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Дисертація присвячена експериментальному дослідженню електронних 

процесів переносу заряду в наноструктурованому діелектрику, що містить 

нановключення кремнію. Метою дисертаційної 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. 

Актуальність даної роботи пояснюється широким застосуванням і розвитком 

приладів енергонезалежної пам’яті. Нанокристалічна пам'ять є результатом 

еволюції стандартної флеш пам’яті, яка усуває недоліки останньої. 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. Разом з тим залишається 

ряд невирішений проблем зв’язаних з фізичними процесами в структурах з 

нанокристалами кремнію. Тому існує необхідність детального вивчення 

електрофізичних властивостей, особливо процесів транспорту, захоплення і 

емісії заряду, в структурах енергонезалежної нанокристалічної пам’яті для 

подальшого їх розвитку. Об’єктом дослідження у роботі є: а) структури МДН 

pSi/SiO2(Si)/Al нанокристалічної пам’яті з одним та двома шарами 

нанокластерів Si в діелектрику SiO2 утворених методом рекристалізації 
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діелектрика; б) структури МДН з нанокомпозитними плівками SiOx(Si), SiOx(Si, 

Fe), що містять нанокластери Si та Fe. Предметом дослідження є електрофізичні 

властивості елементів нанокристалічної пам’яті та механізми електронного 

транспорту в цих структурах, що відповідають за ефект пам’яті. 

Для експериментального дослідження процесів транспорту, захоплення і 

емісії заряду, що відбуваються в наноструктурованому діелектрику структур 

метал-діелектрик-кремній була розроблена та виготовлена унікальна установка 

для вимірів вольт-фарадних характеристик та використано ряд оригінальних 

методів вимірів та обробки результатів, а саме: метод послідовних наближень, 

метод формування вікна пам’яті в біполярному та уніполярному режимах, 

метод динаміки накопичення та стирання заряду, метод дослідження зберігання 

накопиченого заряду.   

У роботі проведено огляд та аналіз інформації з літературних джерел 

пов’язаної з механізмами електронного та діркового транспорту в елементах 

енергонезалежної флеш та нанокристалічної пам’яті. 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 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. Визначено енергетичні 

характеристики структур нанокристалічної пам’яті з одним і двома шарами 

нанокристалів та побудовані енергетичні зонні діаграми.  

Останній розділ роботи присвячений дослідженню електронного 

транспорту в структурах, що містять нанокристали кремнію і нанокристали 

кремнію та заліза при постійному та змінному струмах. Встановлені механізми 
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електронного транспорту в залежності від напруженості електричного поля та 

температури 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, 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 

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. 

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 таких приладів пам’яті. Встановлений 

механізм електронного транспорту в структурах нанокристалічної 

енергонезалежної пам’яті 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, в тому числі 

багаторівневої і одноелектронної пам’яті. Досліджене і проаналізоване явище 

уніполярної перезарядки стуктур нанокристалічної пам’яті дозволяє зменшити 

площу кінцевого приладу за рахунок виключення модуля зарядової накачки 

(charge pump) із електричної схеми.  

Ключові слова: електронний транспорт, захоплення та емісія заряду, 

метод вольт-фарадних характеристик, нанокластери, кремній, нанокристалічна 

пам’ять. 

ABSTRACT 

Ievtukh V. Charge transport, capture and emission processes in 

nanostructured insulator of metal-insulator-silicon structures. – Manuscript. 
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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 formed by the method of recrystallization of the dielectric; b) MIS 

structures with nanocomposite SiOx(Si), SiOx(Si, Fe) films containing Si and Fe 

nanoclusters. The subject of the study is the electrophysical properties of elements of 

the nanocrystalline memory and the mechanisms of electronic transport in these 

structures responsible for the memory effect. 

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 
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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 

bipolar and unipolar modes, the method of dynamics of accumulation and erasureof 

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

The work reviews and analyzes the information from literary sources related to 

the mechanisms of electron and hole transport in the elements of non-volatile flash 

and nanocrystalline memory. 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. It has been shown that in the structure with a single 

layer of nanoclusters, the charge storage process can not be described by the 

superposition of independent processes of charge relaxation, but consists of 

interrelated processes; the 3-stage model of drainage of the charge 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 for the creation 

of the microelectronic generator using the CMOS technology. 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 
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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. 

The developed methods for the diagnostics of MIS structures of non-volatile 

nanocrystalline memory, which take into account the physical characteristics of such 

devices, can be applied in research laboratories and electronic industry for the 

characterization of such devices. The mechanism of electronic transport in the 

structures of nanocrystalline nonvolatile memory with one and two layers of 

nanoclusters (pSi-SiO2-Sinc-SiO2-Al and pSi-SiO2-Sinc-SiO2-Sinc-SiO2-Al) was 

established, which can be the basis for further researches and developments of 

nanocrystalline, including multilevel and single-electron memory. The investigated 

and analyzed phenomenon of unipolar recharging of nanocrystalline memory 

structures can reduce the area of the final device by eliminating the charge pump 

modul from the electrical circuit. 

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

voltage method, nanoclusters, silicon, nanocrystal memory.  
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Перелік умовних позначень 

 

AC – змінний струм (Alternative Current); 

ВАХ –вольт-амперна характеристика; 

ВФХ - вольт-фарадна характеристика; 

C-V – вольт-фарадні (Сapacitance-Voltage); 

СОПЗ – струми обмежені просторовим зарядом (Space charge limited curents); 

High-K – діелектрик з високою діелектричною проникністю; 

F-N – Фаулер-Нордгейм (Fowler-Nordheim); 

FG – плаваючий затвор (floating gate); 

LP CVD –хімічне осадження з парогазової фази при низькому тиску (Low 

Pressure Chemical Vapor Deposition); 

МДН – Метал-Діелектрик-Напівпровідник; 

МОН – Метал-Оксид-Напівпровідник; 

МДК - Метал-Діелектрик-Кремній; 

MOSFET – МОН польовий транзистор (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect 

Transistor; 

NVM – енергонезалежна пам’ять (non-volatile memory); 

NCM – нанокристалічна пам’ять (nanocrystalline memory); 

ОПЗ – область просторового заряду; 

SEM – одно електронна пам’ять (Single Electron Memory);  

Si-НК – кремнієві нанокристали; 

SILC – струми витоку індуковані стресом (Stress Indused Leakage Currents); 

SAR - метод послідовних наближень (Successive Approximation); 

Виб/с – вибірки в секунду; 

кВиб/с – кіловибірки в секунду; 

ПК – персональний комп’ютер. 
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ВСТУП 

 

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 
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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:  

1. 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 № 

0110U005722, термін виконання 2012-2014 рр.;  

2. 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.; 

3. 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.;  

4. 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. 
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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 посягнення 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. 

Для досягнення поставленої мети застосовувались такі методи 

дослідження: 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.  

1. Вперше продемонстровано можливість уніполярного програмування 

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

розмірами нанокристалітів і локальним підсиленням електричного поля у 

нанокристаліті.  

2. 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. 

3. 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. 

4. Встановлено, що двошаровий нанокристалічний плаваючий затвор 

ефективно забезпечує блокування накопиченого заряду від стікання.  

5. Вперше визначено енергетичні характеристики структур 

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

енергетичні зонні діаграми.  

6. Розроблені методи діагностики МДН структур енергонезалежної 

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

релаксаційні та енергетичні характеристики приладів. 

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

та показано, що імпеданс має індуктивний характер до частоти  1 МГц, що 
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дозволяє запропонувати таку структуру для створення мікроелектронного 

генератора частоти за допомогою КМОН технології. 

8. 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 

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 
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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 [81- 86]. У роботах [88 – 100, 108] дисертант навів 

результати експерименту і обговорення досліджень впливу біполярного та 

уніполярного програмування на характеристики приладів пам’яті, а в роботах 

[127, 137-140] 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 

температурах в якості параметра [88, 109, 110]. У роботах [83, 84] 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. 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати, які представлені в дисертації, доповідались і 

обговорювались на вітчизняних і міжнародних конференціях, симпозіумах, 

семінарах: 3rd International Conference on Micro-Nanoelectronics, Nanotechnology 

& MEMs (Athens, Grece), 2007; 4th International Workshop on Functional and 

Nanostructured Materials. The 8th Conference on Intermolecular and Magnetic 

Interactions in Matter 1 - 6 September 2007. Gdansk, Poland; Конференція молодих 

вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання- 2008” (Київ), 2008; 

22nd General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical 

Society (Rome, Italy) 2008; IV Українська наукова конференція з фізики 

напівпровідників  (Запоріжжя), 2009; 27th International Conference On 

Microelectronics (Nis, Serbia ) 2010; Joint 6th SemOI Workshop & 1st Ukrainian-

French SOI Seminar (Kyiv), 2010; Mediterranean East Europe Meeting, 

Multifunctional nanomaterials NANOEUROMED (Uzgorod), 2011; 17th Workshop 
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on Dielectrics in Microelectronics (Dresden, Germany), 2012; 7th International 

Workshop “Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors, Energy 

Harvesting” (Kyiv), 3013; 2nd International research and practice conference 

«Nanotechnology and Nanomaterials» (Lviv), 2014; NATO ARW "Functional 

Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors, Energy Harvesting" (Lviv), 

2015; International research and practice conference: Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2018), (27-30 August 2018 Kyiv, Ukraine), 2018; IEEE 39th 

International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), (April 16-

18, 2019 Kyiv, Ukraine), 2019.   

Публікації. 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 та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та двох додатків. 

Дисертаційна робота містить 183 сторінки машинописного тексту, з них 168 

сторінок основного тексту, 92 рисунки, 4 таблиці, вміщених у текст та список 

використаних джерел із 140 найменувань на 16 сторінках.  

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. 

Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, який включає в 

себе питання, пов’язані з фізикою роботи елементів енергонезалежної флеш та 

нанокристалічної пам’яті. Проаналізовані механізми транспорту заряду при 

накопиченні та стиранні і моделі для їх опису в структурах з нанокристалами 

кремнію. 
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Матеріал другого розділу 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 накоичення та стираня заряда, метод дослідження зберігання 

накопиченого заряду. Запропонований спосіб уніполярної перезарядки 

елементів пам’яті.  

У третьому розділі 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.  

У четвертому розділі 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.  

П’ятий розділ 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 електричного поля та 

температури і визначено енергетичне залягання пасток та їх концентрацію. В 

структурах з нанокристалами кремнію та заліза виявлено ефект від’ємної 

ємності (індуктивності) на частотах до 1 МГц. Продемонстровано, що 

структури з нанокластерами кремнію та заліза є перспективними для 
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використання як елементи нанокристалічної пам’яті, так і в високочастотній 

техніці.  
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Розділ 1. ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ПАМ’ЯТІ НА 

БАЗІ МДН СТРУКТУР З НАНОРОЗМІРНИМИ ТА 

НАНОСТРУКТУРОВАНИМИ ДІЕЛЕКТРИКАМИ. (Огляд). 

 

1.1. Фізика роботи флеш пам'яті  

З тих пір як була запропонована [1] та розроблена у 1984 р. фірмою 

Toshiba енергонезалежна напівпровідникова флеш пам’ять (NVM flash, Non-

Volatile Memory) вона зазнала багатьох вдосконалень і сьогодні знайшла 

застосування практично в усіх областях електронної техніки. Попередники 

флеш – ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM) та 

EEPROM (Electrical EPROM) мали певні недоліки і тому не знайшли широкого 

впровадження. Флеш пам’ять є загальновизнаним стандартом для приладів 

енергонезалежної пам’яті [2].  

Основою базової комірки флеш пам’яті є МДН транзистор, в діелектрику 

якого вбудований провідний шар – плаваючий затвор (Floating Gate, FG) (рис. 

1.1).  

 

Рис. 1.1. Комірка енергонезалежної флеш пам'яті. 

Наявність такого шару дозволяє використовувати транзистор як прилад 

енергонезалежної пам’яті. Для правильної роботи пам’яті критичним є підбір 

параметрів діелектрика, а саме: діелектричну сталу, товщини тунельного і 
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контрольного діелектриків та їх якість. Підібравши необхідні товщини 

діелектриків та приклавши напруги відповідних амплітуд і полярностей, можна 

отримати ефект переносу носіїв заряду на плаваючий затвор (запис) і у 

зворотному напрямку (стирання). Для флеш пам’яті в переважній більшості 

випадків під терміном «носії» розуміються електрони, хоча програмування за 

допомогою дірок теж можливе [3].  

Оскільки комірка флеш пам’яті здатна перебувати в двох електричних 

станах, то цим станам можна поставити у відповідність значення логічної «1» 

або логічного «0». Отже така комірка здатна зберігати один біт інформації. 

Механізми запису/стирання заряду будуть в деталях розглянуті далі, а зараз 

розглянемо принцип читання пам’яті. 

Для того щоб зчитати інформацію з флеш пам’яті необхідно виміряти 

прохідну характеристику флеш транзистора (залежність струму стоку ID від 

напруги на затворі UG). Згідно міжнародного стандарту ONFI [4], стан логічної 

«1» відповідає запису електронів у плаваючий затвор, а стан логічного «0» 

наступає після стирання електронів. Електрони, записані в плаваючий затвор, 

впливають на розподіл полів в діелектрику або, іншими словами, екранують 

канал від поля затвора і цим самим збільшують напругу затвора, необхідну для 

відкривання транзистора. Отже, різницю між записаним і стертим флеш 

транзистором можна реєструвати по зсуву прохідних характеристик (рис. 1.2) 

[5 – 7].  

Відстань по осі напруг між кривими записаного та стертого станів 

називається вікном пам’яті (Memory Window). Характерні значення вікна для 

флеш пам'яті складають 2 - 4 В.  

З метою покращення характеристик пам'яті проводиться оптимізація 

електричних параметрів та технології виробництва. До найважливіших 

характеристик NVM пам’яті відносять: 

 Час зберігання заряду в плаваючому затворі (Retention). Ця 

характеристика безпосередньо визначається параметрами тунельного і 

контрольного діелектриків та опосередковано режимами програмування. 
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Неоптимальний вибір програмуючих напруг для заданих товщин діелектрика 

може призвести до генерації в ньому дефектів, які спричиняють стікання 

зарядів (Stress Induced Leakage Current, SILC) і пробій (Breakdown).  

 

 

Рис. 1.2. Прохідна (затворно-стокова) характеристика флеш NVM. Крива (1) 

відповідає записаному, крива (2) – стертому станам. Різниця між пороговими 

напругами визначається як вікно пам'яті. 

 Швидкість операцій запису/стирання (program/erase) залежить від 

програмуючих напруг, чим більша напруга – тим більше електричне поле і 

заряди записуються інтенсивніше. Іншою важливою характеристикою флеш 

пам’яті є товщина тунельного діелектрика, чим вона тонша – тим 

потенціальний бар’єр для тунелювання електронів вужчий.    

 Надійність (Reliability) і відтворюваність (Reproducibility) є 

ключовими характеристиками при впровадженні пам’яті в масове виробництво 

в промислових масштабах. Якщо відтворюваність більшою мірою стосується 

технології виробництва і характерних розмірів базових елементів, то надійність 

апелює до фізичних властивостей пам’яті. На надійність впливає ширина вікна 

пам’яті, оскільки занадто вузьке вікно створює труднощі при розпізнаванні 

логічного стану комірки. Характеристики діелектрика та площа плаваючого 

затвора теж суттєво впливають на надійність пам’яті.  
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1.2. Фізика механізмів запису/стирання заряду 

Процеси запису та стирання NVM зводяться до транспорту електронів з 

каналу в плаваючий затвор або з плаваючого затвору в канал під дією поля в 

структурі, утвореного потенціалом, прикладеним до керуючого затвора. В 

загальному випадку зміна заряду в плаваючому затворі з часом описується 

рівнянням:  

 

t

TCTT dtEJEJtQ
0

)]()([)(     (1.1)  

де JT(EТ) – струм провідності в тунельному оксиді, JС(EС) – струм провідності в 

контрольному оксиді, EТ, EС – поля у відповідних оксидах. 

Понад 90% сучасних приладів флеш пам’яті мають діоксид кремнію у 

якості тунельного діелектрика, тому надалі вживатимемо терміни – тунельний 

оксид і контрольний оксид маючи на увазі SiO2 [8, 9]. Струм через оксид 

здебільшого визначається характеристиками електродів, а точніше 

характеристиками інжектуючого інтерфейсу. Причиною цьому є величина 

забороненої зони SiO2, яка є 9 еВ, а, отже, для електронів в зоні провідності 

кремнію бар’єр складає 3,2 еВ і 4,8 еВ для дірок у валентній зоні кремнію. В 

сучасній флеш пам’яті, в залежності від конструкції, реалізуються декілька 

механізмів запису і стирання заряду, перші два мають квантово-механічну 

природу (тунелювання), а останні два – інжекційну. Розглянемо ці механізми 

детальніше. 

1.2.1. Механізм тунелювання Фаулера-Нордгейма  

Механізм тунелювання Фаулера-Нордгейма (Fowler-Nordheim tunneling, 

F-N) [10 -13] є найбільш часто вживаним механізмом, який використовується в 

NVM. Механізм F-N полягає в тунельному переносі заряду через шар оксиду за 

сприяння вертикального поля. При прикладанні поля відповідної полярності 

бар’єр з прямокутного перетворюється на трикутний. Імовірність тунелювання 

електрона через бар’єр зростає (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Енергетична діаграма МОН структури. Механізм тунелювання 

Фаулера-Нордгейма. 

Загальний вираз для тунельного струму за механізмом Фаулера-

Нордгейма має вид: 
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інжекційного інтерфейсу (3,2 еВ для Si-SiO2), Einj – поле в околі інжекційного 

інтерфейсу, m*- ефективна маса електрона в забороненій зоні SiO2 (0,42m0). 

Даний механізм годиться як для запису заряду, так і для стирання заряду. 

До його переваг можна віднести: однонапрямленість програмуючого струму і 

знижене енергоспоживання комірки. Суттєвими недоліками є: необхідність 

прикладання великих полів (~10 МВ/см), зменшений за рахунок SILC час 

функціонування та відносно тривалий процес стирання заряду [14 -17]. 

 

1.2.2. Підсилене тунелювання через полі-оксид 

Підсилене тунелювання через полі-оксид (Poly-oxide conduction) [13, 18, 

19] є альтернативою до тунелювання F-N. Для реалізації даного механізма 

необхідно «замінити» оксид, утворений окисленням монокристалічного 

кремнію (с-Si), полі-оксидом, утвореним окисленням полікристалічного 

кремнію. У випадку використання SiO2 на с-Si поле на інтерфейсі Si-SiO2 буде 
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дорівнювати середньому полю в товщі оксиду. Зовсім інакше виглядає ситуація 

з полі-оксидом (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Енергетична діаграма МОН структури. Механізм підсиленого 

тунелювання через полі-оксид. 

 

Інтерфейс Si-SiO2 в даному випадку суттєво нерівномірний (причиною є 

структурованість поліоксида) і має велику кількість виступів, дислокацій, тощо. 

Ці нерівності дають значне підсилення поля і дозволяють отримати ефективну 

інжекцію заряду при зовнішніх полях порядку 2 МВ/см, що до 5 разів менше 

ніж у випадку F-N тунелювання. Однак наявність таких вигинів поверхні та 

значне неоднорідне підсилення поля сприяє захопленню заряду на дефектах в 

полі-оксиді неподалік областей високого поля. Захоплені заряди екранують 

зовнішнє поле і зменшують локальні інжекційні струми. Це призводить до 

зміщення інжекції на периферію вістер. Данні процеси дуже складно 

піддаються теоретичному опису, а отже, існує проблема контрольованості 

параметрів та відтворюваності приладів пам’яті. Іншим недоліком є 

накопичення зарядів в оксиді, що призводить до деградації параметрів приладу. 

Головними перевагами є зменшення програмуючих напруг та імунітет від SILC 

та пробоїв. 

 

1.2.3. Інжекція гарячих електронів з каналу транзистора  
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Механізм інжекції гарячих електронів з каналу транзистора (Channel Hot 

Electron Injection, CHE) [13, 20, 21] реалізується при прикладанні на сток (drain) 

транзистора напруги, достатньої для розгону неосновних носіїв в каналі. 

Досягши стокової області, енергетичний розподіл носіїв зміщується в бік 

більших енергій і стає можливою іонізація атомів, а отже і генерація основних 

та неосновних носіїв заряду. Основні носії заряду збираються поблизу 

підкладенкового контакту і утворюють однойменний струм. З іншого боку, 

неосновні носії збираються поблизу стоку і деякі з них набирають енергію, 

достатню для подолання потенціального бар’єру оксиду (рис. 1.5).  

Для збільшення інжекційного струму на затвор подається невелика 

додатна напруга (~5 В). Важливою відмінністю даного механізму від F-N є 

односторонність, тобто даний механізм дозволяє лише записувати електрони в 

плаваючий затвор, не стирати. Перевагами методу є порівняно з F-N швидке 

програмування та імунітет оксиду від SILC через малі поля в оксиді [22]. 

Недоліками є значне споживання енергії, наявність перехресних полів, які 

взаємно зменшують ефективність інжекції та деградація структури за рахунок 

паразитного захоплення дірок. 

 

Рис. 1.5. Механізм інжекції гарячих електронів з каналу транзистора (CHE 

injection). 
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1.2.4. Інжекція заряду з витоку  

Інжекція заряду з витоку (Source Side Injection) [13, 23-25] є 

найдосконалішою на сьогоднішній день методикою запису заряду. Фізичні 

механізми SSI аналогічні CHEI проте технологічні рішення відмінні. Для 

досягнення гарної генерації гарячих носіїв необхідне велике горизонтальне 

поле і бажано нульове вертикальне. З іншого боку, для закиду електронів в 

плаваючий затвор необхідне якомога більше вертикальне поле і якомога менше 

горизонтальне. В методі SSI ця проблема вирішена за рахунок розділення 

затвора на дві частини (рис. 1.6).  

На ліву частину затвора подається низьке поле, яке не заважає розгону 

неосновних носіїв в каналі, а на праву – велике поле, яке стимулює закид 

гарячих носіїв в плаваючий затвор. Варто відмітити, що плаваючий затвор 

знаходиться під правим контрольним затвором. 

 

 

Таким чином, на відміну від CHE, в даному методі гарячі електрони 

збираються не в стоковій області а в центральній, ближче до витоку де 

виникають найбільш сприятливі умови для закиду електронів в FG. На рис. 1.7 

зображені графіки залежності затворних струмів і напруг.  

 

 

 

Рис. 1.6. Схема побудови транзистора з розділеним затвором. 
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При реалізації механізму SSI інжекційний струм зростає на 3 порядки у 

порівнянні з методом CHE. Іншою перевагою є зменшення канального струму в 

40 разів у порівнянні з CHE, а отже, енергоспоживання пам’яті. 

 

1.3. Фізичні та технологічні труднощі NVM Flash 

 

Сучасні потреби у приладах енергонезалежної пам’яті і жорсткі вимоги до 

їх параметрів, змушують виробників пам’яті продовжувати агресивне 

масштабування. Найкритичнішим розміром при масштабуванні є товщина 

тунельного оксиду, діелектричні якості якого визначають час зберігання 

інформації і є вирішальними для роботи NVM взагалі. На жаль, сучасні 

технології не дають змоги отримувати оксид без дефектів, а режими 

програмування обов’язково генерують нові дефекти. Отже в тонкому оксиді 

практично неможливо повністю усунути канали стікання заряду [7]. 

Найпростіший шлях до усунення стікання заряду через бар’єр полягає в 

збільшенні товщини тунельного окису, але це призведе до зниження 

ефективності електронного транспорту через оксид і тим самим зменшить 

швидкість процесів запису/стирання. Для компенсації цих явищ можна 

 

Рис. 1.7. Вольт-амперні (затворні) характеристики транзисторів з механізмами 

SSI та CHEI. 
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підвищити напруги програмування, таким чином збільшивши струми через 

тунельний оксид. Але поля більше 15 МВ/см можуть призвести до генерації 

дефектів, збільшення струмів SILC і повного пробою діелектрика (SiO2). Тому 

для досягнення необхідних часів зберігання інформації (за стандартом не менш 

ніж 10 років) та швидкості програмування NVM, використовують оптимізовані 

напруги запису/стирання від 12 В до 20 В. Для покращення діелектричних 

якостей затворного діелектрика проводяться спроби замінити SiO2 (ε ≈ 3,9) на 

матеріали з великим значенням відносної діелектричної проникності (high-K, ε 

> 50). Такий діелектрик дозволить і далі ефективно масштабувати елементи 

флеш пам'яті. Іншим перспективним кандидатом в заміні діелектрика SiO2 є 

використання кремнієвого нітриду Si3N4 (ε ≈ 7,0), який на відміну від high-K, є 

сумісним з CMOS технологією [7, 8]. Товщина тунельного діелектрика 

визначає час зберігання та швидкість запису/стирання інформації. Крім того, 

масштабування NVM комірки без заміни товщини діелектрика або/і його 

діелектричної сталої призводить до виникнення згубних короткоканальних 

ефектів. 

 

1.4. Новітні пристрої пам'яті 

 

Успіхи в розвитку флеш пам’яті спонукали багато дослідницьких груп до 

створення і дослідження нових приладів пам’яті, які мали певні переваги по 

відношенню до флеш. Так для зняття обмежень накладених на товщину 

тунельного діелектрика були винайдені нові прилади, які є більш стійкими до 

витоку заряду через дефекти та розроблені для роботи при низьких напругах. 

Серед них головними є: SONOS (Silicon/Oxide/Nitride/Oxide/poly-Silicon) та 

NCM (NanoCrystal Memory) [7, 9, 26]. Ці технології замінили суцільний 

плаваючий затвор великою кількістю зарядових центрів в діелектрику. 

Розподілений плаваючий затвор може зберігати заряди на вузлах 

(нанокристалах), причому кожен вузол гальванічно розв’язаний від усіх 

сусідніх вузлів. Якщо кількість зарядо-зберігаючих вузлів значно більша за 
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кількість дефектів в діелектрику, то лише невелика кількість центрів 

розрядиться через дефекти в діелектрику. Це вдосконалення ефективно 

запобігає повному стіканню заряду із затвору як це відбувається у випадку 

пам’яті з суцільним плаваючим затвором. 

Таким чином нові прилади є більш стійкими до дефектів, потребують 

менших струмів зарядки і можуть працювати при нижчих напругах 

програмування. Зниження напруг програмування покращить стійкість до 

генерації дефектів і дасть можливість подальшого мастабування. Густина і 

розміри вузлів зберігання заряду є критичними параметрамим, оскільки вони 

визначає кількість заряду, який буде накопичений в плаваючому затворі. 

Кількість заряду, в свою чергу, визначає ступінь екранування каналу від поля 

затвору і, відповідно, вікно пам’яті - різницю між пороговими напругами (VT) у 

зарядженому та розрядженому станах (див. рис. 1.2). Існують інші 

альтернативні до флеш технології, які працюють на інших фізичних принципах, 

хоча й будуються на МДН транзисторі. Серед таких флеш-подібних приладів 

варто виділити: феро-електричну пам’ять (FeRAM), магнето-резистивну 

пам’ять (MRAM), пам’ять зі змінною фазою (PCM), тощо.  

Далі огляд буде присвячений фізичним процесам, які протікають при 

роботі виключно нанокристалічної енергонезалежної пам’яті, згідно тематики 

роботи.  

 

1.5. Нанокристалічна енергонезалежна пам'ять 

 

Перша робота по створенню і дослідженню нанокристалічної пам’яті 

проведена С. Тіварі та ін. (IBM Res. Div.) і датована 1996 р. [9]. Як зазначалось 

вище, нанокристалічна пам’ять (Nanocrystal Memory, NCM) є вдосконаленням 

флеш пам’яті. Суть вдосконалення полягає в заміні суцільного провідного 

плаваючого затвора, шаром оксиду з нанокластерами (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Спрощений вигляд елементу NCM. 

 

В залежності від вихідного матеріалу, нанокластери можуть бути 

напівпровідниковими (Si, Ge) [9] або металевими (Au, Ag, Pt) [27 - 29]. Типові 

розміри нанокластерів складають 3-10 нм, а відстань між ними в шарі оксиду не 

має бути менша за 4 нм (для Si-нанокластерів) для виключення можливості 

перколяції заряду між нанокластерами. Варіюючи параметри технології можна 

контролювати розміри, форму, поверхневу густину нанокластерів та їх розподіл 

за глибиною залягання в оксиді. Основні вимоги до методу створення шару 

нанокластерів наведені в таблиці 1.1. Існує ряд технологій для формування 

шару кремнієвих нанокластерів в діелектричній матриці, кожна з яких має ряд 

переваг та недоліків [6, 30 – 42]. 

Таблиця 1.1. Основні вимоги до параметрів нанокластерів в шарі. 

Параметр Бажане значення 

Поверхнева густина nc. ~10
12

 см
-3

 

Діаметр нанокластерів 1-10 нм 

Розподіл по глибині в оксиді Ідеально – двовимірний (моношар(и) ) 

Реально – Гаусовий 

Міжкластерна ізоляція  > 4 нм 

Рівномірність розподілу nc. Однорідна 

Форма нанокластерів Сферична, напівсферична 

Складність технології Стандартна в напівпровідниковій технології 
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Коли мова йде про структури розміром в одиниці нанометрів 

(нанокластери), варто розглядати їх як квантові об'єкти. Коротко розглянемо 

базові принципи квантово-механічних явищ, які стосуються нанокристалічної 

пам'яті. 

 

1.5.1. Нові фізичні принципи роботи нанокристалічної пам’яті  

Сучасні технології дозволяють створювати нанокристали в оксиді у 

вигляді моношару на довільній відстані від поверхні оксиду. Тобто можна 

отримати структуру NCM з довільною товщиною тунельного оксиду, 

наприклад 4-5 нм. Досягнення такої відстані робить можливим процес прямого 

тунелювання електронів через бар’єр оксиду при запису і стиранні NCM. Пряме 

тунелювання полягає у «проходженні» електрону всієї товщини бар’єру, яка 

однозначно визначається глибиною квантово-механічного проникнення 

електронної хвилі у товщу бар’єра. Так у випадку тунелювання Фаулера-

Нордгейма, високо-енергетичні електрони тунелюють через трикутний бар’єр, 

який під дією високого поля стає вужчий і нижчий. Інжекція гарячих 

електронів дозволяє останнім проходити над бар’єром оксиду. Схематично 

різниця між цими процесами долання енергетичного бар’єру зображена на рис. 

1.9. Усі три механізми знаходять застосування в сучасний приладах NCM [22c, 

40]. 

Пряме тунелювання - це, типово, слабко польовий процес 2-4 МВ/см, а 

тунелювання F-N відбувається при 8-12 МВ/см [7]. Таким чином, в 

нанокристалічній пам'яті за рахунок низьких напруг програмування/стирання, в 

оксиді не утворюються дефекти, а, отже, можна досягти великої кількості 

циклів перезапису (> 10
6
) без деградації ширини вікна пам'яті елементу.  

Найбільш цікавою рисою NCM є здатність до одноелектронних ефектів 

зарядки при кімнатній температурі [7, 43]. Це забезпечується наявністю ефекту 

кулонівської блокади в нанокристалах [43-47]. Кулонівську блокаду можна 

описати як дискретну зміну енергії, необхідної для зарядки електронами малого 

конденсатора, за рахунок електростатичної взаємодії окремих електронів у 
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нанокристалі. В електрично ізольованих нанокристалах проявляється 

корпускулярна природа електронів за рахунок їх локалізації в малому об’ємі. 

 

Рис. 1.9. Схематичний вигляд механізмів тунелювання: прямого, F-N та 

інжекції гарячих електронів. 

 

В NCM електронам з каналу, щоб потрапити до нанокластера, потрібно 

подолати кулонівську протидію електронів, які уже знаходяться в нанокристалі. 

Для цього необхідно збільшити потенціал контрольного затвору. Різниця 

енергій зарядки двох електронів, які послідовно потрапили в нанокристал ∆Е 

C

e
E

2

2

      (1.3) 

де е - заряд електрона, С - ємність нанокристала, складає порядку 10
-18

 Ф. 

Величина енергії дещо більша за термічну енергію при кімнатній температурі. 

Наявність температурних флуктуацій ускладнює виявлення цього процесу, але 

все ж він є помітним по сходинках на кривій залежності напруги 

програмування від кількості електронів у нанокристалі [7]. Ідеалізована 

залежність наведена на рис. 1.10. 
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Рис. 1.10. Спрощена залежність кількості електронів у NC від наруги 

програмування. 

 

 Іншим важливим ефектом, який має місце в роботі нанокристалічної 

пам'яті, є квантове обмеження. Нанокластери мають розміри порядку 3-10 нм, 

а цього вже достатньо щоб розглядати їх як 0-мірні (0-D) структури. Тому з 

енергетичної точки зору нанокристал не має зон, а лише, окремі енергетичні 

рівні (рис. 1.11).  

 

Рис. 1.11. Розподіл енергетичних рівнів в нанокластері розташованому між 

двома діелектриками. 

Залежність різниці енергій ∆E сусідніх рівнів від розміру нанокристалу d 

задається формулою 
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   (1.4) 

де h – стала Планка, mn
*
 - ефективна маса електрона, ni - номер рівня. 
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Таким чином лише обмежена (принципом Паулі) кількість електронів 

може бути записана в нанокластер. У цьому і полягає вплив квантово-

розмірного обмеження. Для порівняння в 3-D структурі різниця між сусідніми 

енергетичними рівнями складає порядку 10
-22 

еВ, а в 0-D структурі порядку 10
-2 

-10
0 

еВ. Тому для зарядки нанокластера кожним наступним електроном треба 

істотно збільшувати його енергію. 

Ефекти кулонівської блокади та квантового обмеження особливо сильно 

проявляється в структурах пам’яті виготовлених за 70 нм технологічним 

процесом і «нижче». В роботі [48] проведено теоретичне моделювання 

(підтверджене експериментально) по впливу розміру нанокристалів на час 

зберігання заряду та ширину вікна пам’яті. Автори розглядають процеси 

програмування/стирання не як послідовні неперервні процеси, а як суму 

стохастично-незалежних подій. Зменшення розміру нанокластера призводить 

до зменшення кількості електронів, які можуть бути записані в нього за певної 

програмуючої напруги. Встановлено, що густина розподілу комірок за часами 

зберігання заряду сильно залежить від кількості електронів в нанокристалі (рис. 

1.12,а). 

 

Рис. 1.12. Густина імовірності часу зберігання для структур пам’яті зі 

зменшеною кількістю електронів на один біт (час зберігання фіксовано,-  10 

років) а) та гістограма розподілу програмуючого вікна для трьох структур з 

різною концентрацією нанокластерів в активній області b) [48]. 
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Так для нанокристала з 50 електронами напівширина розподілу часу 

зберігання складає порядку 8 років, при центрі розподілу 10 років. Такі 

структури пам’яті ненадійні і не можуть ефективно використовуватись. Іншим 

важливим результатом є значна зміна напівширини розподілу імовірності вікна 

пам’яті при різній кількості електронів в нанокристалі (рис. 1.12,б). 

Таким чином, стає зрозуміло, що наявність ефекту кулонівської блокади 

дуже впливає на роботу пам’яті і, відповідно, ускладнює подальше 

масштабування пам’яті. 

 

1.5.2. Дослідження фізичних явищ в структурах нанокристалічної пам’яті 

При створенні нанокристалічної пам’яті, головною ідеєю було 

підвищення імунітету тунельного оксиду до генерації дефектів і каналів 

стікання заряду через ці дефекти. У порівнянні із флеш коміркою, NCM не 

відчуває на своєму стані наявність поодиноких провідних каналів в оксиді. Такі 

канали призводять до розрядки лиш обмеженої кількості нанокластерів (рис. 

1.13).  

 

Рис. 1.13. Ілюстрація стікання заряду з нанокластерів при наявності дефекту 

(пробою) в тунельному оксиді. 

 

Враховуючи, що нанокластери електрично не пов’язані (горизонтального 

протікання заряду немає) і, що типова поверхнева густина нанкластерів 
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порядку 10
12

 cм
-2

 , то в цілому нанокристалічний затвор не змінить свій стан 

навіть при наявності багатьох каналів розрядки. Таким чином вимоги до 

товщини і якості тунельного оксиду стають менш жорсткими, що дозволяє 

продовжити подальше масштабування. 

Наявність шару нанокластерів в оксиді змінює його діелектричну сталу 

(для чистого SiO2 ε=3,9 ε0). Разом з тим, наявність зарядів в нанокластерах теж 

змінює діелектричну сталу оксиду вцілому. Такі зміни параметрів при 

дослідженнях простіше досліджувати на МДН структурах (варакторах), які є 

аналогічні за будовою до транзистора, за винятком відсутності каналу в 

підкладинці (рис. 1.14). 

 

Рис. 1.14. Варакторна структура нанокристалічної пам'яті. 

 

В ряді робіт [49-50] доводиться непридатність використання для 

нанокристалчної пам’яті, ємнісної моделі запозиченої у флеш пам’яті. 

Запропонована гранулярна трьох-станова модель яка враховує три можливі 

зарядові стани, які може мати нанокластер – не заряжений, заряджений 

електроном, заряджений діркою. Також запропонована альтернативна ємнісна 

модель із врахуванням впливу шару нанокластерів на ємність структури (рис. 

1.15).  

Конденсатор Сgb виражає ємність частини площі не перекритої 

нанокластерами, а Сgf і Сfb виражають ємність частини площі, яку перекривають 

нанококристали. За даними моделі нанокристалічного плаваючого затвора [50], 

нанокластери займають приблизно 15% від усієї площі затвору. Опір Rfb 

залежить від напруги на затворі і відноситься до тунельного струму з 
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нанокристалів у підкладинку. Дана модель добре описує отримані 

експериментальні результати [51, 52]. 

 

Рис. 1.15. Ємнісна модель структури з нанокластерним плваваючим затвором. 

а) структурна схема, в) модельна схема, с) еквівалентна електрична схема. 

 

У роботах [53, 54] опубліковані результати досліджень по встановленню 

тривалостей часів запису, стирання, зчитування і вплив інтерфейсних станів на 

часові характеристики. Для пояснення експериментальних результатів, автори 

використовували еквівалентну електричну схему NCM комірки аналогічну до 

використаної у роботах [48, 49]. Вимірювання проводились високочастотним - 

методом на структурах з тунельним оксидом 1-5 нм, контрольним оксидом 7 нм 

та густиною нанокластерів 10
11

см
-2

. Автори показали, що залежність сталої часу 

зарядки від напруги програмуючого імпульса є експоненційною (рис. 1.16). 

Наявність інтерфейсних станів, імовірно, стала причиною наявності декількох 

сталих часу в процесах запису та стирання. 

В роботі [55] виконане детальне моделювання та експеримент по 

встановленню залежності ємності МДН структури від розподілу нанокристалів 

в оксиді. Параметри розподілу та концентрація нанокластерів задавалась 

енергією імплантації іонів Si
+
 та іх дозою. Також, авторами було запропоновано 

теоретичну формулу для розрахунку діелектричної константи кремнієвого 
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нанокластера в залежності від його розміру (для D = 4,5 nm εnc = 9,7) за 

допомогою якої можна розрахувати діелектричну сталу всього оксиду.  

 

 

Рис. 1.16. Залежність сталої часу запису пам’яті від програмуючої напруги [53]. 

 

Для дослідження змін зарядового стану нанокластерів у структурах з 

варакторами використовується метод Вольт-Фарадних характеристик (C-V). 

Частіше за все під методом “C-V” мають на увазі метод високочастотної C-V 

характеристики (1 МГц), хоча існують роботи по використанню цього метода 

на різних частотах [56]. При зарядці плаваючого затвора електронами, C-V 

характеристика зсувається в бік більших напруг. Аналогічно до зсуву 

прохідних характеристик в транзисторі, для варактора можна ввести поняття 

вікна пам’яті яке є абсолютним значенням різниці напруг плоских зон (Vfb) 

структури в різних станах і складає типово ≤1 B. Напруга Vfb визначається з C-V 

характеристики на рівні ємності плоских зон (Cfb), яка є стала для кожного 

конкретного варактора (рис.1.17). 

Розмір вікна пам’яті залежить від «глибини» знаходження шару 

нанокластерів, амплітуди та тривалості програмуючих імпульсів. Y. Liu, T.P. 

Chen та ін. [57] в своїй роботі показують, що глибина залягання шару 

нанокластерів має велике значення в роботі пам’яті. Так було встановлено, що 

чим ближче шар нанокластерів до інтерфейсу Si-SiO2, тим крутішою буде 

залежність зміни напруги Vfb від напруги на затворі VG. У наведеному авторами 
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прикладі є два зразки “A” та “B” з глибиною нанокластерів 7 нм і 12 нм 

відповідно (чим більша глибина тим ближче нанокластери до інтерфейсу Si-

SiO2). При однаковому часі імпульсів запису/стирання, ширина вікна пам’яті в 

зразку “B” була в 5 разів більша ніж у зарзку “A”. В обох випадках структури 

програмуються починаючи з напруги VG =1 В, а вікно пам'яті монотонно росте 

при зростанні тривалості програмуючих імпульсів. Автори вважають, що такі 

ефекти сильно залежать від товщини бар'єру між шаром нанокластерів і 

підкладинкою.  

 

Рис. 1.17. Типова вольт-фарадна характеристика структури нанокластерної 

пам’яті. Залежність виміряна з області акумуляції до інверсії і у зворотньому 

напрямку. Позначені максимальна та мінімальна ємності, напруга та ємність 

плоских зон та вікно пам’яті. 

 

Порівнюючи флеш пам’ять з нанокристалічною, можна відмітити один 

недолік останньої,- ширина вікна пам’яті. Як уже згадувалося раніше для флеш 

ця величина становить 2 - 4 В, а для NCM порядку 1 В. Причиною цьому є різна 

ступінь екранування плаваючим затвором каналу (підкладинки) від поля 

затвору. В роботах C. Lee та ін. [27, 55] проводиться порівняння структур NCM 

пам’яті з нанокристалами Au, Ag, Pt та Si. Металеві нанокластери утворюють 

глибші потенціальні ями в оксиді ніж напівпровідникові. Отже, процеси 

кулонівської блокади в металевих NC проявляються значно слабше ніж у 
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напівпровідникових. Іншою перевагою пам’яті з металевими нанокластерами є 

здатність досягати в 1,6 рази більших електростатичних полів в оксиді (у 

порівнянні з кремнієвими), що дозволяє зменшити програмуючі напруги. В 

підтвердження цього автори наводять порівняльну характеристику процесів 

формування вікна і підтверджують, що пам’ять з металевими нанокластерами 

демонструє ширше вікно пам’яті (див. рис. 1.18).  

Іншим важливим результатом був кращий час зберігання заряду для 

металевих нанокластерів за рахунок глибших потенціальних ям. Автори також 

дослідили структури пам’яті з подвійним шаром нанокластерів. В результаті 

встановлено: 1) Покращений час збереження заряду. Нижній шар нанокластерів 

запобігає розрядці верхнього шару в підкладинку (кулонівське 

відштовхування). Стікання заряду в затвор нехтується через велику товщину 

контрольного оксиду. 2) Збільшення вікна пам’яті. За рахунок збільшення 

густини нанокластерів, можна записати більший заряд на одниницю об’єму,- 

краще екранування підкладинки.  

 

Рис. 1.18. Залежність напруги плоских зон від програмуючої напруги для 

структур з нанокластерами Ag, Au, Pt та Si. Ліве сімейство кривих відповідає 

програмуванню імпульсами від’ємнї полярності, праве, – програмуванню 

імпульсами додатної полярності. 
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Іншою причиною малого вікна пам’яті в NCM є запис додатнього заряду 

в дефекти в оксиді та нанокристали [58, 59]. Тут важливо відмітити, що на 

ефект першого механізму впливає якість оксиду та напруги програмування 

структури. Що ж до другого механізму, то критичним параметром є товщини 

тунельного та контрольного оксиду.  

 

1.5.3. Час зберігання заряду NCM. Механізми розрядки 

Фізичні механізми, які відповідають за розрядку нанокристалічного 

плаваючого затвора можна поділити на внутрішні (пряме та латеральне 

тунелювання) та зовнішні (SILC, дефекти) [59]. Пряме тунелювання стає 

можливим при товщині оксиду порядку 4 нм. При великій густині 

нанокластерів в оксиді має місце латеральний тунельний транспорт заряду 

(lateral tunneling), спричинений тонкими оксидними стінками між сусідніми 

нанокластерами. Також на етапі створення NCM або після її тривалого 

використання, в шарі оксиду утворюються дефекти (рис. 1.19).  

 

 

Рис. 1.19. Вертикальні та латеральні канали тунелювання заряду в шарі оксиду 

з нанокластерами. Чорним зображено нанокластер з  SILC. 

 

При реалізації внутрішнього механізму розрядки нанокластера можлива втрата 

заряженого і розряженого станів. У випадку розрядки з «записаного» стану має 

місце тунелювання електронів з FG (рис. 1.20,а). А при втраті «стертого» стану 

можливі тунелючання як електронів, так і дірок, спричинене локальною 

інверсією підкладинки (рис. 1.20,б). 



46 

 

Тут важливо відмітити, що для більшості структур пам’яті з нанокластерами, 

співвідношення тунельного і контрольного оксидів становить порядку 1/10. 

Тому інжекцією електронів з затвору можна знехтувати. В шарі оксиду 

присутні дефекти, які можуть тримати електрони, а отже і впливати на розподіл 

полів в оксиді (рис. 1.20,в). 

Авторами [59] проведені чисельні розрахунки та експерименти по 

встановленню залежності часу зберігання від напруги на затворі (рис. 1.21,а) та 

часу зберігання від товщини тунельного оксиду (рис.1.21,б). 

 

Рис. 1.20. Зонна діаграма структури нанокристалічної пам’яті. а) записаний 

стан, b)  стертий стан та с) зображення тунелювання електронів з зони 

провідності та з інтерфейсних станів. Товщини бар’єрів різні. 

 

     

Рис. 1.21. а) Залежність часу зберігання заряду від напруги на затворі під час 

зберігання. b) Залежність часу зберігання від товщини туннельного оксиду. 
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Стікання заряду відбувається по принципу «слабкої ланки», тому втрата 

заряду може бути спричинена прямим тунелюванням, латеральним 

тунелюванням або SILC.  

 Процес формування дефекту в оксиді можна умовно поділити на дві 

стадії: перша - формування прекурсора під дією зовнішнього поля; друга – 

само-відпал (self-annealing) або формування стаціонарного дефекта [60, 61]. 

Друга стадія має свій характерний час τcr і, якщо зовнішній вплив тривав менше 

цього часу, то згодом за час τANN прекурсор повертається у стаціонарний стан із 

стабілізацією зв’язків. Авторами [60] запропонований метод програмування 

нанокристалічної пам’яті серіями імпульсів з тривалістю порядку τcr та 

інтервалом τANN. Для правильного програмування NCM треба забезпечити 

необхідний інжекційний струм і сумарну за програмуючий імпульс (серію 

імпульсів) кількість заряду. Застосування даного методу запобігає виникненню 

дефектів в тунельному оксиді, а, отже, збільшується час зберігання заряду без 

помітного звуження вікна пам’яті. 

 В даний час проводяться також дослідження енергонезалежної пам’яті з 

різноманітними вдосконаленнями її структури [45, 61-64]. 

 

1.6. Одноелектронна нанокристалічна пам’ять 

 

Розвиток технологічних методів отримання нанокристалів та CMOS 

технології вцілому дозволяє зробити ще один крок назустріч одно-електронній 

пам’яті (Single Electron Memory, SEM) [65-70]. Даний вид пам’яті дозволить 

змінювати логічний стан комірки записом або стиранням лише одного 

електрона. Для досягнення цієї мети необхідно створити МОН структуру з 

розмірами достатніми для проявлення квантоворозмірних ефектів в них. 

Ефекти кулонівської блокади та квантоворозмірного обмеження дозволять 

програмувати пам’ять квантованими напругами та порціями заряду. Мала 

кількість заряду, необхідного для отримання логічного стану пам’яті, 
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забезпечить значну швидкодію таких приладів. В роботі [44] запропоновано 

структуру МОН транзистора з довжиною каналу менше довжини екранування 

Дебая (7 нм), тунельним термічним оксидом 7 нм та плаваючим затвором у 

вигляді паралелепіпеда (7х7x2 нм). Для створення такої структури 

застосовуваласть електронно-променева літографія та реактивне іонне 

травлення (рис. 1.22, вставка). Отримані авторами результати показують: 1) 

наявність характерної квантованої залежності порогової напруги (VT) від наруги 

програмуючих імпульсів прикладених до затвора (див. рис. 1.22; 2) Відсутність 

будь-якої помітної залежності VT від ширини програмуючого імпульса.  

 

 

Рис. 1.22. Залежність порогової напруги від напруги на затворі в структурі з 

одним нанокластером у формі паралелепіпеда (вставка). 

 

 

1.7. Висновки до розділу 1  

 

1. 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-
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Нордгейма, пряме тунелювання, підсилене тунелювання через оксид, інжекція 

гарячих електронів та інжекція з витоку транзистора. 

2. 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.  

3. На основі аналізу літературних данних 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.  

4. Детально проаналізовані нові фізичні принципи роботи елементів 

нанокристалічної пам’яті і показано, що у випадку NCM необхідно враховувати 

вплив ефектів квантового обмеження, кулонівської блокади та 

одноелектронного тунелювання, які впливають на процеси переносу заряду. 

5. Проведено аналіз фізичних явищ, які протікають в елементах 

нанокристалічної пам’яті. Продемонстровано, що при дослідженні процесів 

запису і стирання заряду в комірках енергонезалежнох нанокристалічної 

пам’яті можна використовувати варакторні структури замість транзисторних та 

вимірювати вольт-фарадні C-V характеристики. 

6. Встановлено, 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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Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ТА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ  

 

Дослідження структур пам’яті з нанокластерами в шарі оксиду є 

комплексною задачею, для виконання якої необхідно мати експериментальні 

зразки і відповідне обладнання для їх дослідження.  

Останні звіти організації Nanoforum [71] свідчать, що існує суттєвий 

розрив у розробці конкретних методів вимірювання стосовно електрофізичних 

характеристик комірок енергонезалежної пам’яті з включенням нанокластерів. 

Цей розрив виник внаслідок специфічності структури накопичуючих шарів і 

фізичних особливостей, таких як обмежена кількість атомів в нанокристалі, 

велике співвідношення поверхневих атомів до об’ємних, розподілені центри 

захоплення заряду. 

Загальноприйняті методи характеризації флеш пам’яті, що 

використовуються для визначення таких істотних характеристик приладів з 

плаваючим затвором, як формування вікна пам’яті, релаксація заряду та його 

зберігання, можуть давати викривлене, якщо не помилкове, уявлення про 

фізичні процеси, які відбуваються у комірках пам’яті з нанокластерними 

включеннями. У свою чергу, останнє перешкоджає розвитку технологій 

створення надійних комірок пам’яті з прийнятними електричними 

характеритиками. 

На ринку вимірювального обладнання присутні декілька вимірювальних 

комплексів, які здатні виконувати експеримент на приладах пам’яті з 

нановключеннями, використовуючи специфічні для NCM методики. Головними 

недоліками таких комплексів є відсутність модульності і висока ціна. Модульна 

структура обладнання дозволяє розширювати його функціональність відповідно 

до фізико - технічних властивостей досліджуваного об'єкта. 

В ході проведення даної роботи була спроектована і розроблена 

оригінальна експериментальна модульна вимірювальна система для належної 

діагностики параметрів комірок NC NVM з урахуванням різниці у фізичній 
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структурі та витікаючи звідси, фізичних особливостях нанокластерних 

структур. 

 

2.1. Експериментальна установка для дослідження процесів транспорту, 

захоплення та емісії зарядів 

 

Аналіз сучасного промислового обладнаня для виконання характеризації 

приладів пам’яті показав, що незважаючи на великий вибір на ринку, 

спеціалізованих вимірювальних приладів, які б задовольнили вимоги до 

виконання експериментів з приладами нанокристалічної пам’яті немає. Втім, 

наявне промислове обладнання можна скомбінувати для досягнення бажаного 

резултьтату. Недоліками такого підходу є необхідність узгодження 

програмного забезпечення різних приладів, великі габарити, складність 

відлагодження і висока ціна.  

Для виконання експериментів з приладами нанокристалічної пам’яті була 

виготовлена спеціалізована експериментальна установка, яка давала 

можливість вимірювати зміну заряду в діелектрику досліджуваного зразка під 

дією електричного поля. Зміну зарядового стану реєструє високошвидкісний 

вимірювач ємності досліджуваного зразка. Експериментальна система 

обладнана блоком термостабілізації та освітлювачем. Наявність освітлення під 

час вимірів забезпечує генерацію електронно-діркових пар у кремнієвій 

підкладці і, таким чином, дає можливість проводити дослідження процесів 

захоплення неосновних носіїв заряду у діелектрик на варакторних структурах. 

Блок термостабілізації забезпечував можливість проводити виміри в діапазоні 

температур від температури кипіння рідкого азоту 77.4К до 673K (400 С). 

Складовими елементами модульної експериментальної установки є (рис. 

2.1): 

1. Блок утримувача зразка.  

2. Високошвидкісний (τ < 4 мс) високочастотний (1 МГц) вимірювач 

ємності.  
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3. Автоматизований буфер підсилювач - перемикач тестового сигналу.  

4. Програмований блок живлення (Atten PPS3203) для керованого з 

компютера живлення нагрівача утритримувача зразків. Сигнал з термопари 

використовується для зворотнього зв’язку. 

5. Модуль термокомпенсації і перетворення сигналу термопари. 

6. Блок збору даних National Instruments DAQ 6009 (ADC, DAC, Digital I/O). 

7. Персональний компьютер з оригінальним обладнанням розробленим в 

середовищі National Instruments LabView для найкращого задоволення вимог 

експерименту. 

 

Детальний технічний опис апаратної та програмної частин установки 

наведено в Додатоку А та Додатоку Б відповідно. 

Створена експериментальна установка має модульну будову і поєднує 

швидкісну генерацію програмуючих електричних імпульсів в широкому 

діапазоні напруг разом з високошвидкісним вимірюванням ємності 

досліджуваного зразка. Метод високочастотної (1 МГц) ВФХ дозволяє 

 
Рис. 2.1. Блок-схема вимірювальної установки. 1- тримач зразка; 2- 

перетворювач ємності в напругу; 3- буфер-підсилювач; 4- програмуємий 

блок живлення; 5- блок керування вимірюваннями температури; 6- блок 

збору даних; 7- ПК. 
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отримувати такі параметри зразка: діапазон значень ємності (від Cmax, 

акумуляція до Cmin , інверсія), концентрацію легуючої домішки (Nacceptors/donors), 

ємність і напругу плоских зон (Cfb, Vfb) [72 – 77]. Значення Vfb визначається з C–

V характеристики по відомому значенню Cfb. Зсув Vfb під час серії вимірювань 

пропорційний величині заряду захопленому діелектриком досліджуваного 

зразка під час програмування. Також, аналіз змін нахилу C–V характеристики 

дозвояє визначати наявність флуктуацій заряду на поверхні шару діелектрика 

[72, 73, 77]. Кількісно різницю нахилу C–V характеристики визначають по 

різниці екстремуму похідної dC/dV. Чим вище екстремальне значення похідної, 

тим більш однорідний процес захоплення заряду.  

Технічні параметри установки: 

 Діапазон амплітуд імпульсів програмування - -32 В…+32 В  

 Тривалості імпульсів програмування -  5 мс - ∞  

 Швидкість оновлення ЦАП -  200 с
-1

 

 Розрядність ЦАП (мінімальна сходинка) – 12 біт (7 мВ) 

 Максимальна швидкість вимірювання АЦП – 48000 с
-1

 

 Розрядність АЦП – 14 біт 

 Стала часу перетворювача ємність-напруга – 0,2 мс 

 

2.2. Експериментальні методики  

 

Для дослідження фізичних процесів і характеризації приладів 

нанокристалічної пам’яті були запропоновані методики досліджень 

формування вікна пам’яті, релаксації заряду, зберігання заряду, еволюції вікна 

пам’яті [78 – 86]. 

Загальний алгоритм виконання експерименту наведений на рис. 2.2. Не 

залежно від обраного експериментального методу загалом хід експерименту за 

алгоритмом завжди починається з вимірювання вихідної ВФХ досліджуваного 

зразка. Для правильного розрахунку значень напруг Vfb задаються вихідні 

значення (такі як площа затвору, товщина діелектрика тощо). Після 
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вимірювання вихідної ВФХ оператор аналізує її форму і граничні значення. 

Після вимірювання вихідної ВФХ відбувається перехід до вибору 

експериментального методу, встановленню його параметрів та налаштування 

обладнання.  
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Рис. 2.2. Алгоритм виконання експериментальних досліджень. 

 

Наступним кроком є термостабілізація зразка. Данний крок може бути 

пропущений, якщо не планується виконувати температурні дослідження.   
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Після задання в налаштуваннях бажаної температури вмикається нагрів з 

живленням від програмованого блока живлення. Одночасно виконується 

вимірювання значень температури зразка і корегується напруга блоку живлення 

(БЖ) нагрівача для забезпечення максимально швидкого нагріву. 

Наступним кроком алгоритму є, власне, запуск експерименту з 

використанням обраного електрофізичного методу досліджень. Усі методики 

базуються на циклічному встановленні електричного імпульса заданого 

значення напруги Vg, тривалості Tp та визначення напруги плоских зон Vfb як 

відгук досліджуваного зразка на дію елктричного програмуючого імпульсу. 

Циклічно змінюються значення напруги та/або тривалості програмуючого 

імпульсу, затримки між прикладанням імпульсів тощо.  

 

2.3. Експериментальні методи електрофізичних досліджень приладів 

нанокристалічної пам’яті 

 

Дослідження фізичних механізмів і характеризацію приладів пам’яті 

МДН типу з плаваючим затвором зазвичай виконують застосовуючи метод 

вольт-амперних (ВАХ) та метод вольт-фарадних (ВФХ) характеристик. Для 

дослідження за методом ВАХ використовується досліджуваний зразок з трьома 

електричними терміналами (МДН транзистор), а у випадку ВФХ досліджень 

достатньо мати зразок з двома терміналами (МДН конденсатор, варактор). Для 

створення варактора необхідно застосувати меншу кількість технологічних 

процесів. 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 підрозділі буде даний опис експериментальних 

методів які базуються на методі ВФХ і розвинуті для отримання різних 

фізичних характеристик приладу.  
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2.3.1 Метод послідовних наближень 

 

Згідно даного методу до досліджуваної структури прикладається не 

розгортка (як у методі ВФХ), а лише окремі напруги, яким відповідають 

виміряні значення ємності зразка. Циклічно значення ємності порівнюються з 

ємністю плоских зон і, тестуючого імпульсу (рис. 2.3). В залежності від 

результату порівняння, обирається наступне значення напруги плоских зон. 

Алгоритм виконання дослідження наступний: 

- Виконується вихідне вимірювання за методом ВФХ з метою визначення 

Cfb, що є сталою величиною для кожного окремого досліджуваного зразка.  

- Виконується програмування комірки шляхом подачі на металічний 

електрод одиночного імпульсу електричної напруги з амплітудою та 

тривалістю необхідною для ефективної інжекції електричного заряду в 

діелектрик. Термін «програмування» поширюється на операції «запису» та 

 

Рис. 2.3. Часова розгортка серії імпульсів для встановлення значення напруги 

плоских зон комірки пам’яті. При виміряному значенні ємності, яке дорівнює 

ємності плоских зон, амплітуда останнього імпульсу вважається шуканою 

напругою плоских зон.   
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«стирання» які відповідають подачі імпульсу додатної та від’ємної полярності 

відповідно.  

- Періодичне вимірювання напруги плоских зон Vfb, якому на ВФХ 

відповідає ємність плоских зон Cfb.  

Для вимірювання одного значення Vfb на металічний електрод комірки 

подається серія коротких тестових (10-30% від тривалості програмуючого 

імпульсу) імпульсів напруги після кожного з яких вимірюється ємність 

комірки. Амплітуда першого імпульсу по модулю дорівнює амплітуді |Vmax|, 

амплітуди наступних поступово зменшуються в 2 рази за методом послідовних 

наближень (див. рис. 2.3) і наближаються до шуканого значення Vfb. 

Вимірювання Vfb вважається завершеним, коли виміряна після подачі чергового 

імпульсу, ємність комірки співпадає в межах похибки з ємністю плоских зон , а 

значення напруги плоских зон дорівнює амплітуді поточного імпульсу.  

Період вимірювання значень Vfb обирають з урахуванням швидкості зміни 

значень Vfb, але період вимірювання не може бути коротшим за тривалість 

програмуючого імпульсу; 

На практиці дана процедура складається з максимум 12 ітерацій 

тривалістю від 10 до 20 мс кожна. 

 Виграш від використання методу послідовних наближень для даного виду 

експерименту полягає в наступному:  

 Час вимірювання Vfb відносно малий і практично не впливає на тривалість 

дослідження. 

 Виміряний масив точок є компактним. 

 Відсутність довгих інтервалів між вимірами, що дозволяє детально 

дослідити всі ділянки кривої стікання заряду. 

 Зменшений час впливу процесу вимірювання на стан досліджуваного 

зразка шляхом зменшення сумарної тривалості тестових імпульсів у порівнянні 

із тривалістю розгортки ВФХ або ВАХ; 

 Точність визначення Vfb дещо нижча (1-2%) у порівнянні з методом ВФХ.  
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2.3.2. Експериментальні методи дослідження елементів нанокристалічної 

пам’яті  

Першим етапом в кожному з експериментальних методів є вимірювання 

вихідної C-V характеристики та визначення з неї необхідних параметрів. Далі, в 

загальному випадку, виконується циклічне встановлення тестуючих 

електричних зміщень з подальшим вимірюванням.  

При дослідженні елементів пам’яті, основну увагу звертають на час 

зберігання заряду, розмір вікна та швидкодію пам’яті. Саме з цих міркувань 

нами були реалізовані методи досліджень, описані нижче. Дані методи основані 

на вимірюванні вольт-фарадних (C-V) характеристик. Вольт-фарадна 

характеристика дозволяє отримати характеристики структури в конкретний 

момент часу. Зсув або зміна форми C-V дає інформацію про фізичні процеси в 

шарі оксиду структури. З C-V характеристики можна визначити товщину 

діелектрика, концентрацію носіїв в підкладинці, ємність та напругу плоских 

зон.  

 

2.3.2.1. Метод формування вікна пам’яті 

Даний метод 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 [80, 81]. Система 

керування установкою дозволяє прикладати до структури пам’яті серію 

програмуючих імпульсів, які мають зростаючу, спадну чи сталу тенденцію (рис. 

2.4, вставка).  

Таке різноманіття способів програмування дозволяє створити оптимальні 

умови для дослідження процесів формування вікна пам’яті (далі вікно). Вікно 

пам’яті є різницею напруг, які характеризують записаний та стертий стани 

приладу пам’яті. 

Імпульси запису та стирання подаються на структуру по черзі. Після 

прикладання кожного імпульсу проводиться визначення напруги плоских зон. 

Процес визначення напруги плоских зон полягає у вимірюванні вольт-фарадної 
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характеристики і подальшій обробці результату. Вимірювання ВФХ впливає на 

зарядовий стан плаваючого затвора, тому вид дослідження вимагає враховувати 

цей вплив. Буфер – перетворювач вихідного сигналу зміщення здатний 

змінювати фазовий зсув напруги як в додатному, так і у від’ємному напрямках 

осі напруг. Таке вдосконалення дозволяє імітувати різні роботи виходу 

електронів з металу затвора без необхідності робити технологічний процес. 

 

При дослідженні формування вікна пам’яті, програмуючі імпульси 

можуть сягати десятків вольт, а процес вимірювання C-V характеристики 

проводиться при напругах від -2,5 В до +2,5 В або вдвічі більшої амплітуди. 

Часто ВФХ вимірюється послідовно 2 рази від режиму акумуляції до режиму 

інверсії і навпаки. Метод C-V характеристик дозволяє точно визначити напругу 

плоских зон Vfb структури, але він є повільним (2048 вимірювань ємності по 3 

мс кожне). Часто для вимірювання процесу формування вікна необхідно 

подавати серії по 40-60 імпульсів обох полярностей. В окремих випадках 

застосовний метод послідовних наближень. Асиметричне програмування 

 

Рис. 2.4. Схематичне зображення реалізації методу досліджень формування вікна 

пам’яті. На вставці приведені можливі варіанти послідовності прикладання 

імпульсів запису/стирання. 
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використовують для дослідження асиметричного пробою структури або 

експериментів по уніполярній перезарядці пам’яті (рис. 2.5) [80, 81]. 

 

Рис. 2.5. Часові діаграми програмування: біполярна (зліва) і 

уніполярна (справа).  

 

 В результаті експерименту отримується два масиви даних (для запису і 

стирання). Після простого згладжування залежностей ВФХ, з метою 

виключення стрибків залежності спричинених розрядкою мілких інтерфейсних 

станів, отримуються залежності напруг плоских зон від напруг на затворі 

структури. З виміряної ВФХ будується залежність dC/dV і визначається 

екстремальне значення. Амплітуда знайденого екстремума використовується як 

критерій величини неоднорідності поверхневого потенціалу в Si/SiO2 

інтерфейсі, які напряму пов’язані з неоднорідним захопленням заряду 

нанокристалами в шарі діелектрика. Чим вища величина екстремума, тим більш 

однорідно відбувалося захоплення заряду. Неоднорідність захоплення заряду 

діелектриком може бути спричинена наявністю флуктуацій поверхневого 

потенціалу спричиненою захопленням заряду на дефектах в оксиді або 

генерацією поверхневих пасток (рис. 2.6) [82, 83, 85].  
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Рис. 2.6. Нормовані C-V і  dC/dV-V характеристики вихіднної  і програмованої 

структури. 

 

Додатково, на кожному кроці зміни програмуючої напруги використовувалася 

світлодіодна підсвітка для забезпечення ОПЗ структури неосновними носіями 

для запобігання нерівноважного збідненню кремнієвої підкладинки (чого не 

буває у випадку NVM MOSFET)  

 

2.3.2.2. Метод динаміки накопичення та стирання заряду 

Вимірювання динаміки заряду дозволяє отримати інформацію про 

нестаціонарні процеси, які відбуваються в шарі оксиду під час операцій запису 

/стирання пам’яті [80с, 81, 84].  

Суть методу дослідження динаміки заряду полягає в заміні одного 

суцільного програмуючого імпульсу на серію імпульсів, кумулятивна 

тривалість яких дорівнює тривалості «звичайного» програмуючого імпульсу 

(рис. 2.7). 

Амплітуди всіх імпульсів серії є однаковими, а їх тривалості обираються 

з міркувань отримання максимуму корисних даних. Після подачі кожного 

імпульсу з серії, проводиться вимірювання напруги плоских зон Vfb. Ключовим 

аспектом даного методу є дослідження перехідних процесів у структурі, які, 

здебільшого, мають місце в перші моменти часу подачі програмуючого 

імпульсу. Саме тому, тривалість імпульсів зростає від початку до кінця серії 
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для отримання максимальної роздільної здатності при малих часах інжекції і 

перекриття широкого діапазону часів програмування без надмірної кількості 

даних. 

 В даному підрозділі важливо приділити увагу вимірюванню напруги 

плоских зон Vfb структури, оскільки, в даному випадку, дуже важливо точно 

відслідковувати малі зміни напруг плоских зон. Метод послідовних наближень, 

є не придатним для даних досліджень. Тому для визначення Vfb вимірюється 

повна вольт-фарадна характеристика після кожного імпульсу серії. В результаті 

експерименту можна отримати характеристику нестаціонарних процесів в 

досліджуваному зразку від час програмування.  

 

2.3.2.3. Метод дослідження зберігання накопиченого заряду в 

нанокластерах  

Даний метод дозволяє дослідити параметри розрядки плаваючого затвора 

елемента пам’яті після подачі програмуючого імпульсу (рис. 2.8) [81, 87]. 

 

Рис. 2.7. Схематичне зображення реалізації методу дослідження процесів 

динаміки заряду.  
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По залежності зберігання пам’яті (стікання заряду) можна проводити аналіз 

характерних часів та фізичних механізмів, які призводять до втрати заряду 

плаваючим затвором.  

 Як і в попередніх методах для отримання кількісних даних процесу 

стікання заряду проводиться вимірювання залежності напруги плоских зон від 

часу. До точності визначення напруги плоских зон в даному методі 

висуваються м’якші вимоги, а до часу вимірювання Vfb більш жорсткі. Метод C-

V характеристик дозволяє точно визначити напругу плоских зон Vfb, але він є 

повільним (2048 вимірювань ємності по 3 мс кожне). Часто для вимірювання 

процесу стікання заряду необхідно виміряти 200-500 точок. В результаті 

вимірювання займають багато часу і для даного виду досліджень впливають на 

результат. Тому дослідження зберігання накопиченого заряду доцільніше 

виконувати використовуючи метод послідовних наближень [88]. Після 

виконання експерименту будується часова залежність напруг плоских зон Vfb = 

 
Рис. 2.8. Схематичне зображення реалізації методу дослідження процесів 

зберігання накопиченого заряду. 
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f(t). В подальшому визначається постійна часу зберігання заряду τ шляхом 

апроксимації залежності Vfb = f(t) рівнянням  

),exp(0



t
VV fbfb       (2.1) 

де Vfb
0
 - постійна величина. Можливі випадки, коли залежність Vfb = f(t) 

описується двома експонентами, в такому випадку залежність ділиться на 

області, які можуть бути апроксимовані вказаним рівнянням. 

 

2.4. Висновки до розділу 2 

 

1. Створена оригінальна експериментальна установка для дослідження 

процесів запису/стирання, динаміки та зберігання заряду в елементах 

нанокристалічної пам’яті. Дана установка має модульну будову і поєднує 

швидкісну генерацію програмуючих електричних імпульсів в широкому 

діапазоні напруг разом з високошвидкісним вимірюванням ємності. 

2. Вперше розроблено цілий ряд оригінальних методик для дослідження 

фізичних процесів і характеризації елементів нанокристалічної пам’яті, а саме 

методика досліджень формування вікна пам’яті, методика динаміки заряду, 

методика зберігання заряду та методика еволюції вікна пам’яті. 

3. Запропонований 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. 

4. Розроблений та адаптований оригінальний метод формування вікна 

пам’яті 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. 
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5. Розроблений оригінальний метод дослідження динаміки заряду 

отримати інформацію про нестаціонарні процеси, які відбуваються в шарі 

оксиду під час операцій запису /стирання пам’яті. 

6. Розроблений оригінальний метод дослідження зберігання накопиченого 

заряду в нанокластерах дозволяє дослідити параметри розрядки плаваючого 

затвора елемента пам’яті після подачі програмуючого імпульсу. 
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Розділ 3. ФІЗИКА ПРОЦЕСІВ ЗАРЯДОВОГО ТРАНСПОРТУ В 

СТРУКТУРАХ ПАМ’ЯТІ З ОДНИМ ШАРОМ НАНОКЛАСТЕРІВ 

 

3.1. Експериментальні зразки елементів пам’яті  

 

Досліджувані зразки були виготовлені у формі варакторів (МОН 

конденсаторів). На рис. 3.1 приведено схематичну будову варактора з одним 

шаром (площиною) нанокластерів в оксиді.  

 
Рис. 3.1. Схематичне зображення експериментального зразка з одним шаром 

нанокластерів в окисі. 

 

Технологія виготовлення зразків була наступна. На підкладинці р-типу 

термічно вирощувався окис при температурі 850°С протягом 8 год для 

досягнення товщини 3,5 нм, на який за методом хімічного осадження з 

парогазової фази (LP CVD) осаджувався шар α-Si товщиною 9 нм. Наступним 

етапом була твердофазна рекристалізація цього шару при температурі 900°С 

протягом 5 хв. Далі виконувалось окислення протягом 20 хв. та 

високотемпературний відпал при тій же температурі. Отримано шар 
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нанокристалів товщиною 3 нм і контрольний окис товщиною 8 нм. На 

заключному етапі проводилось осадження полікремнію та Al для створення 

контакту. Утворені структури мали будову представлену на рис. 3.2. 

 

Si
*
+Al затворний контакт 

SiO2 3,5 nm контрольний окисел 

3 nm шар Si-NC 

SiO2 3,5 нм тунельний окисел 

Si підкладка p-типу  

Al нижній контакт 

Рис. 3.2. Структура елементів нанокристалічної пам’яті з одним шаром 

нанокластерів виготовлені за технологією LP CVD з подальшою 

рекристалізацією. 

 

Технологія виготовлення була описана детально в роботі [31]. Для 

підтвердження правильності технологічних режимів було зроблено фотографії 

сколу зразків з одним шаром нанокластерів за допомогою трансмісійної 

електронної мікроскопії (ТЕМ) (рис. 3.3) 

 
Рис. 3.3. ТЕМ зображення структури з одним шаром нанокристалів 

кремнію. 
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3.2. Процеси формування вікна пам’яті 

 

 Відповідно до методики описаної детально в розділі 2, експеримент 

починався з вимірювання залежності зсуву напруг плоских зон від амплітуди 

тестуючого імпульсу в симетричному різнополярному режимі. За результатами 

обиралися значення амплітуд імпульсів, за яких досягалося найширше вікно 

пам’яті. Фіксуючи одне із значень амплітуди і змінюючи інше виконувалось 

вимірювання залежності вікна пам’яті в асиметричних режимах.  

На рис. 3.4 наведені результати вимірів структури з одним шаром 

нанокластерів. Криві 1 та 2 зображають залежності зміни напруги плоских зон 

структури від амплітуди прикладеної напруги. Процеси запису зображені 

кривою 1, а стирання – кривою 2. 

 

Рис. 3.4. Залежність формування вікна пам’яті для структур з одним шаром 

нанокластерів. Крива 1 відповідає подачі імпульсів запису. Крива 2 

відповідає імпульсам стирання, а крива 3,- вікну пам’яті.  

 

Амплітуди імпульсів симетричні, а тривалості однакові. Крива 3 є 

алгебраїчною різницею кривої 1 та кривої 2 і відображає ширину вікна пам’яті, 

яке досягає максимуму (1,1 В) при напрузі біля 7 вольт. Варто, однак, 
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відмітити, що отримані високі значення вікна досягаються при програмуванні 

імпульсами тривалістю 20 секунд, що є недопустимо для практичних 

застосувань.  

 Для пояснення процесів, які призводять до зміни вікна пам’яті при зміні 

амплітуди програмуючих імпульсів, була запропонована наступна модель (рис. 

3.5 та рис. 3.6). 

Процес запису структури пам’яті при прикладанні додатних імпульсів до 

затвору структури можна умовно поділити на дві стадії (рис. 3.5). Такий підхід 

пояснюється тим, що на графіку залежності Vfb від напруги програмування 

можна виділити дві ділянки монотонного зростання та монотонного спаду. 

Згідно запропонованої моделі монотонне зростання Vfb триває поки поле в 

оксиді відносно мале і достатнє для інжекції електронів з підкладинки в 

нанокластери (рис. 3.5,а). При досягненні полем певного значення, стає 

можливим процес іонізації нанокластерів, тобто тунелювання в затвор через 

контрольний оксид (рис. 3.5,b). Такий процес призводить до видалення 

негативного заряду (електронів) нанокластерів і, відповідно, до зменшення 

напруги плоских зон, яка і була виміряна.  

 

Рис. 3.5. Модель для пояснення процесів перерозподілу заряду в структурах 

при електричному полі в оксиді додатнього знаку. 
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Рис. 3.6. Модель для пояснення процесів перерозподілу заряду в 

структурах при електричному полі в оксиді від’ємного знаку. 

 

Процес стирання пам’яті є більш комплексним. Згідно з рис. 3.4 (крива 2), 

залежність напруги плоских зон від амплітуди програмуючого імпульсу можна 

поділити на чотири стадії. На відміну від попереднього випадку, накопичення 

заряду в стадіях а)-с) (див. рис. 3.6) відбувається за рахунок захоплення носіїв 

на рівні, які відповідають нанокластерам. Спочатку спостерігається невелике 

зростання на кривій, що свідчить про захоплення електронів з затвору при 

малих від’ємних полях в оксиді (рис. 3.6,а). Поступове збільшення поля 

відкриває шлях захопленню дірок з підкладинки, яке домінує над захопленням 

електронів з затвору (рис. 3.6,b). Такі процеси призводять до зменшення 

напруги плоских зон. Далі поле стає ще сильнішим і захоплення електронів з 
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затвору домінує над захопленням дірок (рис. 3.6,с), Vfb зростає. Нарешті, при 

максимально допустимому електричному полі відкривається механізм іонізації 

нанокластера, при якому електрони тунелюють в підкладинку і Vfb зменшується 

(рис. 3.6,d). До сказаного вище варто додати, що енергетичний бар’єр навколо 

нанокластера для дірки значно більший ніж для електрона. Тому при малих 

полях електрони захоплюються активніше навіть через товстий шар 

контрольного окису.  

Важливим результатом є те, що при подачі імпульсу стирання 

(від’ємного) на затвор одношарової структури, спостерігається зменшення 

напруги плоских зон, а, отже, - запис дірок, що відповідає іонізації 

нанокластерів.  

В роботах [79-81] було відкрито і досліджено механізм запису/стирання 

пам’яті напругами одного знаку полярності. Метод дістав назву «уніполярна 

перезарядка» і застосовний для структур нанокристалічної пам’яті, в яких при 

подачі послідовних імпульсів запису спостерігається спадна ділянка напруги 

плоских зон. В даному методі захоплення заряду в процесі запису відбувається 

при слабких полях, а стирання при більших, таких, що стає можливою іонізація 

нанокластерів. Саме іонізація нанокластерів призводить до розрядки 

плаваючого затвору, що відповідає режиму «стерто». Детальний розгляд 

процесів уніполярної перезарядки буде подано нижче. 

Були виконані дослідження формування вікна пам’яті в різнополярному і 

уніполярному режимах Результати вимірювань зразків з одним шаром 

нанокластерів подано на рис. 3.7. Ефективне формування вікна пам’яті було 

знайдене для кожного типу зразків для обох режимів програмування. Для 

кожної залежності Vfb від амплітуди імпульсу було знайдено відповідне 

екстремальне значення похідної dC/dV (зображено тонкими лініями біля 

відповідних кривих). Збільшення абсолютного значення похідної свідчить про 

присутність однорідного захоплення заряду в шар оксиду тоді, як зменшення 

значення похідної означає формування флуктуацій поверхневого заряду. 
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Для структур з одним шаром нанокластерів максимальне захоплення 

додатнього заряду відбувалось при амплітуді імпульсу -9 В при біполярному 

режимі програмування (рис. 3.7,а) в той час, як при використанні уніполярного 

режиму програмування захоплення додатнього заряду виходило на насичення 

(рис. 3.7,b). Така різниця в характері захоплення додатнього заряду пов’язана з 

участю різних фізичних процесів, які діють при подачі від’ємної напруги на 

затвор у біполярному режимі і подачі додатньої напруги на затвор в 

уніполярному режимі.  

У першому випадку прикладення на затвор від’ємної напруги призводить 

до тунелювання електронів з нанокластерів в кремнієву підкладинку одночасно 

із захопленням дірок з підкладинки і електронної інжекції з затворного 

електрода в нанокристали кремнію. За наявності сильного електричного поля 

зростає імовірність інжекції електрона з затвора за рахунок тунелювання за 

механізмом Фаулера-Нордгейма, який компенсує додатній заряд нанокластерів. 

У випадку уніполярної зарядки, прикладена підвищена напруга додатнього 

знаку призводить до специфічного процесу, пов’язаного з локалізацією 

сильного електричного поля в околі нанокластера – високопольової 

електронної емісії з нанокристалів [81, 89 - 92]. За високих полів, енергетична 

діаграма контрольного діелектрика набуває трикутної форми, що збільшує 

імовірність тунелювання електрона. Захоплення додатного заряду виходить на 

насичення через обмежену кількість електронів, які беруть участь в емісії. 

Важливо відмітити, що захоплення нанокластерами електронів призводить до 

збільшення флуктуації поверхневого потенціалу (див. рис. 3.7) що підтверджує 

локалізацію електрона в нанокластері або в його околі. 

Важливо відмітити, що найкращих результатів з формування вікна пам’яті 

вдалося досягти шляхом фіксування амплітуди імпульсу, відповідального за 

захоплення електронів (запис) і варіювати амплітуду імпульсів стирання. В усіх 

випадках збільшення ширини вікна відбувалося через захоплення додатного 

заряду. Роль захоплених електронів полягала у компенсації раніше захопленого 

додатного заряду. 
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 Рис. 3.7. Залежність напруги плоских зон при записі/стиранні заряду і вікна 

пам’яті в біполярному (а) та уніполярному (b) режимах. 

 

 Отже, електричного поля напруженістю біля 5 МВ/см, яке 

утворювалися внаслідок дії імпульсів програмування достатньо для компенсації 

всіх зарядів в нанокластерах та їх околах. Аналіз кривих похідної dC/dV 

показав, що відсутність формування вікна при низьких електричних полях 
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спричинена зарядкою мілких дефектів, які екранують поширення поля вглиб 

зразка і, відповідно, успішного тунелювання електронів на енергетичні рівні 

асоційовані з нанокластерами. Відповідно до залежності похідної від амплітуди 

імпульсу, бачимо, що чим вище прикладене поле, якому відповідає захоплення 

додатного заряду, тим менші флуктуації поверхневого потенціалу. 

 

3.2.1 Дослідження витривалості вікна пам’яті  

 З метою визначити еволюцію вікна пам’яті в залежності від кількості 

циклів запису/стирання були виконані дослідження з витривалості 

(деградаційної стійкості) вікна пам’яті (memory window endurance) для зразків 

нанокристалічної пам’яті з одним шаром нанокластерів в оксиді. В ході 

експерименту виконувалось вимірювання витривалості вікна пам’яті для 

випадків біполярної та уніполярної перезарядки. Оптимальні режими 

програмування були обрані під час досліджень з формування вікна пам’яті, які 

описані вище. Усі досліджені структури програмувалися імпульсами 

тривалістю 100 мс. Загальна кількість циклів запису/стирання для кожного типу 

зразка, кожного способу програмування складала 10
3
 циклів. 

 Для зразків з одним шаром нанокластерів були обрані амплітуди 

програмуючих імпульсів +5 В/-9 В (рис. 3.8) та +5 В/+12 В (рис. 3.9) для 

біполярного і уніполярного режимів програмування відповідно.  

 Програмування одношарового зразка різнополярнили імпульсами 

показало наявність стабільного вікна пам’яті величиною 0,5 В (рис. 3.8).  

 Програмування одношарового зразка імпульсами однієї полярності 

(рис. 3.9) показало наявність стабільного за величиною вікна пам’яті величини 

0,45 В проте помітне симетричне збільшення напруг Vfb в записаному і стертому 

станах. Даний зсув напруг в область додатних значень свідчить про захоплення 

від’ємного заряду дефектами в оксиді що призводить до їх поступової 

компенсації про що свідчить поступове насичення значень напруг Vfb. 
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Рис. 3.8. Залежності напруги плоских зон при захопленні (1) і видаленні (2) 

заряду з нанокластерів від кількості імпульсів запису/стирання при 

біполярному режимі програмування. 

 

 

Рис. 3.9. Залежності напруги плоских зон при захопленні (1) і видаленні (2) 

заряду з нанокластерів від кількості імпульсів запису/стирання при 

уніполярному режимі програмування. 
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В результаті експерименту було визначено, що для зразків з одним шаром 

нанокластерів обидва методи програмування забезпечують стабільне вікно 

пам’яті. Досягнуто формування більшої ширини вікна пам’яті біполярним 

методом. Даний результат можна пояснити ускладненим тунелюванням 

електронів із затвора через товстий бар’єр контрольного діелектрика 

(уніполярний метод) у порівнянні з тунелюванням електронів в підкладинку 

через тунельний діелектрик (біполярний метод).  

 

3.3. Особливості динаміки накопичення та стирання заряду в елементах 

нанокристалічної пам’яті  

 

Для дослідження структур нанокристалічної енергонезалежної пам’яті з 

одним шаром нанокластерів в оксиді застосовувався метод динаміки 

накопичення та стирання заряду в діелектрику. Метою дослідження є 

отримання динамічного відгуку елементів пам’яті під час процесів накопичення 

і видалення заряду (програмування). Вимірювання значень Vfb виконувалось 

згідно методу послідовних наближень (SAR). Застосування даного підходу 

визначення Vfb найменше впливає на значення вимірюваної величини. З метою 

отримання даних про нестаціонарні процеси в структурах з нанокластерами 

виконувались вимірювання з однаковими параметрами декілька разів 

послідовно.  

Для дослідження процесу динаміки заряду в структурах з одним шаром 

нанокластерів в оксиді обирався режими програмування пам’яті на основі 

проведених раніше досліджень формування вікна. Амплітуди програмуючих 

імпульсів складали +7.5 В та -7.5 В. Результати вимірювань динаміки 

накопичення та стирання заряду наведені на рис. 3.10.  
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Рис. 3.10. Криві динаміки заряду при накопиченні (крива 1, точки) та стиранні 

(крива 2, квадрати) в зразках з одним шаром нанокристалів при біполярному 

способі програмування.  

 

При подачі додатного імпульсу зміщення (рис. 3.10) накопичення 

від’ємного заряду відбувається за рахунок захоплення носіїв на енергетичні 

рівні нанокластерів. В процесі захоплення носіїв, ключову роль грає переріз 

захоплення рівня, а другорядну,- енергія (поле). У випадку прикладання 

від’ємного імпульсу зміщення домінують процеси викиду електронів з рівнів, 

тобто накопичення додатного заряду. Детальний розгляд результатів 

досліджень виявив наявність сходинок на кривих динаміки Vfb. В ході 

експерименту було виявлено, що на характер залежності сильніше впливає 

тривалість одиничного імпульсу серії ніж сумарний час серії імпульсів. Для 

перевірки цього факту були проведені вимірювання і побудовані динамічні 

залежності з амплітудою імпульсів +/- 7,5 В та кумулятивним часом 24 с. Серії 

імпульсів відрізнялися лише тривалістю кожного одиничного імпульсу групи 

(рис. 3.11). На вставці вгорі наведені тривалості імпульсів кожної з 

пронумерованих серій.  
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Рис. 3.11. Динаміка накопичення та стирання заряду при формуванні вікна 

пам’яті програмуючими імпульсами +/- 7.5 В, при фіксованому 

кумулятивному часі 24 с для серій імпульсів обох полярностей та різних 

тривалостей одиничних імпульсів серій: 1 – 8 мс, 2 – 16 мс, 3 – 24 мс, 4 – 32 

мс, 5 – 40 мс, 6 – 48 мс, 7 – 56 мс, 8 – 64 мс, 9 – 72 мс.  

 

Залежність ширини вікна пам’яті для серій з різною тривалістю одиничних 

імпульсів (8 мс, 16 мс, 24мс, 32мс, 40мс, 48мс, 56мс, 64мс, 72мс.) і однаковим 

кумулятивним часом 24 с наведена на рис. 3.12, крива 3).  

При обробці виміряних даних було з’ясовано, що при подачі додатного 

імпульсу програмування, процес динаміки заряду описується залежністю 

)],exp(1[
)(

1

)(0

1 

 


t
VV fbfb     (3.1) 

де )(0

1

 fbV  є повний зсув напруги Vfb в вольтах за час прикладання додатного 

імпульсу, )(

1

  - стала часу процесу динаміки, з середнім значенням )(

1

  = 235±35 
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мс і )(0

1

 fbV  = 0,716±0,18 В. Такий вигляд залежності означає, що при подачі 

імпульсів різних тривалостей домінує механізм захоплення від’ємного заряду.  

 

 

Рис. 3.12. Формування вікна запису/стирання заряду імпульсами з амплітудами  

+7,5 В (Vfb(Pos)), -7,5 В (Vfb(Neg)) і фіксованою сумарною тривалістю процесу 

24 с, як функція тривалості одиничного імпульсу зарядки/розрядки: 1- подача 

додатних імпульсів, 2- подача від’ємних імпульсів, 3 – ширина вікна пам’яті.  

 

Густину захопленого заряду (Nt) можна вирахувати з наступного 

співвідношення: 

qS

VC
N FBox

t


      (3.2) 

де Cox – ємність оксиду; q – заряд електрона; S – площа затворного електрода. 

Густина центрів захоплення заряду складає Nt ≈ 1×10
12

 cм
-2

. 

У випадку динаміки заряду при прикладання додатного імпульсу запису 

(рис. 3.12, крива 1) в оксиді накопичується від’ємний заряд електронів. 

Домінують процеси захоплення носіїв на енергетичні рівні, асоційовані з 
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нанокластерами. Ключову роль в цих процесах відіграє переріз захоплення 

рівня. Глибокі рівні мають більший переріз захоплення тому вони 

заповняються першими при подачі відповідного потенціалу на затвор, який 

викликає транспорт носіїв через діелектрик. Оскільки нанокластери мають 

обмежену кількість атомів (~1000), то стає відчутним вплив процесу 

кулонівської блокади. Подача кожного наступного імпульсу серії приносить 

нову порцію носіїв, які мають захопитись.  

Якісно інший вигляд має крива динаміки при подачі серії імпульсів 

від’ємної полярності (рис. 3.12, крива 2). Динаміка Vfb в даному випадку є більш 

комплексна і включає щонайменше два процеси обміну заряду  

 

),/exp()0()/exp()0()( slow

slow

FBfast

fast

FBFB tVtVtV    (3.3) 

 

де )0(fast

FBV , 
fast  та )0(slow

FBV , slow  початкові (t = 0) амплітуди та сталі часу для 

швидкого/повільного процесів відповідно.  

Ідея поділу процесу динаміки заряду на дві стадії підкріплена наявністю 

значного розкиду сталих часу динаміки. При подачі від’ємного програмуючого 

імпульсу (-7,5 В) на затвор тривалістю 160 мс, швидка стала часу ( )(

1

 ), яка 

становить в межах 200-350 мс, була виміряна при зміні )(0

1

 fbV  від 0,2 В до 0,3 В. 

Тоді як, повільна стала часу ( )(

2

 ) складає 11000-25000 мс і призводить до зміни 

)(0

2

 fbV  від 0,05 В до 0,12 В. Якщо порівняти результати моделювань для 

імпульсів додатного знаку ( )( fbV = )(0

1

 fbV ≈ 0,72 В) та від’ємного знаку 

( )( fbV = )(0

1

 fbV + )(0

2

 fbV  ≈ 0,25÷0,42 В) з відповідними результатами вимірювань 

( )( fbMesV  = 0,72 В і )( fbMesV  = 0,72 В), то можна зробити висновок, що існує 

додатковий швидкий процес накопичення додатного заряду (τ < 5 мс і Nt3 ≈ 

3,5x10
11

 – 5,8x10
11

 см
-2

), який не може бути виміряний нашою 

експериментальною установкою. 

Таким чином можна зробити висновок, що при подачі від’ємного 

імпульсу один чи декілька процесів задіяні в захопленні додатного заряду. 
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Фактично відбувається захоплення дірок в нанокристали або глибокі центри 

(повільний процес), які розташовані в околі шару нанокластерів. Ще одним 

можливим процесом захоплення додатного заряду є емісія електронів з 

наноластерів чи дефектів. Можливою причиною швидкої фази є захоплення 

додатного заряду на мілкі центри в інтерфейсі нанокластери-оксид SiO2.  

 При подачі імпульсу від’ємного знаку (див. рис. 3.12, крива 2), 

домінуючими стають процеси викиду носіїв (електронів) з енергетичних рівнів 

тобто накопичення додатного заряду в оксиді. Процеси викиду носіїв можна 

пояснювати використовуючи поняття мілких та глибоких рівнів. При подачі 

програмуючого імпульсу серії першими спустошуються мілкі рівні (інтерфейс 

ncSi-SiO2). Глибокі ж рівні, спустошуються через мілкі в зону провідності. 

Причому процес спустошення глибоких рівнів починається лише тоді, коли 

мілкі рівні порожні. Важливу роль відіграє тривалість програмуючого імпульсу 

серії оскільки процес спустошення мілкого рівня займає певний час. За час між 

імпульсами (або коли імпульс ще триває, а мілкі рівні спустошені) 

спустошуються глибокі рівні. Тому виходить щоразу при подачі 

програмуючого імпульсу доводиться знову і знову спустошувати мілкі рівні. З 

іншого боку, для нанокластерів з характерними розмірами у декілька 

нанометрів, наявність сходинок кривої динаміки заряду може бути викликано 

ефектом Кулонівської блокади, який пов'язаний з захопленням/викидом носіїв з 

нанокластерів [90с]. Обидва запропоновані ефекти можуть відповідати за 

наявність сходинок на кривій динаміки від’ємного заряду. 

 Для пояснення сходинкової залежності процесу динаміки при стиранні 

заряду були проведені дослідження процесів захоплення заряду при 

одночасному його стіканні з нанокластерів. Одним з можливих процесів, який 

міг призвести до утворення сходинок на кривій Vfb є стікання заряду з дефектів 

в інтерфейсі нанокластер- SiO2. Проте, якщо це так, то цей процес призвів би до 

втрати вікна пам’яті за дуже короткий час (секунди), чого не сталося в наших 

структурах. 
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  Динамічні процеси під час операції «стирання» супроводжувалися 

накопиченням додатного заряду за рахунок екстракції електронів та захоплення 

дірок на енергетичні стани асоційовані з нанокластерами.  

Варто відмітити, що для структур з одним шаром нанокластерів процес 

динаміки заряду має складніший вигляд ніж для двошарових. Динаміка заряду 

складається з декількох процесів, які мають велику дисперсію сталих часу. 

Обробка експериментальних результатів показала, що сталі часу τ лежать в 

діапазоні від 54 мс до 5.4 с для ряду динамічних процесів, які утворюють 

сходинковий вигляд кривої динаміки Vfb (рис. 3.12).   

 

3.3.1. Динаміки накопичення та стирання заряду при біполярному і 

уніполярному програмуванні  

Значний інтерес викликає вивчення впливу інжекції носіїв з 

нанокластерів під час уніполярного програмування, що можна дослідити за 

результатами динамічних вимірювань і порівняти з результатами досліджень 

динаміки процесів отриманими під час біполярного програмування. На рис. 

3.13 представлені результати серії з 7 послідовних динамічних вимірювань 

структур пам’яті з одним шаром нанокластерів при біполярному і уніполярному 

програмуванні відповідно.  

Як уже було показано, при біполярній перезарядці формування вікна пам’яті 

більшою мірою спричинено повільним захопленням вільних носіїв (електронів і 

дірок) на енергетичні рівні пов’язані з нанокластерами.  

Для уніполярної перезарядки діє інший механізм формування вікна 

пам’яті. На рис. 3.14 наведено збільшену ділянку з рис. 3.13 де зручно 

порівняти характер динаміки заряду для обох видів програмування та отримати 

характерні сталі часу процесів по апроксимаційним характеристикам. 

В результаті аналізу виявлено, що вбудовування додатного заряду (понад 

95% від максимального) відбувається значно швидше (τ < 5 мс) під час 

переключення до більшого потенціалу того ж знаку, ніж при зміні знаку 

імпульсу (τ > 500 мс) (див. рис. 3.14). 
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Рис. 3.13. Часові залежності динаміки напруги плоских зон (заряду) при 

біполярній та уніполярній зарядці в структурах з одним шаром нанокластерів. 

Електричне поле при перепрограмуванні біполярними циклами 

запису/стирання +4,2×10
6
 В/cм (перший півцикл в кожному циклі) і -4,2×10

6
 

В/cм (другий півцикл), при уніполярному перепрограмуванні - +4,2×10
6 

В/cм 

(перший півцикл) і +6,4×10
6
 В/cм (другий півцикл). 

 

Рис. 3.14. Порівняння динамічних процесів при біполярному і уніполярному 

процесах перезапису (збільшений вид 7-го циклу запису/стирання з рис. 3.13). 
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Таким чином, з аналізу динамічних характеристик структури пам’яті при 

уніполярному програмуванні можна зробити висновок, що формування 

інформаційного вікна пам’яті відбувається більшою мірою за рахунок 

швидкого вивільнення носіїв, пов’язаних з інжекцією електронів з 

нанокластерів через контрольний оксид. 

 

3.4. Дослідження зберігання накопиченого заряду в нанокластерах  

 

Тривалість збереження даних нанокластерами NVM структур 

здебільшого визначається процесами розтікання заряду в наноструктурованому 

діелектричному шарі МДН структури. У порівнянні з типовими приладами 

флеш пам’яті, характер стікання заряду в приладах нанокристалічної пам’яті 

відмінний оскільки процеси стікання заряду мають іншу фізичну природу і 

характеризуються специфічним співвідношенням об’ємних і поверхневих 

атомів нанокристалів, які формують плаваючий затвор [93]. 

 Характерною відмінністю структур пам’яті з одним шаром нанокристалів 

є те, що при подачі програмуючого імпульсу в оксидах цих структур 

накопичуються заряди різних знаків (пояснення цьому ефекту подано вище, в 

розділі формування вікна пам’яті). 

В результаті вимірювань процесів стікання (релаксації) заряду в структурі 

з одним шаром нанокластерів отримали серію залежностей Vfb(t) (рис. 3.15). На 

даному рисунку наведені криві запису і стирання за однакових умов зберігання. 

Імпульси запису становили +5 В тривалістю 80 мс, а імпульси стирання -10 В 

тривалістю 480 мс. Дане сімейство кривих показує відмінність між 

послідовними актами запису/стирання і дозволяє оцінити наскільки 

відтворюються характеристики структури при програмуванні пам’яті. З графіка 

видно, що вигляд кривих майже не змінюється. Лише на п’ятому циклі 

запису/стирання можна помітити невеликі відмінності значень напруги плоских 

зон від попередніх кривих. Такі відмінності можна пояснити вбудовуванням в 

оксид заряду, який не стирається по завершенню циклу запис-стирання. 



86 

 

Найбільшу цікавість викликає верхня серія графіків на рис. 3.15, яка 

ілюструє релаксацію негативного заряду, який проходить у дві стадії. Причому 

перехід від однієї стадії до іншої відбувається при напрузі плоских зон біля 0 В. 

Під час другої стадії процесу напруга плоских зон релаксує до певного 

кінцевого значення. При аналізі залежостей, амплітуди всіх аналізованих 

кривих майже не відрізняються. Це означає, що під час релаксації, криві 

відображають протікання однакових фізичних процесів. 

Для аналізу отриманих результатів була виконана екстраполяція процесу 

релаксації функцією 

 0)2/(*2)1/(*1 ytxExpAtxExpAy      (3.4) 

 (second order exponential decay fit). Сталі часу та амплітуди процесів релаксації 

наведені в таблиці 3.1. 

Математичне моделювання показало, що релаксацію заряду в даному 

випадку не можна описувати загальноприйнятою моделлю «незалежних 

експонент». Тобто моделлю, яка дозволяє описати релаксацію у вигляді 

суперпозиції експонент (3.4) або просто  

   )/exp(*)0()(
1

i

n

i

fbifb tVtV  


  (3.5) 

де і - номер експоненти, ΔVfbi, τi  – початкові напруга плоских зон і стала часу 

для і -тої експоненти. Вставка на рис. 3.15 ілюструє причину чому модель 

незалежних експонент не можна застосувати до даних результатів. Крива 1 

відображає залежність (3.4) з параметрами з Табл. 3.1 і навіть якісно не 

наслідує виміряні залежності. Останнє означає, що процеси стікання заряду в 

нанокристалічній NVM є взаємозалежні. Частини кривої релаксації по обидві 

сторони від місця перегину описують швидку і повільну ділянку 

релаксаційного процесу.  
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Рис. 3.15. Графік залежності напруги пласких 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. 

Таблиця 3.1. Сталі часу та амплітуди процесів релаксації. 

y0           [B] -1,24949  ±0,05759 

A1          [B] 1,3073  ±0,01605 

t1          [мc] 10539,4406  ±269,50153 

A2          [B] 0,48702  ±0,04551 

t2          [мc] 207257,72955  ±44892,86331 

Для пояснення отриманих результатів була запропонована модель 

перерозподілу заряду в нанокластерах, яка досить гарно узгоджується з 

результатами експерименту і тому придатна для опису релаксаційних процесів 

(рис. 3.16). В моделі допускається, що після подачі додатного електричного 



88 

 

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 ближній до інтерфейсу підкладинка Si-SiO2 та 

додатній локалізований глибше в шарі оксиду на границі розділу нанокристал-

верхній шар оксиду ближче до металевого затвору.  

Дана модель постулює: 

 В затворному діелектрику накопичено заряди обох знаків. 

 Заряди (центроїди зарядів) локалізовані в 2-х паралельних площинах в 

товщі оксиду. 

 Існує розподіл полів між зарядовими площинами та границями шарів 

кремнієвої підкладинки і металевого затвору (E1, E2, E3). Кожне з трьох полів є 

суперпозицією поля негативної та позитивної зарядової площини. 

 Процес розрядки відбувається у три стадії: 

 Етап швидкої релаксації. Електрони тунелюють з нанокластерів в Si-

підкладинку під дією поля E1. Пряма рекомбінація зарядів обох знаків в 

діелектрику (між площинами A та B) відбувається повільно тому не впливає 

суттєво на процес. Поле E1 поступово зменшується і врешті-решт стане рівне 

нулю. В цей момент електрони припинять перетікати в підкладинку і почнеться 

наступна стадія. 

 Після того як поле E1 стало рівним 0, поле E3 змінило свій напрям. 

Стала можливою емісія електронів з металу. Вона призводить до часткової 

рекомбінації позитивного заряду. В той же час поле E1 спадає, збільшуючи 

емісію електронів з негативної площини. Які, в свою чергу, зменшують поле E1 

до 0 і т.д. Напруга плоских зон стабілізується на рівні 0 В (див. рис.3.15). Така 

ситуація буде продовжуватись до повної рекомбінації заряду позитивної 

площини. Тривалість цієї стадії залежить від розподілу заряду в NVM 

структурі. Останній залежить від поля зарядки, роботи виходу металу і 

кремнію, передісторії зразка та технології виробництва.  



89 

 

 Етап повільної релаксації. Коли поле позитивного заряду зникне, 

поле E1 стане від’ємним і знову призведе до тунелювання, захоплених в 

діелектрику, електронів в підкладинку. Процес релаксації продовжиться. 

 

Рис. 3.16. Ілюстрація процесів релаксації заряду на основі моделі 

взаємопов’язаних експонент. 

 

 Важливо відмітити, що математичне моделювання процесу релаксації у 

даному випадку потребує доопрацювання для того, щоб пов’язати швидку та 

середню частини процесу релаксації. Це було зроблено за допомогою теорії 

апроксимації.  
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)/exp(*)()()/exp(*)0()( 2211  tVttVtV ddfbdfbfb  (3.6) 

де τd - час переходу від одного процесу релаксації до іншого, θ(t) - сходинкова 

функція. Фізично формула (3.6) означає, що два процеси релаксації 

взаємопов’язані. Тобто перший (швидкий) процес розтікання запускає 

(тригерує) другий (повільний). Отриманий вираз (3.6) гарно узгоджується з 

експериментальними даними (рис. 3.15) [82, 94]. 

Така модель має назву «модель взаємопов’язаних експонент» і гарно 

узгоджується з результатами вимірювання стікання заряду в структурах 

енергонезалежної нанокристалічної пам'яті. 

 Нижня серія графіків на рис. 3.15 ілюструє релаксацію додатного заряду. 

На відміну від попереднього випадку, релаксація напруги плоских зон при 

розтіканні додатного заряду має монотонний характер із однаковими сталими 

часу. 

 

3.4.1. Еволюція вікна пам’яті 

З метою дослідити еволюцію вікна пам’яті в часі після програмування 

структури, почергово були виконані вимірювання зберігання заряду для різних 

режимів програмування зразка [95]. На рис. 3.17 та рис. 3.18 зображені графіки 

зміни вікна пам’яті з плином часу для одношарових структур пам’яті в 

однополярному і двополярному режимах програмування. На графіках вісь часу 

відображена в Log10 масштабі. Оптимальні напруги запису/стирання структур 

пам’яті були визначені в попередніх дослідженнях з формування вікна пам’яті.  

 Зразки з одним шаром нанокластерів в біполярному режимі 

програмування (рис. 3.17) показують швидке змикання вікна пам’яті за час біля 

300 с після програмування. Спроби апроксимувати отримані криві релаксації 

однією експонентою або суперпозицією експонент (3.5) були неуспішні (R
2 

< 

0,9). Такий результат свідчить про дію декількох пов’язаних процесів. Тим не 

менш криві релаксації заряду мають виражені ділянки – швидкої і повільної 

релаксації.  Швидка релаксація спричинена розрядом (компенсацією) мілких 

пасток в інтерфейсі Si-SiO2. Після розрядки мілких пасток дія кулонівського 
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відштовхування заряду пасток зникає, що відкриває канал повільного процесу 

релаксації заряду нанокластерів в підкладинку через тунельний діелектрик 

(зовнішнє поле рівне 0).  

 Інша динаміка стікання заряду спостерігається в одношаровому зразку 

при наявності уніполярної перезарядки при формуванні вікна пам’яті (рис. 

3.18). Спостерігається повільне закриття вікна пам’яті, тривалість якого складає 

10
5
-10

6
с згідно даних екстраполяції. Фізичні процеси стікання від’ємного 

заряду вважаються аналогічними до описаних для випадку біполярного 

програмування оскільки результати екстраполяції суперпозицією експонент 

практично співпадають. Інших вигляд має релаксація додатного заряду. 

Крива релаксації була успішно екстрапольована суперпозицією двох 

експонент з визначенням значень сталих часу релаксації 1,2 с і 115 с для 

швидкої та повільної стадій відповідно (R
2 
=0.998). 

 

Рис. 3.17. Зміна вікна пам’яті при стіканні заряду з часом для елементу пам’яті з 

одним шаром нанокристалів при біполярному способі програмування.   

 

  Таким чином, можна зробити висновок, що релаксація додатного заряду 

має іншу фізичну природу для випадку уніполярного програмування. Швидка 

гілка релаксації спричинена розрядкою мілких інтерфейсних пасток і 
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тунелюванням заряду в підкладинку. Наявність повільної гілки релаксації 

можна пояснити дією екрануючого електричного поля заряджених дефектів в 

околі нанокластерів, яке протидіє розряду нанокластерів.  

З метою визначити енергетичну локалізацію та енергію активації 

зарядових пасток, які беруть участь в формуванні логічного стану комірки 

пам’яті, були виконані вимірювання із зберігання накопиченого заряду при 

різних температурах зразків. Дослідження були виконані для зразків як з 

одним, так із двома шарами нанокластерів [96 - 99].  

 

 

Рис. 3.18. Зміна вікна пам’яті при стіканні заряду з часом для елементу пам’яті з 

одним шаром нанокристалів при уніполярному способі програмування.   

 

 На рис 3.19 представлені результати температурних вимірювань стікання 

накопиченого від’ємного заряду інжектованого одиничним імпульсом 

амплітуди 5 В і тривалості 100 мс для одношарових зразків.  

Виміряні вихідні значення напруги плоских зон Vfb для обох типів зразків 

практично співпадають, що свідчить про близькі вихідні концентрації 

фіксованого заряду зосередженому в діелектриках зразків. Відповідно до 
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результатів експерименту, в межах вікна спостереження з ростом температури 

криві релаксації виходять у насичення до одного фіксованого значення Vfb 

швидше ніж при низьких температурах зразка. Відбувається стікання 

від’ємного заряду. Виміряні криві зберігання були успішно апроксимовані 

суперпозицією спадних експонент. 

 Для зразка з одним шаром нанокластерів, крива релаксації була 

апроксимована однією спадною експонентою. Було визначено сталі часу 

релаксації (τ) з подальшим визначенням енергії активації пасток шляхом 

побудови графіків температурної залежності τ в координатах Арреніуса:  

     ),
1

()ln(



k

Ea      (3.7) 

де k – стала Больцмана, T – температура зразка. Енергія активації Ea 

знаходиться як значення нахилу апроксимованої лінійної графіка в координатах 

Арреніуса (рис. 3.20). 

Для графіка температурної залежності енергії активації зразка з двома 

шарами нанокластерів було визначено дві області з різними нахилами кривої, 

яким відповідають енергії активації 0,190 еВ при нижчих температурах і 0,485 

еВ при вищих температурах. Для зразка з одним шаром нанокластерів 

спостерігається одна область з лінійною залежністю і енергія активації складає 

0,204 еВ [100]. 

Під час зберігання заряду в структурі після програмування приймаємо 

електронний транспорт як основний, який бере участь в процесах дисипації 

заряду. Головний механізм диссипації – емісія заряду з рівнів пасток, 

локалізованих в інтерфейсі nc-Si/SiO2 в зону провідності напівпровідникової 

підкладинки через тунельно-прозорий бар’єр оксиду.  

 Для визначення локалізації заряду в забороненій зоні нанокластера 

для кожного типу зразка були побудовані діаграми енергетичних зон. Рівень 

Фермі Si напівпровідникової  підкладинки становить 0,85 еВ (відрахований від 

дна зони провідності) і був розрахований для з концентрацією акцепторів 

10
15

см
-3

, визначеної із ВФХ зразків. 
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Рис. 3.19. Залежності напруги плоских зон від часу при стіканні накопленого 

від’ємного заряду в структурах з одним шаром нанокристалів кремнію. 

Параметром є температура.  

 

Рис. 3.20. Крива в координатах Арреніуса для визначення енергії активації для 

структур з одним шаром нанокластерів. 
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 Для спрощення розрахунків були зроблені припущення, що 

нанокластер є власним напівпровідником і має сферичну форму. Розрахунки 

уширення забороненої зони нанокластера були виконані з урахуванням ефекту 

квантового обмеження [101].  

 Для нанокластерів розміру 3 нм, 3,5 нм і 5 нм були визначені ширини 

забороненої зони 1,553 еВ, 1,438 еВ і 1,276 еВ відповідно. Зонна діаграма для 

зразка з одним шаром нанокластерів представлена на рис. 3.21.  

 У випадку щойно зарядженого зразка з двома шарами нанокластерів 

обидва шари заряджені електронами. Заряд електронів нижнього шару діє 

Кулонівською блокадою на верхній шар, що протидіє його розрядці в 

підкладинку. Таким чином, під час процесу релаксації заряду, спочатку 

розряджається нижній шар. Після розрядки нижнього шару, заряд верхнього 

шару більше не відчуває дії Кулонівської блокади і починає розряджатись 

також.  

 

Рис. 3.21. Енергетична зонна діаграма структур з одним шаром нанокристалів. 

 

 Експеримент з визначення параметрів процесу стікання заряду 

виконувався при різних підвищених температурах зразка. Таким чином, енергія 

активації, отримана при нижчій температурі відповідає рівню пастки в 
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забороненій зоні нанокластера з нижнього шару. Рівні енергій активації 

процесів розрядки відмічені на рис. 3.21. 

 

3.4.2. Моделювання процесів стікання заряду в структурах 

нанокристалічної пам’яті  

 Аналіз отриманих експериментальних даних показав можливість успішного 

програмування приладів нанокристалічної пам'яті імпульсами амплітуд значно 

нижчими ніж потрібні для ефективного програмування звичайної флеш пам’яті. 

Головна відмінність нанокристалічної пам’яті від флеш полягає у різній формі і 

матеріалі плаваючого затвора.  

 Матеріал плаваючого затвора визначає значення роботи виходу (висоти 

бар’єру) і густину станів. Основний механізм захоплення/інжекції заряду в 

плаваючий затвор є тунелювання обумовлене зовнішнім електричним полем. 

Для товщин тунельного діелектрика понад 40 Å переважає тунелювання через 

трикутний бар’єр Фаулера – Нордгейма (Fowler-Norgheim (F-N) tunneling) (рис 

3.22,а) тоді як, для тонших діелектриків домінує прияме тунелювання через 

прямокутний бар’єр (рис 3.22,б) [102, 103]. 

 

 

Величина тунельного струму за механізмом Фаулера-Нордгейма залежить як 

від інжекційного поля, так і від висоти бар’єру, оскільки висота визначає 

товщину трикутного бар’єру на рівні Фермі напівпровідника МДН структури. 

  
Рис. 3.22. Демонстрація механізмів тунелювання Фаулера-Нордгейма (a) і 

прямого (б).  

a) b) 
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висота енергетичного бар’єру (3,2 еВ для границі розділу Si-SiO2), m* - 

ефективна маса носіїв в забороненій зоні діелектрика.  

Для режиму прямого тунелювання, висота бар’єру має слабший вплив на 

тунельний струм, який визначається в основному товщиною бар’єру та 

інжекційним полем. Для опису залежності струму можна використати рівняння 

(3.8) для струму за механізмом Фаулера-Нордгейма із зміненими 

коефіцієнтами. В цьому випадку [104-106]   

q

dqEm
E

injbb

c




3

])([24 2/32
3

* 
   (3.9) 

Геометричні відмінності між нанокристалічним і об’ємним плаваючими 

затворами схематично зображені на рис. 3.23. Для розрахунків приймемо, що 

обидва плаваючі затвори заряджені однаково електронами. Для об’ємного 

плаваючого затвору величина електричного поля задається виразом  

,
2 0

 d
E        (3.10) 

де ρ – об’ємна густина заряду, d – товщина шару плаваючого затвору (FG), ε – 

відносна діелектрична стала оточуючого діелектрика, ε0 – діелектрична. 

Для нанокристалічного плаваючого затвору величину електричного поля 

можна вирахувати використавши апарат польової емісійної теорії. Згідно 

роботи T. Utsumi [107] розподіл електричного поля на поверхні сфери в моделі 

плаваючої сфери може бути розрахований в замкнутій формі як функція 

полярного кута θ  

E(B) = (h / r) E0 + 3E0 cos (θ) ≈ (h/r + 3) E0,  (3.11) 

де h - висота сфери над підкладинкою і E0 однорідне поле між паралельними 

провідними  площинами у вільному просторі.  
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3.23. Ілюстрація різниці між нанокристалічним і обємним плаваючими 

затворами. 

 

 Як видно з формули (3.11), коефіцієнту підсилення електричного поля на 

поверхні нанокластера обернено пропорційний його діаметру. Іншими словами, 

зменшуючи діаметр нанокластера можна зменшити амплітуду напруги 

програмування пам’яті, і отже значення середнього інжекційного поля в 

діелектрику. Зменшення величини електричного поля дозволяє уникнути 

утворенння дефектів (старіння діелектрика) і струмів стікання спричинених 

стресом SILC. Такий результат відкриває широкі можливості для подальшого 

масштабування приладів енергонезалежної пам’яті з нанокристалічним 

плаваючим затвором.  

 Електростатичне моделювання розподілу поля в діелектрику навколо 

нанокластерів діаметрів 3 нм, 5 нм і об’ємного провідника наведене на рис. 

3.24.  

З рис 3.24 видно, що відповідно до рівняння (3.11) найвище значення 

електричного поля реалізується на поверхні найменшого за діаметром 

нанокластера. В той же час, поле на поверхні будь-якого нанокластера вище за 

поле на поверхні об’ємного провідника.  
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Рис. 3.24. Електростатичне моделювання, яке демонструє ефект підсилення 

електричного поля на поверхності нанокластерів різного діаметру (3 нм, 5 нм) і 

об’ємного провідника. До затвору структури прикладений потенціал додатного 

знаку.  

 

3.5. Висновки до розділу 3 

 

1. Для пояснення отриманих експериментальних результатів 

запропонована фізична модель електронних процесів, які протікають при 

накопиченні та стиранні заряду в структурах пам’яті з одним шаром 

нанокристалів. 

- Накопичення заряду відбувається у дві стадії. На першій стадії при 

відносно малому електричному полі в оксиді відбувається інжекція електронів з 

підкладинки на нанокластери. При досягненні полем певного значення, стає 

можливим процес іонізації нанокластерів, тобто тунелювання в затвор через 

верхній (контрольний) оксид. 
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- Процес стирання заряду з елементів пам’яті відбувається в чотири 

стадії. Спочатку спостерігається захоплення електронів з затвору при малих 

від’ємних полях в оксиді. Поступове збільшення поля відкриває шлях 

захопленню дірок з підкладинки, яке домінує над захопленням електронів з 

затвору. Далі поле стає ще сильнішим і захоплення електронів з затвору 

домінує над захопленням дірок. Нарешті, при максимально допустимому 

електричному полі відкривається механізм іонізації нанокластера, при якому 

електрони тунелюють в підкладинку. 

2. Запропоновано і досліджено процес захоплення та стирання заряду з 

нанокластерів імпульсами однієї полярності (уніполярний режим) та 

встановлені особливості електронних процесів, які при цьому протікають. 

 3. Встановлено, (1) що захоплення нанокластерами електронів призводить 

до збільшення флуктуації поверхневого потенціалу; (2) чим вище прикладене 

поле, якому відповідає захоплення додатного заряду, тим менші флуктуації 

поверхневого потенціалу. 

4. Встановлено, що вікно пам’яті елементів нанокристалічної пам’яті є 

стабільним після дії 1000 імпульсів запису/стирання як у випадку біполярного, 

так і уніполярного режимів програмування. У випадку уніполярного режиму 

запису/стирання відбувається незначний зсув в область більших напруг 

плоских зон, що свідчить про захоплення від’ємного заряду дефектами в 

оксиді.  

5. Встановлено, що накопичення та стирання заряду в структурах з одним 

шаром нанокристалів відбувається більш ефективно при подачі одного довгого 

імпульса напруги ніж при подачі серії коротких імпульсів однакової сумарної 

тривалості і амплітуди. Виявлено сходинки на кривих релаксації при його 

стиранні. 

6. Запропонована фізична модель для пояснення особливостей процесів 

динаміки при накопиченні та стиранні заряду. У випадку захоплення заряду 

процес динаміки є одностадійним і описується експоненціальною часовою 

залежністю. В той же час при стиранні заряду задіяні два процеси, швидкий та 
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повільний, що описується двома експоненціальними залежностями з різними 

сталими часу. 

7. Встановлено, що при накопичення та видалення заряду різнополярними 

імпульсами обумовлено відносно повільним захопленням вільних носіїв 

(електронів і дірок) на енергетичні рівні пов’язані з нанокластерами. В той же 

час, при уніполярному записі/стиранні формування вікна пам’яті відбувається 

за рахунок швидкого захоплення вільних носіїв.  

8. Встановлено, що стікання (релаксація) від’ємного заряду з 

нанокластерів проходить у дві стадії.  

9. Запропонована фізична модель 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 релаксації, 

проміжний етап та етап повільної релаксації. Запропонований математичний 

опис даних процесів на основі моделі взаємопов’язаних експонент. 

10. 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. Для 

пояснення даного ефекту запропоновані фізичні процеси, які протікають при 

цьому. 

11. Визначено енергію активації зарядових пасток. У випадку структур з 

одним шаром нанокластерів енергія активації становить 0,204 еВ.  

12. На основі отриманих експериментальних даних та проведених 

розрахунків побудована енергетична зонна діаграма структур з одним шаром 

нанокластерів. 
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13. 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.  
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Розділ 4. ФІЗИКА ПРОЦЕСІВ ЗАРЯДОВОГО ТРАНСПОРТУ В 

СТРУКТУРАХ ПАМ’ЯТІ З ДВОМА ШАРАМИ НАНОКЛАСТЕРІВ 

 

4.1. Експериментальні зразки пам’яті з двома шарами нанокластерів в 

оксиді 

 

Технологія виготовлення зразків пам’яті з двома шарами нанокластерів 

аналогічна до описаної в розділі 3 з додатковими технологічними операціями, 

які призвели до формування другого шару нанокластерів в оксиді (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Схематичне зображення експериментальних зразків з двома шарами 

нанокластерів в окисі. 

 

На підкладинці кремнію р-типу термічно вирощувався окис при 

температурі 850°С протягом 8 год для досягнення товщини 3,5 нм, на який 

методом LP CVD осаджувався шар α-Si товщиною 4 нм. Наступним етапом 

була твердофазна рекристалізація цього шару при температурі 900°С протягом 

5 хв. Далі виконувалось окислення протягом 5 хв. та високотемпературний 

відпал при тій же температурі. Отримано шар нанокристалів товщиною 3 нм і 
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проміжний окисел товщиною 1,5 нм. На наступному етапі осаджували другий 

шар аморфного кремнію товщиною 10 нм. Далі виконувалось окислення вже 

протягом 20 хв. та високотемпературний відпал при тій же температурі. В 

результаті отримали шар нанокристалів товщиною 5 нм та контрольний окис 

товщиною 8 нм. Заключний етап включав осадження полікремнію та Al для 

створення контакту. Утворені структури мали будову представлену на рис. 4.2. 

 

Технологія виготовлення зразків з двома шарами нанокластерів була описана 

детально в роботі [93]. Для підтвердження правильності технологічних режимів 

було зроблено фотографії сколу зразків з двома шарами нанокластерів за 

допомогою трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) (рис. 4.3). 

 

Si*+Al затворний контакт 

SiO2 8 нм контрольний окисел 

Si-nc 5 нм NC шар 2 

SiO2 1,5 nm проміжний окисел 

Si-nc 3 нм NC шар 1 

SiO2 3,5 нм тунельний окисел 

p-типу Si підкладинка 

Al нижній контакт 

 

Рис. 4.2. Структура елементів нанокристалічної пам’яті з двома шарами 

нанокластерів виготовлених за технологією LP CVD з подальшою 

рекристалізацією. 
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Рис. 4.3. ТЕМ зображення структури з двома шарами нанокристалів кремнію. 

 

4.2. Особливості  формування вікна пам’яті в структурах з двома шарами 

нанокластерів 

 

 В дослідженні формування вікна пам’яті використовувались зразки 

варакторів з двома шарами нанокластерів в оксиді. Відповідно до методики, 

описаної детально в Розділі 2 експеримент починався з вимірювання залежності 

зсуву напруги плоских зон від амплітуди тестуючого імпульсу в симетричному 

різнополярному режимі (рис. 4.4). За результатами обиралися значення 

амплітуд імпульсів, за яких досягалося найширше вікно пам’яті. Фіксуючи одне 

із значень амплітуди і змінюючи інше виконувалось вимірювання залежності 

вікна пам’яті в асиметричних режимах.  

З рис. 4.4 стає зрозуміло, що для таких структур програмування 

плаваючого затвору не відбувається ні при яких амплітудах програмуючих 

напруг аж до напруги пробою. Цю ситуацію вдається виправити, програмуючи 

структури пам’яті асиметричними імпульсами (амплітуда імпульсу запису 

відрізняється від амплітуди імпульсу стирання). Результати таких досліджень 

представлені на рис. 4.5,а для випадку фіксованих імпульсів запису та спадних 

імпульсів стирання та рис. 4.5,b для фіксованих імпульсів стирання та 
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зростаючих імпульсів запису. В обох випадках спостерігається формування 

вікна пам’яті біля 2 В, що відповідає сучасним технологічним вимогам пам’яті 

для промислового виробництва.  

 

Рис. 4.4. Залежність формування вікна пам’яті структури з двома шарами 

нанокластерів. Імпульси запису/стирання симетричні. Крива 1 відповідає подачі 

імпульсів запису (додатнього), крива 2 відповідає імпульсам стирання 

(від’ємним, а крива 3- вікну пам’яті. 

 

На відміну від одношарових структур, вікно пам’яті в двошарових 

структурах залежить сильніше від амплітуди імпульсів програмування ніж від 

їх тривалості. 

Порівнявши дані результати з результатами досліджень формування вікна 

в одношарових структурах (Розділ 3) виявлено важливу відмінність, яка 

полягає в залежності напруги плоских зон від програмуючих імпульсів. При 

подачі імпульсу стирання (від’ємного) на одношарову структуру, 

спостерігається зменшення напруги плоских зон, а, отже, - запис дірок, що 

відповідає іонізації нанокластерів. Протилежна ситуація спостерігається для 



107 

 

двошарових структур. В оксиді накопичується від’ємний заряд, що свідчить 

про захват нанокластерними енергетичними рівнями електронів з затвору. 

 

 

Рис. 4.5. Графіки залежностей формування вікна пам’яті для структур з двома 

шарами нанокластерів. Імульси запису (додатні) фіксовані, імпульси стирання 

(від’ємні) зростаючі за модулем a) та імульси запису зростаючі, імпульси 

стирання фіксовані b). Крива 1 відповідає подачі імпульсів запису, крива 2 

відповідає імпульсам стирання, а крива 3- вікну пам’яті.   
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Для серії зразків з двома шарами нанокластерів в оксиді були виконані 

дослідження з формування вікна пам’яті в різнополярному і уніполярному 

режимах перезарядки (рис. 4.6). Ефективне формування вікна пам’яті було 

знайдене для кожного типу зразків для обох режимів програмування [89, 100, 

108]. Для кожної залежності Vfb від амплітуди було знайдено відповідне 

екстремальне значення похідної dC/dV (рис. 4.6, криві 1а та 2а). Збільшення 

абсолютного значення похідної свідчить про присутність однорідного 

захоплення заряду в шар оксиду тоді, як зменшення значення похідної означає 

формування флуктуацій поверхневого заряду. 

 Для структур з двома шарами нанокластерів процес формування 

вікна пам’яті схожий із вище описаним для одношарового зразка і 

представлений на рис. 4.6.  

 Проте, в режимі уніполярної зарядки при прикладанні розгортки 

від’ємної напруги нижче -12 В інформаційне вікно пам’яті швидко закривається 

і затворний діелектрик пробивається. Даний результат можна пояснити дією 

механізму інжекції гарячих дірок, який присутній через високе поле 

спричинене верхнім шаром заряджених нанокластерів. Наявність гарячих носіїв 

призводить до швидкого старіння і пробою діелектрика. 

 Для обох типів зразків стандартна біполярна перезарядка призводить 

до пробою затворного діелектрика при напрузі біля 13 В в той час, як 

застосування уніполярної перезарядки дозволяє збільшити напругу пробою до 

приблизно 15 В. 

 Важливо відмітити, що найкращих результатів з формування вікна 

пам’яті вдалося досягти шляхом фіксування амплітуди імпульсу, 

відповідального за захоплення електронів (запис) і варіювати амплітуду 

імпульсів стирання. В усіх випадках збільшення ширини вікна відбувалося 

через захоплення додатного заряду. Роль захоплених електронів полягала у 

компенсації раніше захопленого додатного заряду. Отже, поля напруженістю 

біля 5 МВ/см, яке утворювалось внаслідок дії імпульсів програмування 

достатньо для компенсації всіх зарядів в нанокластерах та їх околах. 
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Рис. 4.6. Біполярна (а) і уніполярна (b) перезарядка елементів нанокристалічної 

пам’яті з двома шарами нанокластерів. Крива 1 відповідає подачі імпульсів 

запису (додатніх), крива 2 відповідає імпульсам стирання (від’ємнтим), а крива 

3- вікну пам’яті. Криві 1а та 2а відповідні залежності dC/dV.  

 

Аналіз кривих похідної dC/dV показав, що відсутність формування вікна при 

низьких електричних полях спричинена зарядкою мілких дефектів, які 

екранують поширення поля вглиб зразка і ,відповідно, успішного тунелювання 

електронів на енергетичні рівні асоційовані з нанокластерами. Відповідно до 
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залежності похідної від амплітуди імпульсу, бачимо, що чим вище прикладене 

поле, якому відповідає захоплення додатного заряду, тим менші флуктуації 

поверхневого потенціалу. 

 Порівняння значень похідної  dC/dV для одношарових та двошарових 

структур показало, що флуктуації поверхневого потенціалу під час захоплення 

додатного заряду для одношарових структур значно нижчі ніж у двошаровому 

зразку за таких же умов. Даний висновок можна пояснити присутністю великої 

кількості неоднорідностей в оксиді з двома шарами нанокластерів спричинених 

технологією виготовлення зразків.   

 

4.2.1. Дослідження витривалості вікна пам’яті  

 З метою визначити еволюцію вікна пам’яті в залежності від кількості 

циклів запису/стирання були виконані дослідження з витривалості 

(деградаційної стійкості) вікна пам’яті (memory window endurance) для зразків 

нанокристалічної пам’яті з двома шарами нанокластерів в окисді. Виконувалось 

вимірювання витривалості вікна пам’яті для випадків біполярної та уніполярної 

перезарядки. 

 Оптимальні режими програмування були обрані під час досліджень з 

формування вікна пам’яті, які описані вище. Усі досліджені структури 

програмувалися імпульсами тривалістю 100 мс. Загальна кількість циклів 

запису/стирання для кожного типу зразка, кожного способу програмування 

складала 10
3
 циклів. 

 Для зразків з двома шарами нанокластерів були обрані амплітуди 

програмуючих імпульсів +6 В/-9 В (рис. 4.7,а) та +5 В/+10 В (рис. 4.7,b) для 

біполярного і уніполярного режимів програмування відповідно.  

 Програмування структур з двома шарами нанокластерів 

різнополярнили імпульсами показало наявність стабільного вікна пам’яті 

величини 1,65 В, яка має порядок величин ширини вікна пам’яті сучасних 

промислових приладів пам’яті. 
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 Програмування структур з двома шарами нанокластерів імпульсами 

однієї полярності показало формування вікна пам’яті величини 0,4 В, яке має 

тенденцію до змикання за рахунок збільшення значень напруги Vfb при стиранні 

в результаті компенсації додатно заряджених центрів, асоційованих з 

нанокластерами та їх околом, електронами. Такі центри не були повністю 

відновлені при подачі імпульсів програмування. 

 

 

Рис. 4.7. Залежності напруги плоских зон від кількості імпульсів 

запису/стирання заряду при біполярному (а) та уніполярному (b) режимах 

програмування. Кожне значення Vfb мірялось після прикладання кожного 

імпульсу запису/стирання. 
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 Результати експерименту для зразків з двома шарами нанокластерів 

показати різний ступіть стабільності значень ширини вікна пам’яті і загалом 

гірші характеристики витривалості у порівнянні з одношаровими зразками. 

Даний, результат можна пояснити більшою кількістю дефектів в діелектрику, 

які були утворені при формуванні двох шарів нанокластерів. Наявність великої 

кількості дефектів призводить до швидшої деградації зразка (меншої кількості 

циклів запису/стирання) шляхом невідновлюваного захоплення заряду 

пастками і формування шляхів стікання заряду при великій кількості циклів 

програмування (SILC [109-111]). 

 

4.3. Дослідження динаміки накопичення та стирання заряду в структурах з 

двома шарами нанокластерів  

 

Метод динаміки накопичення та стирання заряду в діелектрику 

застосовувався для дослідження структур нанокристалічної енергонезалежної 

пам’яті з двома шарами нанокластерів в оксиді. Метою дослідження є 

отримання динамічного відгуку приладу пам’яті під час процесу її 

програмування. Вимірювання значень Vfb виконувалось згідно методу 

послідовних наближень (SAR). Застосування даного підходу визначення Vfb 

найменше впливає на значення вимірюваної величини. З метою отримання 

даних про нестаціонарні процеси в структурах з нанокластерами виконувались 

вимірювання з однаковими параметрами декілька разів послідовно.  

Для дослідження динаміки накопичення та стирання заряду в структурах 

з двома шарами нанокластерів в оксиді обирався режими програмування 

пам’яті на основі проведених раніше досліджень формування вікна. Амплітуди 

програмуючих імпульсів складали +8 В та -8 В. Результати вимірювань 

динаміки накопичення та стирання заряду наведені на рис. 4.8.  
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Рис. 4.8. Динаміка зміни напруги плоских зон від довжини імпульсів при 

накопиченні (1) та стиранні (2) заряду в структурах з двома шарами 

нанокластерів при біполярному режимі програмування.  

 

  За результатами експерименту можна зробити висновок що процес 

програмування одношарових (Розділ 3) 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. Якщо прийняти значення Vfb на рівні 95% від значення 

Vfb  у насиченні за рівень логічної «1» [23], то час переходу комірки пам’яті в 

«1» складав 2,1 с і 0,6 с для одно і двошарових структур відповідно. Даний 

результат може бути пояснений більшою концентрацією центрів захоплення в 

двошаровій структурі, що призвело до більш інтенсивного захоплення при 

зменшеному впливі ефекту Кулонівської блокади вже захоплених в 

нанокластери електронів. Також наявність двох нанокластерних шарів в 

діелектрику призводить до перерозподілу електричних полів за рахунок ефекту 

поляризації нанокластрерів верхнього шару під дією зовнішнього електричного 

поля в структурах пам’яті з двома шарами нанокластерів. Чим більше 
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електричне поле, тим більше імовірність інжекції заряду, яка визначає 

тривалість зарядки структури. Під час зарядки імпульсами додатної полярності 

відбувається захоплення електронів для обох типів зразків оскільки значення 

Vfb зростають і стають додатними.  

  Аналіз виміряних даних динаміки зміни заряду під дією поля, яке 

відповідає потенціалу на затворі від’ємного знаку, показав що для обох типів 

зразків (з одним та двома шарами нанокластерів) крива стирання заряду 

описується однією експонентою і відповідає співвідношенню:  

),exp(
0



t
VV fbfb


       (4.1) 

де ∆Vfb
0
 – повний зсув напруги плоских зон для даного процесу при визаченій 

амплітуді імпульса програмування, τ – стала часу процесу.  

Порівняння динаміки стирання заряду операції програмування структур 

пам’яті з одним і двома шарами нанокластерів наведено в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1. Параметри динаміки стирання заряду 

 1 NC шар 2 NC шари 

∆Vfb
0 
[В] 0.846±0.24  0.521±0.31  

τ   [мс] 132±12  98±21 

 

  Динамічні процеси піж час операції «стирання» супроводжувалися 

накопиченням додатного заряду за рахунок екстракції електронів та захоплення 

дірок на енергетичні стани асоційованих з нанокластерами. Структури з двома 

шарами нанокластерів демонструють швидше стікання заряду, а отже швидше 

«стирання» комірок пам’яті, ніж одношарові структури. У припущенні, що 

логічний рівень встановлений при досягненні Vfb рівня 95% від рівня насичення, 

час стирання складав 14,5 с і 1,3 с для одношарових і двошарових структур 

відповідно.  

Захоплення додатного заряду може бути пов’язане із захопленням дірок 

нанокластерами або захопленням дірок глибокими в енергетичному сенсі 
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пастками (повільний процес), які розташовані в околі нанокластерів кремнію. 

Також можливі процеси емісії електронів з амфотерних дефектів. Імовірно, 

найшвидший процес захоплення додатного заряду пов'язаний з перезарядкою 

мілких центрів розташованих в інтерфейсі між кремнієвим нанокластером і 

SiO2 або інжекцією електронів з нанокристалів.  

 

4.4. Дослідження зберігання накопиченого заряду в нанокластерах  

 

Тривалість збереження даних нанокластерами NVM структур здебільшого 

визначається процесами розтікання заряду в наноструктурованому 

діелектричному шарі МДН структури. У порівнянні з типовими приладами 

флеш пам’яті, характер стікання заряду в приладах нанокристалічної пам’яті 

відмінний оскільки процеси стікання заряду мають іншу фізичну природу і 

характеризуються специфічним співвідношенням об’ємних і поверхневих 

атомів нанокристалів, які формують плаваючий затвор [112]. 

 На даному етапі для досліджень процесів стікання заряду 

використовувалися структури з двома шарами нанокластерів у шарі оксиду [81, 

88, 96-99, 108]. Характерною відмінністю цих структур є те, що при подачі 

програмуючого імпульсу в оксидах цих структур накопичуються заряди різних 

знаків (пояснення цьому ефекту подано вище, в розділі формування вікна 

пам’яті). Для структур з двома шарами нанокластерів в оксиді були проведені 

вимірювання зберігання заряду, результати яких показали, що залежності 

зберігання значно відрізняються від таких залежностей одношарових структур 

(рис. 4.9) що свідчить про дію різних механізмів релаксації. 

Сімейство кривих процесу зберігання показує, що при різних потенціалах 

зберігання характер залежності залишається незмінним. Зміна потенціалу 

зберігання дозволяє отримати результати аналогічні до результатів вимірювань 

релаксації у зразках пам’яті з різною роботою виходу матеріалу затвора (від 

алюмінію (Al) до платини (Pt)) [113]. Зростання потенціалу зберігання дозволяє 

змоделювати зростання значення роботи виходу. Таким чином, з графіка видно, 
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що зразки пам’яті з матеріалом затвору з вищою роботою виходу демонструють 

помітно більшу ширину вікна пам’яті.  

 

Рис. 4.9. 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. 

У випадку релаксації негативного заряду (верхня половина кривих) 

додатна напруга на затворі сповільнює стікання заряду. Для випадку релаксації 

додатного заряду (нижня половина кривих), картина якісно повторюється. 

Вигляд верхніх і нижніх залежностей відмінний за рахунок різниці висоти 

потенціальних ям для електрона і дірки в оксиді. У випадку релаксації 

від’ємного заряду, при невеликому полі електрони тунелюють в підкладинку 

набагато активніше ніж захоплюються дірки [98].  

 

4.4.1. Еволюція вікна пам’яті при стіканні заряду 

З метою дослідити еволюцію вікна пам’яті в часі після програмування 

структури, почергово були виконані вимірювання зберігання заряду для різних 



117 

 

режимів програмування зразка. На рис. 4.10 зображені графіки зміни вікна 

пам’яті з плином часу для двошарових структур пам’яті в однополярному і 

двополярному режимах програмування. На графіках вісь часу відображена в 

Log10 масштабі. Оптимальні напруги запису/стирання структур пам’яті були 

визначені в попередніх дослідженнях з формування вікна пам’яті.  

  Результати еволюції вікна в зразках з двома шарами нанокластерів якісно 

подібні до результатів отриманих для одношарових зразків. Проте для обох 

типів зарядки спостерігається значно повільніше змикання вікна (на декілька 

порядків величини). Спроби апроксимувати результати вимірів релаксації мали 

аналогічний результат до одношарових зразків (в значеннях R
2
). Проте 

значення сталих часу значно більші. Для релаксації додатного заряду стала часу 

складає 519 с. У випадку уніполярно зарядженого двошарового зразка вікно 

пам’яті навіть не мало тенденції до змикання за час виконання експерименту 

(рис. 4.10,b).  

  Таке покращення параметрів зберігання вікна пам’яті зумовлено 

наявністю двох площин нанокластерів в шарі діелектрика МДН структури. 

Нижній шар має нанокластери меншого розміру, що відповідає більшій ширині 

забороненої зони енергій. Це створює додатковий бар’єр для стікання заряду 

назад у підкладинку (ефект квантового обмеження). Також, коли обидві 

площини нанокластерів заряджені зарядами одного знаку, поле створене 

нижньою площиною запобігає стіканню заряду в підкладинку з верхньої 

площини нанокластерів (ефект кулонівської блокади) [43-47]. 

 З метою визначити локалізацію та енергію активації зарядових 

пасток, які беруть участь в формуванні логічного стану комірки пам’яті, були 

виконані вимірювання із зберігання накопиченого заряду при різних 

температурах зразків. 
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Рис. 4.10. Результати зміни вікна пам’яті з часом для структур з двома шарами 

нанокристалів при біполярному (а) та уніполярному (b) режимах 

програмування.   

 

 На рис 4.11 представлені результати температурних вимірювань 

стікання накопиченого від’ємного заряду інжектованого одиничним імпульсом 

амплітуди 5 В і тривалості 100 мс для структур з двома шарами нанокристалів.  
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Рис. 4.11. Зміна напруги плоских зон при стіканні від’ємного заряду в 

структурах з двома шарами нанокристалів при різних температурах.  

 

Порівняння виміряних вихідних значень напруги пласких зон Vfb для обох 

типів зразків (одношаровий – Розділ 3 і двошаровий) показує, що вони 

практично співпадають, що свідчить про близькі вихідні концентрації 

фіксованого заряду зосередженого в діелектриках зразків. Відповідно до 

результатів експерименту з ростом температури криві релаксації виходять у 

насичення до одного фіксованого значення Vfb швидше ніж при низьких 

температурах зразка. Відбувається стікання від’ємного заряду. Виміряні криві 

зберігання були успішно апроксимовані суперпозицією спадних експонент. Для 

двошарового зразка, крива релаксації була апроксимована двома спадними 

експонентами. Для кожного апроксимованого графіка, для обох типів зразків, 

було визначено сталі часу релаксації (τ) з подальшим визначенням енергії 

активації пасток шляхом побудови графіків температурної залежності τ в 

координатах Арреніуса (рис. 4.12):  
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Рис. 4.12. Криві в координатах Арреніуса для визначення енергії активації для 

структур з одним (a) та двома (b, c) шарами нанокластерів. 

 

 Для графіка температурної залежності енергії активації зразка з двома 

шарами нанокластерів було визначено дві області з різними нахилами кривої, 

яким відповідають енергії активації 0,190 еВ принижчих температурах і 0,485 

еВ при вищих температурах (рис. 4.12)  

 Під час зберігання заряду в структурі після програмування 

приймаємо електронний транспорт як основний, який бере участь в процесах 

дисипації заряду. Головний механізм диссипації – емісія заряду з рівнів пасток, 

локалізованих в інтерфейсі nc-Si/SiO2 в зону провідності напівпровідникової 

підкладинки через тунельно-прозорий бар’єр оксиду.  

 На основі визначених значень енергії активації та у відповідності до 

розрахунків наведених в Розділі 3 побудована енергетична зонна діаграма 

структур з двома шарами нанокластерів (рис. 4.13). 

У випадку щойно зарядженого зразка з двома шарами нанокластерів 

обидва шари заряджені електронами. Заряд електронів нижнього шару діє 

Кулонівською блокадою на верхній шар, що протидіє його розрядці в 

підкладинку. Таким чином, під час процесу релаксації заряду, спочатку 

розряджається нижній шар. Після розрядки нижнього шару, заряд верхнього 
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шару більше не відчуває дії Кулонівської блокади і починає також 

розряджатись.  

 

Рис. 4.13. Енергетична зонна діаграма структури з двома шарами нанокластерів. 

 

Експеримент з визначення параметрів процесу стікання заряду 

виконувався при різних підвищених температурах зразка. Таким чином, енергія 

активації, отримана при нижчій температурі відповідає рівню пастки в 

забороненій зоні нанокластера з нижнього шару. Дане припущення має 

додаткове підтвердження через рівність в межах похибки значень енергії 

активації Ea для нанокластерів нижнього шару зразка з двома шарами 

нанокластерів і значень енергії активації Ea нанокластерів зразка з одним 

шаром нанокластерів. Розміри нанокластерів нижнього шару двошарового 

зразка і нанокластерів одношарового зразка рівні. Рівні енергій активації 

відмічені на рис. 4.13. 
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4.5. Висновки до розділу 4 

 

1. Встановлені основні особливості накопичення та стирання заряду в 

структурах з двома шарами нанокластерів. 

 - вікно пам’яті сильніше залежить від амплітуди імпульсів ніж від їх 

тривалості; 

 - при подачі від’ємного імпульсу (стирання) в оксиді накопичується 

від’ємний заряд, що свідчить про захоплення нанокластерними енергетичними 

рівнями електронів з затвору; 

 - найкращих результатів з формування вікна пам’яті вдалося досягти 

шляхом фіксування амплітуди імпульсу, відповідального за захоплення 

електронів (запис) і варіювати амплітуду імпульсів стирання. В усіх випадках 

збільшення ширини вікна відбувалося через захоплення додатного заряду. Роль 

захоплених електронів полягала у компенсації раніше захопленого додатного 

заряду; 

 - чим вище прикладене поле, якому відповідає захоплення додатного 

заряду, тим менші флуктуації поверхневого потенціалу; 

- флуктуації поверхневого потенціалу під час захоплення додатного 

заряду для одношарових структур значно нижчі, ніж у двошаровому зразку за 

таких же умов. 

2. Встановлено, 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). 

3. Стійкість (деградаційна) до кількості циклів запис/стирання є більшою 

у випадку програмування біполярними імпульсами в порівнянні з 

уніполярними. Даний результат обумовлений більшою кількістю дефектів в 

діелектрику, які були утворені при формуванні двох шарів нанокластерів. 

4. Процес програмування одношарових та двошарових структур пам’яті 

має схожий характер, що свідчить про однакову природу фізичних процесів, а 
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саме, інжекцію електронів з підкладинки в рівні пов’язані з нанокластерами або 

дефектні рівні в їх околі. 

5. Накопичення та стирання заряду в структурах з двома шарами 

нанокластерів відбувається значно швидше в порівнянні зі структурами з одним 

шаром нанокластерів. 

6. 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. 

7. Вплив потенціалу на затворі на стікання (зберігання) заряду дозволяє 

змоделювати вплив роботи виходу матеріалу затвору: зразки пам’яті з 

матеріалом затвору з вищою роботою виходу демонструють помітно більшу 

ширину вікна пам’яті.  

  8. 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.  

9. 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. 

10. Встановлено наявність та визначено дві енергії активації при стіканні 

заряду при різних температурах в структурах з двома шарами нанокластерів. 

11. На основі отриманих експериментальних даних та проведених 

розрахунків побудована енергетична зонна діаграма структур з двома шарами 

нанокластерів та встановлено енергетичне положення центрів захоплення 

заряду,- 0,190 еВ та 0, 485 еВ. 
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Розділ 5. НАНОКОМПОЗИТНІ ПЛІВКИ З НАНОКРИСТАЛАМИ 

КРЕМНІЮ ТА МЕТАЛІВ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ТА 

ЗБЕРІГАННЯ ЗАРЯДУ 

 

 При оптимізації параметрів елементів енергонезалежної пам’яті 

ідеальною метою є реалізувати швидкий запис/стирання і довгий час зберігання 

заряду одночасно. Для досягнення цього необхідно створити асиметрію в 

переносі заряду через затворний діелектрик, тобто отримати максимум 

відношення струму запису/стирання до струму зберігання (IG R/E / IG Ret). Це 

можна зробити (i) або інженерією діелектрика шляхом заміни прямокутного 

бар’єра на параболічний чи трикутний використанням багатошарового 

діелектрика, (іі) або формуванням двох шарів нанокристалів в нанокристалічній 

пам’яті, причому менші нанокристали розміщуються ближче до тунельного 

діелектрика (див. Розділ 4). 

 В даному розділі досліджувались особливості провідності та накопичення 

заряду в плівках з нанокристалами кремнію та металів (Fe) для їх використання 

в якості середовища для накопичення та зберігання заряду в елементах 

нанокристалічної пам’яті.  

Енергонезалежна пам’ять з нанокристалами металів буде мати ряд 

переваг, а саме (і) сильніший зв’язок з провідним каналом транзистора, (іі) 

широкий діапазон доступних робіт виходу при використанні різних металів, 

(ііі) більша густина електронних станів біля рівня Фермі, та (іv) менша 

енергетична перебудова через розмірне обмеження носіїв [28, 29, 114 - 118].  

Тому важливим є дослідити електрофізичні характеристики 

нанокомпозитних оксидних плівок, які містять нанокристали кремнію та 

металів. 

 

5.1. Особливості виготовлення експериментальних зразків  
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Отримання нанокомпозитних оксидних плівок, які містять нанокристали 

кремнію та металів (в наших експериментах Fe) проводилось в два етапи. На 

першому епапі осаджувалися збагачені кремнієм та металом оксидні 

нестехіометричні плівки SiOxFey методом іонно-плазмового розпилення. На 

другому етапі проводився високотемпературний відпал при температурі 

Т=1100С в середовищі аргону. В результаті високотемпературного відпалу 

відбувається трансформація плівок SiOxFey в нанокомпозитні плівки SiOx(Si, 

Fe), що містять нанокристали кремнію та металу [119]. 

Головна особливість методу розпилення в плазмі газового розряду при 

низькому тиску (іонно-плазмового розпилення) полягає в тому, що в проміжку 

між електродом - мішенню (з нанесеним на неї матеріалом, що розпилюється) і 

підкладинкою діє незалежний газовий розряд. Розряд має місце між 

електродами, причому тип розряду - несамостійний дуговий. Для цього типу 

розряду є характерним: наявність спеціального джерела електронів у вигляді 

розжарюваного катода, струм емісії якого досягає 10-20 А, низькі робочі 

напруги (десятки вольтів) і висока густина електронно-іонної плазми. Тліючий 

розряд постійного струму являє собою іонізацію атомів газу електронами, 

емітованими з нагрітою дроту. Після цього газові іони в плазмі розганяються, 

утворюючи постійний пучок іонів. Якщо газ є реактивним прекурсором, пучок 

іонів використовується для осадження прямо на підкладку. В іншому випадку, 

при використанні інертного газу, пучок іонів направляється на мішень, щоб 

розпорошити її нейтральні атоми на довколишню підкладку [120]. 

Схематичне зображення установки іонно-плазмового розпилення 

наведено на рис. 5.1. Підковпачний простір заповнено нейтральним газом, при 

низькому тиску р = 10
-3

 - 10
-4

 мм. рт. ст. Між анодом і катодом прикладається 

напруга 50-80 В. Розпилюючий матеріал у вигляді пластини (мішені), 

розміщується в якості третього електрода між анодом А і катодом К. На нього 

подається негативне відносно аноду зміщення 1-3 кВ, напроти розташовується 

заземлена підкладка.  
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Рис. 5.1. Схематичне зображення установки іонно-плазмового розпилення. 

 

Варіант реактивного (хімічного) іонно - плазмового напилення відкриває 

можливості одержання оксидів, нітридів та інших сполук. При отриманні 

окислів в камеру додатково до аргону подається кисень. Атоми мішені на 

своєму шляху підокислюються і осідають на підкладку у виді оксиду. 

Були отримані нестехіометричні збагачені кремнієм оксидні плівки SiOx 

та збагачені кремнієм та залізом плівки SiOxFey. Для отримання плівок SiOx, що 

містять надлишковий кремній, проводилось розпилення кремнієвої мішені, а 

плівок SiOxFey що містять надлишковий кремній та залізо одночасне 

розпилення комбінованої мішені кремній-залізо. В комбінованій мішені 

співвідношення площ кремнієвої частини до залізної становило Si / Fe = 3/1. 

Розпилення проводилось в середовищі O2/Ar. 

Іншими параметрами процесу осадження є: тиск в камері p = 5×10
- 4

 - 

8×10
- 4

 мм. рт. ст. ( p = 6,7×10
- 3

 - 1×10
- 2

 Па), температура підкладинки Т= 100 - 

120ºС, струм розігріву катода ІK = 150 А, напруга анода VA = 50 В, струм аноду 

Ia = 11 A,  напруга на мішені Vм = - 0,9 – 1,1 КВ, струм мішені Ім = 0,6 - 0,7 мА. 
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На другому етапі в результаті високотемпературного відпалу при 

температурі 1100 ºС в середовищі Ar формувались нанокомпозитні плівки [120 

- 122], що містять нанокристали кремнію та металу: SiOx(Si), SiOx(Si, Fe).  

Склад діелектричної матриці вихідних плівок SiOx і сформованих після 

відпалу нанокомпозитних плівок контролювався методом ІЧ спектроскопії. 

Результати вимірювань показані на рис. 5.2. На ІЧ спектрах можна виділити 

мінімуми в пропусканні в області 1000 – 1100 см
-1

 обумовлені Si-O зв’язками. 

Порівняння спектрів пропускання плівок SiOx як до (рис. 5.2,а,б), так і після 

високотемпературного відпалу в аргоні (рис. 5.2 в,г) проводилось на основі 

аналізу відмінностей піків в ІК спектрах.  

 

 

 

Рис. 5.2. ІЧ спектри вихідних (після осадження) (а, б) та після 

високотемпературного відпалу (в, г) плівок SiOx: а, в) повний інтервал 

хвильового числа, б, г) урізаний інтервал хвильового числа. 
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Положення максимуму поглинання обумовленого Si-O зв’язками на 

кривій вихідного зразка при 1012 см
-1

 після високотемпературного відпалу 

зміщується в високочастотну область 1078 см
-1

. Отримані результати показують 

наявність структурних перетворень у вихідній плівці SiOx після 

високотемпературного відпалу [123-126]. 

Для дослідження електричних характеристик нанокомпозитних плівок 

SiOx(Si), SiOx(Si, Fe) формувались МДН структури. В даних структурах 

нанокомпозитні плівки товщиною d = 16 - 18 нм осаджувались на кремнієві 

підкладинки p-типу з орієнтацією (100) і питомим опором 10 Ом×см. Al  

металевий електрод варактора мав площу S = 8×10
-3

 cм
-2

. 

Для визначення товщини плівки використовувався метод еліпсометрії. 

Виміри ВАХ проводилися за допомогою автоматизованого комплексу, який 

складається з універсального пристрою для побудови ВАХ Keithley Source 

Meter Series 2410 (247) та Agilent 4156С. 

 

5.2. Електропровідність плівок SiOx(Si) та SiOx(Si, Fe) 

 

5.2.1. Плівки SiOx(Si) 

На рис. 5.3 показані вольт-амперні характеристики (ВАХ) плівок SiOx(Si) 

після високотемпературного відпалу аргоні. Як було зазначено вище, в 

результаті високотемпературного відпалу в вихідній плівці SiOx відбулися 

структурні зміни, при яких плівка трансформується в композитну плівку 

SiO2(Si), що містить нанокристали кремнію. На рис. 5.3,а показані результати 

вимірювання ВАХ в координатах струм-напруга (I - U). Для зручності аналізу I 

- U характеристики були перебудовані в координатах провідність-напруга (I/U - 

U) (рис. 5.3,б). Як видно з рис. 5.3,б, провідність плівки залежить як від 

температури вимірювання, так і від напруги. Тому аналіз ВАХ плівок SiOx для 

визначення механізмів провідності проводили в двох напрямках: вплив 

температури вимірювання і напруги (електричного поля) [127]. Загальний вид 
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залежності провідності від напруги у всьому інтервалі температур для плівки 

SiOx(Si) вісля відпалу в аргоні показана на рис. 5.3,б. 

 

  

Рис. 5.3.  ВАХ SiOx(Si)  після відпалу при Т=1100С в координатах I - U (а) та в 

координатах I/U - U (б). 

 

Область малих електричних полів (U < 1 В, Е < 5,510
5
 В/см, 170  Т  

320 K). Аналіз провідності в області малих напруг, показує суттєвий вплив 

енергетичних станів, що розміщені біля рівня Фермі. Необхідно відмітити 

особливість в поведінці залежностей провідності від напруги, яка полягає в 

тому, що спостерігається деяке падіння провідності зі збільшенням напруги. Це 

падіння може бути обумовлене захопленням заряду в плівці і воно зменшується 

зі збільшенням температури. Електроний транспорт в цій області полів і 

температур відбувається у відповідності до механізму Мотта (стрибки зі 

змінною довжиною), який у загальному випадку для трьомірної системи 

задається як [128-131] 

4/10
0 )exp(

T

T


   (5.1)
 

де σ – питома провідність, σ0 і T0 – константи, які залежать від матеріалу. 

Припускаємо, що густина електронних енергетичних станів (N(EF)) в цій 

області є постійною. Константа T0 визначається у відповідності до [129] як: 
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     (5.2)
 

де C0 коефіцієнт, який змінується від 16 у відповідності до моделі Мотта [129] 

до 310 у відповідності до моделі Годета [132], α – довжина локалізації, яка 

типово знаходиться в діапазоні 3-30 Å. Густина локалізованих електронних 

станів, які приймають участь у провідності може бути знайдена з T0: 

3

0

0)(
Tk

C
EN

B

F 

      (5.3)
 

З лінійної апроксимація провідності від (1/Т)
1/4

 на рис. 5.4 визначаємо 

значення T0 і розраховуємо N(EF) у відповідності до рівняння (5.3).  

 

Рис. 5.4. Залежність провідності від температури при напрузі 0,12 В (кола) та 

0,03 В (трикутники).  

 

Довжина стрибка Rhop(T) і енергія активації стрибка Ehop(T) в 

трьохмірному випадку задаються рівняннями  

,
8

3
)( 4/14/1

0  TTTRhop

    (5.4)
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Під час розрахунків T0, N(EF), Rhop(T), and Ehop(T) використовували наступні 

параметри C0=16 і α = 1,0 нм. В результаті розрахунків отримали наступні 

значення густини локалізованих електронних станів біля рівня Фермі 

N(EF)=4,5310
17

 еВ
-1

см
-3

 і енергію активації стрибка Ehop(T)=0,198 еВ.  

Провідність даної плівки в низьковольтній області визначається пастками 

енергетично розташованими поблизу рівня Фермі. Провідність в цьому 

інтервалі слабо залежить від напруги (електричного поля).  

 

Область великих електричних полів (U > 1 В, Е > 5,510
5
 В/см, 170  Т 

 320 K). ВАХ в області напруг більших 1 В та інтервалі температур 170-320 К 

показана на рис. 5.5. Поведінка кривих ВАХ умовно розділена на області А та 

В.  

Провідність в цих областях має вид струму обмеженого просторовим 

зарядом (СОПЗ) і характеризується різним енергетичним розташуванням 

пасток в області А та області В. В цьому випадку спостерігається квадратична 

залежність струму від напруги I  U
2
, з електронною інжекцією і мілкими 

пастками, яку можна описати рівнянням [133] 

,
8

9
3

2

d

U
J n

    (5.6) 

де  

),exp(
kT

EE

gN

N ct

t

c 


   (5.7) 

d – товщина плівки, Et і Nt - енергія та концентрація мілких пасток, які 

контролюють транспорт заряду, відповідно, n - електронна дрейфова 

рухливість, і g - фактор виродження пасток.   
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Рис. 5.5. Фрагмент загального виду ВАХ для аналізу провідності плівки 

SiOx(Si) в області високих полів і температур. 

 

 Детальний аналіз СОПЗ при різних температурах показує, що існує 

напруга Vc , при якій струм майже не залежить від температури [134] 

0

2

2  r

t
c

dqN
V  ,    (5.8) 

де Vc - напруга перетину кривих, Nt - концентрація пасток, d - товщина плівки, 

r - відносна діелектрична проникність плівки, 0 - діелектрична проникність 

вакууму, q - заряд електрона. 

Згідно цього механізму у відповідності до рівняння (5.8) розраховано 

концентрацію пасток (Nt), а згідно рівнянь (5.6) та (5.7) енергію залягання 

пасток.  

Спочатку визначалась концентрація пасток в області нижчих електричних 

полів А. Як видно з рис. 5.6 «напруга перетину» характеристик ВАХ у цьому 

інтервалі Vc  10,4 В. Використовуючи вираз (5.8) (де відносна діелектрична 

проникність плівки εr = 1,96 була визначена методом еліпсометрії) знаходимо 

tN
 = 6,95×10

16 
см

-3
. Отримане у відповідності до рівнянь (5.6) та (5.7) значення 

Et =0,032 еВ.  
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Рис. 5.6. - Апроксимація кривих у температурному інтервалі 200К-310 К в 

області А. Лінії перетинаються в точці CV   10,4 В. 

 

На рис. 5.7 представлені результати аналізу провідності в області вищих 

електричних полів В. 

 

Рис. 5.7. - Апроксимація кривих у температурному інтервалі 200К-310К в 

області В. Лінії перетинаються в точці CV   40 В. 

 

Як видно з рис. 5.7 «напруга перетину» характеристик ВАХ у цьому 

інтервалі Vc  40,0 В. Використовуючи вираз (5.8) знаходимо tN
 = 2,67×10

17 
см

-

3
, а вирази (5.6) та (5.7) отримуємо Et = 0,042 еВ.  

При температурах нижче 200 К (рис. 5.8) відбувається поступовий 

перехід до струму за рахунок процесів тунелювання. І починаючи зі 140 К 

(рис. 5.8, рис. 5.9) він стає переважаючим. Сам механізм тунелювання добре 
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описується механізмом провідності за Фаулером-Нордгеймом, про що свідчить 

залежність струму від напруги в координатах ln(I/U
2
) = f(1/U) (рис. 5.9), яка 

добре апроксимується прямою лінією. Розкид нахилів (або незначна 

температурна залежність нахилу) свідчить про дисперсію енергетичних висот 

(значень) бар’єрів між провідними станами (тобто стани через які проходять 

носії струму). 

 

Рис. 5.8. Зміна механізмів провідності: перехід від СОПЗ до тунелювання. 

 

Рис. 5.9. I-U характеристики в координатах Фаулера-Нордгейма. 

 

5.2.2. Плівки SiOx(Si, Fe) 

Результати вимірювань електропровідності плівок SiOx(Si,Fe) з 

наовключеннями нанокристалів кремнію та заліза після відпалу в аргоні 

показані на рис. 5.10 [127].  
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Як видно з рис. 5.10, поведінка ВАХ в заданому інтервалі напруг істотно 

залежить від температури і напруги. Представлені характеристики за 

характером поведінки умовно можна розділити на кілька температурних 

областей для аналізу механізмів провідності (рис. 5.10, б, в, г). Необхідно 

зауважити, що такий поділ в основному відноситься до поведінки при напругах 

більше 1 В (Е > 5,510
5
 В/см). На рис. 5.10, а показане сімейство ВАХ 

(залежність провідності від напруги) в інтервалі температур від 110 К до 340 К.  

 

Рис. 5.10. Залежність провідності плівок SiOx(Si,Fe) с нановключеннями 

кремнію та заліза відпалених в аргоні від напруги та температури виміру: (а-г) – 

різні інтервали температур. 

 

Область малих електричних полів (U < 1 В, Е < 5,510
5
 В/см, 110  Т  

320 K). В температурному інтервалі 110-190К (рис. 5.10, г) залежність 

провідності від напруги слабшає з ростом температури. При температурі 

вимірювання більше 190 К в області низьких полів залежність провідності від 
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напруженості електричного поля є незначною. Тобто, провідність визначається 

температурою зразка і носить активаційний характер.  

Залежність провідності від напруги в області низьких полів в діапазоні 

температур 110-190К представлена на рис. 5.11.  

 

Рис. 5.11. Залежність провідністю від напруги в області малих полів плівки 

SiOx(Si,Fe) відпаленій в аргоні. 

 

Експериментальні результати провідності ( = I/V) для цієї області описуються 

виразом =0exp(V), де  - нахил кривої в координатах. Як видно з рис. 5.11, 

0 і  залежать від температури. Експериментальні дані 0 і  представлені в 

таблиці 5.1.  

 

Таблиця 5.1. Параметри провідності отримані апроксимацією ВАХ 

представлених на рис. 5.11. 

Температура, К 110 140 170 190 

Нахил,  0,60 0,53 0,39 0,29 

Перетин, ln0 -11,28 -10,78 -10,43 -10,26 

 

В області низьких електричних полів в плівках SiOx(Si,Fe), як і в плівках 

SiOx(Si) реалізується стрибковий механізм провідності (рис. 5.12). Енергія 

активації стрибка залежить від температурного піддіапазону і становить 
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відповідно Ea = 0,016 еВ, Ea = 0,019 еВ та Ea = 0,083 еВ по мірі збільшення 

температури діапазону (див. рис. 5.12).  

 

 

Рис. 5.12. Залежність провідності плівок SiOx(Fe) від температури.  

 

Область великих електричних полів (U > 1 В, Е > 5,510
5
 В/см).  

Температурний інтервал 110-190К.  На рис. 5.13 показаний фрагмент 

графіка провідності плівки в температурному інтервалі 110-190 К при напругах 

більше 1 В. Представлені криві характеризують термічно-активоване 

тунелювання за допомогою пасток і добре описуються рівнянням [135]: 

)
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kTE
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   (5.9) 

де J – густина струму, Е – напруженість електричного поля, - висота бар’єру, T 

– абсолютна температура, k – постійна Больцмана. 
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Рис. 5.13. ВАХ плівки SiOx(Si,Fe) апроксимована в координатах термічно-

активованого тунелювання за допомогою пасток для температурного інтервалу 

110К-190К.  

Температурний інтервал 260-340 К. На рис. 5.14 показаний фрагмент 

графіка провідності плівки SiOx(Si,Fe) в температурному інтервалі 260-340К 

при напрузі більше 1 В. 

 

Рис. 5.14. ВАХ плівки SiOx(Si,Fe) апроксимована в координатах термічно-

активованого тунелювання за допомогою пасток для температурного інтервалу 

250 – 340К. 
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Температурний інтервал 190-260 К. Провідність в інтервалі температур 

190-260К має якісно інший вид (рис. 5.15). З певною ймовірністю можна 

припустити, що провідність в цьому температурному інтервалі є переходом від 

одного каналу до іншого. Тобто, при малих напругах провідність визначається 

у всьому інтервалі температур фактично пастковим механізмом (пастки 

поблизу рівня Фермі). При більш високих напругах величина струму (і 

відповідно характер провідності) визначається конкуренцією впливу на 

величину струму різних каналів (механізмів) провідності. 

 

Рис. 5.15. Залежність провідності від напруги в плівці SiOx(Si,Fe) відпаленій в 

аргоні (температурний інтервал виміру 190К-250К). 

 

5.3. Імпеданс плівок SiOx(Si) та SiOx(Si, Fe) 

 

Для визначення ємнісних та індуктивних властивостей плівок SiOx без та 

з металевими включеннями відпалених в середовищі повітря та азоту були 

проведені виміри імпедансу при змінній напрузі (AC метод).  

Для визначення ємності із комплексного імпедансу виміряного АС 

методом існують дві моделі імпедансу: послідовна та паралельна. В послідовній 

моделі повний імпеданс (Z) виражається з’єднаними величинами – послідовною 

ємністю (Cs) та послідовним опором (Rs). В паралельній моделі повний 

імпеданс, точніше його обернена величина – повна комплексна провідність 
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(адміттанс) Y виражається двома сполученими величинами: паралельною 

ємністю (Cp) та паралельною провідністю (Gp). 

Вибір відповідного режиму вимірювальної схеми важливий для точного 

аналізу взаємозв'язків між паразитними і фізичними параметрами або 

властивостями матеріалу компонента. Одна з причин полягає в тому, що 

розраховані значення C, L, R і інших параметрів розрізняються залежно від 

режиму вимірювальної схеми. Звичайно, встановлення моделі послідовної або 

паралельної еквівалентної схеми компонента є основоположним для 

визначення того, який режим вимірювальної схеми (послідовний або 

паралельний) слід використовувати при вимірюванні C, L, R і інших параметрів 

комплексного опору компонентів. В якості критеріїв вибору режиму 

вимірювальної схеми придатної для вимірів та аналізу можна використовувати 

рис. 5.16 [136]. 

 

Рис. 5.16. Критерій високого та низького імпедансу і схем з’єднання [136]. 

 

На основі вимірів опорів, ємностей та індуктивностей проводили аналіз 

електрофізичних властивостей плівок SiOx(Si, Fe) після відпалу при Т=1100С. 

На основі критерію представленого на рис. 5.16 аналіз проводили для 

послідовної схеми включення.  

 

5.3.1. Імпеданс плівок SiOx(Si, Fe) відпалених при Т=1100С  

На рис. 5.17 – 5.20 представлені результати вимірів опору, ємності та 

індуктивності для плівки SiOx(Si, Fe) в залежності від напруги та частоти. Як 
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видно з рис. 5.17 – 5.20, спостерігається суттєва залежність виміряних величин 

як від напруги, так і від частоти.  

 

Рис. 5.17. Залежність опору від напруги для плівки SiOx(Si, Fe).  

 

Рис. 5.18. Залежність провідності від частоти для плівки SiOx(Si, Fe).  

 

Для конкретизації залежності провідності від частоти на рис. 5.18 

представлені характеристики провідності від частоти побудовані на основі 

даних з рис. 5.17. З рис. 5.18 видно, що до частот 20 кГц провідність (опір) 

практично не залежить від частоти для областей 1 і 2. (бласть 1 відповідає 

напругам від -1 В до -4 В, область 2 відповідає напругам від 1 В до 4 В). 

Починаючи з частоти більше 20 КГц і до ~10 МГц спостерігається степенева 

залежність провідності mfG ~ де m ~ 0,49 - 0,52 для характеристик області 1, що 

близько до передбачення відомою моделю Мотта для стрибкової провідності на 
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змінному струмі, яка дає   0,8 [129]. Провідність в даній області визначається 

властивостями плівки. Для області 2, провідність якої визначається як плівою, 

так і підкладкою аналіз не проводився. 

 

Рис. 5.19. Залежності ємності (а) та індуктивності (б) від напруги для плівки 

SiOx(Si, Fe).  

 

З отриманих результатів було визначено характер структури з точки зору 

реактивної складової (ємність, індуктивність). На рис. 5.21 показана залежність 

реактивної складової опору плівки SiOx(Si, Fe) від частоти. З рис. 5.21 видно, 

що реактивна складова досліджуваної структури має індуктивний (від’ємна 

ємність) характер до частоти 1 МГц, потім переходить в ємнісний [135]. 
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Рис. 5.20. Залежності ємності (а) та індуктивності (б) від частоти для плівки 

SiOx(Si, Fe).  

 

Рис. 5.21. Залежність реактивної складової опору плівки SiOx(Si, Fe) від 

частоти.  

 

Таким чином 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. Плівки SiOx(Si, Fe) можуть 

бути використані в якості плівкової індуктивності в високочастотних 

електронних схемах.  
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5.3.2. Імпеданс плівок SiOx та SiOx(Fe) вихідних та відпалених на повітрі  

Для подальшого вияснення ролі кремнієвих та залізних нанокластерів в 

формуванні ємнісних та індуктивних властивостей плівок проводились 

дослідження імпедансу плівок SiOx та SiOx(Fe) вихідних та відпалених на 

повітрі. У вихідних плівках SiOx та SiOx(Fe) кремнієвих нанокластерів немає 

(вони формуються лише під дією високотемпературного відпалу).  

Частотні залежності адміттанса і кута фазового зсуву між струмом і 

напругою при кімнатній температурі для вихідних зразків з плівками SiOx та 

SiOx(Fe) наведені на рис. 5.22. Як видно з рис. 5.22,а залежність (f) для зразків 

з плівкою SiOx в подвійних логарифмічних координатах лінеарізуєтся з 

тангенсом кута нахилу 0,98. Це означає, що зазначені криві відповідають 

степеневому закону (f) ~ f

 з показником ступеня   1, що близько до 

передбачення відомою моделю Мотта для стрибкової провідності на змінному 

струмі, яка дає   0,8 [129]. У зразках типу SiOx(Fe) зазначені криві 

характеризуються низькочастотною полицею, що переходить у високочастотній 

області в ступеневий закон (f) ~ f

 c показником ступеня   0,66. При цьому, 

як випливає з рис. 5.22,б, залежності (f) лежать в області від'ємних значень, що 

вказує на переважання ємнісного вкладу в адміттансі даних зразків. 

 

Рис. 5.22. Залежності повного адміттанса  (а) і кута фазового зсуву  (б) від 

частоти f для осаджених в суміші аргону і кисню композиційних плівок SiOx (1) 

та SiOx(Fe) (2,3). 
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На рис. 5.23 представлені зміни частотних залежностей адміттанса і кута 

фазового зсуву в результаті відпалу зразків SiOx(Fe) на повітрі при різних 

температурах. Як видно, проведений відпал істотно трансформує криві (f) і 

(f). Зокрема, на залежностях адміттанса (f) після термообробки з'являються 

мінімуми, які зсуваються в область вищих частот з ростом температури 

відпалу. При цьому низькочастотна залежність (f) переходить в область 

позитивних значень, що вказує на переважання індуктивного вкладу в 

адміттанс при частотах лівіше мінімуму на кривих (f). Зазначена поведінка 

залежностей (f) і (f) показує, що в відпалених зразках SiOx(Fe) реалізуються 

еквівалентні схеми з послідовним з'єднанням активного (Rакт) і реактивних (RC і 

RL) вкладів в імпеданс, зображена на вставці на рис. 5.23,а. Про це, зокрема, 

свідчить зменшення індуктивного вкладу в адміттанс з ростом частоти лівіше 

мінімуму в (f) (оскільки L ~ 1/(f×L), і збільшення ємнісного вкладу з 

частотою при високих частотах правіше мінімуму в (f) на рис. 523,а (оскільки 

С ~ f×С). 

 

Рис. 5.23. Частотні залежності повного адміттанса (f) (а) та кута фазового 

зсуву (f) (б) для осаджених в суміші аргону і кисню композиційних плівок 

SiOx(Fe), виміряні після відпалу на повітрі при різних температурах: 1 - до 

відпалу, 2 – Та = 673 К, 3 - Та = 773 К. На вставці представлена еквівалентна 

схема зразків після відпалу при Та = 673 К. 
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Таким чином можна зробити загальний висновок, що отримані структри 

на основі плівок SiOx(Fe) можуть мати переважну ємнісну або індуктивну 

складову в загальному опорі на змінній напрузі в залежності, від частоти та 

природи композитної плівки. Необхідною умовою в формуванні індуктивних 

властивостей плівок є наявність нанокластерів Fe.  

 

5.4. Накопичення заряду в плівках SiOx(Si) та SiOx(Si, Fe)  

 

Використання металів дає змогу змінювати глибину потенціальної ями, в 

яку інжектується та де зберігається заряд (рис. 5.24). Таким чином, створюється 

асиметрія в переносі заряду через затворний діелектрик, тобто отримується 

максимум відношення струму запису/стирання до струму зберігання (IG R/E / IG 

Ret). 

 

Рис. 5.24. Енергетичні зонні діаграми з нанокристалами кремнію (а) та металу 

(б) між тунельним та контрольним окислом. 

 

На рис. 5.25 показано високочастотні (ВЧ f = 1 МГц) вольт-фарадні (C – 

V) характеристики МДН структур з оксидними плівками, що містять 

нанокристали кремнію SiOx(Si) (рис. 5.25, а) та нанокристали кремнію та заліза 

SiOx(Si, Fe) (рис. 5.25, б), виміряні при темнових умовах при розгортці напруги 

від +4 до -4 В і назад до +4 В з кроком напруги 0,1 В/с. Спостерігається чіткий 

гістерезис як у випадку плівок SiOx(Si), так і у випадку плівок SiOx(Si, Fe), і він 

відповідає зсуву напруги плоских зон (VFB) приблизно 1,5 і 2,3 В відповідно. 
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Гістерезис пояснюється захопленням електронів / дірок в діелектрику ізоляторі 

під час розгортки напруги на металевому затворі від плюсових значень до 

мінусових і навпаки [138 - 140]. Отриманні значення VFB демонструють той 

факт, що накопичення заряду в плівках SiOx(Si, Fe) є більш ефективним.  

 

Рис. 5.25. Високочастотні C-V характеристики МДН структур з плівкою 

SiOx(Si) (a) та SiOx(Si, Fe) (б). 

 

Крім того, спостереження великого VFB при низькому електричному полі 

(<2,5 МВ/см) припускає, що інжекція заряду відбувається прямим 

тунелюванням. З вищенаведених даних можна зробити висновок, що МДН 

структури з плівками як SiOx(Si), так і з плівками SiOx(Si, Fe) демонструють 

функцію пам'яті і вікно пам’яті в результаті накопиченя і стирання заряду. 

Один логічний  стан пам'яті відповідає надлишку електронів в оксиді затвора, а 

інший їх відсутністю.  

 Пояснення більшого вікна пам’яті в плівках SiOx(Si, Fe) в порівнянні з 

плівками SiOx(Si) базується на особливостях енергетичних зонних діаграм 

відповідних МДН структур (рис. 5.24). Висота бар’єру на границі розділу Si-

SiO2 становить 1 = 3,15 еВ, а на границі Al-SO2  2 = 3,2 еВ [72]. В той же час 

висота бар’єру на границі розділу Fe-SiO2 становить 3 = 3,5 еВ, оскільки 

робота виходу заліза Fe = 4,40 еВ [113], а електронна спорідненість SiO2  = 

0,9 еВ [141c]. З цього видно, що нанокластери заліза знаходяться енергетично 
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на ef= 0,35 еВ нижче в порівнянні з нанокластерами кремнію. Крім того Fe 

(металеві) нанокластери мають більшу густину станів біля рівня Фермі. Таким 

чином відношення густин струмів запису/стирання до струму стікання в 

структурах з Fe нанокластерами збільшується як через більшу глибину 

потенціальної ями, так і через більшу густину станів доступних для 

тунелювання. Оскільки запис заряду виконується шляхом тунелювання 

електронів з Si підкладки в нанокристали Fe, що мають високу густину 

доступних станів, то можна реалізувати швидкі запис / стирання і тривалий час 

утримання заряду в металевій нанокристалічній пам’яті.   

 

5.5. Висновки до Розділу 5 

 

В результаті проведених досліджень електрофізичних характеристик 

плівок SiOx(Si), що містять кремнієві нанокристали, і плівок SiOx(Si, Fe), що 

містять кремнієві і металеві (Fe) нанокристали, встановлені наступні 

закономірності. 

1. Встановлені механізми електропровідності плівок SiOx(Si), що містять 

нанокристали кремнію, та визначені висоти висоти енергетичних бар’єрів та 

густини електронних енергетичних станів, що беруть участь у струмопереносі. 

- в області малих електричних полів (U < 1 В, Е < 5,510
5
 В/см ) 

проявляється пастковий механізм провідності зі змінною довжиною стрибка 

(механізм Мотта) з параметрами Ea = 0,198 еВ, Nt = 4,5310
17

 еВ
-1

см
-3

.  

- в області високих полів і температур проявляються струми обмежені 

просторовим зарядом з параметрами Ea = 0,032 – 0,142 еВ, Nt = 6,9510
16 

 -

2,6710
17 

 еВ
-1

см
-3

. 

- в області високих полів і малих температур реалізується механізм 

тунелювання у відповідності до закону Фаулера-Нордгейма. 

2. Встановлені особливості електронного струмопереносу в плівках 

SiOx(Si, Fe), що містять кремнієві і металеві (Fe) нанокристали. 
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- введення нанокластерів металів призводить до збільшення провідності 

особливо в області малих полів (< 1 B). 

- в області малих електричних полів проявляється пастковий механізм 

провідності зі змінною довжиною стрибка (механізм Мотта) з параметрами Ea  

= 0,016-0,083 еВ в залежності від температурного піддіапазону.  

- в області високих полів і температур домінуючим механізмом 

провідності є термічно-стимульоване тунелювання за допомогою пасток. 

3. 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 для плівок з металевими 

включеннями заліза. 

5. 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. Плівки SiOx(Si, Fe) можуть 

бути використані в якості плівкової індуктивності в високочастотних 

електронних схемах.  

6. 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.  

 7. Вcтановлено значно більше накопичення заряду в структурах з плівкою 

SiOx(Si, Fe), що містить нанокристали кремнію та заліза, в порівнянні з 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. Даний результат свідчить про перспективність подальшого 

розвитку металевої нанокристалічної пам’яті.  
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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 
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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. 

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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Додаток А. Апаратне забезпечення системи збору даних 

 

А.1. Блок утримувача зразка 

Блок утримувача зразка складається з рухомого карбід-вольфрамового 

зонда, ніхромового нагрівача і термопари в металевій основі утримувача, 

світлодіодного освітлювача та притискної кришки з вхідним та вихідним 

патрубками для прокачування інертного газу. Рухомий зонд опускається на 

поверхню затворного електроду досліджуваного зразка. Утримувач зразка 

розроблений таким чином, щоб забезпечити можливість проведення 

експерименту у темряві, при світлодіодному підсвітленні, а також при 

підвищених температурах, аж до 400°С. В металевій основі утримувача зразка 

суміщено нагрівач і термопару К-типу (хромєль-алюмєль) таким чином, щоб 

забезпечити гарний теплообмін з досліджуваним зразком за рахунок великої 

площі контакту і динамічну зміну температури за рахунок використання 

нагрівача високої потужності (~100 Вт) і термопари для забезпечення 

програмного зворотнього звязку. Разом з тим, металева основа утримувача 

зразків є контактом до кремнієвої підкладки досліджуваного зразка. Нагрівач 

отримує живлення від програмованого блока живлення Atten PPS3203, роботу 

якого буде описано нижче. Пришвидшене зниження температури досягається за 

рахунок прокачуваня повітря через об’єм блока тирмача з закритою кришкою.  

Освітлення поверхні зразка під час виконання експерименту помітно 

змінює вигляд виміряних установкою характеристик, оскільки наявність 

освітлення зразка призводить до генерації неосновних носіїв в області 

просторового заряду, що дозволяє виключити нерівноважне виснаження 

кремнієвої підкладинки.  

Світлодіодна ілюмінація контролюється програмно блоком National 

Instruments USB-6009 про який буде сказано нижче. 
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А.2. Високошвидкісний високочастотний (1 МГц) вимірювач ємності 

 Оскільки досліджувані зразки є МОН – конденсаторами (варакторами), 

доцільним є використання ємнісних методів для дослідження електрофізичних 

характеристик структур пам’яті. До перетворювача ємність – напруга 

(вимірювача ємності) висуваються наступні вимоги:  

1) Для дослідження приладів пам’яті використовуються серії імпульсних 

(або квазіпостійних) сигналів, які мають передаватись на затвор досліджуваної 

структури, одночасно з процесом вимірювання ємності, через вихідний 

термінал.  

2) Амплітуда високочастотного (зондуючого) сигналу повинна бути 

достатньо малою, для того, щоб усереднення характеристик матеріалу за 

рахунок кінцевих геометричних розмірів напівпровідника і усереднення по 

енергіях, яке викликане зміною положення рівня Фермі в кожній окремій точці 

ОПЗ не мали суттєвого впливу на результати вимірювання ВФХ досліджуваної 

структури. 

3) Зондуючий сигнал повинен бути гармонійним (синусоподібним) і 

достатньо високочастотним, щоб виключити спотворення, спричинені зміною 

характеричстик або частотною дисперсією досліджуваного об'єкта (наприклад, 

заповнення глибоких рівнів в об'ємі та на поверхні напівпровідника). 

4) Дослідження нерівноважних і релаксаційних процесів вимагає від 

вимірювача ємності достатньої швидкодії вимірювання ВФХ. 

5) Оскільки часто доводиться вимірювати незначні зміни ємності, велике 

значення має подавлення шумів. З метою зменшення рівня шуму (підвищення 

співвідношення сигнал/шум) нижній електрод (підкладинку) заземлюють по 

високій частоті. Відповідно, ВЧ сигнал, постійний та імпульсний сигнал має 

бути переданий на досліджувальний зразок через один провід (термінал).  

Для задоволення зазначених вимог була спроектована і розроблена 

модифікована схема вімірювача ємності, заснована на компенсації 

комплексного струму через досліджувальний двополюсник. Відомими 

промисловими приладами, які побудовані за таким принципом є: Hewlett – 
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Packard HP4271B, HP-4280A та Калибр Е7-12. До недоліків даних приладів 

можна віднести необхідність підключення 4-провідним методом, що ускладнює 

і здорожчує установку, та відносно мала швидкість перетворення (0,1 с).  

З метою виконати вище перелічені вимоги, при створенні 

перетворювача ємність - напруга використовувались такі підходи:   

1)  Використана схема струмового сенсора з трансформаторним 

зв’язком між джерелом ВЧ зміщення і зразком. Струмовим сенсором є 

індуктивність, струм в якій пропорційний ємості досліжуваної структури. 

Еквівалентна схема сенсора струму через зразок представлена на рис. А.1.  

 

Рис. А.1. Еквівалентна схема сенсора струму через зразок. 

 

Така схема забезпечує ефективну подачу електричного сигналу на 

досліджувану структуру, складовими якого є ВЧ зондуючий сигнал, квазі-

постійне та імпульсне зміщення. Схема забезпечує розв'язку за постійним 

струмом між досліджуваним зразком і наступними каскадами перетворювача. 

Також, схемою забезпечується достатня швидкість встановлення заданого 

значення напруги на зразку. Детальна блок-схема перетворювача ємність – 

напруга представлена на рис. А.2. 
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Рис. А.2. Детальна блок-схема перетворювача ємність - напруга.  

 

Для формування зондуючого сигналу використано високостабільний за 

амплітудою генератор ВЧ (1 МГц) сигналу з колом автоматичного регулювання 

підсилення (АРП). В схемі АРП виконується порівняння опорної напруги з 

постійною напругою, отриманою синхронним детектуванням вихідного 

сигналу. Саме синхронне детектування дозволяє забезпечити найменший 

температурний та часовий дрейф вихідного сигналу генератора.  

 Фазообертач побудований на ЕЗЛ (емітерно-зв’язана логіка, ECL) 

компараторі з метою забезпечити мінімальне тремтіння фази комутуючих 

імпульсів, розгодження фаз та рівень шуму в каналі. Далі зондуючий сигнал 

надходить до трансформатора-сенсора струму через досліджувальний зразок. 

 Трансформатор побудований таким чином, що з боку джерела 

зондуючого сигналу він є трансформатором напруги, а з боку наступних 

каскадів підсилення – трансформатором струму. Така схема забезпечує: 

- простоту підключення постійного та імпульсного зміщення на зразок; 
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- малу тривалість перехідного процесу у вимірювальному каналі за рахунок 

різкого зниження добротності обмоток при їх короткому замкненні; 

- високу стійкість широкосмугового підсилювача до самозбудження. 

Після широкосмугового підсилювача ВЧ сигнал потрапляє на точний 

фазообертач, який забезпечує ефективне придушення активної складової 

струму у вихідному сигналі синхронного детектора. 

 Синхронний детектор (СД) виконано на струмових ключах. До вихода СД 

підключено підсилювач постійного струму, який підсилює сигнал від 

демодулятора і виконує функцію фільтра ВЧ пульсацій за схемою Бесселя 

(мінімальні переколивання перехідної характеристики).  

В результаті перетворювач ємність-напруга забезпечує час встановлення 

напруги, яка відповідає ємності, не більше 1 мс, що значно менше ніж у 

промислових аналогів.   

 

А.3. Буфер – перемикач  

Буфер – перемикач служить для підсилення за напругою і струмом 

постійного та імпульсного сигналів, згенерованих блоком цифро-аналогового 

перетворювача (ЦАП) системи збору даних. Буферний модуль складається з 

двох частин – підсилювача і перемикача. Схема з двоступеневим підсиленням 

була обрана для захисту зразка від випадкового пробою при перемиканнях. 

Аналогова частина живилась від стабілізованих джерел напруги. Підсилений 

сигнал з виходу буфера передається на затвор досліджуваного зразка через 

трансформатор перетворювача ємності в напругу. Блок-схема буфера-

перемикача зображена на (рис. А.3).  
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Рис. А.3. Блок-схема буфера і перемикача. 

 

АЦП-ЦАП виробництва National Instruments живится від інтерфейсу USB 

і ЦАП може синтезувати сигнали з амплітудою 0 – 5 В. Буфер спроектований 

для керованого перетворення сигналу з виходу ЦАП в діапазони напруг: +/- 5 В 

та +/-32,768 В. Діапазон +/-5 В використовується при вимірюванні C-V 

характеристик та визначення напруги плоских зон методом послідовних 

наближень [81c, 86c]. Діапазон +/-32 В використовується для подачі 

програмуючих імпульсів на структуру. Блок буфера містить реле перемикання 

діапазонів та реле ключ. Ключ необхідний для негайного відімкнення виходу 

буфера від структури. Таке рішення викликане наявністю небажаних 

перехідних процесів в колах підсилювача та ЦАП і необхідністю позбутися їх 

впливу на результати експерименту. Відповідно до специфікації National 

Instruments користувач не має доступу до EEPROM NI USB-6009 і, таким 

чином, неспроможний програмувати початковий стан портів В/В, що визначає 

непередбаченість стану портів після запуску системи, або її ініціалізації. 

Мікроконтролер має простий і надійний послідовний інтерфейс з часом 

відповіді ~50 мс. Перше реле використовується для відключення зразка від всієї 
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вимірювальної системи, що забезпечує ізоляцію експериментального зразка від 

всіх зовнішніх втручань. Друге реле виконує перемикання діапазону 

прикладених напруг між ±5 В і ±32 В. Варто відмітити, що помилковий стрибок 

напруги на виході з буфера може необоротно пробити досліджувану структуру. 

Тому дуже важливо вжити всіх запобіжних заходів по захисту досліджуваної 

структури від електростатики та помилок в режимах програмування.  

 

А.4. Програмований блок живлення Atten PPS3203 для керованого з 

компютера живлення нагрівача утримувача зразків  

 Даний блок живлення має три незалежні програмовані канали, два з яких 

розраховані на навантаження до 100 Вт. Розрядність встановлення вихідних 

значень напруги та струму: 10 мкВ та 1 мА. Присутні режими стабілізації по 

струму або по напрузі з можливістю встановлення обмежень на максимальні 

значення, а також наявні захисти від перенавантаження, перегріву та 

перевантаження. Керування блоком здійснюєтся через інтерфейс USB з 

викорисанням командного протоколу. Значення напруги для встановлення на 

блоці вираховує програма, яка використовує сигнал з термопари у якості 

зворотнього зв’язку. 

 

А.5. Модуль термокомпенсації і перетворення сигналу термопари 

Даний модуль призначений для перетворення сигналу термопари в 

сигнал,  придатний для зчитування АЦП блоку збору даних при максимальній 

роздільній здатності. Для забезпечення правильного вимірювання температури, 

одне плече термопари поміщається в ємність з талим льодом, до визначає 

опорне значення температури 0°С. В такому випадку, значення напруги на 

клемах термопари буде відповідати температурі на другому плечі, яке 

знаходиться в безпосередній близкості з нагрівачем і металевою поверхнею, де 

лежить досліджуваний зразок. Проте, використання льоду ускладнює і 

уповільнює процес досліджень. Для спрощення експерименту холодне плече 

термопари знаходилось у повітрі кімнатної температури, розміщене поряд з 
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каліброваним терморезистором, по значеннях опору якого визначалась 

температура оточуючого повітря, і отримане значення вираховувалось із 

значень, виміряних термопарою.  

Таким чином, експериментальна установка виходила на робочий режим 

практично миттєво при незначному зниженні точності вимірювання опорного 

значення температури терморезистором. Важливо відмітити, що для більшості 

експериментів з термічним впливом на зразок ключове значення має не 

абсолютне значення температури, а різниця температур. Даний модуль 

розрахований на вимірювання температури в межах від 0 - 500°С, хоча 

максимальне значення температури зразка обмежене програмно до 400°С для 

уникнення вимірювання на межі діапазону. 

 

А.6. Блок збору даних 

У якості блоку збору даних використаний багатофункціональний прилад 

National Instruments USB-6009, який базується на високошвидкісному 

контролері з USB інтерфейсом і блоками периферії:  

 АЦП 14 біт, 8 каналів, 48 кВиб/с; 

 2 ЦАП 12 біт, 150 Виб/с; 

 8 цифрових ліній вводу/виводу загального призначення. 

Швидкість синтезу і оцифровування сигналів залежить від обраного 

режиму роботи. Так при генерації серії однакових імпульсів ЦАП, можна 

досягти найбільшої швидкодії зазначеної виробником. Аналогічно для блока 

АЦП найбільша швидкодія збору даних досягнається при запрограмованій 

послідовній виборці. У більшості випадків застосування часові інтервали 

синхронізації диктувались обмеженнями стандарту інтерфейсу USB 2.0 і 

затримками операційної системи ПК. Блок- схема приладу National Instruments 

USB-6009 зображена на рис. А.4. 
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Рис. А.4. Блок-схема приладу National Instruments USB-6009. 

 

А.7. Персональний компьютер. Програмне забезпечення  

Для виконання експерименту використовувався персональний компьютер 

(ПК) загального призначення з ресурсами необхідними для роботи операційної 

ситсеми, програмного пакету National Instruments LabView та шини передачі 

даних USB 2.0. Для досягнення найменших затримок в роботі багатопоточної 

операційної системи, під час експерименту залишається запущений тільки 

процес, який виконує комунікацію з блоком збору даних і їх обробку. Системні 

процеси не пов’язані з виконуваним завданням мають бути найнижчого 

пріоритету, або зовсім зупинені. 
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Додаток Б. Інтерфейс користувача програми для виконання експерименту 

 

Для впровадження методик використовувася програмний пакет National 

Instruments LabView, який є системою візуального програмування та 

відлагодження для промислової автоматизації, де процедури замінено на 

візуальні елементи, які можна поєднувати між собою у відповідності до 

розробленого програмного алгоритму. 

Програмний комплекс для виконання експерименту був спроектований 

таким чином, щоб забезпечити максимальну гнучкість налаштування умов 

експерименту у поєднанні з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача. 

Програма виконання експерименту створена для виконання автоматичних 

операцій по заздалегідь заданому алгоритму і параметрах для мінімізації участі 

оператора в ході виконання експерименту. Для прикладу, експеримент по 

вимірюванню зберігання накопиченого заряду приладом пам’яті 

налаштовується за лічені хвилини, а може тривати години і навіть тижні. В ході 

експерименту система періодично зберігає проміжні результати на диск і 

поєднує їх в зручний для аналізу формат даних по закінченні експерименту і 

сповіщає оператора. Налаштування параметрів експерименту і обробку 

результатів можна виконувати віддалено за наявності підключення ПК до 

мережі інтернет. Таким чином, робота оператора зводиться до фізичного 

встановлення потрібного експериментального зразка в блок тримача установки, 

вибір режиму і параметрів експерименту і запуску експерименту в інтерфейсі 

користувача. Останній можна умовно поділити на ліву зону (обрання виду 

експерименту, задання параметрів, керування ходом експерименту) і праву зону 

(візуалізація ходу виконання експерименту, відображення результатів 

експерименту) (рис. Б.1). 

Керування ходом виконання експерименту відбувається шляхом 

послідовного натискання кнопок оператором: «START CV» → «METHOD» → 

«SETUP» → «HEAT» → «MEASURE».  
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Згідно методики, кожен окремий експеримент починається з вимірювання 

вихідної вольт-фарадної характеристики зразка. Тому перед початком 

експерименту необхідно вказати вхідні характеристики досліджуваного зразка: 

площа затвора, товщина шару підзатворного діелектрика, тип провідності 

підкладинки і параметри установки для виконання ВФХ вимірювання: 

амплітуду розгортки напруги, кількість точок вимірювання на одну ВФХ (рис. 

Б.2,а). Натискання на кнопку «START CV» призводить до запуску процесу 

вимірювання ВФХ. По закінченні вимірювання отримана ВФХ відображається 

в правій - верхній частині вікна програми, а порахована її похідна по напрузі 

(dC/dV) в правій – нижній частині. По формі ВФХ і амплітудним значенням 

ємності оператор визначає чи придатний зразок для подальшого дослідження. 

Можливі випадки, коли продовжувати експеримент не доцільно. По вигляду 

ВФХ можна визначити: поганий контакт зонда і зразка, пробитий зразок, 

наявність великого паразитного розтікання заряду тощо. Також, з отриманої 

ВФХ програма визначає такі параметри зразка як: амплітудні значення 

 

Рис. Б.1. Вигляд передньої панелі програмного забезпечення для проведення 

вимірювань формування вікна, релаксації та збереження заряду структур пам’яті. 
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ємностей зразка (Cmax, Cmin), електричну товщину шару діелектрика (dSiO2), 

концентрацію неосновних носіїв (Na), ємність пласких зон (Cfb), напругу 

пласких зон (Vfb). При наявності розтікання заряду в режимі інверсії, оператор 

може відкоректувати значення Cmin для правильного розрахунку Vfb. 

По завершенні вимірювання вихідної ВФХ оператор натискає кнопку 

«METHOD» і переходить до меню вибору експериментального методу і його 

налаштувань (рис. Б.2,б). В програмі підтримано три базові експериментальні 

методи: збереження заряду (Retention), формування вікна пам’яті (Window), 

релаксація заряду (Relaxation). Після вибору бажаного методу, необхідно 

встановити такі параметри експерименту:  

Серія програмуючих імпульсів 

 максимальна величина парного імпульса (Even bias limit) 

 максимальна внеличина непарного імпульса (Odd bias limit) 

 крок наростання амплітуди імпульса (Bias step) 

 напрямок розгортки – зростаючий, спадний, сталий (upward, downward, 

fixed) 

 прив’язка значень непарних імульсів до значень парних (odd variable/fixed) 

 тривалості парних і непарних імпульсів (Duration even, duration odd) 

 затримка після подачі імпульса перед початком вимірювань (delay after p) 

Вимірювання змін стану зразка: 

 метод визначення напруги плоских зон (Vfb) – ВФХ (CV) або послідовних 

наближень (SAR). 

 амплітуди тестуючого сигналу (CV/SAR amp max, CV/SAR amp min) 

 кількість точок на одне вимірювання (Data pts.) 

Для кожного експериметального методу визначений свій перелік 

параметрів. Перелічені налаштування дозволяють налаштувати 

експериментальну установку для роботи з різними за технологією виготовлення 

зразками, в режимах які аналогічні режимам роботи промислових приладів 
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пам’яті. Дослідження зразків в таких режимах дає можливість змоделювати 

роботу тестового зразка в реальних робочих умовах. 

 По завершенні встановлення параметрів на екрані налаштувань 

вимірювання, оператор натискає кнопку «SETUP» для корекції налаштувань 

дослідної установки (рис. Б.2,в). 

 В меню «SETUP» зібрані налаштування програми вимірювань: 

 адреси папок для зберігання даних резульату експерименту. 

 імена файлів результатів експерименту 

 порти АЦП і ЦАП блока збору інформації National Instruments USB-6009  

необхідні для виконання вимірювання сигналу з перетворювача ємності, 

термопари, термістора.  

 послідовний COM порт компьютера для керування блоком живлення 

нагрівача тримача зразків. 

Вищезазначені налаштування встановлюються при першому запуску 

програми вимірювань на компьютері, призначеному для виконання 

експерименту. За потреби їх можна змінити і підлаштувати для зручнішої 

роботи з виміряними даними.  

Далі оператор натискає кнопку «HEAT», що призводить до перемикання 

на вкладку налаштування бажаної температури зразка. Температуру зразка 

можна встановити від кімнатної до 400ºС. Можна вказати тип референсного 

виміфрювання температури. При наявності талого льоду використовується 

друге влече термопари, яка занурена в лід (0ºС). За відсутності льоду, кімнатна 

температура визначається з показів термістора, який розміщений поряд з 

експериментальною установкою і має достатньо точне калібрування, хоча й 

дещо поступається точністю калібруванню термопари. Якщо немає 

необхідності проводити експеримент з нагріванням зразка, даний етап 

налаштувань можна пропустити.  

Нарешті натиснувши кнопку «MEASURE» оператор запустить процес 

вимірювання, під час якого на екрані будуть відображатись поточні виміряні 

значення напруги пласких зон, номер ітерації, час з початку експерименту.  
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По завершенні екперименту, програма переведе фокус на екран «Data» де 

відобразить масив виміряних даних.  

 Далі, оператор переходить до пакету обробки результатів вимірювання, 

куди імпортує файл з даними.  

 

 
 

Рис. Б.2. Блок-схема налаштування експериментальної установки та проведення 

вимірів CV. 

 

Зазначена на рис. Б.2 блок - схема у виконанні програми NI LabView має 

наступний вигляд (рис. Б.3). Центральний програмний блок розробленої 

програми експерименту для виконання вимірювань виконує квазі - одночасно 

генерацію сигналу зміщення на одному каналі і оцифровку вхідного сигналу на 

іншому. Діаграму даного блока наведено на рис Б.3.  
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Рис. Б.3. Блок-схема алгоритму у виконанні програми NI LabView. 

 

З рисунку видно, що повний цикл встановлення параметрів, обміну з 

апаратною частиною (analog input, analog outut), структуруванням та 

збереженням отриманих даних можна запрограмувати декількома смисловими 

піктограмами - процедурами та зв'язками, які є каналами передачі даних різних 

типів.  

 

 


