, τόσο για ηλεκτρόδια απόστασης 50, 

όσο και για αυτά των 100nm. Τα πλατώ αυτά εξαφανίζονται για μεγαλύτερες αποστάσεις 

ηλεκτροδίων. Το υλικό 1 προς 1 έχει σαφώς μικρότερες τιμές ρεύματος και οι κβαντικές 

περιοχές τις χαρακτηριστικής συχνά συγχέονται με το θόρυβο (π.χ. εικόνα 6.21β 

ηλεκτρόδια απόστασης 50nm). Παρ’ όλα αυτά, είναι εμφανές ότι και σε αυτή την 

περίπτωση ακολουθείται η ίδια εικόνα (βλέπε σχήμα 6.16β απόσταση 100nm). Τέλος, θα 

πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, όσο μεγαλώνει η απόσταση των ηλεκτροδίων, τόσο 

μεγαλώνει και η τιμή για την οποία λαμβάνουμε σημαντικό ρεύμα (βλέπε εικόνες 6.16β 

και 6.16γ). Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού 

πεδίου ανάμεσα στα ηλεκτρόδια, η οποία συνοδεύει την αύξηση της μεταξύ τους 

απόστασης. 

                                            
1 Στην υποπαράγραφο 4.2.3.2.1 ξεκαθαρίζεται ο ακριβής μηχανισμός αγωγιμότητας για την περίπτωση 
αυτή. 
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α. για το υλικό 
με αναλογία 
μαζών 1 προς 

5 
(PMMA/POM) 

 

β. για το υλικό 
με αναλογία 
μαζών 1 προς 

1 
(PMMA/POM) 

 

γ. για το υλικό 
με αναλογία 
μαζών 1 προς 

1 
(PMMA/POM), 

αλλά στα 
ηλεκτρόδια 
μεγαλύτερων 
αποστάσεων 

και για 
μεγαλύτερες 

τάσεις 

Σχήμα 6.16: Πυκνότητα ρεύματος ως συνάρτηση της τάσης για διάφορες αποστάσεις 
ηλεκτροδίων 
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4.2.2 Εξάρτηση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς του υλικού από την κατά βάρος 
σύστασή του 
Ο πιο βασικός παράγοντας για την ποσοτική διαφοροποίηση των μετρήσεων μας είναι η 

αλλαγή της σύστασης του υμενίου, δηλαδή η αλλαγή της αναλογίας μαζών μεταξύ του 

ενεργού (12-βολφαμοφωσφορικού οξέος) και του αδρανούς (PMMA) μέρους του 

υμενίου1. Στο σχήμα 6.17 παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης για τρεις 

διαφορετικές αναλογίες μαζών μεταξύ POM και PMMA. 

 

Σχήμα 6.17: Χαρακτηριστική I-V για διαφορετικές συγκεντρώσεις 12-
βολφραμοφωσφορικού οξέος σε σχέση με την PMMA σε επαφές χρυσού απόστασης 

280nm. Το ρεύμα για την περίπτωση του υλικού 1 προς 1 φαίνεται μηδενικό, αλλά στην 
πραγματικότητα και στην περίπτωση αυτή παρουσιάστηκαν πάρα πολύ μικρά ρεύματα.

Αποτελέσματα σαν αυτό του σχήματος 6.17 είναι αναμενόμενα, αν σκεφτούμε τη φύση 

της μετρούμενης διάταξης. Αναλυτικότερα, εφαρμόζεται μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα 

σε δυο δεξαμενές ηλεκτρονίων (ηλεκτρόδια επαφής), τα οποία χωρίζονται από μονωτικό 

υλικό (PMMA) που όμως με τη σειρά του περιέχει αγώγιμες νησίδες (ανιόντα POM). Στις 

μεγαλύτερες τάσεις, όπου είναι και εμφανής η διαφορά μεταξύ των μετρούμενων 

ρευμάτων, έχουμε ήδη αναφέρει ότι η χαρακτηριστική περιγράφεται ως ρεύμα 

περιοριζόμενο από το φορτίο χώρου. Με άλλα λόγια, τα ηλεκτρόνια προφανώς κινούνται 

προς την ενεργειακά συμφερότερη δεξαμενή, χρησιμοποιώντας τις αγώγιμες νησίδες που 

περιέχονται στο μονωτή. Επειδή, οι νησίδες είναι ηλεκτρικά μονωμένες μια τέτοια 

                                            
1 Για το λόγο αυτό εξάλλου σε όλες τις προηγούμενες γραφικές αναφερόταν και ο λόγος μαζών των δυο 
υλικών του υμενίου. 
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διαδικασία δεν είναι πολύ γρήγορη και έτσι όσο περνά ο χρόνος όλο και περισσότερες 

νησίδες καθίστανται προσωρινά φορτισμένες, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη η γρήγορη μεταφορά φορτίου προς το ενεργειακά προτιμότερο ηλεκτρόδιο. Ένα 

τέτοιο φαινόμενο είναι προφανώς εντονότερο, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των 

νησίδων και όσο μεγαλύτερη η μεταξύ τους απόσταση, συνεπώς όσο μικρότερη είναι η 

αναλογία του ενεργού συστατικού (POM) προς το μονωτικό υλικό (PMMA) 

 

Σχήμα 6.18: Μέτρηση μεταβατικού ρεύματος σε κατακόρυφες επαφές για την εύρεση 
της διηλεκτρικής σταθεράς του υμενίου 

Πίνακας 6.2: Διηλεκτρικές σταθερές υμενίων που αποτελούνται από μίγμα 
PMMA/POM 

Αναλογία μαζών 

POM/PMMA 
0/1 1/4 1/2 5/1 

ε (F/m) 2.18 2.37 3.31 
Διηλεκτρική 

Κατάρρευση 

Τα παραπάνω αποτελέσματα και η ανωτέρω περιγραφόμενη εικόνα είναι συμβατά και με 

μετρήσεις που έγιναν σε κατακόρυφες επαφές για τη μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς 

των υμενίων [Chaidogiannos-et.al. (2004)]. Οι μετρήσεις αυτές έδειξαν ότι το υλικό με 

αναλογία 5 μάζες POM προς 1 PMMA προσεγγίζει τη μεταλλική συμπεριφορά (υπό την 

έννοια ότι η μέτρηση της διηλεκρικής σταθεράς αποτυγχάνει). Επίσης, όσο αυξάνει η 

συγκέντρωση POM στο υμένιο, τόσο μειώνεται η διηλεκτρική σταθερά αυτού. Οι 

μετρήσεις αυτές έγιναν με μέτρηση του μεταβατικού ρεύματος (Σχήμα 6.18) και τα 

αποτελέσματα αυτών ως προς τη διηλεκτρική σταθερά παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. 
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4.2.3 Η επίδραση του περιβάλλοντος κατασκευής και μέτρησης 
Η αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τα δείγματα είναι κάτι που δεν είναι επιθυμητό 

στην Μικροηλεκτρονική. Μεγάλη προσπάθεια και πολλά έξοδα έχουν γίνει για να καταστεί 

δυνατή η απομόνωση του χώρου κατασκευής (‘καθαρού χώρου’) και η διατήρηση σε 

αυτόν συνθηκών συμβατών με τη λειτουργία των Μικροηλεκτρονικών διατάξεων. 

Επιπρόσθετα, μετά τη διαδικασία κατασκευής οι διατάξεις ‘πακετάρονται’, έτσι ώστε να 

επικοινωνούν η μόνη επικοινωνία με το περιβάλλον να είναι ηλεκτρική και αυτή μέσω των 

ακροδεκτών της συσκευασίας και μόνο.  

Ο έλεγχος των συνθηκών κατασκευής και διακίνησης των κατασκευαζόμενων διατάξεων 

είναι ακόμη πιο εμφατικός στην περίπτωση των μοριακών διατάξεων (βλέπε κεφάλαιο 2). 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός της χρήσης οργανικών ενώσεων οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα ευπαθείς, τόσο στη περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας, όσο και πολλές 

φορές στην ίδια την επίδραση της ατμόσφαιρας. Το γεγονός αυτό καθιστά αρκετές φορές 

ανέφικτη την απλή χρήση ενός κλασσικού ‘καθαρού χώρου’ και απαιτεί την επιπλέον 

χρησιμοποίηση κυτίων κενού για τη διενέργεια των απαραίτητων διεργασιών. 

Επιπρόσθετα, η χρήση ενός ‘καθαρού χώρου’ που προορίζεται για την κατασκευή των 

κλασσικών Μικροηλεκτρονικών διατάξεων για να κατασκευαστούν μοριακές διατάξεις 

μπορεί να είναι και μη αποδεκτή, αφού πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής 

διαδικασίας, όπως είναι η κατασκευή μοριακών διατάξεων, επιλέγονται λύσεις ασύμβατες 

με την κλασσική διεργασία. Αν είναι δύσκολο να διατηρηθεί ένας ‘καθαρός χώρος’ εντός 

των προδιαγραφών του, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ‘επανακαθαριστεί’ αυτός σε 

ενδεχόμενη μόλυνσή του. Έτσι, είναι αναγκαία η χρήση ενός ξεχωριστού ‘καθαρού 

χώρου’ για ειδικές διεργασίες. 

Ήδη στην υποπαράγραφο 4.2.1.1 σημειώθηκε ότι η διαδικασία κατασκευής των 

ηλεκτροδίων χρυσού έγινε εκτός καθαρού χώρου, αφού ο χρυσός αποτελεί μόλυνση για 

έναν ‘καθαρό χώρο’. Εδώ θα συμπληρώσουμε ότι το σύνολο της διαδικασίας κατασκευής 

που έχει να κάνει με το μόριο μας έγινε εκτός ‘καθαρού χώρου’ και ειδικότερα στο 

εργαστήριο Χημείας του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’1. 

Έτσι, τα δείγματα ήταν εκτεθειμένα στο περιβάλλον, τόσο κατά τη διαδικασία κατασκευής 

                                            
1 Αυτό δε σημαίνει ότι το μόριο που χρησιμοποιήσαμε είναι και απαραίτητα πηγή μόλυνσης ενός ‘καθαρού 
χώρου’. Το γεγονός του ότι έχει ήδη προταθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία βασισμένο υλικό σε αυτό το 
μόριο για τη διαδικασία της λιθογραφίας μάλλον το αντίθετο υποδεικνύει. Η έλλειψη χώρου ηλεκτρικών 
μετρήσεων εντός ‘καθαρού χώρου’ και η γειτνίαση των εργαστηρίων Χημείας, Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής 
Δέσμης και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’ 
οδηγησε μοιραία την κατασκευή όλης της δομής εκτός ‘καθαρού χώρου’, απλά για λόγους ευκολίας και 
επιτάχυνσης της διενέργειας των διεργασιών. 
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τους, όσο και κατόπιν αυτής. Είναι συνεπώς αναγκαίος ο έλεγχος της επίδρασης του 

περιβάλλοντος στις ηλεκτρικές ιδιότητες των υμενίων. Ένας τέτοιος, πρώτος έλεγχος της 

επίδραση του περιβάλλοντος μπορεί εύκολα να γίνει με σύγκριση των χαρακτηριστικών 

ρεύματος-τάσης αμέσως μετά την κατασκευή του δείγματος με τις αντίστοιχες 

χαρακτηριστικές του ίδιου δείγματος που θα έχουν ληφθεί σε χρονική στιγμή μερικά 

εικοσιτετράωρα μετά από την κατασκευή του δείγματος1. 

Στην επίδραση του περιβάλλοντος στις μετρήσεις θα αναφερθούμε και σε μετρήσεις που 

διεξήχθησαν σε χαμηλές αλλά και σε υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ, 

ότι οι μετρήσεις αυτές δεν έγιναν με σκοπό την μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος 

στο υμένιο PMMA/POM, αλλά για να ξεκαθαριστούν οι μηχανισμοί αγωγιμότητας. Παρ’ 

όλα αυτά οι μετρήσεις αυτές κατέληξαν να είναι σημαντικές και από αυτή την πλευρά και 

έτσι θα εντάχθηκαν σε αυτό το κομμάτι της εργασίας. 

4.2.3.1 Επίδραση του χρόνου μέτρησης (Φαινόμενο γήρανσης) 
Στο σχήμα 6.19 παρουσιάζονται δυο χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης που ελήφθησαν 

από το ίδιο δείγμα με χρονική διαφορά δυο ημερών. Στο εν λόγω δείγμα 

χρησιμοποιήθηκαν επαφές Al απόστασης 50nm, ενώ το υμένιο είχε αναλογία μαζών 

PMMA προς POM 1 προς 1, αλλά η παρατήρηση ισχύει και υφίσταται σε όλες τις 

περιπτώσεις: Το υμένιο PMMA/POM υφίσταται έντονα φαινόμενα γήρανσης ακόμη και με 

την απλή επαφή του με την ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο αυτό δεν έχει συσχετιστεί ακόμη 

με κάποια φυσικοχημική διαδικασία. Η παρατήρηση του όμως οδήγησε στην τακτική της 

λήψης των ηλεκτρικών μετρήσεων αμέσως μετά την κατασκευή της διάταξης. 

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι, μήπως τα φαινόμενα γήρανσης εμφανίζονται 

ακόμη και πριν την επίστρωση. Με άλλα λόγια θα πρέπει να εξεταστεί, αν και κατά πόσο 

διαλύματα τα οποία έχουν αποθηκευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα εμφανίζουν ή όχι 

χειροτέρευση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς τους. Για το θέμα αυτό δεν έχει γίνει 

αναλυτική μελέτη. Από τη γενική μελέτη των μετρήσεων που διεξήχθησαν, όμως, 

μπορούμε να καταλήξουμε ότι διαλύματα τα οποία έχουν αποθηκευθεί για χρονικό 

διάστημα δυο εβδομάδων διατηρούν τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Από την τρίτη 

εβδομάδα όμως και ως την παρέλευση ενός μήνα από την παραγωγή του διαλύματος, 

                                            
1 Προφανώς και αυτός είναι ένας πρώτος έλεγχος για τυχόν γήρανση (ageing) του δείγματος λόγω της 
επενέργειας του περιβάλλοντος. Για ένα πιο ενδελεχή έλεγχο θα πρέπει να υποβάλλουμε το δείγμα σε 
τεχνητή γήρανση (π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και μετά να 
ξαναμετρήσουμε το δείγμα. 
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παρατηρείται μια προοδευτική μείωση που οδηγεί τελικά στη λήψη ουσιαστικά μηδενικού 

ρεύματος κατά τη μέτρηση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης. 

 

Σχήμα 6.19: Φαινόμενο γήρανσης σε δείγμα με ηλεκτρόδια Al απόστασης 50nm και με 
υμένια με αναλογία μαζών 1 προς 1. Η χαρακτηριστική που ελήφθη 2 μέρες μετά την 

επίστρωση του υμενίου έχει ήδη εξαφανιστεί 

4.2.3.2 Μετρήσεις ρεύματος- τάσης σε διάφορες θερμοκρασίες 
Η λήψη της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης για διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

αποτελεί συνήθη πρακτική για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς μιας διάταξης. Στην 

περίπτωση μας, μελετάμε μια επαφή μετάλλου-μονωτή-μετάλλου (Metal-Insulator-Metal, 

MIM), όπου το βασικό μας ενδιαφέρον δεν είναι άλλο από το μηχανισμό αγωγιμότητας 

που ακολουθείται από το μονωτή1.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σε κάθε διάταξη και ανάλογα την περιοχή τάσεων και 

θερμοκρασιών μπορεί αυτός ο κυρίαρχος μηχανισμός να μην είναι μοναδικός, αλλά να 

μεταβάλλεται η ταυτότητά του. Ήδη στις υποπαραγράφους 4.1.2 και 4.2.1.2 αναφέρθηκε 

ότι, για μικρές αποστάσεις ηλεκτροδίων, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τάση αλλάζει και 

ο παρατηρούμενος μηχανισμός αγωγιμότητας. Από τον πίνακα 6.3 θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε ότι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί για τις δυο πρώτες περιοχές τάσεων 

είναι ανεξάρτητοι της θερμοκρασίας και σαφώς διαχωρίσιμοι ως προς την εξάρτησή τους 

                                            
1 Πιθανόν, να ακούγεται παράλογη η έκφραση αγωγιμότητα από τον μονωτή, αλλά δεν παύει να είναι η 
απλή αλήθεια: Το υμένιο παρουσιάζει μη μηδενική αγωγιμότητα, αλλά τόσο μικρή ώστε να κατατάσσεται 
στους μονωτές. 
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από την τάση που εφαρμόζεται στη μελετούμενη επαφή, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το 

μηχανισμό αγωγιμότητας που εμφανίζεται στις μεγαλύτερες τάσεις. Αντίθετα, για να 

επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του μηχανισμού αγωγιμότητας που εμφανίζεται στις μεγάλες 

αποστάσεις ηλεκτροδίων ή στις μικρές αποστάσεις και για τις μεγαλύτερες τάσεις είναι 

απαραίτητο να διεξαχθούν τέτοιες μετρήσεις. 

Πίνακας 6.3: Μηχανισμοί αγωγιμότητας σε μονωτικό υμένιο. Τα a, b, c, d, d΄, e 
είναι σταθερές αναλογίας 

Εξάρτηση από την 
Τύπος αγωγιμότητας 

Τάση (V) Θερμοκρασία (Τ) 

Φαινόμενο σήραγγας σε επαφές MIM ( )V exp A V∝ ⋅ − φ + Καμία 

Φαινόμενο Fowler-Nordheim 2 aV exp
V

⎛ ⎞∝ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Καμία 

Αγωγιμότητα Frenkel-Poole ( )V exp b V c∝ ⋅ −
 

dexp
T

⎛ ⎞∝ ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Αγωγιμότα Schottky 
bexp V c
2

⎛ ⎞∝ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

dT exp
T
′⎛ ⎞∝ ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠  

Ρεύμα περιοριζόμενο από φορτίο 

χώρου 
∝ V 2 Καμία 

Αγωγιμότητα hopping ∝ V 
eexp
T

⎛ ⎞∝ −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Ιοντική αγωγιμότητα ∝ V 
1 eexp
T T

⎛ ⎞∝ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Μια πρώτη παρατήρηση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης στην περίπτωση των 

μεγάλων αποστάσεων ηλεκτροδίων, αλλά και για τις μεγάλες τάσεις στις επαφές μικρής 

απόστασης, οδηγεί στην πεποίθηση ότι η τιμή του ρεύματος περιορίζεται από το φορτίο 

χώρου. Η παρατήρηση αυτή δεν ήταν πεντακάθαρη σε όλα τα δείγματα, όμως. Σε πολλές 

περιπτώσεις, και κυρίως όσο αυξανόταν η περιεκτικότητα του μονωτικού υμενίου σε 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ, η εξάρτηση από τον όρο δευτέρου βαθμού φαινόταν πολύ 
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μικρή και έτσι δημιουργείται η αμφιβολία μήπως μια γραμμική προσέγγιση της 

χαρακτηριστικής ήταν το ίδιο ικανοποιητική. Κάτι τέτοιο όμως σημαίνει πολύ απλά ότι 

αλλάζει και ο κυρίαρχος μηχανισμός αγωγιμότητας για το συγκεκριμένο δείγμα (Πίνακας 

6.3). Ακόμη χειρότερα, είναι αμφίβολο το ποια είναι η φύση του μηχανισμού, αφού η 

αγωγιμότητα στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να οφείλεται είτε σε ηλεκτρόνια 

(αγωγιμότητα hopping) ή σε ιόντα (ιοντική αγωγιμότητα). 

4.2.3.2.1 Μετρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες 
Η αρχική προσπάθεια για τη διερεύνηση και την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων 

έγινε με τη διεξαγωγή μετρήσεων σε θερμοκρασίες μικρότερες του περιβάλλοντος. Οι 

μετρήσεις αυτές έγιναν στον κρυοστάτη του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’ και σε ‘πακεταρισμένα’ δείγματα. Στο σχήμα 6.20 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων ρεύματος-τάσης για διάφορες 

θερμοκρασίες σε υμένιο με αναλογία μαζών μεταξύ PMMA και POM 1 προς 5 αντίστοιχα. 

Παρατηρείται εξάρτηση της τιμής του ρεύματος από τη θερμοκρασία, καθώς και γραμμική 

εξάρτηση αυτού από την τάση, πράγμα που υποδεικνύει είτε αγωγιμότητα hopping ή 

ιοντική αγωγιμότητα. 

 

Εικόνα 6.20: Εξάρτηση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης από τη θερμοκρασία για 
την περίπτωση του υλικού με αναλογία μαζών 1 προς 5 (PMMA/POM) 
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Από τα δεδομένα του σχήματος 6.20 μπορεί να υπολογιστεί η αγωγιμότητα σ του υμενίου 

για κάθε μία από της θερμοκρασίες που πραγματοποιήθηκε μέτρηση. Πραγματοποιώντας 

τότε τη γραφική παράσταση του φυσικού λογαρίθμου της αγωγιμότητας1 ως συνάρτηση 

του αντιστρόφου της απόλυτης θερμοκρασίας μπορεί να γίνει αντιληπτό, αν η 

αγωγιμότητα του υμενίου είναι αγωγιμότητα hopping ή ιοντική αγωγιμότητα. Στο σχήμα 

6.21 παρουσιάζεται η συγκεκριμένη γραφική παράσταση. Με βάση αυτήν, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι ο ζητούμενος μηχανισμός αγωγιμότητας είναι η αγωγιμότητα 

hopping, αφού η καμπύλη που προσεγγίζει τα πειραματικά σημεία είναι ευθεία γραμμή, η 

δε ενέργεια ενεργοποίησης του μηχανισμού είναι ίση με 0.123eV. 

Ως αυτό το σημείο δεν αναφέρθηκε τίποτε που να συσχετίζει τις μετρήσεις στις χαμηλές 

θερμοκρασίες με την επίδραση του περιβάλλοντος στα δείγματά μας. Παρ’ όλα αυτά η 

επίδραση αυτή παρατηρήθηκε με τον πιο σαφή τρόπο κατά τη διενέργεια των μετρήσεων. 

Για να γίνουν κατανοητοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που υπεισέρχονται στη 

διαδικασία της μέτρησης με τον κρυοστάτη (πέραν φυσικά της μειωμένης ως προς το 

περιβάλλον θερμοκρασίας) θα παραθέσουμε εδώ μια σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας των μετρήσεων με κρυοστάτη. 

 

Σχήμα 6.21: Εξάρτηση της αγωγιμότητας από την απόλυτη θερμοκρασία για το δείγμα 
που αντιστοιχεί στα δεδομένα της εικόνας 6.24 

                                            
1 Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη ότι από τη γενική μορφή του νόμου του Ohm η αγωγιμότητα σ είναι 
ευθέως ανάλογη με την πυκνότητα ρεύματος J, η οποία εκ του ορισμού της είναι επίσης ανάλογη με τη 
μετρούμενη ένταση I. Άρα, και η αγωγιμότητα σ έχει την ίδια εξάρτηση από την απόλυτη θερμοκρασία 
που έχει και η ένταση του ρεύματος. 
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Κατ’ αρχάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο κρυοστάτης δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 

δοχείο με διπλά τοιχώματα. Στο χώρο ανάμεσα στα δυο τοιχώματα κυκλοφορεί υγρό 

άζωτο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν αποκατασταθεί η θερμική ισορροπία ο εσωτερικός χώρος 

βρίσκεται στη θερμοκρασία βρασμού του υγρού αζώτου (79Κ ή -194°C). Για να 

διεξαχθούν μετρήσεις και σε ανώτερες θερμοκρασίες ο εσωτερικός χώρος του κρυοστάτη, 

όπου και τοποθετούνται τα δείγματα είναι εφοδιασμένος με θερμοστοιχεία. Υπάρχουν, 

όμως, δυο σημαντικές λεπτομέρειες ως προς τον εσωτερικό χώρο. Είναι προφανές ότι 

κατά την τοποθέτηση του δείγματος στον κρυοστάτη στον εσωτερικό χώρο αυτού 

εισάγεται κοινός ατμοσφαιρικός αέρας. Ο αέρας αυτός περιέχει και υδρατμούς, οι οποίοι 

είναι ανεπιθύμητοι (ως και επικίνδυνοι) για την περιοχή θερμοκρασιών την οποία 

σηζητάμε. Για το σκοπό αυτό στο εσωτερικό του κρυοστάτη πρέπει αρχικά να βρεθεί σε 

υψηλό κενό1. Υπό κενό όμως δεν υπάρχει επαρκής διάδοση θερμότητας, οπότε εισάγεται 

στον εσωτερικό χώρο του κρυοστάτη μικρή ποσότητα αερίου ηλίου (He). Έτσι, οι 

μετρήσεις μας διεξήχθησαν υπό ατμόσφαιρα ηλίου. 

 

Σχήμα 6.22: Χαρακτηριστική ρεύματος τάσης υπό κανονική ατμόσφαιρα και κάτω από 
υψηλό κενό. 

Στο σχήμα 6.22 παρουσιάζεται σύγκριση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης, όπως 

αυτή ελήφθη πριν την έναρξη της διαδικασίας κενού και όπως αυτή λαμβάνεται κάτω από 

το υψηλό κενό. Από την εικόνα αυτή καθίσταται προφανής η εκμηδένιση της 

χαρακτηριστικής υπό την παρουσία κενού. Με σύγκριση με την εικόνα 6.20 μπορούμε να 

                                            
1 Μάλιστα για το σκοπό αυτό δε χρησιμοποιούνται κοινές μηχανικές αντλίες, αλλά αντλία turbo. 
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πούμε ότι με την ατμόσφαιρα ηλίου η κατάσταση βελτιώνεται ελαφρά, δεν αποκαθίσταται 

πλήρως όμως η εικόνα που λαμβάνεται υπό κοινή ατμόσφαιρα. Η ύπαρξη κενού, σε 

συνδυασμό με τη γήρανση που υφίστανται τα δείγματα, υποδεικνύει, ως πιθανό 

μηχανισμό απώλειας ρεύματος, τη διάχυση πολυοξομεταλλικών ανιόντων προς το 

περιβάλλον (outdiffusion). 

4.2.3.2.2 Μετρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες 
Ακολούθως διεξήχθησαν μετρήσεις και σε θερμοκρασίες υψηλότερες του περιβάλλοντος. 

Για τη μέτρηση χρησιμοποιήθηκε μια όχι βιομηχανικά κατασκευασμένη (home-made) 

διάταξη, η οποία αφ’ ενός μεν έφερε στη μέγιστη δυνατή θερμική επαφή το εξεταζόμενο 

δείγμα με μια θερμική πλάκα (hot plate) και αφ΄ ετέρου εξασφάλιζε την ηλεκτρική 

διασύνδεση του δείγματος με το σύστημα μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

φαίνονται στα σχήματα 6.23 και 6.24. Από το σχήμα 6.23 παρατηρούμε την μεγάλη 

υποβάθμιση που υφίσταται η τιμή του ρεύματος με τη θέρμανση του δείγματος. 

Αντίστοιχα, από το σχήμα 6.24 παρατηρούμε ότι αυτό είναι ένα μονότονο φαινόμενο, 

δηλαδή όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο μειώνεται η τιμή του ρεύματος. 

 

Σχήμα 6.23: Εξάρτηση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης από τη θερμοκρασία για 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από αυτή του περιβάλλοντος 

Η παρατηρούμενη μείωση της τιμής του ρεύματος με την αύξηση της θερμοκρασίας 

έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον προτεινόμενο μηχανισμό αγωγιμότητας. Αυτό φαίνεται 

τόσο από την εξίσωση της αγωγιμότητας hopping, όπως αυτή παρατίθεται στον πίνακα 
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6.3, όσο και από τη γραφική παράσταση του σχήματος 6.20, όπου παρατηρείται το 

ακριβώς αντίστροφο φαινόμενο (αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται αύξηση του 

ρεύματος). Αν θυμηθούμε όμως, ότι τα δείγματά μας είναι αρκετά ευαίσθητα στη γήρανση 

και ότι, γενικά, η θέρμανση του δείγματος οδηγεί σε επιτάχυνση της γήρανσης αυτού, η 

παραπάνω αντίφαση αίρεται. Στο παραπάνω συμπέρασμα συνηγορεί και η παρατήρηση 

ότι η σταδιακή επαναφορά της θερμοκρασίας στην τιμή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

δεν αντιστοιχεί και σε επιστροφή της τιμής του ρεύματος στις τιμές του σχήματος 6.23. Η 

τελευταία παρατήρηση ενισχύει και την πιθανότητα της διάχυσης προς το περιβάλλον 

πολυοξομεταλλικών ανιόντων. 

 

Σχήμα 6.24: Όμοια με το σχήμα 6.23, αλλά χωρίς τα δεδομένα για τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

4.2.4 Η επίδραση της θερμοκρασίας θέρμανσης μετά την επίστρωση (Post 
Apply Bake- PAB) 
Στο κεφάλαιο 5 αναφέρθηκε ότι ένας απώτερος στόχος της μελέτης των υλικών που 

βασίζονται στις πολυοξομεταλλικές ενώσεις και ειδικότερα στο 12-βολφραμοφωσφορικό 

οξύ είναι και η κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων, όπου η παραπάνω ένωση θα είναι η 

ηλεκτρικά ενεργός και ταυτόχρονα θα έχει γίνει εκμετάλλευση της δυνατότητας 

λιθογράφησης του υλικού. Προφανώς, για να συμβεί κάτι τέτοιο για το υλικό που περιέχει 

την PMMA, δυο είναι οι πιθανές εκδοχές: 

1. Το μικτό υλικό (PMMA/POM) μπορεί να υποστεί όλες τις αναγκαίες για τη λιθογραφία 

διεργασίες χωρίς να χάνει τις ηλεκτρικές του ιδιότητες ή 
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2. Πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση των συνθηκών λιθογραφίας, έτσι ώστε να μην 

παρατηρείται υποβάθμιση των ιδιοτήτων του υλικού. 

Στην παρούσα φάση έγινε ο έλεγχος για την πρώτη περίπτωση και αποδείχθηκε ότι 

τελικά χρειάζεται τροποποίηση στις συνθήκες λιθογραφίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το βήμα υψηλότερης επικινδυνότητας για την υποβάθμιση των 

ηλεκτρικών ιδιοτήτων κατά τη διεργασία λιθογραφίας είναι η θέρμανση μετά την 

επίστρωση (Post-Apply Bake). Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 5, κατά το βήμα 

αυτό η ρητίνη θερμαίνεται στους 160°C για μία ώρα. Για αντιδιαστολή θα αναφέρουμε ότι, 

τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, αφορούν δείγματα που μετά 

την επίστρωση έχουν υποστεί θέρμανση στους 120°C για 2min. Στο σχήμα 6.25 

παρουσιάζεται η απευθείας σύγκριση δυο ίδιων κατά τα άλλα δειγμάτων, καθένα από τα 

οποία έχει υποστεί την θέρμανση μετά την επίστρωση 120°C για 2min ή 160°C για 1h. 

 

Σχήμα 6.25: Εξάρτηση της χαρακτηριστικής ρεύματος- τάσης από τις συνθήκες της 
θέρμανσης μετά την επίστρωση 

Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι αυτή η υποβάθμιση των ηλεκτρικών 

ιδιοτήτων δεν οφείλεται στην αναγωγή του βολφραμοφωσφορικού ανιόντος, όπως είχε 

αρχικά υποτεθεί. Αυτό φαίνεται και από τα φάσματα υπεριώδους/ορατού (UV/Vis) που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5. Πάντως είναι μάλλον προφανής η συγγένεια της αιτίας 

υποβάθμισης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υμενίου, τόσο με αυτή των μετρήσεων σε 

υψηλές θερμοκρασίες (υποπαράγραφος 4.2.3.3 του παρόντος κεφαλαίου), όσο και με την 

αιτία της ύπαρξης έντονου φαινομένου γήρανσης του υμενίου (υποπαράγραφος 4.2.3.1 
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του παρόντος κεφαλαίου). Όπως έχουμε δε ήδη αναφέρει η πιο πιθανή αιτία είναι η 

διάχυση ανιόντων προς το περιβάλλον που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ενεργού 

ηλεκτρικά υλικού. 

4.2.5 Ποσοτική περιγραφή των μετρήσεων σε οριζόντιες επαφές 
Στις υποπαραγράφους 4.1.2 και 4.2.1.2 παρουσιάστηκε ένα μοντέλο της συμπεριφοράς 

των χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης για το υλικό μας ανάλογα με ουσιαστική 

παράμετρο την απόσταση των ηλεκτροδίων των υλικών. Το μοντέλο αυτό 

συμπληρώθηκε στην υποπαράγραφο 4.2.3.2.1, όπου έγινε σαφές ότι η αγωγιμότητα στην 

περιοχή μεγάλων τάσεων είναι τύπου hopping. Ως αυτό το σημείο, η παρουσιαζόμενη 

στο κείμενο προσέγγιση των μετρήσεων είναι κυρίως ποιοτική: Σε όλες τις προηγούμενες 

γραφικές παραστάσεις (με μόνη εξαίρεση τη γραφική παράσταση του σχήματος 6.21) 

υπάρχει αναφορά και μόνο στα μοντέλα αγωγιμότητας που βρίσκουν εφαρμογή στη 

διάταξή μας, ενώ απλά παρουσιάζονται οι μετρήσεις. 

Στις παρακάτω υποπαραγράφους θα παρουσιαστούν κάποιες πληροφορίες 

προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων με τις εξισώσεις των σχετικών μοντέλων 

αγωγιμότητας (Βλέπε πίνακα 6.3). Οι πληροφορίες αυτές παρήχθησαν σε δυο στάδια: 

1. Αρχικά, έγινε μια γρήγορη προσπάθεια προσαρμογής μέρους των πειραματικών μας 

δεδομένων στις εξισώσεις των αντίστοιχων μοντέλων αγωγιμότητας, με στόχο τη 

θεμελίωση του ποιοτικού μοντέλου, χωρίς να ενδιαφερθούμε για τις τιμές των 

φυσικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στα μοντέλα και προκύπτουν από την 

παραπάνω προσαρμογή. 

2. Κατόπιν, έγινε προσπάθεια να παραχθούν οι τιμές των φυσικών παραμέτρων με 

περαιτέρω στόχο, εφ’ όσων ήταν δυνατό να εξηγηθούν μέσω της Φυσικής του 

προβλήματος. 

Η παραπάνω προσπάθεια πέτυχε απόλυτα ως προς το πρώτο στάδιο, αλλά δεν ήταν 

δυνατό να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ως προς το δεύτερο. Ο 

κυριότερος λόγος γι’ αυτό ήταν καθαρά τεχνικής φύσεως1. Η προσπάθεια που 

σκιαγραφείται εδώ ήταν η χρονικά τελευταία πειραματική εργασία, η οποία όμως θα 

                                            
1 Η βαθύτερη αιτία είναι η έλλειψη εμπειρίας και προσεκτικού σχεδιασμού ως προς την κατεύθυνση αυτή. Η 
αρχική προσέγγιση (κατά τη διενέργεια των μετρήσεων) ήταν η θεμελίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της γραφικής παράστασης ρεύματος-τάσης. Αυτό γίνεται σχετικά εύκολα και δεν απαιτεί 
ιδιαίτερα πυκνό βήμα μέτρησης. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, ότι για τον επιδιωκώμενο ποσοτικό 
προσδιορισμό οποιδήποτε βήμα μέτρησης μεγαλύτερο των 0.05V δυσκολεύει εξαιρετικά τη μαθηματική 
ανάλυση. 
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έπρεπε να βασιστεί στις μετρήσεις των προηγουμένων ετών. Μεγάλο μέρος αυτών των 

μετρήσεων αποδείχθηκε δύσκολο στη μαθηματική του ανάλυση, λόγω της αρχικής 

επιλογής βήματος των μετρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε σημαντική πρόοδος και σε 

αυτή την κατεύθυνση. 

4.2.5.1 Νανομετρικές επαφές: περιοχή φαινομένου σήραγγας 
Η αναφορά μας θα ακολουθήσει τη αύξηση της τάσης και μιας και διαχωρισμός σε 

περιοχές τάσης υφίσταται μόνο για επαφές με μικρή απόσταση ηλεκτροδίων θα 

αναφερθούμε πρώτα σε αυτές. Μιας και η PMMA που αποτελεί το ένα συστατικό του 

μίγματος στο υλικό μας είναι μονωτής, η διάταξή μας -αν είχε μόνο PMMA ανάμεσα στα 

ηλεκτρόδια- είναι πολύ απλά μια διάταξη μετάλλου-μονωτή-μετάλλου (Metal-Insulator-

Metal, MIM). Οι διατάξεις αυτές έχουν μελετηθεί θεωρητικά ως προς την αγωγιμότητά 

τους από τον Simmons τη δεκαετία του 60 [Simmons (1963)], το δε μοντέλο που 

προτείνει για την περιγραφή της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης είναι η εξής: 

( ) ( )
1 1
2 2

0J J exp A eV exp A eV
⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪⎡ ⎤= ⋅ ϕ⋅ − ⋅ϕ − ϕ+ ⋅ − ϕ+⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭  (Εξίσωση 6.2) 

, όπου ϕ  ο μέσος φραγμός δυναμικού του μονωτή μετρημένος από τη στάθμη Fermi του 

μετάλλου, e το φορτίο του ηλεκτρονίου (κατ’ απόλυτη τιμή) και V η εφαρμοζόμενη τάση. 

Επίσης: 

( )
1
24 s 2m

A
h

π⋅β ⋅Δ ⋅
=

 (Εξίσωση 6.3) 

και 

( )0 2
eJ

2 h s
=

π⋅ ⋅ β ⋅Δ  (Εξίσωση 6.4) 

, όπου Δs το πραγματικό μέγεθος του φραγμού δυναμικού, δηλαδή η απόσταση του 

ανάμεσα στα ηλεκτρόδια για την οποία ο φραγμός δυναμικού έχει τιμή πάνω από τη 

στάθμη Fermi (βλέπε σχήμα 6.26), m η μάζα του ηλεκτρονίου και h η σταθερά του 

Planck. Το ερώτημα που μας απασχόλησε κατά την αρχή της μελέτης μας ήταν το κατά 

πόσο το μοντέλο αυτό εξακολουθεί να ισχύει με την εισαγωγή των μορίων του POM 

ανάμεσα στα μόρια της PMMA (αν και η λογική υπόθεση είναι ότι απλά μειώνεται το 

πλάτος του φραγμού που είναι πάνω από τη στάθμη Fermi). Όπως φαίνεται από το 
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σχήμα 6.27, το μοντέλο εξακολουθεί να είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά 

δεδομένα. 

 

 

Σχήμα 6.26: Περιγραφή των ενεργειακών σταθμών συστήματος μετάλλου-μονωτή-
μετάλλου [Simmons (1963)] 

0 1 2 3
0.0

0.1

0.2

0.3

I(n
A

)

Bias(Volts)
 

Σχήμα 6.27: Τμήμα πειραματικών μετρήσεων για το υλικό αναλογίας βαρών 1 POM 
προς 2 PMMA που αντιστοιχεί στην περιοχή φαινομένου σήραγγας. Με τη συμπαγή 

γραμμή φαίνεται η θεωρητική καμπύλη του μοντέλου του Simmons 

Ατυχώς όμως η διαδικασία της προσαρμογής των πειραματικών μετρήσεων στη 

θεωρητική καμπύλη δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις τόσο εύκολη όσο για τις μετρήσεις 

της εικόνας 6.27. Ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός: Το πρώτο βήμα για την προσαρμογή 

πειραματικών σημείων με μια θεωρητική καμπύλη είναι η εισαγωγή ενός αρχικού 

συνόλου παραμέτρων, το οποίο θα ορίσει την πρώτη θεωρητική καμπύλη που 

υποθέτουμε ότι προσεγγίζει την πραγματικότητα , δηλαδή τα πειραματικά σημεία. 
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Κατόπιν, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος προσαρμογής (εδώ, μέσω μιας συνάρτηση Fit του 

γνωστού μαθηματικού πακέτου Mathematica®). Στην περίπτωσή μας πρέπει να δoθούν 

αρχικές τιμές σε τρεις διαφορετικές παραμέτρους, δηλαδή το ρεύμα κόρου Ι0 (αντίστοιχο 

του J0 στην εξίσωση 6.1), το μέσο φραγμό δυναμικού ϕ  και τη σταθερά Α. Εξετάζοντας 

την εξίσωση 6.1, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι δυο τελευταίες παράμετροι αποτελούν 

καθορίζουν τον εκθέτη στις εκθετικές συναρτήσεις που περιέχονται στην εξίσωση. Αυτό 

σημαίνει ότι μια αυθαίρετη επιλογή αρχικών τιμών των παραμέτρων, είναι εντελώς 

απίθανο να μας οδηγήσει μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων σε μια καμπύλη που 

θα συγκλίνει στα πειραματικά σημεία και έτσι η όλη διαδικασία θα αποτύχει. 

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω δυσκολία εφαρμόστηκε ένα απλό μαθηματικό 

τέχνασμα. Αρχικά, η εξίσωση 6.1 αναπτύχθηκε σε σειρά McLaurin1, κρατώντας όρους 

μέχρι 3ου βαθμού. Η περιορισμένη αυτή μορφή της εξίσωσης 6.1 είναι η εξής: 

( ) 2 3
1 2 3I V c V c V c V= ⋅ + ⋅ + ⋅  (Εξίσωση 6.5) 

, όπου η συντελεστές ci (i=1, 2, 3) περιγράφονται από τις εξισώσεις 6.5-6.7: 

( )1 0
1c 1 A I exp A
2

⎛ ⎞= − + φ ⋅ ⋅ − φ⎜ ⎟
⎝ ⎠  (Εξίσωση 6.6) 

( ) ( )0
2

A Ic 3 A exp A
8
⋅

= − − + φ ⋅ − φ
φ  (Εξίσωση 6.7) 

( )
( ) ( )0

3 3
A Ic 3 A exp A

48

⋅
= − + φ ⋅ − φ

φ
 (Εξίσωση 6.8) 

Η εξίσωση 6.5 είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί στα πειραματικά δεδομένα ως 

πολυωνυμική. Από αυτή τη διαδικασία λαμβάνονται οι τιμές των συντελεστών ci (i=1, 2, 3) 

και λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων 6.6, 6.7 και 6.8 μπορούμε να υπολογίσουμε τις 

τιμές των παραμέτρων Α, ϕ  και Ι0 οι οποίες αν εισαχθούν στην εξίσωση 6.2 θα δώσουν 

μια καμπύλη πολύ κοντινή στα πειραματικά σημεία. Στο σχήμα 6.28 φαίνεται το 

αποτέλεσμα της παραπάνω περιγραφόμενης διαδικασίας για μια ομάδα πειραματικών 

σημείων. Όπως φαίνεται αυτήν μπορεί οι όροι που παραλήφθηκαν κατά την ανάπτυξη σε 

σειρά να δημιουργούν σφάλμα στην καμπύλη που αντιστοιχεί στο ανάπτυγμα, γενικά 

                                            
1 Η εξίσωση 6.1 επαληθεύεται για V=0 από την τιμή I=0 και συνεπώς είναι βολικό το ανάπτυγμα γύρω από 
το μηδέν (McLaurin) σε σχέση με τη γενική μορφή (ανάπτυγμα Taylor). 
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όμως η διαδικασία είναι επιτυχημένη, αφού εισάγοντας τις τιμές των φυσικών 

παραμέτρων που μας ενδιαφέρουν από το ανάπτυγμα μπορούμε να λάβουμε μια ακριβή 

καμπύλη για το θεωρητικό μοντέλο. Στον πίνακα 6.4 παρουσιάζονται οι τιμές του μέσου 

δυναμικού ϕ  που υπολογίστηκαν με την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία. 

 

Σχήμα 6.28: Ανάλυση της περιοχής μικρών τάσεων για ένα δείγμα με αναλογία μαζών 
1 προς 1 που επιστρώθηκε σε ηλεκτρόδια Al. Στο ένθετο παρουσιάζεται η πλήρης 

χαρακτηριστική ρεύματος- τάσης. Ο μέσος φραγμός δυναμικού υπολογίστηκε σε αυτή 
την περίπτωση ίσος με 0.64eV. 

Παρ’ όλη τη σχετική επιτυχία της μεθόδου μας, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το 

πλήθος των τιμών του μέσου φραγμού δυναμικού που ελήφθη από την εφαρμογή της 

είναι κατά πολύ μικρότερο από τον αριθμό των μετρήσεών μας. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται κυρίως στο ότι οι μετρήσεις δεν έγιναν ευθύς εξαρχής με σκοπό την εξαγωγή 

ποσοτικών συμπερασμάτων, ενώ και για την περιοχή τάσεων που συζητάμε οι τιμές 

των ρευμάτων είναι πολύ μικρές. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες από τις μετρήσεις 

έγιναν με βήμα 0.1V και άνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πάντα αρκετά πειραματικά 

σημεία για να ολοκληρωθεί με ευκολία η προσαρμογή της θεωρητικής καμπύλης με τα 

πειραματικά σημεία. Από την άλλη πλευρά, λόγω της πολύ μικρής τιμής του 

μετρούμενου ρεύματος, πολλές φορές τα πειραματικά σημεία περιείχαν και ένα μη 

αμελητέο ποσοστό θορύβου, το οποίο, αν και δεν άλλαζε εμφανώς τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της καμπύλης των πειραματικών σημείων, επηρέαζε καταστροφικά τη 
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διαδικασία του ποσοτικού προσδιορισμού. Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

διαδικασία που περιγράφηκε είναι ελαφρώς ατελής, στο βαθμό που λαμβάνει αυτούσιες 

τις τιμές των παραμέτρων από το τριτοβάθμιο ανάπτυγμα και δεν τις χρησιμοποιεί ως 

αρχικές τιμές για προσαρμογή με το ακριβές μοντέλο της εξίσωσης 6.1. 

Πίνακας 6.4: Πίνακας τιμών του μέσου φραγμού δυναμικού που βρέθηκαν με 
προσαρμογή των πειραματικών μετρήσεων από το μοντέλο αγωγιμότητας του 

Simmons 

Περιγραφή δείγματος 

Υλικό ηλεκτροδίων 
Απόσταση 

Ηλεκτροδίων (nm) 

Αναλογία 

Μαζών 

(POM/PMMA) 

Μέσος 

φραγμός 

δυναμικού 

50 5/1 
1.3±0.2 

100 1/1 0.6±0.1 
Al 

50 1/1 1.0±0.5 

20 1/1 0.5±0.3 
Au 

280 1/1 0.7 

4.2.5.2 Νανομετρικές επαφές: περιοχή Fowler-Nordheim 
Η επόμενη περιοχή τάσεων ακολουθεί τη μορφή του φαινομένου σήραγγας τύπου 

Fowler-Nordheim. Η εξίσωση που περιγράφει την πυκνότητα ρεύματος σε αυτή την 

περίπτωση είναι η εξής: 

2 3
0 FN

8 2m 1J(V) J V exp d
3 h e V

⎡ ⎤⎛ ⎞π ⋅
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ φ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟

⋅ ⋅⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦  (Εξίσωση 6.9) 

,όπου d η απόσταση των ηλεκτροδίων. Κατασκευάζοντας συνεπώς τη γραφική 

παράσταση του φυσικού λογάριθμου της ποσότητας J/V2 συναρτήσει του αντιστρόφου 

της εφαρμοζόμενης τάσης (1/V), γνωστής και ως γραφικής παράστασης Fowler-

Nordheim, μπορούμε να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει περιοχή τάσεων στο οποίο οι 

τιμές του ρεύματος να υποδεικνύουν τέτοιου τύπου αγωγιμότητα. Στην περίπτωση αυτή 

και στην αντίστοιχη περιοχή τάσεων, η γραφική παράσταση θα είναι μια φθίνουσα ευθεία 
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γραμμή. Στα σχήματα 6.29 και 6.30 παρουσιάζονται δυο τυπικά παραδείγματα, τα οποία 

ελήφθησαν από τις μετρήσεις για το υλικό με αναλογία μαζών 5 προς 1, ένα για 

ηλεκτρόδια κατασκευασμένα από Al και ένα για ηλεκτρόδια Au. 

 

Σχήμα 6.29: Γραφική παράσταση Fowler-Nordheim για ηλεκτρόδια Au απόστασης 
20nm σε υλικό με αναλογία μαζών 5 προς 1 (PMMA/POM) 

 

Σχήμα 6.30: Γραφική παράσταση Fowler-Nordheim για ηλεκτρόδια Al απόστασης 50nm 
σε υλικό με αναλογία μαζών 5 προς 1 (PMMA/POM) 
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Σχήμα 6.31: Γραφική παράσταση Fowler-Nordheim για τα δεδομένα της εικόνας 6.32 

Σε τι ακριβώς συνίσταται η ποσοτική μελέτη σε αυτή την περίπτωση; Προφανώς στον 

υπολογισμό της κλίσης της ανωτέρω γραφικής παράστασης με προφανή στόχο την 

εύρεση του φραγμού δυναμικού και σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, για να υπάρξει 

ολοκληρωμένη εικόνα, σε σχέση και με τον υπολογισμό της αμέσως προηγούμενης 

υποπαραγράφου, θα πρέπει οι τιμές που θα υπολογιστούν για τις δυο περιοχές να είναι 

συμβιβαστές μεταξύ τους. Αναμένουμε με άλλα λόγια να προκύψουν οι ίδιες τιμές για το 

μέσο φραγμό δυναμικού ϕ  και το φFΝ για τα ηλεκτρόδια Au, ενώ για τα ηλεκτρόδια Al, 

λόγω της ύπαρξης του φυσικού οξειδίου, να υπάρχει μια ελαφριά αύξηση του ϕ  σε σχέση 

με το φFN. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν επαληθεύτηκε από τα δεδομένα μας παρά μόνο σε 

μια περίπτωση, αυτή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της εικόνας 6.28. Στην περίπτωση 

αυτή υπολογίστηκε ϕ=0.64eV, ενώ από τη γραφική παράσταση της εικόνας 6.31, το φFN 

είναι ίσο με 0.39eV. 

4.2.5.3 Αγωγιμότητα με άλματα (hopping conductivity) 
Η προσπάθεια ποσοτικής μελέτης των αποτελεσμάτων στις οριζόντιες επαφές 

συμπληρώνεται από την εύρεση της ειδικής αγωγιμότητας σ του υμενίου για την περιοχή 

των μεγάλων τάσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην υποπαράγραφο 4.2.3.2.1 στην 

περιοχή αυτή, όπως και για ηλεκτρόδια μεγάλης απόστασης, η αγωγιμότητα του υμενίου 

είναι αγωγιμότητα hopping. Από τον πίνακα 6.3 παρατηρούμε ότι η εξάρτηση του 
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ρεύματος από την τάση στην περίπτωση αυτή είναι γραμμική, δηλαδή ακολουθείται ο 

νόμος του Ohm: 

J E= σ ⋅  (Εξίσωση 6.9) 

 

Σχήμα 6.32: Τυπική περίπτωση γραφικής παράστασης για την εξαγωγή της ειδικής 
αγωγιμότητας του υμενίου στην περίπτωση της αγωγιμότητας hopping. 

Ο αναγνώστης θα έχει ήδη παρατηρήσει ότι τα πειραματικά αποτελέσματα δεν είναι 

τίποτε άλλο από τις τιμές του ρεύματος Ι που διαρρέει την επαφή μας συναρτήσει της 

εφαρμοζόμενης τάσης V. Η μετατροπή των τιμών του ρεύματος Ι σε πυκνότητα ρεύματος 

J, όπως και της τάσης V σε ένταση ηλεκτρικού πεδίου E είναι μια ευθεία διαδικασία, αν 

δεχθούμε ότι τα ηλεκτρόδια μας είναι απόλυτα κάθετα προς το υπόστρωμα1. Πράγματι, 

για την πυκνότητα ρεύματος J αρκεί να διαιρέσουμε τις τιμές του ρεύματος με την 

επιφάνεια που ορίζουν τα ηλεκτρόδια (διατομή της αγωγιμότητας). Αυτή για τα ηλεκτρόδια 

τύπου παράλληλων δακτύλων, για τα οποία έγινε η μελέτη, είναι ίση με το γινόμενο του 

μήκους για το οποίο είναι παράλληλα τα ηλεκτρόδια (από κατασκευής 5μm) επί το ύψος 

του μετάλλου (35nm για ηλεκτρόδια Au και 80nm για ηλεκτρόδια Al). Αντίστοιχα, για την 

εύρεση των τιμών του πεδίου αρκεί να διαιρέσουμε τις τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης με 

                                            
1 Δυστυχώς αυτό δεν είναι ακριβές. Στη διαδικασία του lift-off, ο συνδυασμός του undercut της ρητίνης και 
της εξάχνωσης του μετάλλου δημιουργει μια σκιά που στην περίπτωση των ηλεκτροδίων Al ήταν της 
τάξης των 10nm. Αυτό σημαίνει ότι για τη μικρή απόσταση (50nm) των ηλεκτροδίων μας ο ισχυρισμός 
μας ελέγχεται. Πάντως τα αποτελέσματα που ελήφθησαν και με αυτή την προσέγγιση δεν ήταν πολύ 
διαφορετικά από την περίπτωση των μεγαλυτέρων αποστάσεων, οπότε ο ισχυρισμός μας είναι ακριβής. 
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την απόσταση των ηλεκτροδίων (βλέπε πίνακα 6.1). Μια τυπική περίπτωση γραφικής 

παράστασης που προέκυψε με αυτό τον τρόπο φαίνεται στο σχήμα 6.32. Η παραπάνω 

διαδικασία διεξήχθει τόσο σε μετρήσεις υμενίων με αναλογία μαζών POM προς PMMA 5 

προς 1, όσο και για αυτά με αναλογία μαζών 3 προς 1 με την ειδική αγωγιμότητα να 

υπολογίζεται κατά μέσο όρο ίση με (4.86±0.02)•10-7 (Ω•cm)-1 για την πρώτη περίπτωση 

και (2.54±0.05)•10-7 (Ω•cm)-1 για τη δεύτερη. 

4.3 Μετρήσεις σε κατακόρυφες επαφές 
Ουσιαστικά μέχρι τώρα εξετάστηκε η χρήση του υλικού μας, δηλαδή του μίγματος 

PMMA/POM ως καναλιού αγωγιμότητας, απλά σε διατάξεις δυο και όχι τριών 

ηλεκτροδίων. Έχοντας στο μυαλό μας τη μελλοντική χρήση του υλικού σε μοριακές 

διατάξεις με χρήσεις ανάλογες αυτές του MOSFET (βλέπε κεφάλαιο 1) είναι απαραίτητο 

να μετρηθεί και η χωρητικότητα του υλικού μας. Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται 

μια προκαταρτική μελέτη για το θέμα αυτό. 

Από πρακτικής απόψεως, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι οριζόντιες επαφές που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις ρεύματος-τάσης δεν 

είναι πρακτικές για μετρήσεις χωρητικότητας, κυρίως λόγω της μικρής επιφάνειας στην 

οποία εφαρμόζεται η τάση1. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν οι κατακόρυφες επαφές 

που παρουσιάστηκαν στο σχήμα 6.2. Με δεδομένη την εμφάνιση αγωγιμότητας από το 

υλικό μας αλλά και την πλήρη απουσία αγωγιμότητας στο υμένιο της PMMA αλλά και του 

θερμικού οξειδίου, το ισοδύναμο κύκλωμα του υμενίου PMMA/POM δεν είναι άλλο από 

μια αντίσταση παράλληλα συνδεδεμένη με μια χωρητικότητα, ενώ κάθε άλλο στρώμα 

προσθέτει μια χωρητικότητα σε σειρά. Μια πλήρης μελέτη θα μπορούσε να υπολογίσει τις 

χωρητικότητες κάθε στρώματος και κυρίως του υμενίου του μίγματος PMMA/POM από τις 

μετρήσεις χωρητικότητας-συχνότητας. Ακόμη, σε μια τέτοια μελέτη θα υπολογίζονταν η 

διηλεκτρική σταθερά του υμενίου. Εδώ, θα περιοριστούμε στις προκαταρτικές μετρήσεις 

χωρητικότητας σε κάθε τύπο επαφής (όπου κατέστη δυνατόν να διεξαχθούν), καθώς και 

σε μετρήσεις ρεύματος-τάσης που διεξήχθησαν για αυτές τις επαφές. 

4.3.1 Μετρήσεις σε επαφές τύπου Ι (Αl\n+ Si\material\Al) 
Η γεωμετρία της επαφής παρουσιάστηκε στην εικόνα 6.2α. Για την επαφή αυτού του 

τύπου έγιναν μετρήσεις χωρητικότητας ως συνάρτηση της συχνότητας, χωρίς όμως να 

φανεί κάτι το εξαιρετικό σε αυτές. Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός της παρουσίας 

                                            
1 Π.χ. στις επαφές παραλλήλων δακτύλων που κατασκευάστηκαν με Al, ουσιαστικά ορίζεται ένας πυκνωτής 
παραλλήλων πλακών με επιφάνεια 5μm x 80nm = 0.4μm2. 
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βραχυκυκλώματος σε αρκετές από τις κατασκευασθείσες επαφές. Πιθανή αιτία για αυτό 

είναι η δημιουργία υμενίου με σημειακές ατέλειες (pinholes), μέσα από τις οποίες 

εισχώρησε το αλουμίνιο που εξαχνώθηκε μετά την επίστρωση. Πάντως, υπήρξαν αρκετές 

καλές επαφές, με τις οποίες έγινε δυνατή η σύγκριση χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης 

τύπου διπλής κλίμακας. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης φαίνεται στην εικόνα 6.33. 

Η υστέρηση που παρουσιάζεται στην καμπύλη είναι ενδεικτική της δυνατότητας 

αποθήκευσης φορτίου στο υμένιο, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με την ύπαρξη 

χωρητικότητας (βλέπε κεφάλαιο 1: το MOS ως μνήμη). Θα κλείσουμε παρατηρώντας ότι 

κατά εντελώς φυσιολογικό τρόπο το ρεύμα για την περίπτωση του υλικού με αναλογία 

μαζών 5 προς 1 είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στην περίπτωση του υλικού με αναλογία μαζών 

1 προς 1. 

 

Σχήμα 6.33: Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης τύπου διπλής κλίμακας για τα υλικά με 
αναλογία μαζών POM προς PMMA 1 προς 1 και 5 προς 1 αντίστοιχα σε κατακόρυφες 

επαφές Al/n+ Si/POM-PMMA/Al 

4.3.2 Μετρήσεις σε επαφές τύπου ΙΙ (Αl\n+ Si\SiO2\material\Al) 
Οι επαφές αυτού του τύπου φαίνονται στο σχήμα 6.2β και διαφέρουν ως προς τις 

προηγούμενες στο γεγονός της ανάπτυξης ενός θερμικού οξειδίου στο δισκίο του Si πριν 

την επίστρωση του υλικού. Στην περίπτωση αυτή έγιναν μετρήσεις μόνο για το υλικό με 

αναλογία μαζών POM/PMMA 5 προς 1, αλλά αυτές διεξήχθησαν σε επαφές διαφορετικής 

επιφάνειας. Και στην περίπτωση αυτή υπήρξαν διάφορες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες 

περιόρισαν την παραγωγή δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση θα 
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παρατηρήσουμε έντονα φαινόμενα υστέρησης στις χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης 

τύπου διπλής κλίμακας (Σχήμα 6.34), τα οποία παραπέμπουν σε αποθήκευση φορτίου.  

 

Σχήμα 6.34 Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης τύπου διπλής κλίμακας για το υλικό με 
αναλογία μαζών POM προς PMMA 5 προς 1 σε κατακόρυφες επαφές Al/n+ 

Si/SiO2/POM-PMMA/Al για επαφή μεσαίας επιφάνειας 

 

Σχήμα6.35 Ρεύμα σε συνάρτηση με το χρόνο σε κατακόρυφη επαφή Al/ n+ 
Si/SiO2/POM-PMMA/Al για υλικό με αναλογία μαζών 5 προς 1 σε τρεις διαφορετικές 

πολώσεις (0.2V, 0.5V και 1V) της επαφής 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι μετρήσεις του ρεύματος συναρτήσει του 

χρόνου για κάποια εφαρμοζόμενη τάση που φαίνονται στο σχήμα 6.35. Σε αυτές 
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παρατηρείται μείωση του ρεύματος από μια αρχικά μεγάλη τιμή προς κάποια τιμή 

ισορροπίας. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί μέσω της αποθήκευσης 

κάποιου φορτίου στα ανιόντα του πολυοξομεταλλικού οξέος. Το φορτίο αυτό αφ’ ενός δε 

συμμετέχει ως ρεύμα (άμεσος τρόπος μείωσης της τιμής του ρεύματος), αφ’ ετέρου 

δυσκολεύει και την περαιτέρω κίνηση φορτίου μέσω του αντιτιθέμενου πεδίου που 

δημιουργείται από την αποθήκευση (έμμεσος τρόπος μείωσης της τιμής του ρεύματος). 

Κλείνοντας θα παρουσιαστεί και το άμεσα ζητούμενο, δηλαδή μια χαρακτηριστική 

χωρητικότητας-συχνότητας για επαφή μεγάλης επιφανείας (βλέπε σχήμα 6.36). 

 

Σχήμα 6.36: Χωρητικότητα επαφής μεγάλης επιφάνειας, τύπου Al/ n+ Si/SiO2/POM-
PMMA/Al, για υλικό με αναλογία μαζών 5 προς 1 ως συνάρτηση της συχνότητας 

4.3.3 Μετρήσεις σε επαφές τύπου ΙΙΙ (Αl\n+Si\SiO2\material\PMMA\Al) 
Οι επαφές αυτού του τύπου παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2γ. Διαφέρουν ως προς τον 

προηγούμενο τύπο ως προς την ύπαρξη ενός στρώματος PMMA ανάμεσα στο προς 

μελέτη υλικό και το άνω ηλεκτρόδιο. Σε αυτές τις δομές μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν μετρήσεις της χωρητικότητας και της αγωγιμότητας ως συνάρτηση της 

συχνότητας1. Αυτές φαίνονται στα σχήματα 6.37 και 6.38. 

                                            
1 Εδώ η μέτρηση της αγωγιμότητας γίνεται απευθείας από το σύστημα μέτρησης, σε αντιδιαστολή με τα 
σχήματα 6.4 και 6.5 (και δυνητικά όλες τις υπόλοιπες χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης), όπου 
υπολογίστηκε από την παραγώγιση της χαρακτηριστικής ρεύματος-τάσης. 
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Σχήμα 6.37: Χωρητικότητα επαφής μεγάλης επιφάνειας, τύπου Al/ n+ Si/SiO2/POM-
PMMA/PMMA/Al, για υλικό με αναλογία μαζών 5 προς 1 ως συνάρτηση της συχνότητας

 

Σχήμα 6.38: Αγωγιμότητα ως συνάρτηση της συχνότητας για την επαφή του σχήματος 
6.37 

Συγκρίνοντας τις γραφικές παραστάσεις των χαρακτηριστικών χωρητικότητας-συχνότητας 

και αγωγιμνότητας-συχνότητας για τις επαφές των τύπων ΙΙ και ΙΙΙ (σχήμα 6.39) 

παρατηρούμε ότι οι επαφές τύπου ΙΙΙ, όπου υπάρχει και το ενδιάμεσο στρώμα PMMA, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα στις χαμηλές συχνότητες και μεγαλύτερη 

αγωγιμότητα στις υψηλές. Η εξήγηση του φαινομένου θα πρέπει πάντως να αναζητηθεί 

με τη χρήση των ισοδυνάμων κυκλωμάτων που περιγράφηκαν στην αρχή της παρούσης 

παραγράφου. 
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α. 
Χαρακτηριστική 
χωρητικότητας-
συχνότητας 

 

β. 
Χαρακτηριστική 
αγωγιμότητας-
συχνότητας 

Σχήμα 6.39: Σύγκριση χαρακτηριστικών για επαφές τύπου ΙΙ και ΙΙΙ 

5 Συμπεράσματα 
Βασικός μας στόχος στο παρόν κεφάλαιο, υπήρξε η πλήρης επιβεβαίωση της ύπαρξης 

αγωγιμότητας και χωρητικότητας από τα μίγματα πολυμερούς-πολυοξομεταλλικού οξέος, 

τα οποία χρησιμοποιήσαμε. Ο στόχος αυτός επετεύχθη από κάθε άποψη, αν και 

περισσότερα αποτελέσματα ως προς τη χωρητικότητα θα ήταν επιθυμητά. Αυτό έπρεπε 

να γίνει όχι μόνο για να μπορεί να συνεχιστεί η διερεύνηση πάνω στις ιδιότητες 

μεταφοράς για τα συγκεκριμένα υλικά, αλλά και για να είναι εφικτή η έναρξη έρευνας για 

τη χρήση των πολυοξομεταλλικών ενώσεων σε καθαρά μοριακές διατάξεις σε διατάξεις 
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δηλαδή στις οποίες το ενεργό στρώμα δε θα περιέχει πολυμερές. Από τα αποτελέσματα 

του παρόντος κεφαλαίου κρίνεται ότι μια τέτοια προσπάθεια αξίζει να πραγματοποιηθεί. 

Η χρήση των μιγμάτων πολυμερών-πολυοξομεταλλικών και ιδιαίτερα του μίγματος 

PMMA/12-φωσφωροβολφραμικού οξέος σε επαφές δυο ηλεκτροδίων μελετήθηκε σε 

βάθος. Οι μηχανισμοί αγωγιμότητας για τέτοιες διατάξεις παρουσιάστηκαν και μια πρώτη 

προσπάθεια για εξαγωγή παραμέτρων που σχετίζονται με το υλικό, αλλά και με τη 

διάταξη στέφθηκε με σχετική επιτυχία. Βασιζόμενοι σε αυτή την επιτυχία, κρίνεται εφικτή η 

χρήση τέτοιων υλικών και σε διατάξεις τριών ή/και τεσσάρων ηλεκτροδίων, δηλαδή 

διατάξεις που ομοιάζουν στο τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET). Λαμβάνοντας υπόψη 

όμως τα παρατηρούμενα φαινόμενα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένας αυστηρότερος περιβαλλοντικός έλεγχος, τόσο κατά 

τη διάρκεια των διεργασιών, όσο και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, προτού προβούμε 

στην μελέτη τέτοιων συστημάτων. 

Σχετιζόμενο με το παραπάνω συμπέρασμα είναι και η κατάσταση σε σχέση με το 

ζητούμενο ‘πάντρεμα’ της λιθογραφίας των υλικών που χρησιμοποιήσαμε με τις 

ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Η παρατηρούμενη υποβάθμιση ης αγωγιμότητας του υλικού, αν 

και αναμενόμενη υπό το πρίσμα της σχετικής περιβαλλοντικής του ευπάθειας, είναι κάτι 

το ανεπιθύμητο και για το λόγο αυτό η θέρμανση μετά την επίστρωση έγινε σε φιλικές 

προς το υμένιο συνθήκες. Περαιτέρω διερεύνηση προς την κατεύθυνση αυτή είναι 

απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η κατάσταση δεν είναι απελπιστική υπό 

την έννοια ότι συστήματα βασισμένα στην PMMA (ή αποτελούμενα αποκλειστικά από 

αυτή) έχουν λιθογραφηθεί επιτυχημένα και σε πιο ήπιες συνθήκες θέρμανσης μετά την 

επίστρωση (PAB). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων σε σχέση με τη σμίκρινση του βασικού δομικού στοιχείου 

των σύγχρονων κυκλωμάτων, δηλαδή του MOSFET, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί 

περαιτέρω η έρευνα για νέα δομικά στοιχεία, αλλά και νέες αρχιτεκτονικές κατασκευής 

κυκλωμάτων. Οι δεδηλωμένες οξειδοαναγωγικές ιδιότητες των πολυοξομεταλλικών 

ενώσεων καθιστούν ελκυστική τη χρήση τους σε μοριακές διατάξεις. Για να επαληθευτεί η 

συγκεκριμένη υπόθεση είναι απαραίτητο να μελετηθεί η ηλεκτρική συμπεριφορά αυτών 

των ενώσεων, αλλά και να διερευνηθούν τρόποι κατασκευής νανοδιατάξεων με αυτά. 

Σε σχέση με τον πρώτο τομέα, διεξήχθη μελέτη της αγωγιμότητας (και λιγότερο της 

χωρητικότητας) σε νανοδιατάξεις με δυο ηλεκτρόδια για υλικά που περιείχαν το 12-

βολφραμοφωσφορικό οξύ. Από αυτή τη μελέτη προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σε 

σχέση με την ηλεκτρική συμπεριφορά της συγκεκριμένης πολυοξομεταλλικής ένωσης: 

Η σύνθεση PMMA/POM πλεονεκτεί αυτής της PHECIMA/POM, αφού η PMMA, όντας 

ακόμη πιο αδρανής χημικά, δεν αντιδρά με την πολυοξομεταλλική ένωση. 

Η γενική συμπεριφορά της αγωγιμότητας στις επαφές τύπου μετάλλου-μονωτή-

μετάλλου είναι είτε αυτή της αγωγιμότητας hopping σε υψηλές περιεκτικότητες 

υμενίων ως προς το POM ή αυτή του ρεύματος που περιορίζεται από φορτίο 

χώρου σε χαμηλές περιεκτικότητες. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, αφού 

υψηλότερη περιεκτικότητα σημαίνει μικρότερη απόσταση ανάμεσα στα ανιόντα και 

συνεπώς μεγαλύτερη ευκολία ‘περάσματος’ από μια μοριακή κατάσταση σε μιαν 

άλλη για τους φορείς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη μηχανισμού 

αγωγιμότητας hopping για το υλικό με αναλογία βαρών 5 προς 1 (POM προς 

PMMA) επιβεβαιώθηκε με μετρήσεις σε κρυογενικές θερμοκρασίες. Από αυτές τις 

μετρήσεις υπολογίστηκε η ενέργει ενεργοποίησης του μηχανισμού hopping, η 

οποία είναι ίση με 0.012eV 

Η μάλλον αναμενόμενη αύξηση της τιμής του ρεύματος ανάλογα με την 

περιεκτικότητα του υμενίου σε ανιόντα παρατηρήθηκε επίσης. 

Σε επαφές με απόσταση μικρότερη των 100nm η συμπεριφορά της αγωγιμότητας 

είναι πιο περίπλοκη. Σε χαμηλές τάσεις παρατηρείται συμπεριφορά φαινομένου 

σήραγγας, η οποία ποσοτικοποιήθηκε με βάση το μοντέλο του Simmons. Σε 

ενδιάμεσες τάσεις αντίστοιχα, παρουσιάζεται φαινόμενο σήραγγας τύπου Fowler-

Nοrdheim. 
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Η χρήση ηλεκτροδίων χρυσού αύξησε την παρουσιαζόμενη αγωγιμότητα, κυρίως 

λόγω της απουσίας φυσικού οξειδίου γύρω από το μέταλλο των διατάξεων, σε 

σχέση με διατάξεις με ηλεκτρόδια αλουμινίου. 

Το υλικό παρουσιάζει φαινόμενα γήρανσης, τα οποία αποδόθηκαν στη διάχυση του 

ανιόντος προς το περιβάλλον. Η εξήγηση αυτή ενισχύθηκε από μετρήσεις που 

έγιναν υπό κενό και σε υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτή του περιβάλλοντος. 

Σε σχέση με τον τομέα της διαδικασίας κατασκευής νανοδομών με πολυοξομεταλλικές 

ενώσεις, διερευνήθηκε η μεταφορά σχήματος σε υμένιο που περιέχει πολυοξομεταλλική 

ένωση με λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης. Η διαδικασία είναι απόλυτα επιτυχής για τη 

σύνθεση PMMA/POM, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στις ηλεκτρικές μετρήσεις. Η όλη 

λιθογραφική διεργασία στην περίπτωση αυτή είναι θετικού τόνου. Εκτός, αυτής της 

διεργασίας παρουσιάστηκε και μια ικανοποιητική, αλλά όχι πλήρως βελτιστοποιημένη, 

λιθογραφική διαδικασία αρνητικού τόνου, βασισμένη σε μίγμα πολυβυνιλικής αλκοόλης 

και 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος. Και στις δυο περιπτώσεις, οι κατασκευαζόμενες 

δομές έχουν διαστάσεις της τάξης των 50nm. Η ανωτέρω μελέτη συμπληρώθηκε από μια 

γενικότερη μελέτη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη προσομοιωτή για τη 

διαδικασία της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσμης, στον οποίο ενσωματώθηκαν τα ακριβή 

μοντέλα ελαστικής σκέδασης τόσο για υψηλές, όσο και για χαμηλές ενέργειες. Με αυτόν 

τον προσομοιωτή παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για τη λιθογραφική συμπεριφορά 

υμενίου του 12-βολφραμοφωσφορικού, οξέος και δείχθηκε ότι ενέργεια δέσμης 

μεγαλύτερη από 2keV είναι απαραίτητη για ικανοποιητική λιθογραφική συμπεριφορά. 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της βασικής έρευνας για την χρήση 

του 12-βολφραμοφωσφορικού οξέος σε νανοδομές και νανοδιατάξεις. Θα ήταν ουτοπικό 

κανείς να πιστέψει ότι ‘η δουλειά τελείωσε’ με το πέρας αυτής της διδακτορικής διατριβής. 

Αντίθετα η εργασία αυτή ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων 

της συγκεκριμένης ένωσης (αλλά και άλλων παρόμοιων ενώσεων). Τα κυριότερα 

ζητήματα που μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω είναι τα παρακάτω: 

Να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια ποσοτικοποίησης των χαρακτηριστικών 

ρεύματος-τάσης στις επαφές MIΜ, καθώς και να κατασκευαστούν επίπεδες δομές 

τριών ηλεκτροδίων. Στη συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να ενταχθεί και η 

εκμετάλλευση της δυνατότητας για λιθογραφία του υλικού PMMA/POM. 

Οι εδώ παρουσιαζόμενες δομές ανήκαν στην κατηγορία των μοριακών διατάξεων που 

βασίζουν τη λειτουργία τους στη συλλογική συμπεριφορά των μορίων. Αφού 

αποδείχθηκε η ύπαρξη ικανοποιητικής αγωγιμότητας από το εξεταζόμενο μόριο, 
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μπορεί να διερευνηθεί η συμπεριφορά διατάξεων που περιέχουν μονοστρωματικά 

υμένια του μορίου. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από την αρχή του 2005 

ως μέρος ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ IDS ΤΟΥ 
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΟΞΕΙΔΙΟΥ – ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ 

Στο πρώτο παράρτημα, θα παρουσιάσουμε όλες τις λεπτομέρειες των υπολογισμών που 

οδηγούν στην έκφραση για το ρεύμα καναλιού IDS. Αν και η ουσία των υπολογισμών 

βρίσκεται στο κύριο μέρος του κειμένου, μια πληρέστερη και με πιο μαθηματικό ύφος 

ανάλυση κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση και του πιο ανήσυχου και φιλομαθή 

αναγνώστη. 

1 Προϋποθέση για την πραγματοποίηση των υπολογισμών – Προσέγγιση 
βαθμιαίου καναλιού (gradual channel approximation) 
Το μεγαλύτερο μέρος των υπολογισμών που θα ακαλουθήσουν αναφέρεται στο πυκνωτή 

και όχι στο τρανζίστορ MOS. Προφανώς, η ισχύς των υπολογισμών θα μπορούσε να 

τεθεί υπό αμφισβήτηση, αφού η μορφή του ηλεκτροστατικού πεδίου στον πυκνωτή και το 

τρανζίστορ είναι διαφορετική. Για να ισχύουν οι υπολογισμοί που γίνονται στην δομή του 

πυκνωτή MOS και για το MOSFET θα πρέπει ακριβώς να μην υπάρχει αυτή η 

ασυμφωνία, δηλαδή η οριζόντια συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου (δηλαδή η συνιστώσα 

κατά τη διεύθυνση πηγής – καταβόθρας) είναι πολύ μικρότερη της κατακόρυφης 

συνιστώσας (διεύθυνση πύλη - υπόστρωμα), έτσι ώστε το συνολικό πεδίο στο κανάλι του 

τρανζίστορ να είναι πρακτικά (κατα προσέγγιση) το ίδιο με αυτό στην αντίστοιχη δομή 

πυκνωτή. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ονομάζεται προσέγγιση βαθμιαίου καναλιού 

(gradual channel approximation). 

2 Η τάση επιπέδων ζωνών (VFB) 
Ένας παράγοντας που είναι σημαντικός για τους υπολογισμούς μας είναι ότι ο πυκνωτής 

MOS δεν είναι αφόρτιστος απουσία εξωτερικής τάσης. Δυο είναι οι λόγοι της ύπαρξης 

αυτού του φορτίου: 

1. Το παρασιτικού φορτίου στο οξείδιο και στη διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού, το 

οποίο μαθηματικά αντιμετωπίζεται με την εισαγωγή στους υπολογισμούς του 

ισοδυνάμου φορτίου διεπιφανείας (effective interface charge) Q0. 

2. Η ύπαρξη του δυναμικού επαφής (contact potential) MSφ  μεταξύ της πύλης του 

πυκνωτή (τρανζίστορ) και του όγκου του ημιαγωγού.  
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Για να εξουδετερωθεί το δυναμικό επαφής MSφ  και το δυναμικό λόγω του παρασιτικού 

φορτίου Q0 θα πρέπει να εφαρμοστεί εξωτερικά τάση VFB ίση με: 

0
FB MS

ox

QV
C
′

= φ −
′  (Εξίσωση Α.1) 

, όπου Q0΄ το ισοδύναμο παρασιτικό ανά μονάδα επιφανείας και Cox΄ η χωρητικότητα του 

οξειδίου ανά μονάδα επιφανείας. Η τάση VFB ονομάζεται τάση επιπέδων ζωνών (flat-band 

voltage), λόγω της μορφής που λαμβάνει το ενεργειακό διάγραμμα της δομής μετά την 

εφαρμογή της. 

3 Οι βασικές εξισώσεις του πυκνωτή MOS  
Υπάρχουν τέσσερις βασικές, για τους υπολογισμούς μας, εξισώσεις, οι οποίες ισχύουν 

για τη δομή του πυκνωτή MOS. Η πρώτη είναι η εφαρμογή της αρχής διατήρησης του 

ηλεκτρικού φορτίου στη δομή του πυκνωτή MOS. Το αλγεβρικό άθροισμα όλων των 

φορτίων που υπάρχουν στη δομή του πυκνωτή MOS είναι μηδενικό, οπότε: 

G 0 I BQ Q Q Q 0′ ′ ′ ′+ + + =  (Εξίσωση Α.2) 

, όπου QG΄, QB΄ και QI΄ το φορτίο ανά μονάδα επιφανείας στην πύλη, στο στρώμα 

απογύμνωσης και στο στρώμα αντιστροφής αντίστοιχα. Προφανώς η εξίσωση Α.2 ισχύει 

μόνο για την περίπτωση που ο πυκνωτής MOS λειτουργεί στην περιοχή της αντιστροφής. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το άθροισμα των QB΄ και QI΄ θα έπρεπε να αντικατασταθεί από 

ένα φορτίο QC΄, το οποίο εκφράζει το συνολικό φορτίο στον ημιαγωγό. 

Ως γνωστόν εκ του ηλεκτρομαγνητισμού, ο νόμος του Gauss προβλέπει ότι η συνολική 

ηλεκτρική ροή που εξέρχεται από μια κλειστή επιφάνεια ισούται με το πηλίκο του φορτίου 

που περικλείεται από την επιφάνεια προς την διηλεκτρική σταθερά του μέσου. Δηλαδή: 

 (Εξίσωση Α.3) 

Αν θεωρήσουμε την κλειστή παραλληλεπίπεδη επιφάνεια της εικόνας Α.1 (διακεκκομένη 

γραμμή) θα έχουμε ότι το κλειστό επιφανειακό ολοκλήρωμα του πρώτου μέλους της 

εξίσωσης είναι μη μηδενικό μόνο για την κάτω επιφάνεια του παραλληλεπιπέδου, αφού 

στις πλάγιες επιφάνειες η ένταση του πεδίου είναι κάθετη στην επιφάνεια Gauss και στην 

πάνω επιφάνεια η ένταση είναι μηδέν (βρισκόμαστε στο εσωτερικό ενός αγωγού). Έτσι 

από την εξίσωση Α.3 έχουμε διαδοχικά: 
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ox ox
ox ox

ox ox
E C

d dG G ox
ox ox G ox

ox ox ox

G ox ox

Q QE A E Q
d

Q C

ψ ε′= =′ ψ′⋅ = ⇔ = ⎯⎯⎯⎯→ = ε ⋅ ⎯⎯⎯⎯→
ε ε

′ ′= ⋅ψ  (Εξίσωση Α.4) 

, όπου dox το πάχος του οξειδίου πύλης και Α το εμβαδόν της δομής του πυκνωτή MOS 

(και άρα και του καναλιού του τρανζίστορ). 

 

Σχήμα Α.1: Ο πυκνωτής MOS και η ανάλυσή του. Η διακεκομμένη γραμμή αποτελεί την 
παραλληλεπίπεδη επιφάνεια Gauss και περικλείει το φορτίο πύλης QG. Η κίτρινη 
περιοχή αποτελεί το στρώμα αναστροφής ενώ η πράσινη αυτό της απογύμνωσης. 

Το φορτίο του στρώματος απογύμνωσης υπολογίζεται από την εξίσωση: 

B A B B AQ q V N Q q d N′= − ⋅ ⋅ ⇒ = − ⋅ ⋅  (Εξίσωση Α.5) 

, όπου dB το πάχος του στρώματος απογύμνωσης. Από τη λύση της εξίσωσης Poisson 

για το στρώμα απογύμνωσης έχουμε: 

sB

2
A A A

2
s s s

d
2s sA

B s
s A A0 0

s
B s

A

d qN d qN d qNd dx x
dx dx dx

qN 1d xdx x dx d d
qN 2 qN

2d
qN

ψ

ψ ψ ψ
= ⇒ ψ = ⇒ = ⋅

ε ε ε

ε ε
ψ = ⋅ ⇒ = ψ⇒ = ⋅ψ

ε

ε
⇔ = ⋅ ψ

∫ ∫

∫ ∫

 (Εξίσωση Α.6) 

Αντικατάσταση της εξίσωσης Α.6 στην Α.5, θέτοντας ταυτόχρονα ως γ την ποσότητα: 
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s A

ox

2q N

C

ε
γ =

′
 (Εξίσωση Α.7) 

 

 δίνει την εξίσωση 1.7 που είναι η τρίτη βασική εξίσωση για το πυκνωτή MOS: 

B ox sQ C′ ′= −γ ⋅ ⋅ ψ  (Εξίσωση Α.8) 

Η τελευταία εξίσωση δεν είναι άλλη από την εξίσωση του β΄ νόμου του Kirchhoff για τον 

πυκνωτή MOS, δηλαδή: 

GB ox s MSV = ψ +ψ + φ  (Εξίσωση Α.9) 

4 Υπολογισμός του φορτίου του στρώματος αναστροφής 
Ο υπολογισμός αυτός ακολουθεί την εξής πορεία: 

( )

( )
( )

( )

(A.1)
I G 0 B (A.5), (A.8)

I ox ox ox FB MS ox s

(A.9)
I ox ox MS FB s

I ox GB FB s s

A.2 Q Q Q Q

Q C C V C

Q C V

Q C V V

′ ′ ′ ′⇔ = − − − ⎯⎯⎯⎯→

′ ′ ′ ′= − ⋅ψ + − φ + γ ⋅ ⋅ ψ

′ ′ ⎡ ⎤⇒ = − ⋅ ψ + φ − − γ ⋅ ψ ⎯⎯⎯→⎣ ⎦
′ ′ ⎡ ⎤= − ⋅ − −ψ − γ ⋅ ψ⎣ ⎦  (Εξίσωση Α.10) 

5 Υπολογισμός του ρεύματος καναλιού IDS – Το ακριβές όριο μετάβασης από τη 
γραμμική περιοχή στην περιοχή κόρου 
Όπως αναφέρθηκε και στο κύριο μέρος της εργασίας το ρεύμα στο κανάλι οφείλεται αφ’ 

ενός στην ολίσθηση φορέων του στρώματος αναστροφής, λόγω της εφαρμογής κατά 

μήκος του καναλιού της τάσης VDS, αφ’ ετέρου στην διάχυση φορέων του ίδιου 

στρώματος, λόγω της ανομοιομορφίας στη συγκέντρωση κατά μήκος του καναλιού. 

Προσθέτοντας τις δυο συνεισφορές και ολοκληρώνοντας κατά μήκος του καναλιού είχαμε 

καταλήξει στην εξίσωση 1.3, ότι δηλαδή: 

( )
s IL L

s0 I0

Q

B
DS I s I

Q

W k TI Q d dQ
L q

′ψ

ψ ′

⎡ ⎤
′ ′⎢ ⎥= μ ⋅ − ψ +

⎢ ⎥
⎣ ⎦
∫ ∫

 (Εξίσωση Α.11) 

Η αντικατάσταση της εξίσωσης Α.10 στην Α.11 οδηγεί στην παρακάτω γενική εξίσωση για 

το ρεύμα καναλιού: 
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

L 0 L 0 L 0

L 0 L 0

3 32 2 2 2
DS ox GB FB s s s s s s

1 1
B B 2 2

s s s s

W 1 2I C V V
L 2 3

k T k T
q q

⎡′= μ − ⋅ ψ −ψ − ψ −ψ − γ ψ −ψ⎢⎣
⎤

+ ⋅ ψ −ψ + ⋅ γ ψ −ψ ⎥
⎦  

 (Εξίσωση Α.12) 

Στην ισχυρή αναστροφή, το ρεύμα στο κανάλι οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

ολίσθηση, οπότε οι δυο τελευταίοι όροι της αγκύλης είναι αμελητέοι και παραλείπονται. 

Επιπλέον, ισχύουν οι σχέσεις: 

0s 0 SBVψ = φ +  (Εξίσωση Α.13) 

Ls 0 DBVψ = φ +
 (Εξίσωση Α.14) 

και 

B
0 F

k T2 6
q

φ = φ +
 (Εξίσωση Α.15) 

, οπότε καταλήγουμε στη σχέση: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2
DS ox GB FB DB SB DB 0 SB 0

3 3
2 2

0 DB 0 SB

W 1I C V V V V V V
L 2

2 V V
3

⎧ ⎡ ⎤′= ⋅μ ⋅ − ⋅ − − + φ − + φ −⎨ ⎣ ⎦⎩
⎫⎡ ⎤− γ φ + − φ + ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎭  

 (Εξίσωση Α.16) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

GB GS SBV V V= +  (Εξίσωση Α.17) 

και 

DB DS SBV V V= +  (Εξίσωση Α.18) 

θα έχουμε ότι: 
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( ) ( ){

( ) ( ) ( ) ( )

( ){ ( )

( ) ( )

DS ox GS SB FB DS SB SB

3 32 2 2 2
DS SB 0 SB 0 0 DS SB 0 SB

DS ox GS SB FB DS DS SB 0 DS

3 3
2 2

0 DS SB 0 SB

W(A.16) I C V V V V V V
L

1 2V V V V V V
2 3

W 1I C V V V V V 2V 2 V
L 2

2 V V V
3

′⇒ = ⋅μ ⋅ + − ⋅ + − −

⎫⎡ ⎤⎡ ⎤− + + φ − + φ − γ φ + + − φ + ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎭

′⇔ = ⋅μ ⋅ + − ⋅ − + + φ ⋅ −

⎫⎡ ⎤− γ φ + + − φ + ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎭  

( ){

( ) ( )

2
DS

DS ox GS 0 FB DS

3 3
2 2

0 DS SB 0 SB

VWI C V V V
L 2

2 V V V
3

′⇔ = ⋅μ ⋅ + φ − ⋅ −

⎫⎡ ⎤− γ φ + + − φ + ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦⎭  (Εξίσωση Α.20) 

Όπως επίσης προαναφέρθηκε στο κύριο μέρος, αν αντιμετωπιστεί με στενά μαθηματικό 

τρόπο, η εξίσωση Α.20 είναι γνησίως αύξουσα μέχρι κάποια τιμή του VDSt και γνησίως 

φθίνουσα από εκείνη την τιμή και μετά. Αυτό από φυσικής άποψης δεν είναι σωστό. Αυτό 

που συμβαίνει είναι ότι η εξίσωση Α.20 περιγράφει το ρεύμα εκτός κόρου (non-saturation 

current) ή αλλιώς το ρεύμα στη γραμμική περιοχή, ενώ το ρεύμα κόρου είναι η μέγιστη 

τιμή που υπολογίζεται αν μηδενίσουμε την παράγωγο του IDS ως προς την τάση VDS, 

λύσουμε την εξίσωση που προκύπτει και αντικαταστήσουμε την τιμή της VDS που θα 

βρούμε στην εξίσωση Α.20. 

Έτσι έχουμε: 

( )
( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

3
2

DS 0 SB
DS

GS 0 FB DS
DS DS

1
2

GS 0 FB DS DS 0 SB

1
2

DS 0 SB DS 0 SB GS 0 SB FB

d V VdI 20 V V V 0
dV 3 dV

V V V V V 0

V V V V V 2 V V 0

⎡ ⎤+ φ −⎢ ⎥⎣ ⎦= ⇒ + φ − − − γ =

⇔ + φ − − − γ ⋅ + φ − =

⇔ + φ − + γ ⋅ + φ − − + φ − − =  

 (Εξίσωση Α.21) 

Θέτοντας: 

( )
1

2
DS 0 SBx V V= + φ −  (Εξίσωση Α.22) 

καταλήγουμε σε τριώνυμο με διακρίνουσα: 

( )2
GS 0 SB FB4 V 2 V VΔ = γ + + φ − −  (Εξίσωση Α.23) 
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και λύσεις: 

( )2
GS 0 SB FB

1,2

4 V 2 V V
x

2
−γ ± γ + + φ − −

=
 (Εξίσωση Α.24) 

Προφανώς, η μόνη λύση που μας ενδιαφέρει είναι η θετική (αφού x>0 εκ κατασκευής), 

οπότε από την Α.22 θα έχουμε: 

( )

( )

( )

( )

P

P

P

2
2

GS 0 SB FB
DS SB 0

2
GS 0 SB FB

DS SB 0

2
GS 0 SB FB

2
DS GS 0 FB GS 0 SB FB

4 V 2 V V
V V

2

2 4 V 2 V V
V V

4
2 4 V 2 V V

4

V V V 4 V 2 V V
2

⎧ ⎫−γ + γ + + φ − −⎪ ⎪= − φ + ⇔⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭
γ + + φ − −

= − φ + −

γ γ + + φ − −
− ⇔

γ ⎡ ⎤= + φ − − ⋅ −γ + γ + + φ − −
⎣ ⎦  (Εξίσωση Α.25) 

Η εξίσωση Α.25 μας δίνει την τάση VDS για την οποία γίνεται η μετάβαση από τη γραμμική 

περιοχή στην περιοχή κόρου και είναι αυτή που αν αντικατασταθεί στην Α.20 θα 

προκύψει το ρεύμα κόρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΕΥΔΟΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Η γεννήτρια συνάρτηση ψευδοτυχαίων αριθμών που χρησιμοποιήθηκε στον 

προσομοιωτή μας είναι εύκολο να προγραμματιστεί, λογω του υπολοίπου της διαίρεσης 

με 232. Ο κώδικας που την υλοποιεί παρατίθεται παρακάτω: 

unsigned long int mrszamran(void) 
  { 
   unsigned long int s; 
 
   if (sa2-(sa1+sa4)>=4294967278) 
   { 
    s=sa2-(sa1+sa4)+18; 
    sa4=0; 
   } 
   else 
   { 
    if (sa2>sa1+sa4) 
    { 
     s=sa2-(sa1+sa4); 
     sa4=0; 
    } 
    else 
    { 
     if (sa2-(sa1+sa4)>=-18) 
     { 
      s=sa2-(sa1+sa4); 
      sa4=1; 
     } 
     else 
     { 
      s=sa2-(sa1+sa4); 
      sa4=1; 
     } 
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    } 
   } 
 
   sa1=sa2; 
   sa2=sa3; 
   sa3=s; 
 
   sb1=69069*sb1+1013904243; 
 
   return (s+sb1); 
  } 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Ελληνικός Όρος 
αγωγιμότητα 
 με (κβαντικά) άλματα 
αιθανικός-1-μεθυλο-2-μεθόξυ αιθυλεστέρας 
αιωρούμενη πύλη 
ακεραιότητα δεδομένων 
ακρυλικό οξύ 
αντιστροφή 
αντιστροφέας 
αντλία ενός ηλεκτρονίου 
απαγόρευση Coulomb 
απογύμνωση 
αποσύζευξη του σπιν 
αρχιτεκτονικές 
 εμπνευσμένες από τη βιολογία 
 κβαντικού υπολογιστή 
αυτοοργανωμένο μονοστρωματικό υμένιο 
γεννήτριες 
 γραμμικής διαιρετότητας 
 αφαίρεσης με κρατούμενο 
γήρανση 
γρήγορα στοιχεία αποθήκευσης κβάντου 
μαγνητικής ροής 
διαγωγιμότητα 
διατάξεις διασταυρούμενων δοκών 
διάχυση 
 προς το περιβάλλον 
δομές 
 μετάλλου-μονωτή-μετάλλου 
 πυκνές 
δυναμικό 
 επαφής 
 επιφανείας 
Έκθεση Διεθνούς Εξέλιξης 
 της Τεχνολογίας Ημιαγωγών 
 
 για την Κβαντική Πληροφορική και 
Τεχνολογία 
εγχάραξη 
εμπροσθοσκέδαση 
 πολλαπλή, μοντέλο 
εμφάνιση 
ενεργός διαφορική διατομή σκέδασης 
ενίσχυση 
ενισχυτής 
επαφή Josephson 
επαφές 
 αντιτιθέμενων δακτύλων 
 παράλληλες (παράλληλων δακτύλων) 
ετεροπολυανιόντα 
ευθεία φόρτου 

Αγγλικός Όρος 
conductance 
 hopping conductivity 
Propylene Glycol Methyl Ether Acetate 
floating gate 
data retention 
acrylic acid 
inversion 
inverter 
single electron pump 
Coulomb blockade 
depletion 
decoherence 
architechtures 
 biologically inspired 
 coherent quantum computing 
self-assemled monolayer 
generators 
 linear congruential 
 subtract-with-borrow 
ageing 
 
rapid sinle flux quantum 
transconductance 
crossbar structures 
diffusion 
outdiffusion 
structures 
 metal-insulator-metal 
 close-packed 
potential 
 contact 
 surface 
 
 International Technology Roadmap for 
Semiconductors 
 Quantum Information and Technology 
Roadmap 
etching 
forward scattering 
 multiple, model 
 
differential cross-section 
gain 
amplifier 
Josephson junction 
contacts 
 opposite finger 
 parallel (parallel finger) 
heteropolyanions 
load line 



Η Δημιουργία Μικροηλεκτρονικών Νανοδομών και Νανοδιατάξεων με τη Χρήση Οξομεταλλικών Ενώσεων 

Δημήτριος Βελεσιώτης 228

Ελληνικός Όρος 
ηλεκτρομετανάστευση 
ηλεκτρονικά 
 οργανικά (ή πλαστικά) 
 μοριακά 
θέρμανση 
 μετά την έκθεση 
 μετά την επίστρωση 
θερμική πλάκα 
ισοδύναμο φορτίο διεπιφανείας 
ισοπολυανιόντα 
καταβόθρα 
κβαντικός 
 συντονισμός 
  δίοδος 
   με ηλεκτρόδιο ελέγχου 
κβαντικά  
 δυαδικά ψηφία 
 κυψελωτά αυτόματα 
  ηλεκτρικά 
  μαγνητικά 
 σύρματα 
κόλληση σύρματος 
κουτί ενός ηλεκτρονίου 
κυανές ετεροπολυενώσεις 
κυκλώματα με ανοχή σε κατασκευαστικά 
σφάλματα 
κυψέλες (ή κύτταρα) 
κυψελωτά μη γραμμικά (ή νευρωνικά) δίκτυα 
λιθογραφία 
 ηλεκτρονικής δέσμης 
 οπτική 
 υπεριώδους 
λιθογραφική ρητίνη 
 κατανομή (της ρητίνης) 
λογικές πύλες μετάβασης από μονοσταθή σε 
δισταθή κατάσταση 
λόγος μέγιστης προς ελάχιστη τιμής 
ρεύματος 
μαύρα κουτιά 
μεθακρυλικός 
 ισοβορνυλεστέρας 
 κυκλοεξυλεστέρας 
 υδρόξυ-αιθυλεστέρας 
μέθοδος 
 δοκιμής και απόρριψης 
 ανάπτυξης σεε μερικά κύματα 
μέσο μήκος ελεύθερης διαδρομής 
μετρήσεις ρεύματος-τάσης 
 απλής κλίμακας 
 διπλής κλίμακας 
μη προσημασμένοι ακέραιοι μεγάλου μήκους 
μικροκολώνες 
μικροσκόπιο 
 σάρωσης φαινομένου σήραγγας 
 ηλεκτρονικό, σάρωσης 
 

Αγγλικός Όρος 
electromigration 
electronics 
 organic (plastic) 
 molecular 
bake 
 post-exposure 
 post-apply 
hot plate 
effective interface charge 
isopolyanions 
drain 
 
 resonant tunneling 
  diode 
   gated 
quantum 
 bits 
 cellular automata 
  electrical 
  magnetic 
 wires 
wire bonding 
single electron box 
heteropoly blues 
 
defect-tolerant implementations 
cells 
cellular non-linear networks 
lithography 
 electron-beam 
 optical 
 UV 
resist 
 profile 
MOnostable BIstable  transition Logic 
Element 
 
Peak-to-Valey Ratio 
black boxes 
methacrylate 
 isobornyl 
 cyclohexyl 
 hydroxy ethyl 
method 
 trial and error 
 partial wave expansion 
mean free path length 
I-V measurements 
 single staircase 
 double staircase 
unsigned long int 
microcolumns 
microscope 
 scanning tunneling 
 scanning electron 
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Ελληνικός Όρος 
μνήμη 
 ανάγνωσης (μόνο) 
  ηλεκτρικά επαναπρογραμματιζόμενες 
 από υλικά που υφίστανται αλλαγή φάσης 
 κυκλώματα περιοδικής ανανέωσης των 
περιεχομένων 
 κύτταρο 
 μη πτητική 
 πτητική 
 τυχαίας προσπέλασης 
  δυναμική 
μονομοριακά δίκτυα 
μοντέλο διαλυόμενης κυψελίδας 
μοριακές 
 ηλεκτρονικές διατάξεις 
  όγκου 
νανολιθογραφία 
νανοπόροι 
νανοσωλήνες άνθρακα 
 απλού τοιχώματος 
 πολλαπλού τοιχώματος 
νανοσύρματα 
οργανικές δίοδοι εκπομπής φωτός 
ολίσθηση 
ολοκληρωμένο κύκλωμα 
οπισθοσκέδαση 
παγίδα ενός ηλεκτρονίου 
περιστροφή 
πηγή 
πίνακας 
 αναφοράς 
 συμπεριφοράς 
προάσπιση 
 ακτίνα 
προσέγγιση 
 βαθμιαίου καναλιού 
 Born 
προσομοίωση 
προσωπικός υπολογιστής 
πύλες πλειοψηφίας 
ρεύμα (ροη φορτίου) 
 εκτός κόρου ή γραμμικής περιοχής 
 παρεμποδιζόμενη από φορτίο χώρου 
σημεία ηρεμίας 
σημειακή 
 ατέλεια 
 δέσμη 
στρώμα επικαθήσεως 
συναρμολόγηση 
συνάρτηση 
 εναπόθεσης ενέργειας 
 κλωνοποίησης 
συνέλιξη 
συσσώρευση 
ταλαντώσεις Coulomb 
 

Αγγλικός Όρος 
memory 
 read-only 
  electrically erasable programmable 
 phase change 
 refresh circuits 
 
 cell 
 non volatile 
 volatile 
 random access 
  dynamic 
mono-molecular electronics 
cell removal model 
molecular 
 devices 
  bulk 
nanolithography 
nanopores 
carbon nanotubes 
 single-wall 
 multi-wall 
nanowires 
organic light emitting diodes 
drift 
intergrated circuit 
back scattering 
single electron trap 
spinning 
source 
 
look-up table 
template 
screening 
 range 
approximation 
 gradual channel 
 Born 
simulation 
personal computer 
majority gates 
current (charge flow) 
 non-saturation 
 space charge limited 
quiescent points 
 
pinhole 
point beam 
precursor 
assembly 
function 
 energy deposition 
 cloning 
convolution 
accumulation 
Coulomb oscilations 
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Ελληνικός Όρος 
τάση 
 αποκοπής 
 επιπέδων ζωνών 
 κατωφλίου 
τεχνητό άτομο 
τρανζίστορ 
 αποθήκευσης 
 διέλευσης 
 ενός ηλεκτρονίου 
 επίδρασης πεδίου 
  μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού 
   συμπληρωματικό MOS 
 οργανικά 
 σημειακής επαφής 
υβριδικά μοριακά συστήματα 
υπερεγχάραξη 
υπολογισμοί αρχών 
φαινόμενο 
 γειτνίασης 
 διαμόρφωσης μήκους καναλιού 
 μικροπροστασίας υποστρώματος 
 σήραγγας 
 Josephson 
  συνεχούς ρεύματος 
  εναλλασσόμενου ρεύματος 
φασική μετατόπιση 
Χημική Εναπόθεση από Ατμό 
χρόνος αλλαγής κατάστασης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγγλικός Όρος 
voltage 
 pinch-off 
 flat-band 
 threshold 
artificial atom 
transistor 
 storage 
 pass 
 single electron 
 field effect 
  metal-oxide-semiconductor 
   complementary MOS 
 organic 
 point contact 
hybrid molecular electronics 
undercutting 
ab-initio calculation 
effect 
 proximity 
 channel-length modulation 
 micromasking 
 tunneling 
 Josephson 
  dc 
  ac 
phase shift 
Chemical Vapour Deposition 
switching time 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Πλήρης Όρος 
12-βολφραμοφωσφορικό οξύ 
διπολικά τρανζίστορ κβαντικού συντονισμού 
μέθυλ-ισοβούτυλο-κετόνη 
ισοπροπυλική αλκοόλη 
πολυβυνιλική αλκοόλη 
πολυμεθακρυλικός μεθυλεστέρας 
πυκνωτής μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού 
χαλκογενίδιο 
Carbon nanotubes 
 multi-wall 
 single-wall 
Chemical Vapour Deposition 
energy deposition function 
field effect transistor 
 Carbon nanotube 
 metal-oxide-semiconductor 
heteropolyanions 
hybrid molecular electronics 
integrated circuit 
International Technology Roadmap for 
Semiconductors 
isopolyanions 
metal-insulator-metal 
mono-molecular electronics 
monostable bistable transition logic element 
nanowires 
organic light emitting diode 
partial wave expansion method 
peak-to-valey ratio 
Personal Computer 
phase change memories 
post apply bake 
post exposure bake 
propylene glycaol methyl ether acetate 
quantum bits 
Quantum Cellular Automata 
 electrical 
 magnetic 
Randon Access Memory 
 dynamic 
Rapid Single Flux Quantum 
Read-Only Memory 
 Electrically Erasable Programmable 
Resonant Tunneling Diode 
Scanning Electron Microscope 
Scanning Tunneling Microspopy 
self-assembled monolayer 
Single Electron Transistor 

Συντομογραφία 
POM 
RTT 
MIBK 
IPA 
PVA 
PMMA 
πυκνωτής MOS 
Ge2Sb2Te5 ή GST 
CNT 
 MWCNT 
 SWCNT 
CVD 
EDF 
FET 
 CNTFET 
 MOSFET 
HPAn 
HME 
IC 
ITRS 
IPAn 
MIM 
MME 
MOBILE 
NW 
OLED 
PWEM 
PVR 
PC 
PCM 
PAB 
PEB 
PGMEA 
qubits 
QCA 
 EQCA 
 MQCA 
RAM 
 DRAM 
RSFQ 
ROM 
 E2PROM ή EEPROM 
RTD 
SEM 
STM 
SAM 
SET 
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