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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Прилади енергонезалежної пам’яті є важливою складовою 

сучасної мікро- та наноелектронної технології, яка динамічно розвивається 

останні десятиріччя. Стрімкий технологічний поступ людства пов'язаний зі 

збереженням, обробкою і передачею колосальних обсягів інформації, що 

вимагає пам’яті великих об’ємів, потужних компьютерів і швидкісних ліній 

передач інформації. Енергонезалежна пам'ять знайшла застосування практично 

в усіх сферах повсякденного життя і стала невід´ємною його частиною. 

Великий попит на цифрове зберігання даних є рушієм постійного розвитку 

технологій виготовлення пам´яті з метою збільшення об´ємів зберігання, 

швидкості обміну, мініатюризації та комерціалізації.  

Кремнієва технологія вже є традиційною в світі твердотільної 

мікроелектроніки, тому створення нових і розвиток існуючих приладів пам’яті 

базується саме на ній. Домінатором сучасної твердотільної енергонезалежної 

пам’яті є флеш (Flash) пам’ять, яка до тепер демонструвала можливість до 

масштабування, підвищення швидкодії та зменшення ціни. Проте, в даний час 

можливість до подальшого масштабування флеш пам'яті вичерпана через 

обмеження, які пов’язані із неможливістю зменшення товщини тунельного 

окису та необхідністю зменшення товщини плаваючого затвору.  

Нанокристалічна пам'ять є результатом еволюції стандартної флеш 

пам’яті, де збережені всі переваги і зроблені покращення для усунення 

недоліків останньої. Так заміна суцільного провідного плаваючого затвору 

масивом електрично не зв’язаних центрів (вузлів) покращує надійність приладу 

і дозволяє зменшити товщину тунельного діелектрика та шар плаваючого 

затвору. Малі розміри центрів зберігання заряду призводять до виникнення 

сильних локальних полів, що дозволяє забезпечити ефективний транспорт 

зарядів в діелектрику за меншої, у порівнянні з флеш-пам’ятю, напруги 

програмування. В приладах нанокристалічної пам’яті суттєву роль відіграють 

квантоворозмірні ефекти (пряме тунелювання, квантове обмеження) та 

кулонівська блокада. Проблеми, які обмежують широке застосування та 

комерціалізацію енергонезалежної нанокристалічної пам’яті, обумовлені 

недостатньою вивченістю фізичних явищ в нанорозмірних структурах: 

наночастинках, надтонких діелектричних шарах та ін. Необхідність детального 

вивчення електрофізичних властивостей, особливо процесів транспорту, 

захоплення і емісії заряду, в структурах енергонезалежної нанокристалічної 

пам’яті для подальшого їх розвитку вказує на актуальність теми даної 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводились у рамках виконання бюджетних тем Національної 

Академії Наук України:  Проект державної цільової науково-технічної 

програми “Нанотехнології та наноматеріали” № 3.5.1.21 “ «Розробка методів і 

комп’ютеризованного обладнання для електрофізичного діагностування 

елементів нанокристалічної пам’яті»”, номер державної реєстрації № 
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0110U005722, термін виконання 2012-2014 рр.; Бюджетна тема ІІІ-02-11. 

«Дослідження оптичних та електронних явищ в штучностворених однорідних і 

неоднорідних середовищах для розробки нових технологій оптоелектронного і 

мікросистемного приладобудування», номер державної реєстрації № 

0111U002373, термін виконання 2011-2015 рр.; Бюджетна тема 41-07-2012-2014 

«Розробка методів електричного і фотоелектричного діагностування 

нанорозмірних діелектричних (в тому числі з високою діелектричною 

проникливістю) та напівпровідникових шарів матеріалів IV групи (С, Si, SiC) і 

приладів на їх базі» номер державної реєстрації № 0112U002349, термін 

виконання 2012-2014 рр.; Бюджетна тeмa III-02-2016-2020 "Дослідження 

електронних і оптичних властивостей нанорозмірних плівок з вуглецю, 

кремнію та карбід кремнію на діелектрику для світловипромінювання, 

електронної емісії та нових наноелектронних приладів”, номер державної 

реєстрації № 0116U002606, термін виконання 2016-2020 рр. 

Мета і завдання дослідження. Необхідність розвитку і подолання 

описаних фізичних обмежень сучасних приладів пам’яті визначає предмет та 

мету дослідження. Метою даної роботи є дослідження процесів транспорту, 

захоплення і емісії заряду, що відбуваються в наноструктурованому 

діелектрику структур метал-діелектрик-кремній для розвитку приладів 

енергонезалежної пам’яті і побудова моделей фізичних процесів захоплення 

заряду в структурах нанокристалічної пам’яті.  

Для досягнення мети дисертаційної роботи вирішувались наступні 

наукові завдання: 

1. Розроблення експериментального обладнання для швидкісного 

вимірювання ємності МДН структур енергонезалежної пам’яті в імпульсному 

режимі та діагностичного програмного забезпечення для дослідження процесів 

захоплення і емісії заряду в діелектрику. 

2. Дослідження особливостей зарядового транспорту, захоплення і емісії 

заряду в структурах з одним і двома шарами нанокристалічних кластерів.  

3. Визначення механізмів транспорту заряду в діелектрику з кремнієвими та 

металічними нанокластерами в МДН структурах. 

4. Побудування фізичних моделей процесів зарядового транспорту, 

захоплення і емісії та визначення їх енергетичних характеристик. 

Об’єктами дослідження були: а) структури МДН pSi/SiO2(Si)/Al 

нанокристалічної пам’яті з одним та двома шарами нанокластерів Si в 

діелектрику (SiO2), утворених методом рекристалізації діелектрика; б) 

структури МДН з нанокомпозитними плівками SiOx(Si), SiOx(Si, Fe), що містять 

нанокластери Si та Fe. 

Предметом дослідження були електрофізичні властивості елементів 

нанокристалічної пам’яті та механізми електронного транспорту в цих 

структурах, що відповідають за ефект електричної пам’яті.  

Методи дослідження: Для експериментального дослідження процесів 

транспорту, захоплення і емісії заряду в наноструктурованому діелектрику 

використовуються виміри вольт-амперних та вольт-фарадних характеристик у 
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діапазоні температур від рідкого азоту до 400ºС, виміри специфічних для 

приладів пам´яті імпульсних ємнісних та струмових характеристик. Як 

додаткові використовувалися методи: профілометрія, трансмісійна електронна 

мікроскопія, скануючи електронна мікроскопія, ІЧ-спектроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше продемонстровано можливість уніполярного програмування 

приладів нанокристалічної пам’яті, яке пов’язане виключно з малими 

розмірами нанокристалітів і локальним підсиленням електричного поля у 

нанокристаліті.  

Показано, що у структурах з шаром кремнієвих нанокристалітів у 

діелектрику однорідно локалізується позитивний заряд, який можна розглядати 

як фіксований заряд. Прикладання до затвору позитивної напруги призводить 

до інжекції електронів з підкладки у діелектрик, які локалізуються в пастках 

заряду біля нанокластерів, що інтегрально перекомпенсовує вихідний 

позитивний заряд у діелектрику. 

Вперше показано, що в структурах з одним шаром нанокластерів процес 

зберігання заряду не може бути описаним суперпозицією незалежних процесів 

стікання заряду, а складається з взаємозалежних процесів; було запропоновано 

3-стадійну модель стікання заряду, яка базується на існуванні в діелектрику 

зарядів обох знаків і присутності взаємозалежних процесів. 

Встановлено, що двошаровий нанокристалічний плаваючий затвор 

ефективно забезпечує блокування накопиченого заряду від стікання.  

Вперше визначено енергетичні характеристики структур 

нанокристалічної пам’яті з одним і двома шарами нанокристалів та побудовані 

енергетичні зонні діаграми.  

Розроблені методи діагностики МДН структур енергонезалежної пам’яті, 

які дозволяють визначати механізм зарядового транспорту, динамічні, 

релаксаційні та енергетичні характеристики приладів. 

Вперше виявлено від’ємну ємність в структурах з плівкою SiOx(Si, Fe) та 

показано, що імпеданс має індуктивний характер до частоти  1 МГц, що 

дозволяє запропонувати таку структуру для створення мікроелектронного 

генератора частоти за допомогою КМОН технології. 

Виявлено чіткий гістерезис С-V характеристик як у випадку плівок 

SiOx(Si), так і у випадку плівок SiOx(Si, Fe), що свідчить про накопичення та 

емісію заряду з нанокристалів. Більша величина вікна пам’яті МДН структур з 

плівками SiOx(Si, Fe) обумовлена особливостями енергетичної зонної діаграми 

та більшою густиною пасток заряду у випадку Fe нанокластерів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Розроблені методи діагностики МДН структур енергонезалежної 

нанокристалічної пам´яті, які враховують фізичні особливості таких приладів і 

можуть застосовуватись в науково-дослідних лабораторіях і електронній 

промисловості для характеризації приладів пам’яті.  

2. Побудований і протестований прототип модульної компьютеризованої 

експериментальної установки для дослідження приладів пам’яті зарядового 
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типу за допомогою ємнісних вимірювань. Показана можливість оснащувати 

установку доступним апаратним забезпеченням і керувати такими модулями 

програмно, що забезпечує велику гнучкість налаштування системи до 

конкретного типу пам’яті.  

3. Встановлений механізм електронного транспорту в структурах 

нанокристалічної енергонезалежної памяті з одним та двома шарами 

нанокластерів (pSi-SiO2-Sinc-SiO2-Al та pSi-SiO2-Sinc-SiO2-Sinc-SiO2-Al), що 

може бути основою для подальших досліджень та розробок нанокристалічної 

пам’яті, в тому числі багаторівневої і одноелектронної.  

4. Досліджене і проаналізоване явище уніполярної перезарядки стуктур 

нанокристалічної пам’яті, яке дозволяє зменшити площу кінцевого приладу за 

рахунок виключення модуля зарядової накачки (charge pump) із електричної 

схеми.  

Особистий внесок здобувача полягає в розробці експериментальних 

методів, створенні модулів компьютеризованої експериментальної установки, 

написання програмного забезпечення виконання експерименту в середовищі 

розробки NI LabView, отриманні представлених у дисертації наукових 

результатів, в обговоренні задач та результатів досліджень, постановці та 

проведенні експериментів. Проводив дослідження електрофізичних 

характеристик структур нанокристалічної пам’яті з одним і двома шарами 

нанокластерів в діелектрику [3, 4]. У роботах [7 - 9] дисертант навів результати 

експерименту і обговорення досліджень впливу біполярного та уніполярного 

програмування на характеристики приладів пам’яті, а в роботах [1, 2, 25] 

результати досліджень накопичення заряду та електронного транспорту в 

структурах з діелектриком, що містять нанокристали кремнію та металу. 

Виконував експерименти з визначення параметрів ширини вікна пам’яті, часу 

зберігання та швидкості програмування при різних фіксованих [4, 11 - 24]. У 

роботах [5, 6] описано створену дисертантом експериментальна установка і 

пояснені особливості її роботи. Разом з науковим керівником здобувач брав 

активну участь в обговоренні та інтерпретації експериментальних результатів, а 

також у написанні всіх наукових робіт. 

Публікація та апробація результатів. Основні результати дисертації 

викладені в 25 роботах, опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних 

журналах та збірниках матеріалів міжнародних і вітчизняних конференцій; 6 

робіт опубліковано в реферованих фахових журналах та збірниках наукових 

праць, 1 розділ у колективній монографії, 1 патент, 17 – у тезах конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та двох додатків. 

Дисертаційна робота містить 189 сторінок машинописного тексту, з них 174 

сторінки основного тексту, 94 рисунки, 4 таблиці, вміщених у текст та список 

використаних джерел із 140 найменувань на 16 сторінках.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі наведено актуальність досліджень, показано, що тема дисертації 

знаходиться у тісному зв’язку з дослідження у галузі фізики напівпровідників і 

діелектриків та нанотехнологій, поставлено мету та завдання роботи, визначено 

об’єкт та предмет дослідження роботи, а також зазначено новизну та практичну 

цінність отриманих результатів, надається інформація щодо особистого внеску 

здобувача, надається перелік статей та тез наукових доповідей, надрукованих у 

співавторстві, наводяться дані про апробацію результатів дисертації, публікації, 

структуру роботи. 

Розділ 1 “Фізичні принципи роботи елементів пам’яті на базі МДН 

структур з нанорозмірими та наноструктурованими діелектриками” присвячено 

огляду літературних джерел, який включає в себе питання, пов’язані з фізикою 

роботи елементів енергонезалежної флеш та нанокристалічної пам’яті.  

В результаті огляду та аналізу літературних джерел встановлено, що 

основним механізмом перенесення заряду в елементах флеш та 

нанокристалічної пам’яті є тунелювання. В залежності від параметрів 

тунельного та контрольного оксидів можливе тунелювання Фаулера-

Нордгейма, пряме тунелювання, тунелювання через оксид підсилене 

дефектами, інжекція гарячих електронів та інжекція з витоку транзистора. 

Проаналізовані фізичні та технологічні трудності при реалізації 

енергонезалежної флеш пам’яті, серед яких є відносно велика товщина 

тунельного оксиду для забезпечення зменшення стікання заряду, що в свою 

чергу призводить до збільшення напруги імпульсів запису/стирання заряду, і, 

як результат, до генерації струмів витоку, росту енергоспоживання, що 

обмежує подальше масштабування елементів. При створенні нанокристалічної 

пам’яті, головною ідеєю є підвищення імунітету тунельного оксиду до генерації 

дефектів і каналів стікання заряду через ці дефекти. Вимоги до товщини і якості 

тунельного оксиду стають менш жорсткими, що дозволяє продовжити 

подальше масштабування. 

На основі аналізу літературних даних продемонстровані фізичні процеси, 

які протікають в елементах енергонезалежної нанокристалічної пам’яті та 

доведені переваги нанокристалічної пам’яті над елементами звичайної флеш 

пам’яті з суцільним плаваючим затвором. Розглянуті та детально 

проаналізовані нові фізичні принципи роботи елементів нанокристалічної 

пам’яті (NCM ) і показано, що у випадку NCM необхідно враховувати вплив 

ефектів квантового обмеження, кулонівської блокади та одноелектронного 

тунелювання, які впливають на процеси переносу заряду. Наводиться огляд та 

аналіз фізичних явищ, які протікають в елементах нанокристалічної пам’яті. З 

огляду літературних даних слідує, що механізми електронного транспорту при 

процесах зарядки, розрядки та стікання заряду в елементах енергонезалежної 

нанокристалічної пам’яті ще недостатньо вивчені і потребують подальших 

досліджень, що дозволить зробити якісно новий крок в створенні NCM. 
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Матеріал розділу 2 “Експериментальна установка та експериментальні 

методики” роботи містить детальний опис створеної оригінальної 

експериментальнї установки для досліджень процесів транспорту, захоплення 

та емісії зарядів за допомогою вимірів вольт-фарадних характеристик. Наведені 

розроблені методи дослідження елементів нанокристалічної пам’яті, а саме 

метод формування вікна пам’яті, метод динаміки накопичення та стирання 

заряду, метод дослідження зберігання накопиченого заряду. Запропонований 

спосіб уніполярної перезарядки елементів пам’яті.  

В основу функціонування спеціалізованої експериментальної установки 

закладено можливість встановлювати електричне поле в діелектрику 

досліджуваного зразка і вимірювати зміну зарядового стану, як результат 

прикладання поля. Зміну зарядового стану реєструє високошвидкісний 

вимірювач ємності досліджуваного зразка. Експериментальна система 

обладнана блоком термостабілізації та освітлювачем, які встановлюють 

зовнішні впливи під час проведення експерименту. Наявність освітлення під 

час вимірів забезпечує генерацію електронно-діркових пар і, таким чином, дає 

можливість проводити дослідження електронних процесів на варакторних 

структурах. Створена експериментальна установка має модульну будову і 

поєднує швидкісну генерацію програмуючих електричних імпульсів в 

широкому діапазоні напруг разом з високошвидкісним вимірюванням ємності 

досліджуваного зразка.   

Використання варакторів для досліджень дозволяє скоротити час і 

матеріальні витрати необхідні для створення приладу. Саме тому, використання 

методу ВФХ є бажаним для дослідження фізичних процесів і характеризації 

приладів нанокристалічної енергонезалежної пам’яті на ранніх етапах 

створення приладів.  

В даному розділі  

описаний експресний 

метод послідовних 

наближень для 

дослідження фізичних 

процесів в елементах 

нанокристалічної пам’яті. 

Основними перевагами 

методу є малий час 

вимірювання, компактний 

масив точок та зменшення 

впливу процесу 

вимірювання на стан 

досліджуваного зразка. 

Розроблений та адаптований оригінальний метод формування вікна пам’яті 

(рис. 1) дозволяє визначити оптимальні режими роботи приладів пам’яті, 

прослідкувати їх деградацію з часом та виявити фізичні процеси, які 

відбуваються під час операцій програмування пам’яті. 

 
Рис. 1. Схематичне зображення реалізації 

методу досліджень формування вікна пам’яті. 

На вставці приведені можливі варіанти 

послідовності прикладання імпульсів 

запису/стирання. 
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У розділі 3 “Фізика процесів зарядового транспорту в структурах пам’яті 

з одним шаром нанокластерів” наведені результати експериментальних 

досліджень процесів електронного транспорту, захоплення та емісії заряду в 

структурах з одним шаром кремнієвих нанокластерів. Отримано ряд параметрів 

структур (залягання енергетичних рівнів, густина заряду, сталі часу релаксації), 

що дало змогу побудувати їх енергетичну зонну діаграму. Наведена 

оригінальна модель для опису процесу релаксації заряду в елементах 

нанокристалічної пам’яті та продемонстровані переваги даних структур в 

результаті підсилення електричного поля на нанокристалах кремнію.  

Запропоновано і досліджено процес захоплення та стирання заряду з 

нанокластерів імпульсами 

однієї полярності 

(уніполярний режим) та 

встановлені особливості 

електронних процесів, які 

при цьому протікають (рис. 

2). 

Встановлено, що 

релаксація вікна пам’яті з 

часом (стікання заряду) 

при записі/стиранні 

імпульсами однієї 

полярності є більш 

повільною (довший час 

зберігання) ніж при 

записі/стиранні 

різнополярними 

імпульсами.  

Найбільшу цікавість 

викликає верхня серія 

графіків на рис. 3, яка 

ілюструє релаксацію 

негативного заряду, який 

проходить у дві стадії. Процеси стікання заряду в нанокристалічній NVM є 

взаємозалежні. Частини кривої релаксації по обидві сторони від місця перегину 

описують швидку і повільну ділянку релаксаційного процесу.  

Запропонована фізична модель (рис. 4) для пояснення особливостей 

процесу стікання заряду з нанокластерів. В моделі допускається, що після 

подачі додатного електричного зміщення на затвор в діелектрику NVM 

структури накопичені два типи зарядів: від’ємний, локалізований в 

нанокристалах та поверхневих станах на границі оксид-нанокристал в площині 

поблизу інтерфейсу підкладинка Si-SiO2 та додатній локалізований глибше в 

шарі оксиду на границі розділу нанокристал-верхній шар оксиду поблизу 

металевого затвору. Процес розрядки відбувається у три стадії: етап швидкої 

 

 
Рис. 2. Залежність напруги плоских зон при 

записі/стиранні заряду і вікна пам’яті в біполярному 

(а) та уніполярному (b) режимах. 
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релаксації, проміжний етап та етап повільної релаксації. Запропонований 

математичний опис даних процесів на основі моделі взаємопов’язаних 

експонент. 

Визначено енергію активації зарядових пасток. У випадку структур з 

одним шаром нанокластерів енергія активації становить 0,20 еВ. На основі 

отриманих 

експериментальних даних та 

проведених розрахунків 

побудована енергетична 

зонна діаграма структур з 

одним шаром нанокластерів 

Встановлено, що у випадку 

структур з одним шаром 

нанокластерів кремнію 

запис та стирання заряду 

відбувається при нижчих 

напругах, ніж у структурах 

звичайної флеш пам’яті. Для 

пояснення цього факту 

запропонована фізична 

модель, яка враховує у 

випадку елементів з 

нанокластерами реалізацію 

режиму прямого тунелювання 

замість тунелювання Фаулера-

Нордгейма та підсилення 

електричного поля на 

нанокластерах кремнію.  

У розділі 4 “Фізика 

процесів зарядового транспорту 

в структурах пам’яті з двома 

шарами нанокластерів” роботи 

наведені результати 

експериментальних досліджень 

процесів електронного 

транспорту, захоплення та емісії 

заряду в структурах з двома 

шарами кремнієвих 

нанокластерів. Встановлено 

особливості протікання процесів 

в порівнянні зі структурами з 

одним шаром нанокластерів, 

визначені ряд характерних параметрів та побудована енергетична зонна 

діаграма структур з двома шарами нанокластерів. 

  
Рис. 3. Графік залежності напруги плоских зон 

від часу для процесу збереження заряду на 

структурі з одним шаром нанокластером в 

оксиді. Параметри зберігання однакові. Імпульси 

запису - +5 В 80 мс, імпульси стирання- -10 В 480 

мс. Крива 1 – апроксимація двома  експонентами. 

 
Рис. 4. Ілюстрація процесів релаксації 

заряду на основі моделі взаємопов’язаних 

експонент. 
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Показано, що уніполярна перезарядка при накопиченні та стиранні заряду 

структур з двома шарами нанокристалів дозволяє збільшити напругу до пробою 

підзатворного діелектрика (з 13 В до 15 В). Процес програмування 

одношарових та двошарових структур пам’яті має схожий характер, що 

свідчить про однакову природу фізичних процесів, а саме, інжекцію електронів 

з підкладинки в рівні пов’язані з нанокластерами або дефектні рівні в їх околі. 

Накопичення та стирання 

заряду в структурах з двома шарами 

нанокластерів відбувається значно 

швидше в порівнянні зі 

структурами з одним шаром 

нанокластерів. Встановлено, що 

залежності зберігання (стікання) 

заряду в структурах з двома шарами 

нанокластерів в оксиді значно 

відрізняються від таких 

залежностей одношарових 

структур, що свідчить про дію 

різних механізмів релаксації. Вплив 

потенціалу на затворі на стікання 

(зберігання) заряду (рис. 5) 

дозволяє змоделювати вплив 

роботи виходу матеріалу затвору: 

зразки пам’яті з матеріалом затвору з вищою роботою виходу демонструють 

помітно більшу ширину вікна пам’яті.  

  Для обох типів зарядки (біполярної та уніполярної) спостерігається 

значно повільніше змикання вікна пам’яті структур з двома шарами 

нанокластерів в порівнянні зі структурами з одним шаром нанокластерів. У 

випадку уніполярної зарядки двошарового зразка вікно пам’яті навіть не має 

тенденції до змикання за час виконання експерименту. Запропонована фізична 

модель для пояснення стабільності вікна пам’яті з часом при уніполярній 

зарядці/розрядці, яка базується на наявності двох заряджених площин 

нанокластерів і їх взаємним впливом. Встановлено наявність та визначено дві 

енергії активації при стіканні заряду при різних температурах в структурах з 

двома шарами нанокластерів. 

На основі отриманих експериментальних даних та проведених 

розрахунків побудована енергетична зонна діаграма структур з двома шарами 

нанокластерів (рис. 6) та встановлено енергетичне положення центрів 

захоплення заряду,- 0,19 еВ та 0, 49 еВ. 

Розділ 5 “Нанокомпозитні плівки з нанокристалами кремнію та металів 

як середовище для накопичення та зберігання заряду” роботи присвячено 

дослідженню електронного транспорту в структурах, що містять нанокристали 

кремнію і нанокристали кремнію та заліза при постійному та змінному струмах. 

Встановлені механізми електронного транспорту в залежності від напруженості  

  
Рис. 5. Залежності релаксації напруги 

плоских зон від часу для структур з 

двома шарами нанокластерів. Параметр – 

напруга зберігання на затворі (0-0,8 В). 

Імпульс запису – +10 В, стирання- -14 В. 
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електричного поля та температури і 

визначено енергетичне залягання 

пасток та їх концентрацію.  

В композиційних плівках 

SiOx(Si) та SiOx(Si, Fe) 

спостерігається ступенева 

залежність адміттанса від частоти 

типу закону Мотта для стрибкової 

провідності на змінному струмі. В 

плівках з включеннями металу 

залежність провідності від частоти 

змінного струму змінюється не 

суттєво до 20 КГц. Починаючи з 

частоти більше 20 КГц і до ~1МГц 

спостерігається степенева залежність 

провідності mfG ~ де m~0,49-0,52. 

Виявлено еффекти від’ємної ємності (індуктивності) в структурах з плівками 

SiOx(Si, Fe). Структури з плівкою SiOx(Si, Fe) мають індуктивний характер 

поведінки (від’ємна ємність) до частоти 1 МГц, а при більших частотах 

проявляється ємнісний характер поведінки (рис. 7). Плівки SiOx(Si, Fe) можуть 

бути використані в якості плівкової індуктивності в високочастотних 

електронних схемах.  

Відпал композиційних плівок SiOx(Si, Fe) при температурах 773 - 873 К 

на повітрі приводить до появи та переважання в реактивній частині адміттанса 

індуктивного вкладу над ємнісним 

при низьких частотах.  

Вcтановлено значно більше 

накопичення заряду в структурах з 

плівкою SiOx(Si, Fe), що містить нанокристали кремнію та заліза, в порівнянні з 

  
Рис. 6. Енергетична зонна діаграма 

структур з двома шарами нанокристалів. 

 

  
Рис. 8. Високочастотні C-V 

характеристики МДН структур з 

плівкою SiOx(Si) (a) та SiOx(Si, Fe) (б) та 

відповідні енергетичні зонні діаграми з 

нанокристалами кремнію (а) та кремнію 

і металу (б) між тунельним та 

контрольним окислом. 

  
Рис. 7. Залежність реактивної 

складової опору плівки SiOx(Si, Fe) 

від частоти.  

 



11 

 

плівкою SiOx(Si), що містить лише нанокристали кремнію. Більша величина 

вікна пам’яті МДН структур з плівками SiOx(Si, Fe) обумовлена особливостями 

енергетичної зонної діаграми та більшою густиною доступних станів у випадку 

Fe нанокластерів (рис. 8).  

Даний результат свідчить про перспективність подальшого розвитку 

металевої нанокристалічної пам’яті.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Вперше продемонстровано можливість реалізації уніполярного 

програмування приладів нанокристалічної пам’яті, яке включає в себе 

захоплення електронів на пастки заряду навколо кремнієвого нанокристаліту з 

наступною емісією заряду з нанокластерів під час збільшення електричного 

поля у діелектрику. Ефект пов’язаний виключно з малими розмірами 

нанокристала і значним локальним підсиленням електричного поля на ньому.  

2. Показано, що у структурах з шаром кремнієвих нанокристалітів у 

діелектрику однорідно локалізується позитивний заряд, який можна розглядати 

як фіксований заряд. Крім того, прикладання до затвору позитивної напруги 

призводить до інжекції електронів з підкладки у діелектрик, які локалізуються в 

пастках заряду біля нанокластерів, що інтегрально перекомпенсовує вихідний 

позитивний заряд у діелектрику. 

3. Було показано, що в структурах з одним шаром нанокластерів процес 

зберігання заряду не може бути описаний суперпозицією незалежних процесів 

стікання заряду, а складається з взаємозалежних процесів; було запропоновано 

3-стадійну модель стікання заряду, яка базується на існуванні в діелектрику 

зарядів обох знаків і присутності взаємозалежних процесів стікання заряду в 

затворний електрод і кремнієву підкладку. 

4. Встановлено, що двошаровий нанокристалічнмий плаваючий затвор з 

більшими розмірами нанокластерів у внутрішньому шарі ефективно забезпечує 

блокування накопиченого заряду від стікання, що пов’язане з кулонівською 

блокадою і розмірним квантовим ефектом - збільшенням ефективної 

забороненої зони у кремнієвих нанокластерів малих розмірів порівняно з 

ефективною забороненою зоною у кремнієвих нанокластерів із збільшеними 

розмірами. 

5. Визначено енергетичні характеристики структур нанокристалічної 

пам’яті з одним і двома шарами нанокристалів та побудовані енергетичні зонні 

діаграми. Показано, що пастки електронів, які локалізовані на межі поділу 

SiOX/нк-Si біля малих нанокластерів (3 нм) мають енергетичне залягання 0,20 

еВ нижче дна зони провідності кремнієвої підкладки, тоді як пастки електронів 

локалізованих біля великих нанокластерів (5 нм) мають енергетичне залягання 

0,49 еВ. 

6. Розроблені методи діагностики МДН структур енергонезалежної 

пам’яті, які дозволяють визначати механізм зарядового транспорту, динамічні, 

релаксаційні та енергетичні характеристики приладів. 
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7. Розроблено модульне комп’ютеризоване обладнання для швидкісних 

ємнісних вимірювань МДН приладів енергонезалежної пам’яті. 

8. Вперше виявлено від’ємну ємність в структурах з плівкою SiOx(Si, Fe) 

та показано, що імпеданс має індуктивний характер до частоти  1 МГц, що 

дозволяє запропонувати досліджену структуру в якості плівкової індуктивності 

при створенні мікроелектронного генератора частоти за допомогою КМОН 

технології. 

9. Виявлено чіткий гістерезис С-V характеристик як у випадку плівок 

SiOx(Si), так і у випадку плівок SiOx(Si, Fe), що свідчить про накопичення та 

стирання заряду з нанокристалів. Більша величина вікна пам’яті МДН структур 

з плівками SiOx(Si, Fe) обумовлена особливостями енергетичної зонної 

діаграми та більшою густиною доступних станів у випадку Fe нанокластерів. 
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АНОТАЦІЯ 

Євтух В.А. Процеси транспорту, захоплення і емісії заряду в 

наноструктурованому діелектрику структур метал-діелектрик-кремній - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і 

діелектриків. – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –– 

Київ, 2019. 

Дисертація присвячена експериментальному дослідженню електронних 

процесів переносу заряду в наноструктурованому діелектрику, що містить 

нановключення кремнію. Була розроблена та виготовлена унікальна установка 

для вимірів вольт-фарадних характеристик та використано ряд оригінальних 

методів вимірів та обробки результатів.  
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Вперше продемонстровано можливість уніполярного програмування 

приладів нанокристалічної пам’яті, яке пов’язане виключно з малими 

розмірами нанокристалітів і локальним підсиленням електричного поля у 

нанокристаліті. Було запропоновано 3-стадійну модель стікання заряду, яка 

базується на існуванні в діелектрику зарядів обох знаків і присутності 

взаємозалежних процесів. Встановлено, що двошаровий нанокристалічний 

плаваючий затвор ефективно забезпечує блокування накопиченого заряду від 

стікання. Визначено енергетичні характеристики структур нанокристалічної 

пам’яті з одним і двома шарами нанокристалів та побудовані енергетичні зонні 

діаграми.  

Встановлені механізми електронного транспорту в залежності від 

напруженості електричного поля та температури в структурах, що містять 

нанокристали кремнію і нанокристали кремнію та заліза при постійному та 

змінному струмах  і визначено енергетичне залягання пасток та їх 

концентрацію. Вперше показано, що імпеданс структур з плівкою SiOx(Si,Fe) 

має індуктивний характер до частоти  1 МГц.  

Ключові слова: електронний транспорт, захоплення та емісія заряду, 

метод вольт-фарадних характеристик, нанокластери, кремній, нанокристалічна 

пам’ять. 

 

АННОТАЦИЯ 

Евтух В.А. Процессы транспорта, захвата и эмиссии заряда в 

наноструктурированном диэлектрике структур металл-диэлектрик-кремний - 

Квалификационная научная раблта на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.10 - физика полупроводников и 

диэлектриков. - Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН 

Украины. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. - 

Киев, 2019. 

Диссертация посвящена экспериментальному исследованию электронных 

процессов переноса заряда в наноструктурированном диэлектрике, содержащем 

нановключення кремния. Была разработана и изготовлена уникальная 

установка для измерений вольт-фарадных характеристик и использован ряд 

оригинальных методов измерений и обработки результатов.  

Впервые продемонстрирована возможность униполярного 

программирования приборов нанокристаллической памяти, связанное 

исключительно с малыми размерами нанокристаллитов и локальным усилением 

электрического поля в нанокристаллитах. Была предложено 3-стадийная модель 

стекания заряда, основанная на существовании в диэлектрике зарядов обоих 

знаков и присутствия взаимосвязанных процессов. Установлено, что 

двухслойный нанокристаллический плавающий затвор эффективно 

обеспечивает блокировку накопленного заряда от стекания. Определены 

энергетические характеристики структур нанокристаллической памяти с одним 
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и двумя слоями нанокристаллов и построены энергетические зонные 

диаграммы. 

Определены механизмы электронного транспорта в зависимости от 

напряженности электрического поля и температуры и определено 

энергетическое залегание ловушек и их концентрация. Впервые показано, что 

импеданс структур с пленкой SiOx(Si, Fe) имеет индуктивный характер до 

частот  1 МГц.  

Ключевые слова: электронный транспорт, захват и эмиссия заряда, 

метод вольт-фарадных характеристик, нанокластеры, кремний, 

нанокристаллических память. 

 

ABSTRACT 

Ievtukh V. Charge transport, capture and emission processes in 

nanostructured insulator of metal-insulator-silicon structures. – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of physical and mathematical sciences. 

Specialty - 01.04.10 "Physics of semiconductors and dielectrics". - V.E. Lashkaryov 

Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the experimental study of electronic processes of 

charge transport in the nanostructured insulator containing the silicon nanoclusters. 

The aim of the work is to study the transport, capture and emission processes of the 

charge occurring in the nanostructured dielectric of metal-dielectric-silicon structures 

for the development of non-volatile memory devices and the construction of models 

of the charge-capture physical processes in nanocrystal memory structures. The 

importance of this work is caused the wide application and development of non-

volatile memory devices. Nanocrystalline memory is the result of the evolution of 

standard flash memory, which eliminates the disadvantages of the latter. Replacing 

the continuous solid floating gate with the array of electrically unconnected centers 

(nodes) improves the reliability of the device and allows us to reduce the thickness of 

the tunnel dielectric and the floating gate layer. However, there remain a number of 

unresolved problems associated with physical processes in structures with silicon 

nanocrystals. Therefore, there is a need for the detailed study of the electrophysical 

properties, especially transport, capture and emission processes of the charge in the 

structures of non-volatile nanocrystal memory for their further development. The 

object of the research in the work are: a) MIS pSi / SiO2(Si) / Al structures of the 

nanocrystalline memory with one and two layers of Si nanoclusters in the SiO2 

dielectric; b) MIS structures with nanocomposite SiOx(Si), SiOx(Si, Fe) films 

containing Si and Fe nanoclusters.  

For the experimental study of the transport, capture and emission processes of 

the charge occurring in a nanostructured insulator of metal-dielectric-silicon 

structures, the unique installation for measurements of the capacitance-voltage 

characteristics was developed and manufactured, and the number of original methods 

for the measurement and processing of the results were used, namely: the method of 

successive approximations, the method of the memory window formation in the 
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bipolar and unipolar modes, the method of dynamics of accumulation and erasure of 

the charge, the method for studying the storage of accumulated charge. 

For the first time, the possibility of unipolar programming of nanocrystalline 

memory devices, which is associated exclusively with small nanocrystal sizes and 

local enhancement of the electric field in nanocrystal, was demonstrated. The 3-stage 

model of the charge leakage was proposed, which is based on the existence of both 

signs charges in the insulator and the presence of interconnected processes. It is 

established that the two-layer nanocrystalline floating gate effectively provides 

blocking of accumulated charge from decay. The energy characteristics of 

nanocrystalline memory structures with one and two layers of nanocrystals are 

determined and energy band diagrams are constructed. 

The last chapter of the work is devoted to the study of electronic transport in 

structures containing silicon nanocrystals and silicon and iron nanocrystals at 

constant and alternating currents. The mechanisms of electronic transport have been 

established, depending on the electric field and temperature, and the energy positions 

of traps and their concentration were determined. It has been shown for the first time 

that the impedance of structures with a SiOx(Si, Fe) film has the inductive character 

up to the frequency of 1 MHz, which allows us to offer such structure as film 

inductor in high frequency devices. The clear hysteresis of С-V characteristics was 

found, both in the case of SiOx(Si) films, and in the case of SiOx(Si, Fe) films, which 

indicates the accumulation and erase of charge from the nanocrystals. The larger 

value of the memory window of MIS structures with SiOx(Si, Fe) films is due to the 

features of the energy band diagram and the higher available electron state density in 

the case of Fe nanoclusters. 

Keywords: electron transport, capture and emission of the charge, capacitance-

voltage method, nanoclusters, silicon, nanocrystal memory.  


