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АНОТАЦІЯ 

 Руденко Т.О. Електрофізичні властивості нанотранзисторних 

структур кремній-на-ізоляторі та їх електрична діагностика. –  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів, систем. – 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 

2017. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку нових фізичних уявлень про 

формування базових електрофізичних властивостей структур кремній-на-

ізоляторі (КНІ), призначених для створення нанорозмірних метал-діелектрик-

напівпровідник (МДН) приладів і створенню науково-методичної бази для їх 

моделювання, електричної діагностики та подальшого вдосконалення. В 

роботі проведено комплексне теоретичне та експериментальне дослідження 

особливих електрофізичних властивостей і фізичних механізмів, 

притаманних новим транзисторним структурам на основі системи кремній-

на-ізоляторі,  таких як КНІ структури з ультратонкою кремнієвою плівкою і 

КНІ структури з двостороннім чи тристороннім затвором, що обумовлені їх 

специфічною конфігурацією, наявністю декількох меж поділу, між якими 

існує електростатичний зв'язок, тривимірною конфігурацією затвора та 

розмірними ефектами. Розглянуто проблему визначення порогової напруги в 

сучасних КНІ МДН транзисторах. Показано, що в сучасних КНІ МДН 

транзисторах, що відрізняються слаболегованими чи нелегованими каналами 

та надтонкими затворними діелектриками, загальноприйнятий в теорії МДН 

транзисторів критерій порогової напруги (а саме: досягнення критичного 

поверхневого потенціалу, що дорівнює двом об’ємним потенціалам Фермі 

2F, тобто, умова, при якій концентрація неосновних носіїв на поверхні 

досягає величини концентрації легуючої домішки), є неприйнятним. Тому 

існує необхідність пошуку нових критеріїв порогової напруги, прийнятних 

для таких транзисторів, і розробки відповідних експериментальних методів. 
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Запропоновано новий, теоретично обґрунтований метод визначення 

порогової напруги в МОН транзисторах, заснований на використанні 

відношення крутизни до струму стоку (gm/ID), що є придатним до будь-яких 

нанорозмірних МОН транзисторів, включаючи КНІ МОН транзистори з 

нелегованим каналом і безперехідні нанодротові транзистори, і є нечутливим 

до паразитних ефектів рухливості і послідовного опору. 

 За допомогою чисельного моделювання проведено аналіз поведінки 

об’ємної і поверхневих компонент рекомбінаційного і генераційного струму 

в тонкоплівкових, повністю збіднюваних КНІ МДН структурах і встановлені 

закономірності, обумовлені зарядовим зв’язком меж поділу і ефектами 

об’ємного збагачення та об’ємної інверсії. На основі проведеного аналізу 

розроблена методологія надійного визначення генераційно-рекомбінаційних 

параметрів в таких структурах за допомогою вимірювання струму КНІ діода 

з затвором, яка дозволяє окремо визначати час життя носіїв заряду в 

кремнієвій плівці та швидкості поверхневої генерації/рекомбінації на обох її 

поверхнях, а також ефективний час життя носіїв заряду у двохзатворніх КНІ 

приладах. Досліджено генераційно-рекомбінаційні механізми і визначені 

генераційно-рекомбінаційні параметри в КНІ структурах, отриманих за 

принципово різними технологіями: лазерною зонною рекристалізацією 

полікремнію (ZMR – zone-melting-recrystallization), іонним синтезом (SIMOX 

– separation by implanted oxygen), і технологією твердофазного зрощення і 

імплантації водню (UNIBOND). В ZMR КНІ МДН структурах генераційний і 

рекомбінаційний струм практично повністю визначається дефектами в об’ємі 

кремнієвої плівки, тоді як в SIMOX структурах – дефектами на нижній 

поверхні плівки Si. В КНІ структурах, отриманих технологією UNIBOND, 

рекомбінаційний і генераційний струм визначається виключно поверхневими 

компонентами, при чому верхня компонента є значно (в 3-4 рази) вищою, ніж 

нижня компонента.  

Проведено експериментальне та теоретичне дослідження 

високотемпературних характеристик КНІ МДН транзисторів. Показано, що 
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при високих температурах (>150-2000 C в залежності від товщини кремнієвої 

плівки) струм закритого стану в КНІ МДН транзисторах є обумовленим 

дифузійним механізмом. Цей дифузійний струм виявляє сильну нелінійну 

залежність від товщини кремнієвої плівки. Показано, що він може бути 

суттєво зменшеним шляхом потоншення кремнієвої плівки та застосування 

багатосторонньої конфігурації завдяки ефекту об’ємного збагачення в 

випадку транзисторів з інверсійним каналом, чи об’ємної інверсії у випадку 

транзисторів зі збагаченим каналом. Показано, що при високих температурах 

загальноприйнята модель підпорогового нахилу сток-затворної 

характеристики МДН транзистора, що базується на використанні моделі 

зарядових шарів та наближення збіднення не є правомірною внаслідок 

зростання концентрації вільних носіїв і поширення інверсійного шару в 

підпороговій області з температурою. Розроблено нову модель, що враховує 

ці ефекти, і добре узгоджується з експериментальними даними і чисельним 

моделюванням.  

Проведено експериментальне та теоретичне дослідження особливостей 

ефекту електростатичного зв’язку меж поділу в КНІ МДН структурах з 

ультратонкими кремнієвими плівками. За допомогою аналізу 

експериментальних даних і результатів чисельного моделювання в 

класичному і квантово-механічному варіантах показано, що в КНІ МДН 

структурах з ультратонкими кремнієвими плівками та ультратонкими 

затворними діелектриками цей ефект є посиленим і його характеристики 

суттєво відрізняються від загальноприйнятої моделі, що обумовлене як 

електростатичними, так і квантово-механічними ефектами. Розроблена нова 

аналітична модель, яка враховує ці ефекти і добре узгоджується з 

результатами чисельного моделювання та експериментальними даними. 

Проведено експериментальне дослідження ефективної рухливості 

носіїв заряду в  КНІ МДН структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою і 

затворним діелектриком з високою діелектричною проникністю (high-k 

діелектриком). Знайдено, що ефективна рухливість в провідному каналі біля 
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верхньої межі поділу (плівка Si/high-k діелектрик) є значно меншою, ніж в 

провідному каналі біля нижньої межі поділу (плівка Si/SiO2). Внаслідок 

цього ефективна рухливість в таких структурах може бути збільшена шляхом 

переміщення центроїда заряду від верхньої до нижньої межі поділу за 

допомогою прикладення відповідної напруги до підкладки.  

Проведено детальне дослідження ефективної рухливості носіїв заряду в 

структурах з тристороннім затвором типу FinFET з нелегованим і 

сильнолегованим каналом, різними затворними діелектриками і різними 

затворними електродами.  У випадку структур з нелегованим каналом у 

вузьких FinFET структурах має місце значне підвищення ефективної 

рухливості дірок і зниження рухливості електронів порівняно з широкими 

планарними структурами. Ця тенденція пояснюється різною 

кристалографічною орієнтацією верхньої (100) і бокових (110) поверхонь 

структури та анізотропією ефективної маси у поверхневих каналах на Si. 

Однак, ретельний аналіз результатів, отриманих на структурах з різною 

шириною, показує, що трактування ефективної рухливості в рамках простої 

моделі суперпозиції верхнього (100) і бокових (110) каналів провідності у 

випадку вузьких FinFET структур і/чи низької густини носіїв, коли є 

взаємодія бокових каналів, не є достатньо коректним  і не дозволяє пояснити 

всі закономірності поведінки ефективної рухливості зі зміненням ширини 

структури. У випадку структур з сильно легованим каналом виявлено значне 

підвищення рухливості як дірок, так і електронів у вузьких FinFET 

структурах порівняно з відповідними планарними структурами, що 

пояснюється пониженням ефективного поля в бокових каналах і 

послабленням кулонівського розсіяння на іонізованих домішках у вузьких 

FinFET структурах. 

Досліджено вплив зміщення підкладки на характеристики транзисторів 

типу FinFET з різною шириною структури і довжиною каналу. Виявлено 

новий ефект зміщення підкладки в вузьких коротко-канальних FinFET 

приладах. На відміну від традиційного ефекту зміщення підкладки в КНІ 
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приладах, цей ефект полягає в сильному зміненні крутизни і струму 

транзистора в відкритому стані без змінення порогової напруги, внаслідок 

модуляції послідовного паразитного опору. Таким чином, всупереч 

загальноприйнятим уявленням, вузькі коротко-канальні FinFET прилади 

можуть бути чутливими до радіаційно-індукованого заряду в скритому окисі 

і ефектам гарячих носіїв, що необхідно враховувати при прогнозуванні 

надійності і радіаційної стійкості нанорозмірних FinFET приладів. Цей ефект 

може бути використаний для експрес-діагностики і мінімізації послідовного 

опору у FinFET приладах. 

Показано, що стандартні методи, що зазвичай використовуються для 

визначення електричних параметрів в МДН транзисторах з інверсійним 

каналом не є застосовними у випадку безперехідних транзисторів. 

Запропоновано новий, теоретично обґрунтований метод визначення напруги 

плоских зон і концентрації легуючої домішки в безперехідних нанодротових 

КНІ МДН транзисторах, що базується на застосуванні двовимірного 

електростатичного ефекту. Метод потребує вимірювання ємності між 

затвором і каналом в приладах з різною, відносно малою шириною 

нанодроту, в яких двовимірні електростатичні ефекти є суттєвими, і 

побудування залежностей середньої концентрації носіїв від напруги затвора. 

Точка перетину отриманих залежностей середньої концентрації носіїв від 

напруги затвора для різної ширини нанодроту дає величину напруги плоских 

зон і концентрації легуючої домішки. Метод може застосовуватися для 

поточного контролю концентрації легуючої домішки при виготовленні 

безперехідних нанодротових МДН транзисторів. 

Експериментально досліджено ефективну рухливість носіїв заряду в 

безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторах і встановлені 

закономірності її поведінки. Знайдено, що ефективна рухливість у вузьких 

сильнолегованих нанодротових структурах є значно вищою, ніж в 

порівняльних планарних КНІ структурах з тією ж товщиною Si плівки і тим 

же самим легуванням. Крім того, в певному діапазоні густини носіїв 
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ефективна рухливість у вузьких нанодротових структурах значно перевищує 

рухливість в об’ємному Si з цією ж концентрацією легуючої домішки. Даний 

ефект пояснено зменшеним кулонівським розсіянням на іонізованих 

домішках у вузьких нанодротових структурах. Ці результати є надзвичайно 

важливими, оскільки низька рухливість носіїв внаслідок високої концентрації 

легуючої домішки вважалася фундаментальним обмеженням безперехідних 

нанодротових приладів.  

Ключові слова: кремній-на-ізоляторі (КНІ), метал-діелектрик-

напівпровідник КНІ транзистори з багатостороннім затвором, FinFET, 

безперехідні нанодротові транзистори, електрофізичні характеристики, 

ефективна рухливість.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 КНІ – кремній-на-ізоляторі 

 КНС – кремній-на-сапфірі  

МОН – метал-окисел-напівпровідник  

 МДН – метал-діелектрик-напівпровідник 

 ІС – інтегральна схема 

КМОН ІС – комплементарна МОН інтегральна схема 

FinFET – назва МДН транзистора, в якому основою є острівець  

     кремнію в формі вузького ребра (Fin Field Effect Transistor) 

SIMOX – загальноприйнята назва технології отримання КНІ систем, в 

 якій прихований окисел створюється за допомогою  

імплантації кисню (Separation by Implanted Oxygen) 

ZMR – назва технології отримання КНІ систем за допомогою зонної 

           перекристалізації полікремнію (Zone Melting Recrystallization) 

UNIBOND – назва КНІ пластин, отриманих методом твердофазного 

            зрощення пластин і імплантації водню     

 1-D – одновимірний  

 2-D – двовимірний 

 3-D – тривимірний 

 q – заряд електрона 

 k – коефіцієнт Больцмана 

 Si – діелектрична проникність Si 

 ox – діелектрична проникність двоокису кремнію 

  – рухливість носіїв заряду 

 n – концентрація електронів 

p – концентрація дірок 

 ni – власна концентрація носіїв 

 T – температура 

 Ninv – густина інверсійних носіїв 
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 Qinv – густина інверсійного заряду 

 L – довжина каналу транзистора 

 W – ширина каналу транзистора 

 ID – струм стоку транзистора 

 gm – крутизна транзистора 

 Ion – струм відкритого стану транзистора 

 Ioff – струм закритого стану транзистора 

 Igen – генераційний струм 

 Idiff – дифузійний струм 

 Ig – струм затвора 

 Jg – густина струму затвора на одиницю площі затвора 

 S – зворотний підпороговий нахил транзистору 

 Vg – напруга затвора 

 VTH – порогова напруга 

 VFB – напруга плоских зон 

 VD – напруга стоку 

 VF – напруга прямого зміщення p-n-переходу 

 VR – напруга зворотного зміщення p-n-переходу 

 Vgf – напруга верхнього (фронтального) затвора в КНІ МДН 

                 структурі   

Vgb – напруга нижнього затвора в КНІ МДН структурі (напруга   

         підкладки) 

 tSi – товщина кремнієвої плівки в КНІ структурі 

 tof – товщина верхнього (фронтального) затворного окису в КНІ МДН 

                структурі   

tob – товщина нижнього (прихованого) окису в КНІ МДН структурі 

Cgc – ємність між затвором і каналом транзистора 

CSi – ємність збідненої кремнієвої плівки 

Cof – ємність верхнього затворного окису в КНІ МДН структурі 

Сob – ємність нижнього затворного окису в КНІ МДН структурі 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Структури «кремній-на-ізоляторі» (КНІ) займають 

надзвичайно важливе місце в сучасній мікро- і наноелектроніці. Перехід від 

об’ємного кремнію до структур КНІ забезпечує ряд принципових переваг при 

створенні широкого класу напівпровідникових приладів і інтегральних схем 

(ІС), і, зокрема, надвеликих метал-окисел-напівпровідник (МОН) ІС, що 

відіграють провідну роль в сучасній інтегральній електроніці (підвищення 

швидкодії, зниження робочих напруг, поширення температурного діапазону 

роботи, підвищення надійності і радіаційної стійкості, та ін.) [1-6]. Різке 

зростання наукового інтересу до КНІ структур в останні роки пов’язане з їх 

величезним потенціалом для наноелектроніки, а саме, для створення 

надвеликих МОН ІС з нанорозмірними елементами, з високою швидкодією і 

наднизьким енергоспоживанням [7-18], наноелектронних хімічних і 

біологічних сенсорів [19-21], принципово нових наноелектронних пристроїв, 

заснованих на застосуванні квантово-розмірних ефектів, таких як 

одноелектроний транзистор, квантовий нанодротовий транзистор, та ін. [4, 

22-25]. Тому напрямок, пов'язаний з дослідженням електрофізичних 

властивостей КНІ структур, є надзвичайно перспективним напрямком 

фізики напівпровідників і діелектриків. 

Застосування структур КНІ дозволяє вирішити ключову проблему 

створення нанорозмірних МОН транзисторів – проблему короткоканальних 

ефектів, обумовлених двовимірним характером розподілу електричного поля 

в активній області. В традиційній МОН технології, що базується на 

об’ємному Si, ця проблема вирішується за допомогою мініатюризації на 

основі принципу електростатичної подібності [26, 27]. Однак, при 

наближенні розмірів МОН транзисторів до нанометрового діапазону 

виникають фундаментальні фізичні обмеження цього підходу [7-10, 13, 14]. 

Рішенням цієї проблеми є застосування транзисторів нової конфігурації на 

основі КНІ, що включають транзистори з ультратонкою плівкою кремнію і 

транзистори з багатостороннім затвором (двостороннім, тристороннім, 



 29 

навкружним затвором, транзисторів типу FinFET – Fin Field Effect Transistor), 

в яких забезпечується ефективне пригнічення короткоканальних ефектів 

завдяки посиленню електростатичного впливу затвора [6-7, 11-18]. Крім 

нової конфігурації ці новітні транзисторні структури зазвичай відрізняються 

надтонкими затворними діелектриками чи діелектриками з високою 

діелектричною проникністю (high-k діелектриками) [9,14, 28-29] . Особлива 

увага в останні роки приділяється так званим «безперехідним» нанодротовим 

КНІ транзисторам (транзисторам без p-n переходів), які разом з чудовими 

короткоканальними характеристиками відрізняються спрощеною 

технологією [30, 31].  

Специфічна конфігурація, наявність декількох меж поділу 

напівпровідник/діелектрик (щонайменше, двох), між якими при певних 

умовах існує електростатичний зв'язок, і розмірні ефекти в цих новітніх КНІ 

метал-діелектрик-напівпровідник (МДН) структурах призводять до нових 

електричних властивостей і нових фізичних явищ, які потребують детального 

вивчення і глибокого розуміння, що є надзвичайно важливим як для розвитку 

фундаментальної фізики наноструктур напівпровідник-на-діелектрику, так і 

для їх практичного застосування. Однак, незважаючи на численні 

дослідження, чітке розуміння ряду базових електрофізичних властивостей 

наноструктур КНІ (зокрема, електростатичних, генераційно-

рекомбінаційних, транспортних властивостей) було відсутнє на початку 

дисертаційної роботи.  

 Інша важлива проблема полягає в тому, що внаслідок вищезазначених 

особливостей КНІ структур традиційні наближення і моделі, які 

використовуються в теорії кремнієвих МДН структур і приладів, а також 

традиційні методи їх електричної діагностики зазвичай не є прийнятними в 

сучасних нанорозмірних КНІ МДН структурах і приладах на їх основі.  

 Таким чином, актуальність роботи визначається необхідністю розвитку 

фізичних уявлень про електричні властивості наноструктур КНІ і методів їх 
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електричної діагностики, що має як фундаментальне, так і прикладне 

значення. 

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

Дисертаційна робота була виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова НАН України згідно основним науковим напрямкам 

діяльності інституту в межах наступних науково-дослідних тем та 

конкурсних проектів: проект НТЦУ № 2332 “Технологія структур кремнієвих 

та карбід кремнієвих плівок на ізоляторі для високотемпературних 

мікроелектронних приладів” (2001-2002 рр ); держбюджетна тема №9 

«Електрофізичні дослідження тонкоплівкових богатошарових структур на 

основі широкозонних матеріалів SiC і SiO2» (2003-2005 рр., згідно постанови 

бюро відділення фізики і астрономії від 27.11.2002 р., протокол №11); 

держбюджетна тема ІІІ-9-06, “Електронні процеси в нановимірних 

структурах і приладах кремній-на-ізоляторі“, (2006-2009 рр., № 

держреєстрації 0106U000680); держбюджетна тема ІІІ-2–11 «Створення 

базових нанорозмірних елементів мікросистем на основі кремнію та кремній-

вуглецевих сплавів на ізолюючих підкладинках і вивчення їх фізичних 

властивостей» (2011-2015 рр. № держреєстрації 0111U002373).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вивчення 

базових електричних властивостей наноструктур КНІ і приладів на їх основі, 

з’ясування їх особливостей, пов’язаних з конфігурацією структури і 

розмірними ефектами, створення відповідних фізичних моделей, а також 

розробка методів їх електричної діагностики. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні наукові задачі: 

1. Аналіз і вибір фізично обґрунтованих критеріїв порогової напруги, 

придатних до новітніх нанорозмірних КНІ МДН транзисторів з нелегованим 

каналом, де традиційний критерій, що зазвичай використовується в теорії 

МДН транзисторів, є неприйнятним, а також розробка методів 

експериментального визначення порогової напруги, що відповідають цим 

критеріям. 
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2. Вивчення закономірностей поведінки високотемпературних 

характеристик КНІ МДН транзисторів і розробка відповідних фізичних 

моделей.  

3. Теоретичний аналіз особливостей поведінки об’ємної і поверхневих 

компонент генераційного і рекомбінаційного струму в тонкоплівкових КНІ 

МДН структурах, обумовлених електростатичним зв’язком меж поділу, і 

розробка методології визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів в 

таких структурах, а також вивчення генераційно-рекомбінаційних механізмів 

в КНІ структурах різного походження. 

4. Розробка методів визначення ключових параметрів безперехідних 

нанодротових транзисторів (порогової напруги, напруги плоских зон і 

концентрації легуючої домішки). 

5. Вивчення особливостей електростатичного зв’язку меж поділу в 

КНІ МДН структурах з ультратонкими шарами кремнію та створення 

відповідної аналітичної моделі. 

6. Вивчення особливостей ефекту зміщення підкладки в КНІ 

транзисторних структурах з тристороннім затвором типу FinFET. 

7. Вивчення транспортних властивостей різних типів КНІ 

нанотранзисторних структур (з ультратонкими шарами кремнію, структур з 

тристороннім затвором типу FinFET, безперехідних нанодротових 

транзисторів). 

Об’єкт дослідження:  наноструктури КНІ; нанотранзисторні структури 

КНІ з ультратонкими шарами кремнію, МДН КНІ структури з 

багатосторонньою конфігурацією затвора; безперехідні нанодротові КНІ 

транзистори. 

 Предмет дослідження: Особливості електрофізичних (електростатичних, 

генераційно-рекомбінаційних, транспортних) властивостей наноструктур 

КНІ. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач 

використовувалися як експериментальні, так і теоретичні методи 
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дослідження. Експериментальні методи дослідження включали: метод 

статичних вольт-амперних характеристик МОН транзисторів; метод вольт-

фарадних характеристик; «split-CV» метод; а також методи, розроблені в 

рамках наданої роботи, а саме: метод діода, контрольованого затвором і 

підкладкою; метод визначення порогової напруги, що базується на 

використанні відношення крутизни до струму транзистора; метод визначення 

концентрації легуючої домішки і напруги плоских зон в безперехідних 

нанодротових транзисторах, що базується на використанні двовимірного (2D) 

електростатичного ефекту. Теоретичні методи дослідження включали 

чисельне моделювання в класичному і квантово-механічному варіантах, а 

також аналітичне моделювання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. За допомогою аналізу результатів чисельного моделювання в 

класичному і квантово-механічному наближеннях і їх порівняння з 

експериментальними даними і класичною моделлю Ліма-Фоссума 

встановлені особливості ефекту зарядового зв’язку меж поділу в КНІ МДН 

транзисторах з ультратонкими шарами кремнію і їх фізичне походження. 

Такими особливостями є посилення модуляції електричних характеристик, 

зокрема, порогової напруги, зі зміщенням протилежного затвора внаслідок 

ефектів квантування, індукованих електричним полем при порогових умовах, 

і значне поширення області зарядового зв’язку, обумовлене як квантово-

механічними, так і електростатичними ефектами. Розроблено аналітичну 

модель електростатичного зв’язку меж поділу в КНІ МДН транзисторах з 

ультратонкими шарами кремнію, що враховує ці ефекти. 

2. На основі аналізу результатів чисельного моделювання встановлені 

закономірності поведінки об’ємної і поверхневих компонент генераційного і 

рекомбінаційного струму в тонкоплівкових КНІ МДН структурах, 

обумовлені електростатичним зв’язком двох меж поділу плівка Si/діелектрик, 

і розроблена методологія визначення генераційних і рекомбінаційних 

параметрів в КНІ МДН структурах. 
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3. За допомогою методології, розробленої в даній роботі, вперше 

досліджено механізми генерації і рекомбінації і визначено генераційно-

рекомбінаційні параметри в КНІ структурах, отриманих за принципово 

різними технологіями (лазерною зонною рекристалізацією полікремнію, 

іонним синтезом прихованого діелектрику та технологією твердофазного 

зрощення і імплантації водню), і встановлено різну природу домінуючих 

генераційно-рекомбінаційних дефектів в цих структурах. 

4. Розвинена теорія високотемпературних характеристик КНІ МДН 

транзисторів. Встановлено дифузійний механізм і розроблено дифузійну 

модель високотемпературного струму КНІ МОН транзистора в закритому 

стані, яка добре узгоджується з експериментальними результатами і 

чисельним моделюванням. Доведено, що традиційна модель підпорогового 

нахилу МОН транзистора, яка базується на використанні наближення 

збіднення та моделі зарядових шарів, не є правомірною при високих 

температурах внаслідок збільшення ємності вільних носіїв і ефекту 

поширення інверсійного шару при високих температурах в області слабкої 

інверсії, і розроблено нову модель, що враховує ці ефекти.  

5. На основі експериментального дослідження ефективної рухливості 

носіїв заряду в КНІ МДН структурах з ультратонкими нелегованими шарами 

кремнію і high-k затворними діелектриками встановлено, що ефективна 

рухливість в таких структурах збільшується при переміщенні центроїда 

заряду від верхньої (Si/high-k діелектрик) до нижньої (Si/прихований SiO2) 

межі поділу. Це забезпечує можливість керування ефективною рухливістю в 

таких структурах за допомогою прикладення напруги до підкладки. 

6. Вперше експериментально визначено ефективну рухливість носіїв 

заряду в КНІ МДН структурах з тристороннім затвором типу FinFET і 

встановлені закономірності її поведінки, що не залежать від типу затворного 

діелектрика і типу затворного електрода. Встановлено, що в випадку 

нелегованих каналів має місце деградація рухливості електронів і значне 

покращення рухливості дірок у вузьких FinFET структурах порівняно з 
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відповідними квазіпланарними структурами. Ця тенденція пояснюється 

ефектом різної кристалографічної орієнтації верхньої (100) і бокових (110) 

поверхонь. На основі ретельного аналізу результатів, отриманих на 

структурах з різною шириною, показано, що транспортні властивості вузьких 

FinFET структур при низькій і помірній густині носіїв не можуть 

трактуватися в рамках простої моделі суперпозиції верхнього і бокових 

інверсійних каналів внаслідок перекриття бокових каналів. У випадку 

сильнолегованих каналів в області низької і помірної густини носіїв у 

вузьких FinFET структурах виявлено значне збільшення рухливості як дірок, 

так і електронів порівняно з широкими планарними структурами, що 

пояснюється зменшенням ефективного поля і кулонівського розсіяння на 

іонізованих домішках у вузьких FinFET структурах.  

7. Вперше запропоновано метод визначення концентрації легуючої 

домішки і напруги плоских зон в безперехідних нанодротових КНІ МДН 

транзисторах. Запропонований метод базується на застосуванні двовимірного 

(2-D) електростатичного ефекту. 

8. Вперше експериментально визначено ефективну рухливість носіїв 

заряду в безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторах і встановлені 

закономірності її поведінки. Виявлено ефект посилення рухливості у вузьких 

сильнолегованих безперехідних нанодротових транзисторах порівняно з 

відповідними планарними КНІ приладами з тією ж товщиною кремнієвої 

плівки і тим же самим легуванням, а також порівняно з рухливістю в 

об’ємному Si з цією ж концентрацією легуючої домішки. Показано, що цей 

ефект обумовлюється зменшенням кулонівського розсіяння на іонізованих 

домішках у вузьких нанодротових транзисторах. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

дисертації полягає в створенні науково-методичної бази для електричної 

діагностики наноструктур КНІ і приладів на їх основі, моделювання їх 

характеристик і оптимізації їх параметрів. Зокрема: 
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1. Запропоновано новий, теоретично обґрунтований метод визначення 

порогової напруги МДН транзистора, заснований на використанні 

відношення крутизни до струму стоку, що є придатним до будь-яких 

нанорозмірних МДН транзисторів (в тому числі КНІ МДН транзисторів з 

нелегованим каналом і безперехідних нанодротових транзисторів), і 

нечутливим до паразитних ефектів рухливості і послідовного опору.  

2. Запропоновано новий оригінальний метод визначення ефективного 

рекомбінаційного часу життя в тонкоплівкових КНІ МДН структурах з 

двостороннім затвором, заснований на використанні -подібної вольт-

амперної характеристики прямозміщеного КНІ-діода з затвором. Метод може 

застосовуватися при діагностиці транзисторів типу FinFET і КНІ 

транзисторів з навкружним затвором.  

3. Розроблено методологію визначення генераційно-рекомбінаційних 

параметрів КНІ структур, засновану на застосуванні КНІ-діода з затвором, 

що враховує і використовує наявність двох меж поділу плівка Si/діелектрик і 

електростатичного зв’язку між ними, яка дозволяє окремо визначати час 

життя носіїв в об’ємі плівки Si і швидкостей поверхневої 

рекомбінації/генерації на її верхній і нижній поверхнях. Розроблена 

методологія може використовуватися для детального дослідження механізмів 

генерації і рекомбінації в КНІ структурах, контролю якості КНІ структур і 

технологічних процесів виготовлення КНІ МДН приладів. Отримані 

генераційно-рекомбінаційні параметри в КНІ структурах різного походження 

можуть бути використані для моделювання характеристик приладів на їх 

основі. 

4. Розроблено метод визначення концентрації легуючої домішки і 

напруги плоских зон в безперехідних нанодротових КНІ транзисторах, 

заснований на застосуванні 2-D електростатичного ефекту. Метод може 

застосовуватися для контролю концентрації легуючої домішки при 

виготовленні безперехідних нанодротових транзисторів та аналізу їх 

характеристик. 
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5. Результати дослідження і розроблені теоретичні моделі високо-

температурних характеристик КНІ МДН транзисторів можуть бути 

застосовані для аналізу функціонування і прогнозування параметрів 

високотемпературних КНІ МОН приладів, оптимізації їх параметрів і режиму 

роботи. 

6. Результати дослідження електростатичного зв’язку меж поділу в 

КНІ структурах з ультратонкими шарами Si і розроблена аналітична модель 

можуть використовуватись при визначенні параметрів таких структур 

(товщини Si плівки і прихованого окису, густини поверхневих станів, і т. п.), 

а також при прогнозуванні і моделюванні характеристик сучасних приладів 

на їх основі. 

7. Результати систематичних досліджень ефективної рухливості носіїв 

в КНІ структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою, FinFET структурах і 

нанодротових безперехідних транзисторах можуть бути використані для 

перевірки і покращення моделей рухливості в цих новітніх транзисторних 

структурах. 

8. Виявлений ефект покращення ефективної рухливості носіїв заряду 

у вузьких безперехідних нанодротових транзисторах є надзвичайно 

важливим для прогнозування перспектив і моделювання безперехідних 

нанодротових транзисторів, оскільки низька рухливість носіїв внаслідок 

сильного кулонівського розсіяння на іонізованих домішках, обумовленого 

високим рівнем легування, вважалася невід’ємною рисою і фундаментальним 

обмеженням безперехідних нанодротових транзисторів. 

 Достовірність отриманих результатів забезпечується комплексним 

підходом до аналізу властивостей об’єктів досліджень з використанням 

сучасних методів дослідження. Додатковим фактором перевірки 

достовірності отриманих результатів є їх порівняння з результатами 

чисельного моделювання, критичне обговорення на конференціях та з 

експертами-рецензентами міжнародних фахових наукових видань, де ці 

результати були надруковані, а також високим рівнем цитування 
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надрукованих робіт. Результати дисертації опубліковані в авторитетних 

рецензованих міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, були широко 

апробовані на міжнародних конференціях.  

Особистий внесок здобувача. У дисертації узагальнені результати 

експериментальних і теоретичних досліджень [32-94], виконаних автором 

особисто. У всіх роботах, що ввійшли в дисертацію, за виключенням [38, 40, 

48,55,70,93], особисто автором здійснено постановку проблеми, вибір та 

обґрунтування методів досліджень. У роботах [38, 40, 70] здобувачеві 

належать ідея і теоретичне обґрунтування методу визначення ефективного 

рекомбінаційного часу життя носіїв в КНІ МДН структурах за допомогою 

використання двозатворного режиму; в роботі [48] – експериментальні 

результати, що стосуються рухливості носіїв заряду в FinFET структурах. У 

роботі [55] загальна постановка проблеми належить Д. Фландру, а 

здобувачеві належать обґрунтування запропонованого методу визначення 

порогової напруги за допомогою аналітичного моделювання та 

експериментальних результатів, а також написання статті. В роботі [93], 

виконаній у співавторстві з науковим консультантом, професором Назаровим 

О.М., дисертантці належать критичний огляд методів визначення порогової 

напруги в безперехідних нанодротових транзисторах, метод визначення 

напруги плоских зон і концентрації легуючої домішки, а також результати 

дослідження ефективної рухливості. 

Обговорення результатів, формулювання висновків і виробка 

рекомендацій по написанню тексту проводилась за участю наукового 

консультанта, професора Назарова О.М. та інших співавторів. Дисертантка 

не приймала участі у виготовленні досліджених зразків. Наукові положення і 

всі основні висновки дисертації сформульовані автором. Основна частина 

результатів доповідалась автором особисто на вітчизняних і міжнародних 

конференціях.  
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Апробація результатів дисертації. Основні результати, викладені в 

дисертації, доповідалися і обговорювалися на таких міжнародних наукових 

конференціях, симпозіумах та семінарах, як: NATO Advanced Research 

Workshop “Physical and Technical Problems of SOI Structures and Devices” 

(Gurzuf, Ukraine, 1994); 185th Meeting of the Electrochemical Society (San 

Francisco, USA, 1994); 9th, 10th, 14th, 18th biennial conference on Insulating Films 

on Semiconductors INFOS (Vilard-de-Lans, France, 1995; Stenungsund, Sweden, 

1997; Leuven, Belgium, 2005; Cracow, Poland, 2013); 8th International 

Symposium on Silicon-on-Insulator Technology and Devices (Paris, France, 

1997); 1998 IEEE International SOI Conference (Stuart, USA, 1998); NATO 

Advanced Research Workshop “Perspectives, Science and Technologies for Novel 

Silicon On Insulator Devices” (Kyiv, Ukraine, 1998); the Third European 

Conference on High Temperature Electronics HITEN 99 (Berlin, Germany, 1999); 

NATO Advanced Research Workshop “Progress in Semiconductor-On-Insulator 

Structures and Devices Operating at Extreme Conditions (Kyiv, Ukraine, 2000); 

2000 IEEE International SOI Conference (Wakefield, USA, 2000); the 

International Conference on High Temperature Electronics HITEN 2001 (Oslo, 

Norway, 2001); NATO Advanced Research Workshop “Science and Technology 

of Semiconductor-On-Insulator Structures and Devices Operating in a Harsh 

Environment” (Kyiv, Ukraine, 2004); the 35th, 36th European Solid-State Device 

Research Conference ESSDERC 2005 (Grenoble, France, 2005), ESSDERC 2006 

(Montreux, Switzerland, 2006); NATO Advanced Research Workshop 

“Nanoscaled Semiconductor-on-Insulator Structures and Devices” (Sudak, 

Ukraine, 2006); the 1st Ukrainian-French Seminar “Semiconductor-on-Insulator 

Materials, Devices and Circuits: Physics, Technology and Diagnostics” & 6th 

International SemOI Workshop “Nanoscaled Semiconductor-on-Insulator 

Materials, Sensors and Devices” (Kyiv, Ukraine, 2010); the 6th, 12th European 

Workshop on Ultimate Integration of Silicon ULIS 2005 (Bologna, Italy, 2005), 

ULIS 2011 (Cork, Ireland); the International Conference “Micro- and 

Nanoelectronics-2012” ICMNE-2012 (Zvenigorod, Russia, 2012); the 2nd 
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Ukrainian-French Seminar “Semiconductor-On-Insulator Materials, Devices and 

Circuits: Physics, Technology and Diagnostics” & 7th International Workshop 

“Functional Nanomaterials and Devices” (Kyiv, Ukraine, 2013); the 3th, 4th, 5th, 7th, 

9th, 10th Workshop of the Thematic Network on Silicon on Insulator Technology, 

Devices, and Circuits,  “EUROSOI 2007” (Leuven, Belgium, 2007), “EUROSOI 

2008” (Cork, Ireland, 2008), “EUROSOI’2009” (Göteborg, Sweden, 2009); 

“EUROSOI 2011” (Granada, Spain, 2011), “EUROSOI2013” (Paris, France, 

2013); “EUROSOI 2014” (Tarragona, Spain, 2014), NATO Advanced Research 

Workshop “Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors, 

Energy Harvesting” (Lviv, 2015). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано в 35 статтях у провідних 

фахових виданнях (статті [57] та [58] опубліковано в одному номері 

журналу) та 28 збірках тез і праць міжнародних та національних наукових 

конференцій [32-94 ]. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел у кількості 338 

найменувань на 38 стор. Повний об’єм дисертації складає 346 сторінок, 

включаючи 130 рисунків та 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУР «КРЕМНІЙ-НА-ІЗОЛЯТОРІ»  

ТА ЇХ КЛЮЧОВІ ВЛАСТИВОСТІ 

 (огляд) 

 

Структури «кремній-на-ізоляторі» (КНІ, англ. Silicon on insulator, SOI) на 

сьогодні вважаються найбільш перспективною базою для розвитку 

кремнієвої  інтегральної електроніки, спрямованої на створення надвеликих 

інтегральних схем (ІС) з нанорозмірними елементами, надвисокою 

швидкодією і наднизьким енергоспоживанням, в тому числі, швидкодіючих 

процесорів [4, 6-10, 17-18, 95-96]. КНІ структури є також незамінними для 

виготовлення різних інноваційних наноелектронних пристроїв [4, 6, 22-25]. 

Як відомо, провідна роль в сучасній інтегральній електроніці належить 

комплементарним метал-окисел-напівпровідник (КМОН) інтегральним 

схемам (ІС), базовим елементом яких є МОН транзистор. КМОН ІС протягом 

тривалого часу виготовлялися виключно на основі пластин об’ємного 

кремнію. Однак згодом з’ясувалося, що перехід на структури КНІ при 

виготовленні КМОН ІС забезпечує можливість значного покращення ряду 

важливих характеристик – підвищення надійності і радіаційної стійкості, 

зменшення паразитних ємностей і підвищення швидкодії; поширення 

температурного діапазону роботи; зниження робочих напруг і 

енергоспоживання та ін. [1-6]. 

Спочатку застосування структур КНІ обмежувалося виготовленням 

КМОН приладів, працездатних в екстремальних умовах (при іонізуючому 

опроміненні і високих температурах), призначених для використання в 

аерокосмічній, атомній, автомобільній і військовій галузях [1, 6, 97-101]. 

Потім воно поширилося на створення надвисокочастотних і 

ультранизьковольтних приладів [102-104]. Однак в останні роки бурхливий 

розвиток КНІ структур є пов’язаним з розвитком наноелектроніки. Це 

пояснюється тим, що з переходом до нанометрового діапазону, зменшення 
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розмірів елементів МОН ІС в рамках стандартної МОН технології на основі 

об’ємного Si підійшло до своєї фізичної межі, обумовленої принциповими 

обмеженнями, пов’язаними з так званими короткоканальними ефектами [7-

10, 13-14]. Застосування нових транзисторних структур на основі КНІ 

(зокрема КНІ МДН структур з ультратонкими шарами кремнію і КНІ МДН 

структур нанодротового типу з багатостороннім затвором) дозволило 

вирішити цю проблему і зменшити довжину каналу транзисторів до ≤10 нм 

[6-18]. Ці новітні МДН транзисторні структури мають електрофізичні 

властивості, що суттєво відрізняються від властивостей традиційних МДН 

структур на об’ємному Si.  

В даному розділі стисло описано принципові переваги, що забезпечує 

перехід від об’ємного кремнію до КНІ структур при виготовленні МОН 

приладів і інтегральних схем. Особливу увагу приділено перевагам КНІ 

структур при вирішенні проблем мініатюризації МОН транзисторів, 

найголовнішою з яких є проблема короткоканальних ефектів. Описано 

різновиди існуючих КНІ транзисторних структур з багатостороннім затвором 

і розглянуто зв'язок між геометрією структури і короткоканальними 

ефектами. Стисло розглянуто основні технології створення КНІ систем, 

ключові властивості КНІ структур.  

 

1.1. Принципові переваги КНІ КМОН приладів порівняно з 

аналогами на об’ємному кремнії  

Основою сучасної електроніки є кремнієві комплементарні МОН 

(КМОН) інтегральні схеми (ІС), де кожен логічний елемент складається з 

пари взаємодоповнюючих p- і n-канальних МОН транзисторів. В традиційній 

технології КМОН ІС, що базується на застосуванні об’ємного кремнію, 

ізоляція окремих елементів один від одного забезпечується зворотно- 

зміщеними p-n переходами. Однак, цей підхід має багато недоліків. Ізоляція 

p-n переходами призводить до паразитних зв’язків між елементами, збільшує 

паразитну ємність і струми витікання, обмежує густину пакування елементів 
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[4-6]. Структури КНІ виникли з ідеї діелектричної ізоляції елементів один від 

одного і пасивної частини кремнієвої підкладки. Повна діелектрична ізоляція 

елементів забезпечує суттєве зменшення паразитних ємностей і запобігає 

виникненню ряду паразитних ефектів, властивих КМОН приладам на 

об’ємному Si, що ілюструється на Рис.1.1 [4]. 

КМОН на об’ємному Si  

 
(а) 

КНІ КМОН 

 
(б) 

Рис.1.1.  Схематичне зображення КМОН транзисторної структури (а) на 

об’ємному Si і (б) кремнії на ізоляторі (КНІ). 

1.1.1. Підвищена надійність і радіаційна стійкість КНІ КМОН 

приладів. В КМОН приладах p- і n-канальні транзистори існують на одній 

підкладці, що у випадку стандартної технології об’ємного Si означає 

існування паразитної p-n-p-n тиристорної структури (Рис. 1.1(а)). Ця 

паразитна тиристорна структура може збуджуватися при імпульсних 

коливаннях напруги, температури, чи імпульсному опроміненні, що 

призводить до паразитного ефекту «замикання» - переходу до 

неконтрольованого стану низького імпедансу, і, як наслідок, до тимчасової 

втрати функціонування чи незворотного руйнування приладу. Цей 

паразитний тиристорний ефект є найбільш поширеною причиною втрати 

функціонування КМОН приладів на об’ємному кремнії, і цей ефект 

посилюється зі збільшенням густини пакування і зменшенням розмірів 

елементів [4,105].  

В КНІ технології всі елементи формуються в окремих острівцях тонкої 

кремнієвої плівки, діелектрично ізольованих один від одного і від кремнієвої 
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підкладки (Рис. 1.1(б)). Таким чином, в КНІ КМОН приладах не існує 

паразитної тиристорної структури, а отже не існує ефекту «замикання». 

 Іншою принциповою перевагою КНІ КМОН приладів є їх значно більш 

висока радіаційна стійкість до перехідних радіаційних ефектів і іонізуючих 

частинок (електронів, протонів, альфа-частинок) порівняно з їх об’ємними  

аналогами [4, 97-98, 104-106]. Перехідні радіаційні ефекти є реакцією 

приладу на протікання значних іонізаційних струмів (радіаційно-індукований 

пробій, ефект «замикання», та ін.). В приладах на основі КНІ структур 

іонізаційні струми (чи фотоструми) є набагато меншими, ніж в їх аналогах на 

об’ємному кремнії, що обумовлено малим об’ємом активної області Si і 

значно меншими областями p-n-переходів в КНІ приладах, а також тим, що 

заряди, генеровані в підкладці, відсічені від активної області приладу шаром 

прихованого окису (Рис. 1(б)) [4, 98, 101, 106,107].  

 Однак, КНІ КМОН прилади, як і їх об’ємні аналоги, є чутливими до 

ефектів, обумовлених загальною дозою опромінення, пов’язаних з 

накопиченням радіаційно-індукованого заряду в шарі затворного 

діелектрика. Цей ефект може бути мінімізований шляхом застосування 

радіаційно-стійких діелектриків і зменшенням товщини затворного 

діелектрику.  Крім того, для КНІ КМОН приладів є властивою специфічна 

проблема радіаційно-індукованого нижнього паразитного каналу провідності 

в n-канальних транзисторах на межі поділу плівка Si /прихований SiO2  

внаслідок накопичення позитивного заряду в прихованому шарі SiO2 [4, 107-

110]. Цей ефект можна виключити чи зменшити за допомогою декількох 

методів: глибокої іонної імплантації для збільшення концентрації легуючої 

2, і, таким чином, збільшення 

порогової напруги нижнього каналу [108, 109]; прикладенням негативної 

напруги до підкладки під час опромінення [108-110]; заміною прихованого 

шару SiO2 тришаровим діелектриком SiO2 Si3N4 2 [111-112].  
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1.1.2. Зниження паразитної ємності і підвищення швидкодії. В КМОН 

приладах найбільш важливою паразитною ємністю є ємність між стоком (чи 

витоком) і підкладкою, що в випадку об’ємних КМОН приладів являє собою 

ємність зворотнозміщених p-n переходів (Рис.1.1(а)). При зменшенні розмірів 

транзисторів, що в стандартній технології об’ємного Si реалізується за 

допомогою збільшення концентрації легуючої домішки в підкладці чи 

навколо p-n переходів, збільшується паразитна ємність p-n переходів. 

Зменшення напруги живлення в об’ємних КМОН приладах також призводить 

до збільшення паразитної ємності стоку. 

В тонкоплівкових КНІ МОН приладах, де області p-n переходів 

простираються до прихованого окису, паразитна ємність переходів являє 

собою ємність МДН структури, утвореної високолегованою областю p-n-

переходу, прихованим діелектриком і підкладкою (Рис.1.1(б)). Максимальна 

величина цієї ємності дорівнює ємності прихованого діелектрика, 

пропорційної діелектричній проникності прихованого діелектрика. 

Діелектрична проникність SiO2, що найчастіше використовується як 

прихований діелектрик, є приблизно втричі меншою, ніж діелектрична 

проникність Si, і як наслідок, ємність переходів стоку і витоку в КНІ МОН 

приладах є набагато нижчою, ніж в МОН приладах на об’ємному Si [1, 2, 4]. 

Крім  того, в КНІ приладах в якості механічної опори може бути використана 

слабо легована кремнієва пластина p-типу. В цьому випадку в підкладці під 

прихованим шаром SiO2 внаслідок позитивного заряду на межі поділу 

прихований SiO2/Si-підкладка може існувати область збіднення, що 

додатково зменшує паразитні ємності в КНІ приладах [113]. Паразитні 

ємності в КНІ МОН ІС є значно менш чутливими до зменшення розмірів 

елементів, оскільки товщина прихованого окису і концентрація легуючої 

домішки в підкладці можуть залишатися незмінними. Крім того, паразитні 

ємності p-n переходів у тонкоплівкових КНІ приладах є значно менш 

чутливими до зменшення напруги живлення. Присутність внутрішнього 

прихованого окису зменшує не тільки паразитну ємність p-n переходів стоку 
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і витоку, а також інші паразитні ємності, такі як ємності між 

струмопровідними доріжками і підкладкою, затвором і підкладкою, і т. п. 

Суттєво зменшення паразитних ємностей в КНІ МОН приладах призводить 

до підвищення їх швидкодії порівняно з об’ємними аналогами [1, 2, 4, 102-

104].  

1.1.3. Зниження напруги живлення і енергоспоживання. КНІ структури 

є також надзвичайно привабливими для створення низьковольтних приладів і 

ІС з низьким енергоспоживанням [103, 114]. Тонкоплівкові КНІ МОН 

транзистори, що працюють в режимі повного збіднення кремнієвої плівки, 

виявляють більш різкий підпороговий нахил передаточної характеристики, 

ніж МОН транзистори на об’ємному Si [115]. Це дозволяє застосовувати 

більш низькі порогові напруги, а отже дозволяє знизити напругу живлення.  

Застосування КНІ структур дозволяє також знизити енергоспоживання 

приладів і ІС. Енергоспоживання в МОН ІС складається з статичної Pstat і 

динамічної Pdyn компонент. Статична компонента визначається потужністю 

розсіяння енергії в режимі очікування (Pstat=Ioff ·V, де Ioff є струм витоку в 

закритому стані транзистора; V 

компонента, що обумовлена розсіянням енергії під час перемикання приладу, 

є приблизно пропорційною Pdyn ~f·C·V2, де f є тактова частота; C 

ємностей в ІС; V 

паразитних ємностей і можливості зниження напруги живлення потужність 

розсіяння енергії в КНІ ІС є набагато нижчою, ніж у звичайних ІС на 

об’ємному Si [4]. 

1.1.4. Функціонування при високих температурах. Багато сфер 

застосування електронних приладів, таких як автомобільна, авіаційна, атомна 

промисловість, та інші, потребують функціонування при високих 

температурах. Традиційні КМОН прилади на основі об’ємного кремнію 

можуть застосуватися лише при температурах ≤1500С; при подальшому 

підвищенні температури вони втрачають працездатність внаслідок 

катастрофічного збільшення струму витікання в закритому стані 
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транзисторів, деградації підпорогових характеристик і порогової напруги, 

температурно-індукованого тиристорного ефекту «замикання» та ін. 

Тонкоплівкові КНІ КМОН прилади можуть залишатися працездатними до 

температур 300-400 0С [3-4, 97, 99, 101, 116]. Це обумовлено трьома 

факторами. Першим є відсутність температурно-індукованого ефекту 

«замикання» в КНІ КМОН приладах внаслідок відсутності паразитної 

тиристорної структури (Рис.1.1). Другим важливим фактором є значно 

нижчий струм стоку в закритому стані транзистора при високих 

температурах. Збільшення струму стоку в закритому стані транзистора (Ioff) з 

температурою є однією з головних причин втрати працездатності 

традиційних МОН приладів на об’ємному Si при високих температурах. В 

КНІ МОН приладах струм закритого стану при високих температурах є 

набагато меншим (при 3000С на 34 порядки в залежності від товщини Si 

плівки), ніж в об’ємних приладах, що обумовлено значно меншими площами 

p-n переходів і відсутністю величезної дифузійної компоненти, пов’язаної з 

дифузією неосновних носіїв з квазінейтральної області Si підкладки, яка 

відсічена від активної області приладу прихованим окисом (Рис. 1.2) [4, 99, 

101,116]. Третім фактором є менша деградація порогової напруги і 

підпорогового нахилу з температурою в тонкоплівкових КНІ МОН приладах, 

що працюють у режимі повного збіднення [117].  

КМОН на об’ємному Si 

 

КНІ КМОН 

 

Рис.1.2. Порівняльна схема джерел високотемпературного струму витоку 

в КМОН приладах на об’ємному Si і кремнію на ізоляторі (КНІ).  
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Таким чином, тонкоплівкові КНІ МОН прилади мають величезні переваги 

порівняно з традиційним приладами на об’ємному Si при високих 

температурах, завдяки чому вони успішно використовуються в 

високотемпературній електроніці. 

 

1.2. Мініатюризація МОН транзисторів на основі об’ємного кремнію 

і структур «кремній-на-ізоляторі» 

1.2.1. Короткоканальні ефекти в МОН транзисторах. Зі зменшенням 

довжини каналу МОН транзистора при незмінних інших параметрах його 

характеристики починають різко відрізнятися від характеристик звичайних 

довгоканальних транзисторів, що виявляється в збільшенні струму в 

закритому стані транзистора, деградації підпорогового нахилу, зниженні 

порогової напруги зі зменшенням довжини каналу і збільшенням напруги 

стоку [118-121] (Рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Ілюстрація деградації підпорогових характеристик МОН 

транзистора зі скороченням довжини каналу 

 

Ці відхилення, що мають назву «короткоканальних ефектів», починають 

спостерігатися тоді, коли довжина каналу транзистора Lg стає порівняною з 

товщиною збіднених областей p-n переходів. При цьому розподіл 

електричного поля в області каналу під затвором стає суттєво двовимірним, 
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тобто, розподіл потенціалу в каналі визначається як поперечним полем, 

обумовленим напругою затвора, так і подовжнім полем, обумовленим 

напругою стоку. Двовимірний (2-D) характер розподілу електричного поля в 

каналі означає послаблення електростатичного впливу затвора на розподіл 

потенціалу і концентрації носіїв заряду в області каналу, що призводить до 

деградації характеристик транзистора в підпороговій області і небажаного 

зменшення порогової напруги зі зменшенням довжини каналу і збільшенням 

напруги стоку. Зниження порогової напруги зі збільшенням напруги стоку є 

наслідком пониження потенційного бар’єру між витоком і каналом. Цей 

ефект, що має назву Drain-Induced Barrier Lowering  (DIBL), призводить до 

додаткового струму при наданій напрузі затвора, і таким чином, зменшує 

напругу затвора, необхідну для забезпечення наданої величини струму стоку 

[121].  

 

1.2.2. Мініатюризація МОН транзисторів на основі принципу 

електростатичної подібності та її фізичні обмеження. Традиційним 

методом вирішення проблеми короткоканальних ефектів в МОН 

мініатюризація на основі принципу електростатичної подібності, що 

передбачає пропорційне зменшення всіх характерних розмірів транзисторної 

структури і робочих напруг, а також збільшення концентрації легуючої 

домішки в каналі [26-27, 118-120]. Вперше теорію масштабування було 

сформульовано Робертом Деннардом і його колегами з фірми IBM в 1974 

році [26]. Відповідно до цієї теорії, якщо розміри транзисторної структури і 

напруга живлення зменшується в  раз (>1), а концентрація легуючої 

домішки в області каналу збільшується в  раз, форма розподілу 

електричного поля в транзисторі залишається незмінною, а отже не 

з’являються небажані 2-D ефекти, що призводять до деградації підпорогової 

характеристики і чутливості порогової напруги до довжини каналу і напруги 

стоку.  
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Згідно з принципом масштабування скорочення довжини каналу 

потребує зменшення товщини затворного SiO2 і глибини p-n переходів, а 

також збільшення концентрації легуючої домішки в каналі [26, 27]. Принцип 

електростатичної подібності успішно використовувався при мініатюризації 

МОН транзисторів впродовж тривалого часу. Однак, коли розміри МОН 

транзисторів наблизилися до декананометрового діапазону (Lg≤100 нм), 

виникли фізичні обмеження їх подальшого зменшення на основі принципу 

електростатичної подібності. Зокрема, згідно з принципом електростатичної 

подібності, скорочення довжини каналу транзистора до величини Lg≤100 нм 

потребує потоншення затворного шару SiO2 до величин tox≤2 нм [7-10, 13, 

14]. Застосування таких тонких плівок SiO2 призводить до неприпустимо 

високих струмів затвора внаслідок прямого тунелювання електронів через 

плівку SiO2. Крім того, при Lg≤100 нм запобігання короткоканальних ефектів 

на основі принципу «масштабування» потребує дуже високих концентрацій 

легуючої домішки в каналі або в областях навколо витоку і стоку (≥1018 см-3), 

що призводить до деградації рухливості носіїв заряду, зниженню пробивної 

напруги p-n переходів витоку і стоку, а також збільшенню паразитної ємності 

переходів, і тим самим погіршенню швидкодії приладу [8-10, 13, 14, 122]. 

Таким чином, з переходом до нанометрового діапазону мініатюризація МОН 

транзисторів на основі принципу електростатичної подібності підійшла до 

своєї фізичної межі. Це стимулювало пошук нових рішень для подальшої 

мініатюризації МОН транзисторів,  що буде докладніше розглянуто в 

наступному розділі. 

 

1.2.3. Сучасна стратегія мініатюризації МОН транзисторів. 

Альтернативним сучасним підходом для вирішення ключової проблеми 

зменшення розмірів МОН транзисторів в нанометровому діапазоні – 

проблеми короткоканальних ефектів – є посилення електростатичного 

впливу затвора. Цей підхід має напрямки [7-10, 13, 14, 123]: 



 50 

1) застосування нових матеріалів, а саме, затворних діелектриків з 

високою діелектричною проникністю (high-k діелектриків) замість 

традиційного SiO2, і металоподібних затворів заміть poly-Si затворів [8, 9, 13, 

14, 28, 29]; 

 2) застосування нової конфігурації МОН транзисторів на основі КНІ 

структур, а саме, КНІ структур з ультратонкими шарами кремнію і КНІ 

транзисторних структур з багатостороннім затвором [6-18, 123-129]. 

Застосування high-k діелектриків (HfO2, Al2O3, TiO2, Ta2O5, ZrO2, La2O3 і 

т.п.) дозволяє збільшити ємність затворного діелектрика без збільшення 

струму затвора [9, 13, 28, 29, 130-132]. Застосування металоподібних затворів 

забезпечує підвищення ємності затвора завдяки виключенню області 

збіднення в poly-Si [9, 13, 132, 133]. Збільшення ємності затвора означає 

посилення електростатичного впливу затвора, і тим самим зменшення впливу 

стоку і витоку.  

Застосування транзисторів нової конфігурації на основі КНІ, а саме, КНІ 

транзисторів з ультратонкою плівкою кремнію і КНІ транзисторів з 

багатостороннім затвором (двостороннім, тристороннім, навкружним 

затвором) забезпечує ефективне пригнічення короткоканальних ефектів 

завдяки посиленню електростатичного впливу затвора [4, 7-18, 122-129]. 

Різні конфігурації КНІ МОН транзисторних структур показано на Рис. 1.4. 

 

Рис.1.4. Різні конфігурації КНІ МОН транзисторних структур: 

1) з одностороннім затвором; 2) двостороннім затвором; 3) тристороннім  

затвором; 4) чотирьохстороннім чи навкружним затвором. Запозичено з [16]. 
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В КНІ транзисторних структурах зменшення короткоканальних ефектів 

досягається шляхом зменшення товщини кремнієвої плівки і/чи ширини 

кремнієвого острівця і не потребує підвищення концентрації легуючої 

домішки в каналі. З цієї причини сучасні нанорозмірні КНІ МОН 

транзистори (за винятком нанодротових безперехідних транзисторів) як 

правило виготовляються з нелегованим каналом, що надає переваги с точки 

зору рухливості і виключення флуктуацій параметрів, пов’язаних з 

флуктуаціями легуючої домішки.  

Крім того, в сучасних КНІ МДН транзисторах зазвичай 

використовується high-k затворний діелектрик і металоподібний, так званий 

“mid-gap” затворний електрод (з положенням рівня Фермі, що відповідає 

середині забороненої зони Si) [134-137]. Найбільш популярними mid-gap 

затворними матеріалами є нітриди тугоплавких металів, такі як TiN, TaN, 

WN, MoN. Застосування mid-gap затворних електродів є необхідним для 

забезпечення низьких і симетричних величин порогової напруги в p- і n-

канальних КНІ МДН транзисторах з нелегованим каналом.  

 

1.2.4. Різновиди КНІ МДН транзисторних структур. Існують 

різноманітні форми КНІ МДН транзисторів з двостороннім, тристороннім і 

чотирьохстороннім затвором, які будуть розглянуті нижче. 

1.2.4.1. КНІ МДН транзистори з двостороннім затвором. Перша робота 

по транзисторам з двостороннім затвором (чи двозатворним транзисторам) 

була опублікована в 1984 р. [138]. В цієї роботі було показано, що в 

планарному тонкоплівковому КНІ МДН транзисторі значне зменшення 

коротко-канальних ефектів можна досягти шляхом застосування двох 

(верхнього і нижнього) затворів. Першим реалізованим КНІ МДН 

транзистором з двостороннім затвором був транзистор під назвою DELTA 

("fully DEpleted Lean-channel TrAnsistor”), у якому кремнієва плівка 

розташована вертикально на своєму торці [139]. Пізніше цей варіант 

двозатворного транзистора з вертикальними каналами отримав назву FinFET, 
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що походить від слова “fin” (англ. – ребро, плавник) [15-18, 140-141]. 

Схематичний вигляд транзистора типу DELTA/FinFET показано на Рис.1.5. У 

транзисторах типу FinFET провідність в основному визначається двома 

вертикальними боковими каналами. Значною перевагою транзисторів типу 

FinFET є їх сумісність зі стандартною планарною КМОН технологією. 

 

                                  (а)                                                             (б) 

Рис.1.5. Схематичний вигляд (а) і поперечний переріз (б) транзистора типу 

DELTA/FinFET. Запозичено з [18]. 

 

Практична реалізація планарних двозатворних транзисторів включає 

первинний варіант транзистора з навкружним (всеохоплюючим) затвором, 

який було названо “gate-all-around” транзистор [142],  а також транзистор під 

назвою «кремній-ні-на-чому» (“silicon-on-nothing”) [143]. Ці транзистори 

являли собою планарний КНІ МОН транзистор з затворним електродом, 

обгорнутим навколо області каналу. Оскільки ширина каналу в цих 

транзисторах значно перевищує товщину кремнієвої плівки, провідність цих 

транзисторів фактично визначається верхнім і нижнім каналом. У теперішній 

час термін “gate-all-around” зазвичай застосовують до транзисторів з 

чотирьохстороннім чи навкружним затвором, що мають порівнянні величини 

ширини і висоти кремнієвого острівця [143-145]. 

1.2.4.2. КНІ МДН транзистори з тристороннім затвором. Цей 

транзистор являє собою кремнієву смужку, розташовану на шарі 
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прихованого SiO2 і оточену з трьох сторін затвором [129, 146]. Схематичний 

вигляд КНІ МДН транзистора з тристороннім затвором  показано на Рис. 1.6. 

 

 

Рис. 1.6. Схематичний вигляд КНІ 

МДН транзистора з тристороннім 

затвором.  Запозичено з [129]. 

 

 Покращеними варіантами транзисторів з тристороннім затвором (с 

точки зору посилення електростатичного впливу затвора) є так звані -

затворні [127] і -затворні транзистори [128, 129], в яких затворний електрод 

на бокових поверхнях поглиблюється у прихований окисел і поширюється 

під область каналу (Рис.1.7), що посилює електростатичний вплив затвора і 

таким чином зменшує коротко-канальні ефекти. Це може бути реалізовано за 

допомогою слабкого перетравлення прихованого окису під час витравлення 

кремнієвого острівця. - і -затворні транзистори іноді звуться 3+-

затворними транзисторами, оскільки в цих приладах електростатична 

ефективність затвора є більш високою, ніж в звичайних транзисторах з 

тристороннім затвором  [18, 129]. 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис.1.7. Схематичне зображення поперечного перерізу різних типів КНІ 

МДН транзисторів з тристороннім затвором: (а) класичного КНІ транзистора 



 54 

з тристороннім затвором; (б) -затворного транзистора;  (в) -затворного 

транзистора. Запозичено з [18]. 

Як можна бачити з Рис.1.7(в), в випадку -подібної конфігурації, затвор 

майже повністю охоплює Si острівець. Тому с точки зору електростатичної 

ефективності затвора -затворні транзисторні структури наближаються до 

структур з чотирьохстороннім чи навкружним затвором, однак на відміну від 

останніх виготовлення -затворних КНІ транзисторів є сумісним зі 

стандартною планарною КМОН технологією.  

1.2.4.3. КНІ МДН транзистори з навкружним затвором. Транзисторна 

структура з навкружним затвором теоретично є найбільш ефективною с 

точки зору електростатичного впливу на область каналу, а отже і зменшення 

короткоканальних ефектів [16, 18, 129]. В літературі є повідомлення про 

виготовлення циліндричних стовпчикових транзисторів з навкружним 

затвором (з вертикальним каналом на боковій поверхні) з круговим 

поперечним перерізом [148, 149] і стовпчикових транзисторів з навкружним 

затвором і прямокутним поперечним перерізом  [149], а також планарних 

нанодротових КНІ транзисторів з навкружним затвором [150]. Схематичний 

вигляд стовпчикового транзистора з навкружним затвором і круговим 

поперечним перерізом показано на Рис. 1.8.  

 

Рис. 1.8. Схематичний вигляд 

стовпчикового транзистора з 

навкружним затвором і круговим 

поперечним перерізом. Запозичено 

з [129]. 

 

 

1.2.5.  Зв'язок між геометрію структури і короткоканальними 

ефектами. Зв'язок між геометрію структури і короткоканальними ефектами в 
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КНІ МДН транзисторних структурах з багатосторонньою конфігурацією 

затвора теоретично розглянуто в роботах [16, 18, 129, 151-153].  

Як уже відзначалося вище, зменшення короткоканальних ефектів в КНІ 

МОН транзисторах з ультратонкими шарами Si і/чи багатостороннім 

затвором обумовлено посиленням електростатичного впливу затвора. Це 

можна пояснити наступним чином. Розподіл потенціалу в каналі повністю 

збідненого КНІ МДН транзистора з багатостороннім затвором, φ(x,y,z) 

визначається тривимірним рівнянням Пуассона (Рис.1.9): 
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де  (x,y,z) є густина заряду в точці з координатами x, y, z; Si – діелектрична 

проникність кремнію.  

 

   Рис. 1.9. Компоненти електричного поля в МДН транзисторі з      

багатосторонньою конфігурацією затвора. Запозичено з [18]. 

 

В підпороговій області впливом вільних носіїв на розподіл потенціалу можна 

нехтувати і скористатися наближенням збіднення:  (x,y,z)=qNA, де NA є 

концентрація домішки в Si плівці. При цьому рівняння Пуассона (1.1) 

записується як [18]: 
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і може бути переписано в наступній формі: 
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де Ex, Ey, Ez – є компоненти електричного поля в напрямку x, y, z. Рівняння 

(1.3) означає, що в підпороговій області в будь-якій точці каналу (x, y, z), 

сума змін компонент електричного поля в напрямку x, y, z є постійна 

величина. Таким чином, якщо одна з компонент збільшується, інші (точніше, 

їх сума) повинні зменшуватися. Повздовжня компонента електричного поля 

Ex характеризує проникнення поля стоку в область каналу, що є 

першопричиною короткоканальних ефектів. Отже вплив повздовжньої 

компоненти поля Ex в будь-якій точці каналу з координатами (x, y, z) (Рис. 

1.8) при наданій довжині каналу L може бути зменшено збільшенням 

електростатичного впливу верхнього/нижнього затворів, dEy(x,y,z)/dy, чи 

бокових затворів, dEz(x,y,z)/dz. Це може бути досягнуто за рахунок 

зменшення товщини кремнієвої плівки, tSi, і/чи ширини кремнієвої смужки, 

WSi. Крім того, збільшення суми [dEy(x,y,z)/dy + dEz(x,y,z)/dz], а отже і 

зменшення короткоканальних ефектів, може бути отримано шляхом 

збільшення числа затворів (тобто, застосування додаткових затворів – 

нижнього і бокових затворів) [16, 18, 122, 129].  

З аналізу електростатики і експериментальних даних показано, що в КНІ 

МДН транзисторах з одностороннім затвором (з товщиною затворного окису 

1.5 нм) для уникнення короткоканальних ефектів товщина кремнієвої 

плівки повинна бути не більш 1/4 від довжини каналу Lg; в випадку КНІ 

транзисторів з двостороннім затвором – не більш 1/2 від довжини каналу 

[152], а в випадку КНІ транзисторів нанодротового типу з чотирьохстороннім 

чи навкружним затвором товщина і ширина кремнієвої плівки (чи діаметр) 

повинні не перевищувати довжину каналу. В КНІ транзисторах з 

тристоронньою конфігурацією затвора співвідношення між Lg і товщиною і 

шириною кремнієвої смужки, необхідне для належного контролю 

короткоканальних ефектів, є проміжним між структурою з двостороннім і 

навкружним затвором [18, 129]. 
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1.3. Технології створення КНІ систем 

 Проблема створення КНІ системи полягає в отриманні тонкого 

монокристалічного шару кремнію на поверхні ізолятора (зазвичай шару SiO2) 

на площі всієї кремнієвої пластини, діаметр якої може досягати 30 см. Крім 

того, цей тонкий монокристалічний шар кремнію повинен розташовуватися 

на поверхні аморфного шару двоокису кремнію високої якості і бути вільним 

від механічних напруг і електрично активних дефектів [4-6, 154]. Багато 

підходів були розвинені для отримання монокристалічної плівки Si на 

ізоляторі, однак лише декілька з них набули практичне застосування. 

Детальний опис різних методів отримання КНІ систем приведено в [4]. 

Нижче стисло буде розглянуто найбільш розвинені технології створення КНІ 

систем.  

1.3.1. Кремній на сапфірі. Першими структурами КНІ, які отримали 

практичне застосування і використовуються понині, були структури кремній-

на-сапфірі (КНС) [155]. КНС структури отримують гетероепітаксією кремнію 

на монокристалічних сапфірових підкладках (α-Al2O3). Перевагами структур 

КНС є висока теплопровідність сапфірової підкладки, а також мала паразитна 

ємність підкладки, що забезпечує високу швидкодію КНС приладів [4-6, 

154]. Недоліками КНС структур є висока густина дефектів, неоднорідність 

кремнієвої плівки по товщині, наявність перехідного шару, а також висока 

собівартість сапфірових підкладок [156, 157]. 

1.3.2. Зонна перекристалізація полікристалічного кремнію. Існує 

багато методів створення КНІ систем, заснованих на використанні 

рідкофазної чи твердофазної рекристалізації аморфних чи полікристалічних 

шарів кремнію [4]. Серед них найбільше розповсюдження отримав метод 

зонної рекристалізації (zone-melt recrystallization – ZMR), що реалізується 

шляхом переміщення вузької зони розплаву вздовж полікремнієвої плівки, 

нанесеної на ізолюючу підкладку, в якості якої зазвичай використовуються 
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пластини термічно окисленого кремнію [158-160]. Як правило, плівку 

полікремнію перед перекристалізацією закривають захисним (капсулюючим) 

шаром SiO2, що запобігає забрудненню розплаву і впливає на 

кристалографічну орієнтацію кристалізованої кремнієвої плівки [161, 162].  

Для створення розплавленої зони застосовуються різні джерела енергії: 

смужкові графітові нагрівачі [163, 164], потужні галогенні лампи [165, 166], 

лазерні та електронні пучки [159-161]. Найкращі результати були отримані 

при застосуванні лазерів безперервної дії, зокрема, потужного неодимового 

лазера YAG Nd з довжиною хвилі  =1.06 мкм. Полікремній є прозорим для 

цієї довжини хвилі. Для забезпечення активного поглинання лазерного 

випромінювання пластина із зворотного боку підігрівається до температури 

1200-13000С. Це призводить до значного збільшення концентрації носіїв 

заряду в полікремнії, на яких відбувається ефективне поглинання 

випромінювання з наданою довжиною хвилі, і тим самим забезпечує 

розплавлення полікремнієвої плівки [167, 168]. Схематична ілюстрація 

методу показана на Рис. 1.10. 

 

Рис.1.10. Схематична ілюстрація методу лазерної зонної 

перекристалізації полікремнію. 
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Певний рівень кристалічної орієнтації плівок КНІ в методі зонної 

перекристалізації полікремнію забезпечується навіть при відсутності 

спеціальних орієнтуючих факторів, тобто, при спонтанному зародженні 

кристалів. Завдяки направленому характеру процесу в результаті 

геометричного відбору залишаються лише великі кристаліти певної 

орієнтації. В випадку достатньо тонких плівок утворюються пластинчасті Si 

кристаліти, затиснуті між двома поверхнями SiO2. Найменшою вільною 

енергією характеризується межа поділу (100) Si/SiO2. В результаті отримана 

плівка складається з невеликої кількості монокристалічних Si зерен з 

переважною поверхневою орієнтацією (100) [167-169].  

Домінуючими дефектами в плівках КНІ, отриманих методом ZMR, є 

субграниці кристалітів (малокутові границі з разорієнтацією кристалічних 

граток < 20), розташовані на відстані 20-50 мкм і витягнуті в напрямку 

сканування [160, 162, 168]. Матеріал між границями зерен і субзерен, як 

правило, є бездефектним. Нами було показано, що субграниці не призводять 

до помітної деградації рухливості носіїв, однак вони призводять до суттєвого 

зниження часу життя носіїв заряду [32, 170, 171]. Проте рухливість і час 

життя носіїв в ZMR КНІ структурах є значно вищими, ніж в порівняльних 

КНС структурах з тим же легуванням і тим же затворним діелектриком, що 

свідчить про достатньо високу якість  ZMR КНІ структур  [170, 172]. 

Перевага методу лазерної зонної перекристалізації полягає в можливості 

регулювати як товщину кремнієвої плівки (зазвичай в діапазоні від 100 до 

500 нм), так і товщину прихованого окису. Крім того, цей метод дозволяє 

використовувати в якості внутрішнього діелектрика не тільки SiO2, а й інші 

діелектрики [173].  

1.3.3. Іонний синтез прихованого  діелектрику (SIMOX). В методі 

іонного синтезу, що отримав назву SIMOX (Separation by Implantation of 

Oxygen), КНІ структура отримується шляхом імплантації високої дози іонів 

кисню вглиб кремнію і подальшим високотемпературним відпалом, при 

якому відбувається дифузія і сегрегація імплантованого кисню з утворенням 
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заглибленого ізолюючого шару SiO2 стехіометричного складу з відносно 

різкими границями  (Рис. 1.11) [4, 6, 154, 174-176]. В методі SIMOX доза 

імплантації визначає товщину прихованого окису, а енергія іонів – його 

глибину під поверхнею. 

 

Рис.1.11. Схематична ілюстрація методу іонного синтезу внутрішнього 

діелектрика (SIMOX). 

 

Якість SIMOX КНІ-структур сильно залежить від дози імплантованого 

кисню, температури пластини під час імплантації, і режиму подальшого 

відпалу. Принциповою умовою є проведення імплантації при високих 

температурах (500-6000С), що необхідно для запобігання повної аморфізації 

поверхневого шару Si під час високодозової імплантації. Температура 

відпалу також значно впливає на якість SIMOX КНІ структур. При 

температурах відпалу ≤12000 С залишається широкий перехідний шар між 

кремнієвою плівкою і внутрішнім окисним шаром, що складається з 

преципітатів SiOх (х<2) і полікристалічного кремнію, а верхня кремнієва 

плівка містить велику густину дислокацій (109/см2) [154, 176-179]. 

Застосування більш високих температур відпалу (1300-13500С) дозволяє 

значно знизити густину дислокацій в верхньому кремнієвому шарі (до 

≤103/см2) і отримати КНІ структуру з достатньо різкими межами поділу 

В «стандартному» варіанті метод SIMOX включає два етапи. Перший 

етап полягає в імплантації іонів кисню в приповерхневу область кремнію (з 

енергією іонів 200 кеВ) при температурі 600 °С з дозою (1.8·1018 О+/см2). 
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Другий етап полягає в тривалому ( 6-8 годин) [154,176,179] 

високотемпературному відпалі структур (при температурах 1300-13500С). 

При такому режимі товщина отриманої плівки Si дорівнює приблизно 300 

нм, а товщина прихованого шару SiO2 приблизно 360 нм. Недоліком SIMOX 

КНІ пластин, отриманих високодозовою імплантацією, є висока вартість, яка 

безпосередньо пов’язана з дозою імплантації. 

В роботі [180] було запропоновано метод низькодозової імплантації 

кисню (з дозою ≈4×1017 О+/см2), який дозволяє значно зменшити густину 

дислокацій в верхній кремнієвій плівці і знизити вартість пластин. Однак, 

при такому зниженні дози імплантації товщина синтезованого окису помітно 

зменшується, а його ізолюючі властивості погіршуються. Для вирішення цієї 

проблеми використовують метод високотемпературного внутрішнього 

термічного окислення (англ. internal thermal oxidation, ITOX) [181, 182]. 

Метод полягає в додатковому окисленні КНІ пластини при температурі 

13500 С, що покращує стехіометрію та якість прихованого окису і декілька 

збільшує його товщину. Низькодозова технологія ITOX-SIMOX дозволила 

отримувати тонкі бездефектні кремнієві плівки на тонких шарах прихованого 

окислу (з товщиною 80-100 нм) з різкою бездефектною межею поділу і 

дуже гладкою поверхнею. 

За допомогою іонного синтезу можна створювати не тільки внутрішній 

SiO2, але й інші діелектричні шари, наприклад, нітрид кремнію (Si3N4), 

оксинітрид кремнію (SiXOYNZ) [183, 184], а також карбід кремнію (SiC) [4]. 

Нітрид і оксинітрид кремнію є більш радіаційно стійкими, ніж двоокис 

кремнію, але на сьогодні методом іонного синтезу якісних структур КНІ з 

внутрішнім нітридом або оксинітридом не було отримано. 

1.3.4. Метод твердофазного зрощування пластин. Принцип методу 

зрощування пластин (англ., wafer bonding, WB) полягає у з’єднанні будь-яких 

двох дзеркально-полірованих, чистих і плоских пластин за допомогою сил 

Ван-дер-Ваальса. При застосуванні методу зрощення пластин структуру КНІ 

отримують наступним чином. Дві гладкі, очищені і активовані кремнієві 
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пластини, принаймні одна з яких термічно окислена, з’єднуються і 

відпалюються. Після цього більша частина однієї з них видаляється 

шліфуванням і травленням так, що в результаті на поверхні підкладки з 

окисом залишається лише тонкий шар Si необхідної товщини. Друга 

пластина виконує роль механічної підкладки (Рис.1.12). Цей метод отримав 

назву в науковій літературі BESOI (Bonded and Etch-back Silicon-On-Insulator) 

[4, 6, 185-187].  

 

Рис.1.12. Схематична ілюстрація отримання КНІ структур методом 

зрощення пластин. 

Природа сил, що утримують разом дві контактуючі пластини, і енергія 

зв’язку залежать від приготування поверхні, навколишнього середовища і 

температури. Коли дві ідеально плоскі і чисті поверхні, приведені в 

безпосередній контакт, вони скріплюються навіть при кімнатній температурі 

силами Ван-дер-Ваальса, які залежать від поляризації атомів чи молекул на 

обох поверхнях. При формуванні КНІ структур використовують зв'язок між 

гідроксильними групами (OH), адсорбованими на обох поверхнях. Тому 

поверхні зрощуваних пластин повинні бути не тільки чистими і гладкими, 

але і гідрофільними, що досягається обробкою пластин в деіонізованій воді. 

Для посилення створеного зв'язку на наступній стадії здійснюється 

попередній відпал з поступовим підвищенням температури. При 

температурах 3000С відбувається реакція: 

Si-OH + OH-Si  Si-O-Si + H2O, 
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тобто, зв'язок між гідроксильними групами змінюється зв’язком Si-O-Si, що 

збільшує силу адгезії. В результаті водяних випарів, що утворюються в ході 

цієї реакції, між пластинами утворюються водяні кластери, які зникають при 

подальшому підвищенні температури, оскільки вода взаємодіє з кремнієм і 

окисляє його, а водень, утворений в результаті останньої реакції, легко 

виходить з пластини. При більш високих температурах (11000С) окисел стає 

в'язким і заповнює порожнини між пластинами, що збільшує площу контакту 

і тим самим посилює зв'язок між пластинами. 

Після проведення зрощення пластин необхідно видалити більшу частину 

однієї з пластин з тим, щоб на поверхні оксиду залишилася лише тонка 

плівка монокристалічного кремнію необхідної товщини. Для цього спочатку 

застосовують механічну шліфовку, а потім хіміко-механічну поліровку і 

селективне травлення, як правило, з використанням раніше створеного в 

підкладці спеціального шару, на якому травлення повинне зупинятися 

(наприклад, шару, збагаченого Ge чи B, отриманого іонною імплантацією до 

зрощення пластин). На кінцевій стадії, як правило, застосовують прецизійне 

плазмохімічне травлення [4, 6, 186-187]. 

Перевагами цієї технології створення КНІ систем є: низька дефектність 

кремнієвої плівки (фактично, така ж, як в об’ємному Si високої якості); 

можливість отримання КНІ структур практично з будь-якою товщиною 

кремнієвої плівки і прихованого діелектрику; можливість комбінації Si з 

іншими матеріалами (SiC, A3B5, A2B6 та ін.); можливість створення 

багаторівневих систем, необхідних для тривимірних (3-D) ІС. Недоліком 

даної технології є те, що для отримання однієї пластини КНІ витрачаються 

дві кремнієві пластини. Для вирішення цієї проблеми були розроблені 

спеціальні технології відділення Si шару, які описано нижче. 

1.3.5. Метод керованого відколу (Smart Cut®). Метод керованого 

відколу був запропонований М. Брюелем з компанії SOITEC (Франція) і 

запатентований під назвою Smart Cut®, а КНІ пластини, отримані цим 
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методом, були названі UNIBOND® [188-190]. На сьогодні технологія Smart 

Cut® є основною технологією отримання підкладок КНІ. 

Технологія Smart Cut® комбінує методи іонної імплантації і зрощення 

пластин для переносу тонкого кремнієвого шару з однієї пластини на іншу. 

Головні етапи створення КНІ структури методом Smart Cut® показано на Рис. 

1.13. На начальному етапі, як і в методі зрощення, використовується дві 

пластини монокристалічного кремнію, одна з яких термічно окислена. Однак, 

на відміну від звичайного метода зрощування пластин, до зрощування в 

окислену пластину через шар окису проводиться імплантація водню з 

високою дозою (≥5×1016 іонів/см2) (Рис.1.13(а)). В результаті під окисом на 

деякій глибині, що визначається енергією іонів і товщиною окису, 

створюється паралельний поверхні шар Si, пересичений воднем. Після 

процедури іонної імплантації здійснюється зрощення пластин (Рис.1.13(б)).  

 

Рис.1.13. Схема створення КНІ структури методом Smart Cut®: (а) 

імплантація іонами Н+ у кремній через шар SiO2; (б) зрощення імплантованої 

пластини з опорною пластиною; (в) розщеплення імплантованої пластини; (г) 

кінцева КНІ структура і відділена частина першої пластини, яка може 

використовуватися у новому циклі. 
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В процесі подальшої термообробки в глибинному шарі кремнію, насиченому 

воднем, формуються тріщини і мікропорожнечі, заповнені воднем, що 

створює механічно ослаблену зону, по межі якої потім проводиться 

відділення першої пластини (Рис.1.13(в)). На завершальній стадії процесу 

виконується хіміко-механічне полірування плівки КНІ для покращення якості 

поверхні і отримання необхідної товщини плівки Si. Відділена частина 

першої пластини може використовуватися в новому циклі (Рис.1.13(г)) [4, 6, 

188-191]. 

Технологія Smart-Cut® також успішно використовується для отримання  

тонких плівок інших напівпровідників на ізоляторі, відмінних від кремнію, а 

саме, SiC (silicon carbide on insulator, SiCOI) [192, 193], GaAs [193], Ge 

(germanium on insulator: GeOI) [194],  та ін [4]. 

 1.3.6. Перенос епітаксійного шару (ELTRAN). Інший метод переносу 

тонкої кремнієвої плівки з однієї пластини на іншу, що не потребує іонної 

імплантації і базується на застосуванні поруватого Si, отримав назву ELTRAN 

(Epitaxial layer TRANsfer) [195]. У методі ELTRAN використовується те, що 

поруватий Si є механічно слабким і що він зберігає монокристалічність 

пластини, на якій він сформований. Схему створення КНІ структури методом 

ELTRAN показано на Рис. 1.14.  

 

Рис.1.14. Схема створення КНІ системи методом ELTRAN: (а) 

формування шару поруватого Si; (б) вирощування епітаксійного Si; (в) 
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зрощення з опорною пластиною; (в) розщеплення пластин і видалення 

поруватого Si. 

Метод включає наступні етапи. На пластині Si за допомогою 

електрохімічного травлення в розчині плавикової кислоти HF формується 

шар поруватого кремнію з подальшим відпалом в атмосфері водню. Потім на 

поверхні поруватого кремнію вирощується епітаксійний шар Si необхідної 

товщини і термічно окислюється для створення майбутнього прихованого 

окису. Після цього пластина зрощується з другою (опорною) пластиною. Далі 

здійснюється розщеплення пластин по механічно ослабленому поруватому 

шару за допомогою тонкого водяного струменя води. Після розщеплення 

пластин шар поруватого Si, що залишився на плівці КНІ, видаляється 

травленням [195, 196].  

 

1.4. Принципові електрофізичні властивості КНІ МДН структур 

1.4.1. Частково і повністю збіднені КНІ МДН структури. КНІ МДН 

структури поділяються на 2 категорії, що суттєво відрізняються 

електрофізичними властивостями і визначаються товщиною та легуванням Si 

плівки: (1) частково збіднені КНІ структури і (2) повністю збіднені КНІ 

структури [4, 5, 197-199]. На Рис.1.15 схематично зображено енергетичні 

зонні діаграми об’ємної, частково збідненої і повністю збідненої  КНІ МДН 

структури. В об’ємній МДН структурі (Рис.1.15(а)) область збіднення при 

порогових умовах поширюється від межі поділу Si-SiO2 до максимальної 

глибини збіднення, Xd_max, що в класичному наближенні описується виразом: 
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Больцмана; T – температура; q – заряд електрона; NА – концентрація легуючої 

домішки; ni – власна концентрація носіїв.  

В частково збідненій КНІ МДН структурі (Рис.1.15(б)) товщина 

кремнієвої плівки tSi при порогових умовах перевищує більше, ніж вдвічі 

величину Xd_max. В цьому випадку між областями збіднення, індукованими на 
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верхній і нижній межі поділу, завжди існує квазінейтральна область 

напівпровідника. Якщо ця область залишається електрично плаваючою, 

можуть проявлятися деякі специфічні ефекти – так звані ефекти плаваючого 

острівця, які можуть впливати на динамічні характеристики частково 

збіднених КНІ МДН транзисторів і призводити до гістерезисних ефектів і 

паразитного біполярного ефекту в КНІ транзисторах [4, 5, 200, 201]. 

 

Рис. 1.15. Енергетичні зонні діаграми  при порогових умовах об’ємної 

МДН структури (а), частково збідненої КНІ МОН структури (б) і повністю 

збідненої КНІ МОН структури КНІ МОН структури (в). Затемнені зони 

зображують області збіднення. 

 

Рішенням цієї проблеми є застосування додаткового контакту к 

кремнієвому острівцю, при заземленні якого характеристики частково 

збідненого КНІ МДН транзистора не відрізнятимуся від характеристик 

об’ємного приладу. З іншого боку, на основі ефекту плаваючого тіла в КНІ 

структурах створено нові прилади динамічної пам’яті. Статичні 

характеристики частково збіднених КНІ МДН структур практично не 

відрізняються від характеристик МДН структур на об’ємному Si [4, 5]. 

В повністю збідненій КНІ МДН структурі товщина кремнієвої плівки є 

меншою, ніж Xd_max (Рис.1.15(в)). В цьому випадку при порогових умовах 

кремнієва плівка буде повністю збіднена (за винятком можливого тонкого 
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збагаченого чи інверсійного шару біля нижньої поверхні, якщо велике 

позитивне чи негативне зміщення прикладене до підкладки). При цьому 

заряд збіднення є постійним і не може збільшуватися з подальшим 

збільшенням напруги на затворі. Повністю збіднені КНІ МДН транзистори зі 

збідненою нижньою поверхнею кремнієвої плівки виявляють покращені 

характеристики порівняно з частково збідненими приладами – підвищену 

крутизну і рухливість внаслідок зменшення електричного поля, майже 

ідеальний підпороговий нахил внаслідок пониження ефективної ємності 

підкладки, покращені короткоканальні характеристики [4, 5, 202-204]. 

Покращення підпорогового нахилу в тонкоплівкових повністю збіднених 

КНІ МДН транзисторах дозволяє застосовувати менші величини робочої 

напруги затвору, ніж в об’ємних чи частково збіднених КНІ приладах без 

збільшення струму транзистора в закритому стані (тобто, при Vgf=0), а також 

забезпечує більш високу швидкодію приладу, особливо при низьких 

напругах живлення. Саме тому тонкоплівкові повністю збіднені КНІ 

структури є дуже привабливими для створення низьковольтних 

швидкодіючих нанорозмірних МДН приладів.  

Електричні характеристики повністю збіднених КНІ МДН структур 

суттєво відрізняються від характеристик традиційних МДН структур на 

основі об’ємного Si, в першу чергу, внаслідок ефекту електростатичного 

зв'язку між верхньою і нижньою межами поділу плівка Si /діелектрик [4, 5].  

 

1.4.2. Ефект електростатичного зв'язку меж поділу в повністю 

збіднених КНІ МДН структурах  

Ефект електростатичного зв'язку між верхньою і нижньою межами 

поділу плівка Si /діелектрик є ключовою фізичною властивістю будь-якого 

повністю збідненого КНІ МДН транзистора. Цей ефект є обумовленим тим, 

що розподіли потенціалу і носіїв заряду в повністю збідненій КНІ МДН 

структурі фактично контролюються двома затворами – верхнім (звичайним) 

затвором і кремнієвою підкладкою, що діє як другий затвор (Рис.1.14(в)). 
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Тому поверхневі потенціали на верхній і нижній поверхнях кремнієвої плівки  

в такій структурі не є незалежними, а є взаємопов’язаними і визначаються 

зарядами, індукованими як затвором, так і підкладкою. Іншими словами, 

поверхневий потенціал на одній поверхні контролюється не тільки затвором, 

прилеглим до цієї поверхні, але і протилежним затвором [4, 5]. 

Електростатичний зв'язок меж поділу значно впливає на електричні 

характеристики тонкоплівкових структур напівпровідник-на-ізоляторі і 

приладів на їх основі. Зокрема, внаслідок цього ефекту порогова напруга 

повністю збідненого КНІ МДН транзистора суттєво відрізняється від 

порогової напруги МДН транзистора на об’ємному Si з тим же легуванням і 

тим же затворним діелектриком і залежить від зміщення підкладки та заряду 

в прихованому окисі, а також густини поверхневих станів на нижній межі 

поділу плівка Si/ SiО2. Найбільш поширеною моделлю порогової напруги в 

повністю збідненому КНІ МОН транзисторі є класична модель Ліма і 

Фоссума [205]. Ця модель описує порогову напругу в довгоканальному КНІ 

МДН транзисторі при малих стокових напругах як функцію напруги на 

протилежному затворі при різному стані (збідненні, збагаченні, інверсії) 

протилежної поверхні плівки КНІ. Згідно з моделлю Ліма-Фоссума [205] в 

повністю збідненому КНІ МОН транзисторі порогова напруга для одного з 

затворів – верхнього (класичного)  чи нижнього  (підкладки) – змінюється 

лінійно з напругою на протилежному затворі при збідненні протилежної 

поверхні кремнієвої плівки і насичується з наступом сильного збагачення чи 

сильної інверсії на протилежній поверхні. Відповідно до цієї моделі порогова 

напруга верхнього (фронтального) затвора VTH.f в повністю збідненому КНІ 

МОН транзисторі описується наступним виразом: 
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де CSi=εSi/tSi є ємність збідненої кремнієвої плівки; Cof, Сob – ємності 

верхнього і нижнього затворних окисів; Css.b=qNss.b – ємність поверхневих 

станів на нижній поверхні; Nss.b – густина поверхневих станів на нижній 

поверхні; 
bacc

gbV .
, 

binv

gbV .
 є напруга на нижньому затворі, що відповідає 

настанню стану збагачення і інверсії на нижній поверхні; bacc

fTHV .

. є порогова 

напруга верхнього затвора при збагаченні на нижній поверхні; binv

fTHV .

.  є 

порогова напруга верхнього затвора при інверсії на нижній поверхні, що 

виражаються як [205]:  
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де f

FBV  є напруга плоских зон верхньої поверхні; F=(kT/q)ln(NA)/ni є 

потенціал Фермі кремнієвої плівки; SiASi tqNQ   є густина заряду області 

збіднення на одиницю площі затвора.  

В останні роки було знайдено, що в випадку КНІ структур з 

ультратонкими кремнієвими плівками спостерігаються значні відхилення від 

моделі Ліма-Фосума [206-207]. Походження цих відхилень буде розглянуто в 

розділі 5.2. 

Іншим проявом ефекту зарядового зв’язку меж поділу є те, що при 

певних умовах в повністю збідненій КНІ МДН структурі прикладення 

напруги до одного із затворів може індукувати провідний канал на 

протилежній поверхні, що призводить до змінення форми традиційних 

характеристик [4-5, 202-203]. Це ілюструється Рис. 1.16, де показано типову 

поведінку струму стоку ID і крутизни gm в залежності від напруги верхнього 

затвора Vgf в повністю збідненому КНІ МДН транзисторі при різних напругах 

нижнього затвора Vgb (підкладки). При певних величинах Vgb, при яких 

забезпечується стан збіднення на нижній поверхні плівки Si, спостерігається 

паралельне зміщення характеристик по осі Vgf зі зміненням Vgb, що 
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обумовлено зміненням порогової напруги, а також незначне змінення 

максимальної величини крутизни, що обумовлено зміненням ефективної 

рухливості носіїв заряду внаслідок змінення поперечного електричного поля. 

Насичення характеристик зі зміщенням підкладки (нижнього затвора) в 

сторону від’ємних величин є обумовленим збагаченням нижньої поверхні Si 

плівки, що призводить до стабілізації поверхневого потенціалу на нижній 

поверхні, а отже і до насичення порогової напруги і вертикального 

електричного поля. Деформація сток-затворних характеристик і поява плато 

на gm(Vgf)-характеристиках в області від’ємних величин Vgf, що 

спостерігається при додатних величинах Vgb, обумовлені інверсійним 

каналом на нижній поверхні Si плівки, індукованим зміненням напруги 

верхнього затвора [4-5, 203]   

  

Рис. 1.16. Поведінка струму стоку (а) і крутизни (б) в довгоканальному 

повністю збідненому КНІ МДН транзисторі в залежності від напруги 

верхнього затвора при різних напругах підкладки (tSi=60 нм; tEOT=1.6 нм; 

tob=145 нм; NA=1015 см-3; W/L=3/1 мкм; VD=20 мВ). 

  

 Ефект електростатичного зарядового зв’язку меж поділу широко 

використовується для визначення параметрів КНІ структур, зокрема, 

товщини кремнієвої плівки і прихованого окису, густини поверхневих станів 

[5, 32, 33, 208]. Він також використовується в хімічних і біологічних 

сенсорах на основі КНІ структур [209, 210], а також в КМОН ІС на основі 
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КНІ структур з динамічно регульованою пороговою напругою (“back-gate-

controlled schemes”) [210-211]. 

 

1.4.3. Вплив квантових розмірних ефектів на порогову напругу в 

тонких і вузьких КНІ МДН транзисторах.  

Квантові розмірні ефекти відіграють важливу роль в електрофізичних 

властивостях нанорозмірних КНІ МДН транзисторів, навіть при кімнатній 

температурі. Одним з таких ефектів є збільшення порогової напруги в тонких 

і вузьких КНІ МДН транзисторах.  

Згідно з класичною теорією порогова напруга повністю збідненого КНІ 

МДН транзистора зменшується зі зменшенням товщини верхнього шару 

кремнію через зменшення заряду іонізованої домішки в цьому шарі [205]. 

Однак це є справедливим до тих пір, поки верхній шар кремнію є достатньо 

товстим. Зі зменшенням товщини кремнієвого шару при деякій критичній 

величині (7-10 нм) квантування кінетичної енергії носіїв в напрямку, 

перпендикулярному поверхні, стає суттєвим, при цьому енергетичні рівні 

підвищуються і їх розділення збільшується. Це призводить до збільшення 

порогової напруги, яке зростає зі зменшенням товщини плівки Si. Це явище 

було вперше описано в роботі [212] в 1993 р. і пізніше було підтверджено в 

декількох роботах [213-215].  На Рис. 1.17 приведено залежність порогової 

напруги КНІ МОН транзистора, отриману в роботі [212] в класичному 

приближенні та з врахуванням квантово-механічних ефектів Можна бачити, 

що в класичному наближенні порогова напруга монотонно зменшується зі 

зменшенням товщини кремнієвої плівки tSi при умовах повного збіднення 

кремнієвої плівки. Однак, порогова напруга, розрахована з врахуванням 

квантово-механічних ефектів, виявляє збільшення зі зменшенням tSi при 

величинах, менших деякої критичної величини (10 нм). Це пояснюється 

підвищенням енергії основного стану E0 і зменшенням ефективної густини 

електронних станів в зоні провідності внаслідок 2-D квантування [212]. 

Таким чином, в КНІ МОН транзисторах з достатньо тонкими кремнієвими 
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плівками квантування енергії носіїв заряду в кремнієвій плівці, обумовлене 

посиленням геометричної локалізації носіїв в напрямку, перпендикулярному 

поверхні, призводить до підвищення порогової напруги.  

 

Рис.1.17. Залежність порогової напруги n-канального КНІ МОН 

транзистора від товщини кремнієвої плівки, отримана моделюванням в 

класичному наближенні та з врахуванням квантово-механічних ефектів 

(Т=300 К, NA=1017 cм-3, tof=7 нм, tob=80 нм, Vgb=0). Запозичено з [212]. 

 

Подібне збільшення порогової напруги спостерігається в тонких і вузьких 

КНІ МДН КНІ транзисторах нанодротового типу з тристороннім чи 

навкружним затвором при зменшенні ширини структури [216]. В тонких і 

вузьких КНІ МДН транзисторах нанодротового типу (з товщиною і шириною 

Si нанодроту меншими, ніж 10 нм) рух носіїв є обмеженим не тільки в 

вертикальному, але і в горизонтальному напрямку, внаслідок чого змінення 

енергії основного стану в зоні провідності E0 і збільшення порогової 

напруги в таких транзисторах є сильнішим, ніж в планарних тонкоплівкових 

КНІ транзисторах [216-218].  

 

 1.4.4. Ефект об’ємної інверсії 

Унікальною рисою тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МДН 

структур, і, зокрема, КНІ структур з багатосторонньою конфігурацією 

затвора, є ефект об’ємної інверсії. Концепція об’ємної інверсії в КНІ МДН 
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структурах з двостороннім затвором вперше була введена  в 1990 р. в роботі 

[219]. Об’ємна інверсія – це явище, що виникає в дуже тонких (чи вузьких) 

КНІ МДН структурах з багатостороннім затвором. Суть цього явища 

пояснюється на Рис. 1.18, де зображено розподіл концентрації електронів по 

товщині кремнієвої плівки в КНІ МДН структурах з двостороннім затвором і 

різною товщиною кремнієвої плівки з однаковою концентрацією легуючої 

домішки і при однаковій напрузі затвора, отриманий за допомогою 

самоузгодженого рішення рівнянь Пуассона і Шредінгера [18, 214].  

 

Рис.1.18. Розподіл концентрації електронів по товщині кремнієвої плівки 

в симетричних двозатворних КНІ МОН структурах з різною товщиною 

плівки tSi при однаковій напрузі затвора (Vg =1 В) і концентрації легуючої 

домішки (NA=1017 см-3), отриманий за допомогою самоузгодженого рішення 

рівнянь Пуассона і Шредінгера (tof=tob=3 нм). Запозичено з [18]. 

 

Якщо товщина плівки Si в двозатворній КНІ МДН структурі є більшою, 

ніж сумарна ширина областей збіднення, індукованих двома затворами, між 

двома інверсійними шарами немає ніякої взаємодії. В такому випадку робота 

двозатворного КНІ МДН приладу буде подібною двом звичайним МДН 

приладам, з’єднаним паралельно. Зі зменшенням товщини кремнієвої плівки і 

переходом до режиму повного збіднення виникає взаємодія між двома 

потенційними ямами. При цьому зменшення товщини плівки Si призводить 
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до збільшення концентрації інверсійних носіїв в центральній області плівки, і 

при деякій товщині (для параметрів на Рис. 1.18 при tSi<50 нм) концентрація 

інверсійних носіїв по всій товщині Si плівки перевищує концентрацію 

легуючої домішки. В цьому випадку інверсійний шар є розподіленим по всій 

товщині кремнієвої плівки, що означає режим об’ємної інверсії. Подальше 

зменшення товщини Si плівки призводить до зменшення глибини 

поверхневої потенційної ями. В результаті цього розподіл концентрації носіїв 

стає більш однорідним. Коли напівпровідникова плівка є дуже тонкою (tSi=3 

нм на Рис.1.18), може спостерігатися один максимум розподілу інверсійних 

носіїв, розташований у середині напівпровідникової плівки.  

Ефект об’ємної інверсії може спостерігатися в транзисторах типу 

FinFET, КНІ МДН транзисторах нанодротового типу з тристороннім і 

навкружним затвором [216-218, 220]. Показано, що об’ємна інверсія 

забезпечує покращення ряду характеристик транзистора, а саме: збільшення 

рухливості носіїв і, як наслідок, збільшення струму і крутизни транзистора, 

зменшення низькочастотного шуму, зменшення ефектів гарячих носіїв [219-

226]. 

 

1.4.5. Рухливість носіїв заряду в КНІ МОН структурах 

Рухливість носіїв заряду є ключовим параметром, що характеризує 

перенос носіїв заряду в МОН транзисторах. Рухливість носіїв в 

тонкоплівкових КНІ МОН структурах досліджувалась у багатьох 

експериментальних [221-225, 229-231] і теоретичних роботах [226-227, 232-

235]. Найбільшу увагу було приділено з’ясуванню впливу технологічних 

параметрів, товщини кремнієвої плівки, а також порівнянню рухливості в 

структурах з одностороннім і двостороннім затвором. 

1.4.5.1. Рухливість носіїв в КНІ МОН структурах з одностороннім 

затвором. Експериментальні дослідження показали, що в випадку КНІ 

структур з достатньо товстими кремнієвими плівками (з tSi50 нм) рухливість 

носіїв в інверсійному шарі не залежить від товщини кремнієвої плівки і є 



 76 

подібною рухливості в об’ємних структурах. Однак, починаючи з деякої 

величини  (при tSi15-20 нм), зі зменшенням товщини кремнієвої плівки 

спостерігається різка деградація рухливості, що є найбільш вираженою в 

області малих величин густини носіїв заряду чи поперечного ефективного 

поля [221-224, 228-230, 233] (Рис.1.19). Як свідчать теоретичні дослідження, 

деградація рухливості носіїв в ультратонких плівках КНІ обумовлена 

головним чином зростанням фононного розсіяння [232-235]. 

 

Рис.1.19. Експериментальна ефективна рухливість електронів в 

залежності від густини інверсійних носіїв Ninv в КНІ МОН структурах з 

різною товщиною кремнієвої плівки порівняно з результатами чисельного 

моделювання, приведеними в [232]. Запозичено з [231]. 

 

Теоретичні дослідження показали, що потоншення кремнієвої плівки в  

КНІ структурах спричиняє декілька ефектів, які впливають на ефективну 

рухливість. Такими ефектами є посилення розсіяння на нерівностях поверхні 

і кулонівського розсіяння на поверхневих зарядах внаслідок наближення 

інверсійних зарядів до поверхні, а також посилення взаємодії носіїв заряду з 

зарядами і неоднорідностями на нижній межі поділу плівка Si/прихований 

SiО2 [229, 235-237]. В роботі [240] показано, що в ультратонких КНІ 

структурах посилено розсіяння на поверхневих оптичних фононах порівняно 

з структурами на об’ємному Si внаслідок присутності двох Si–SiO2 меж 
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поділу. З цієї причини цей механізм розсіяння є дуже чутливим до товщини 

кремнієвої плівки. Іншими ефектами є посилення локалізації носіїв в 

поперечному напрямку, що призводить до посилення фононного розсіяння, і, 

таким чином, до зменшення рухливості, а також зменшення ефективної маси 

провідності електрона і міждолинного розсіяння завдяки перерозподілу 

носіїв між двома групами підзон внаслідок розмірного квантування, що 

призводить до збільшення рухливості [230, 232-235]. Це означає, що є дві 

протилежні тенденції в поведінці рухливості електронів в КНІ структурах зі 

зменшенням товщини кремнієвого шару, відносна роль яких залежить від 

товщини кремнієвої плівки і величини ефективного поперечного поля чи 

густини інверсійного заряду [230, 232-235].  

Підсумовуючи результати теоретичних досліджень рухливості 

електронів в КНІ структурах з одностороннім затвором, можна виділити три 

наступні області товщин кремнієвої плівки, що відрізняються залежністю 

рухливості від товщини плівки [227, 233]. В області достатньо товстих 

кремнієвих плівок (tSi>30-50 нм) рухливість електронів не залежить від 

товщини Si плівки і не відрізняється від рухливості в об’ємних Si структурах. 

В діапазоні товщин 10 нм<tSi<30 нм рухливість електронів зменшується зі 

зменшенням товщини кремнієвої плівки, особливо в області помірних і 

низьких величин густини носіїв заряду чи поперечного ефективного поля, що 

обумовлено посиленням фононного розсіяння і кулонівського розсіяння на 

поверхневих зарядах. В області малих товщин кремнієвої плівки (tSi<10 нм) 

поведінка рухливості електронів відносно товщини кремнієвої плівки сильно 

залежить від густини заряду поверхневих станів на нижній межі поділу Si-

SiO2 і від густини носіїв заряду. Хоча теоретичні дослідження прогнозують 

більш високу рухливість електронів в ультратонких КНІ структурах 

порівняно зі звичайними структурами на об’ємному Si, це покращення 

рухливості (за оцінками, в кращому випадку на 10 %), очікується тільки для 

дуже малих товщин кремнієвої плівки (tSi<5 нм) і для високих концентрацій 

інверсійних носіїв. В інших випадках в КНІ структурах з одностороннім 
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затвором очікується деградація рухливості носіїв порівняно з об’ємними Si 

структурами [233-235, 238-240]. 

1.4.5.2. Рухливість в КНІ МОН структурах з двостороннім затвором. 

Рухливість носіїв заряду в КНІ структурах з двостороннім затвором 

досліджувалася в багатьох теоретичних роботах [226-227, 240-242]. В цих 

роботах показано, що в КНІ структурах з двостороннім затвором на 

рухливість інверсійних носіїв заряду сильно впливає ефект об’ємної інверсії. 

Об’ємна інверсія зменшує інтенсивність головних механізмів розсіяння 

(фононного розсіяння, розсіяння на нерівностях поверхні і кулонівського 

розсіяння на поверхневих зарядах), і таким чином забезпечує збільшення 

ефективної рухливості. Послаблення розсіяння на нерівностях поверхні і 

кулонівського розсіяння на поверхневих зарядах в режимі об’ємної інверсії 

обумовлено поширенням носіїв заряду по товщині плівки кремнію, що 

призводить до віддалення центроїда заряду від поверхні [226, 227, 242]. 

Послаблення фононного розсіяння в режимі об’ємної інверсії обумовлено 

зменшенням локалізації носіїв в поперечному напрямку [226, 227, 241]. 

Показано, що внаслідок ефекту об’ємної інверсії рухливість носіїв заряду в 

КНІ структурах з двостороннім затвором може перевищувати рухливість в 

КНІ структурах з одностороннім затвором і об’ємних Si структурах при тих 

же самих величинах ефективного поперечного поля чи густини носіїв [225-

227, 240-242]. В дуже тонких КНІ структурах з двостороннім затвором, так 

само як і в КНІ структурах з одностороннім затвором, визначальним є 

геометричний фактор [226, 227, 241]. 

На Рис. 1.20  приведено залежність ефективної рухливості електронів, 

обмеженої фононним розсіянням, ph, від товщини Si плівки в КНІ 

структурах з симетричним двостороннім затвором в однозатворному і 

двозатворному режимі при двох величинах ефективного поперечного поля 

Feff, отриману моделюванням Ф. Гамізом і співавторами [227]. В моделюванні 

передбачалася нелегована (100) Si плівка, розташована між двома шарами 

SiО2 з товщиною 5 нм.  Подібні результати також отримані в роботі [241]. 
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Рис. 1.20. Теоретична залежність ефективної рухливості електронів, 

обмеженої фононним розсіянням, від товщини (100) Si плівки в КНІ 

структурах в двозатворному (DG – double-gate) режимі (суцільні лінії) і 

однозатворному (SG – single-gate) режимі (штрихові лінії) при двох 

величинах поперечного ефективного поля (tof=tob=5 нм). Запозичено з [227]. 

З Рис.1.20 можна бачити, що поведінка ph в залежності від товщини 

плівки Si в двозатворних КНІ структурах є достатньо складною і залежить 

від величини Feff. Зокрема, коли товщина плівки кремнію зменшується, ph 

поступово збільшується, досягаючи максимуму при tSi10 нм (для Feff=5105 

В/см), зменшується для tSi=10-5 нм, різко зростає і досягає другого 

максимуму поблизу tSi3 нм, і, нарешті, спадає. Таким чином, Рис. 1.20 

показує існування трьох областей tSi з різною поведінкою ph. Перша область 

відповідає відносно товстим плівкам кремнію (tSi>50 нм), коли два 

інверсійних шари в двозатворній КНІ структурі достатньо розділені, тобто, 

між ними немає ніякої взаємодії. Ця ситуація відповідає двом інверсійним 
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шарам, з’єднаним паралельно і відокремленим великим потенційним 

бар’єром. При цьому поведінка носіїв в інверсійних шарах є такою ж, як у 

звичайних об’ємних Si структурах. В цій області рухливість в двозатворних і 

однозатворних КНІ структурах співпадає. 

Друга область відповідає діапазону товщин Si плівки, де є взаємодія між 

двома інверсійними шарами і де виникає ефект об’ємної інверсії. Величина 

tSi, при якій відбувається перехід до цієї області, сильно залежить від 

величини поперечного ефективного поля Feff (чи густини інверсійного 

заряду), оскільки при високих Feff у середині плівки формується потенційний 

бар’єр, що зменшує перекриття двох інверсійних каналів. В цій області 

енергетичні рівні підзон і хвильові функції істотно змінюються внаслідок 

перекриття двох потенційних ям, індукованих двома затворами [226, 227, 

241]. Посилення цього перекриття призводить до зменшення інтенсивності 

фононного розсіяння для тих же самих величин Feff, і, таким чином, 

збільшення ph. Цього не відбувається в однозатворній структурі і тому 

виникає різниця між рухливістю в однозатворних і двозатворних структурах. 

Таким чином, в другій області tSi рухливість в двозатворних КНІ структурах 

перевищує рухливість в однозатворних КНІ структурах. Це відбувається до 

певної товщини кремнієвої плівки. При подальшому зменшенні tSi (<10 нм) 

локалізація електронів стає сильнішою, незважаючи на їх розподіл по всій 

товщині кремнієвої плівки, що обумовлено геометричним фактором і що 

призводить до посилення фононного розсіяння. Це відповідає переходу до 

третьої області.  

В третій області (tSi<4 нм) ph в двозатворній і однозатворній КНІ 

структурах знов співпадає. В цієї області рухливість обмежена товщиною 

кремнієвої плівки. Межі цієї області не залежать від величини поперечного 

електричного поля. Різке збільшення ph при зменшенні tSi від 4 нм до 3 нм 

пояснюється перерозподілом носіїв між двома групами енергетичних підзон, 

а саме, збільшенням відносної частки електронів в підзонах з більш низькою 

ефективною масою провідності. Таким чином, в цьому діапазоні tSi ефект 
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зменшення ефективної маси провідності переважає ефект збільшення 

швидкості фононного розсіяння, і в результаті рухливість електронів 

збільшується. Однак, при tSi<3 нм збільшення швидкості фононного 

розсіяння внаслідок посилення геометричної локалізації справляє більший 

ефект, ніж зменшення ефективної маси провідності, і тому рухливість 

електронів різко падає. 

На Рис. 1.21  приведено залежність ефективної рухливості електронів від 

товщини кремнієвої плівки в двозатворних і однозатворних КНІ структурах, 

розраховану в [227] з врахуванням фононного розсіяння і розсіяння на 

нерівностях поверхні. Суттєве зниження величини рухливості для обох типів 

структур на Рис. 1.21 порівняно з Рис. 1.20 свідчить про значну роль 

розсіяння на нерівностях поверхні в КНІ структурах, особливо при високих 

величинах Feff. 

 

Рис. 1.21. Теоретична залежність ефективної рухливості електронів в 

двозатворних (суцільні лінії) і однозатворних (штрихові лінії) КНІ МОН 

структурах   від товщини кремнієвої плівки при двох величинах поперечного 
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ефективного поля, отримана з врахуванням фононного розсіяння і розсіяння 

на нерівностях поверхні. Запозичено з [227].    

 

При врахуванні розсіяння на нерівностях поверхні також можна 

виділити три області tSi, як і для ph. В області товстих плівок, де немає 

взаємодії між двома інверсійними каналами, рухливість для двозатворних і 

однозатворних КНІ структур є однаковою. В області проміжних величин tSi, 

рухливість в двозатворних КНІ структурах є вищою, ніж в однозатворних 

структурах (до 25 % при Feff=5х105 В/см і до 100 % при Feff=106 В/см). Ця 

область відповідає об’ємної інверсії. З Рис. 1.21 випливає, що об’ємна 

інверсія також послаблює розсіяння на нерівностях поверхні. Це пояснюється 

поширенням носіїв заряду по товщині плівки кремнію, і таким чином, 

віддаленням їх від поверхні. Нарешті, в області дуже тонких плівок (tSi<4 нм) 

рухливість для обох типів структур є знов однаковою і різко спадає зі 

зменшенням tSi. Однак, на відміну від ph на Рис. 1.21 не спостерігається 

другого максимуму. При низьких величинах густини носіїв заряду чи Feff в 

КНІ структурах з нелегованою і слаболегованою Si плівкою домінуючим 

механізмом розсіяння є кулонівське розсіяння на поверхневих зарядах. Зі 

зростанням густини носіїв чи поперечного поля рухливість, обмежена 

кулонівським розсіянням, збільшується внаслідок ефекту екранування 

заряджених центрів. На Рис. 1.22 приведено теоретичну залежність загальної 

ефективної рухливості електронів від товщини кремнієвої плівки в 

двозатворних і однозатворних КНІ структурах, отриману в [227] з 

врахуванням фононного розсіяння, розсіяння на нерівностях поверхні і 

кулонівського розсіяння на поверхневих зарядах для поперечного 

ефективного поля Feff=5х104 В/см (тобто, достатнє малого, щоб вклад 

кулонівського розсіяння був суттєвим) в припущенні, що густина 

поверхневих зарядів на обох межах поділу Si-SiO2 дорівнює Nit=51010 см-2. 

Можна бачити, що на Рис. 1.22 так само, як і на Рис. 1.20 і Рис. 1.21, можна 

виділити три області, які обговорювалися вище, однак, різниця між 
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рухливістю в двозатворних і однозатворних структурах в другій області 

(області об’ємної інверсії) є більшою. Це обумовлено суттєвим зниженням 

кулонівського розсіяння на поверхневих зарядах в режимі об’ємної інверсії 

внаслідок збільшення середньої відстані електронів від поверхні і більш 

ефективним екрануванням зарядових центрів в двозатворній КНІ структурі. 

 

Рис. 1.22. Теоретична залежність ефективної рухливості електронів в 

двозатворних (суцільна лінія) і однозатворних (штрихова лінія) КНІ МОН 

структурах від товщини кремнієвої плівки, отримана з врахуванням усіх 

механізмів розсіяння в припущенні, що густина поверхневих зарядів на обох 

межах поділу Si-SiO2 дорівнює Nit=51010 см-2. Запозичено з [227].    

 

З вищезазначеного випливає, що поведінка і величина ефективної 

рухливості носіїв в планарних двозатворних КНІ МОН структурах може 

суттєво відрізнятися від рухливості в однозатворних КНІ структурах і 

структурах на об’ємному Si.  

 

1.5. Висновки до розділу 1 

 

1. На основі огляду літературних даних висвітлено принципові переваги 

КНІ структур, області їх застосування і останні тенденції їх розвитку. 

Показано, що застосування нових транзисторних структур на основі КНІ 
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дозволяє вирішити проблему зменшення розмірів МОН транзисторів в 

нанометровому діапазоні (до величини <10 нм). Ключовою умовою 

зменшення розмірів МОН транзисторів на основі КНІ структур є потоншення 

кремнієвого шару, а також застосування багатосторонньої (двосторонньої, 

тристоронньої, чотиристоронньої) конфігурації затвора, що забезпечує 

посилення електростатичного впливу затвора і таким чином зменшує вплив 

короткоканальних ефектів. Огляд літературних даних переконливо свідчить 

про те, що КНІ структури з ультратонкими нелегованими шарами кремнію 

і/чи багатостороннім затвором є найбільш перспективною базою для 

створення надвеликих МОН інтегральних схем з нанорозмірними 

елементами, надвисокою швидкодією і наднизьким енергоспоживанням. 

2.  Розглянуті найбільш поширені методи створення КНІ систем (метод 

зонної перекристалізації полікристалічного кремнію, метод іонного синтезу 

прихованого діелектрика і метод твердофазного зрощення пластин) і фізичні 

механізми, що покладені в їх основу. Відзначені основні переваги і недоліки 

цих методів. 

3. Розглянуті принципові фундаментальні фізичні ефекти в 

тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МДН структурах – ефект 

електростатичного зв’язку меж поділу напівпровідник-діелектрик, ефект 

об’ємної інверсії, а також квантово-розмірні ефекти. Ці ефекти суттєво 

впливають на електричні характеристики КНІ МДН структур. 

4. Проаналізовано результати опублікованих експериментальних і 

теоретичних досліджень рухливості носіїв заряду в однозатворних і дво- 

затворних КНІ МОН структурах і її залежності від товщини кремнієвої 

плівки. Проаналізовано вплив об’ємної інверсії і різних механізмів розсіяння. 

Відзначено, що внаслідок ефекту об’ємної інверсії в деякому діапазоні 

товщин кремнієвої плівки, залежному від густини носіїв чи поперечного 

електричного поля, рухливість носіїв заряду в  двозатворних КНІ МОН 

структурах є вищою, ніж в порівняльних однозатворних КНІ МОН 

структурах і структурах на об’ємному Si.  
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5. З аналізу літературних даних випливає, що внаслідок специфічної 

конфігурації, присутності декількох меж поділу напівпровідник/діелектрик 

(щонайменше, двох), між якими при певних умовах існує електростатичний 

зв'язок, розмірних ефектів, застосування нових матеріалів (металоподібних 

затворних електродів і надтонких затворних діелектриків з високою 

діелектричною проникністю), електрофізичні властивості сучасних 

нанорозмірних КНІ МДН структур можуть суттєво відрізнятися від 

властивостей МДН структур на об’ємному Si. З цієї причини традиційні 

моделі і традиційні методи визначення параметрів МДН структур зазвичай не 

є прийнятними в тонкоплівкових КНІ МДН структурах. Тому існує 

необхідність в детальному дослідженні особливостей базових 

електрофізичних властивостей нанорозмірних КНІ структур, розвитку їх 

фізичних моделей і методів їх електричної діагностики.  
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РОЗДІЛ 2. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВОЇ НАПРУГИ В СУЧАСНИХ КНІ МДН 

ТРАНЗИСТОРАХ 

 

Порогова напруга (VTH) є ключовим параметром будь-якого МОН 

транзистора, що характеризує перехід між двома різними режимами, а саме: 

(1) режимом слабкої інверсії (чи підпороговим режимом), де поверхневий 

потенціал (s) змінюється лінійно з напругою затвора (Vg), а інверсійний 

заряд (Qinv) зростає експоненційно з напругою затвора (тобто, s ~Vg, Qinv ~ 

exp(qVg/kT)), і (2) режимом сильної інверсії, де поверхневий потенціал є 

приблизно незмінним, а інверсійний заряд змінюється лінійно з напругою 

затвора (sconst, QinvСox(VgVTH)). Тому належне визначення VTH є 

принципово важливим для моделювання і проектування МОН приладів і 

КМОН інтегральних схем. Точне і надійно визначення порогової напруги з 

експериментальних характеристик є також дуже важливим для діагностики 

МОН приладів, аналізу впливу технологічних процесів, термопольових 

обробок, опромінення і т.п. 

 Проблема належного визначення VTH є особливо актуальною для 

сучасних нанорозмірних КНІ МДН транзисторів, що обумовлено двома 

причинами. Перша пов’язана з непридатністю в таких транзисторах 

традиційної моделі порогової напруги, що зазвичай використовується в теорії 

МДН транзисторів. Як зазначалося у Розділі 1, принципово новою рисою 

новітніх КНІ МДН транзисторів є застосування нелегованого каналу.  

Внаслідок цього в таких транзисторах традиційна модель порогової напруги, 

в якій критерієм порогу вважається досягнення критичного поверхневого 

потенціалу, рівного двом об’ємним потенціалам Фермі, 2F, є неприйнятною. 

Тобто, існує питання: що вважати критерієм порогової напруги в КНІ 

транзисторах з нелегованим каналом.  
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 Друга причина полягає в тому, що сучасні КНІ МОН транзистори з 

ультракороткими каналами і надтонкими затворними діелектриками 

відрізняються ультранизькими робочими напругами, внаслідок чого вимоги 

до точності і надійності визначення порогової напруги в таких приладах 

значно підвищені. 

 У даному розділі проведено аналіз різних критеріїв порогової 

напруги в сучасних КНІ МДН транзисторах з нелегованими каналами і 

ультратонкими затворними діелектриками. Запропоновано нові методи 

визначення VTH за допомогою відношення крутизни до струму транзистора, 

gm/ID, що базуються на двох фізичних критеріях VTH, прийнятних в сучасних 

як об’ємних, так і КНІ МДН транзисторах, а саме: критерію максимуму 

другої похідної заряду носіїв по напрузі затвора і рівності дифузійної і 

дрейфової компонент струму стоку. За допомогою аналітичного 

моделювання визначені електричні параметри, що задовольняють цим 

критеріям. Проведено аналіз впливу Vg-залежної рухливості і величини VD на 

визначення VTH запропонованим методом d(gm/ID)/dVg і методом dgm/dVg, що 

базуються на одному і тому ж критерії. Показано, що запропонований метод 

d(gm/ID)/dVg є значно менш чутливим до вищезазначених ефектів, ніж метод 

dgm/dVg, і тому є надійнішим і точнішим. Результати, приведені у даному 

розділі, опубліковані в роботах [55, 57, 58, 64, 86-88, 91]. 

 

 2.1. Аналіз критеріїв порогової напруги в КНІ МДН транзисторах з 

нелегованим каналом 

 Традиційно в теорії кремнієвих МДН транзисторів з інверсійним 

каналом порогова напруга VTH визначається як напруга затвора, при якій 

концентрація неосновних носіїв на поверхні дорівнює концентрації основних 

носіїв у квазінейтральному об’ємі, тобто, при якій досягається критична 

величина поверхневого потенціалу, що дорівнює двом об’ємним потенціалам 

Фермі: s_thresh=2F=2(kT/q)ln(Ndop/ni), де k є коефіцієнт Больцмана; T – 

температура; Ndop – концентрація легуючої домішки; ni – власна концентрація 
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носіїв [243,118,119]. Вважалося, що цей критерій VTH є дійсним для КНІ МДН 

транзисторів і тому він широко використовувався при моделюванні КНІ 

МДН приладів [4, 5, 205]. Однак в випадку сучасних нанорозмірних КНІ 

МДН транзисторів, які відрізняються слаболегованими чи нелегованими 

кремнієвими плівками і надтонкими затворними діелектриками, цей критерій 

не є справедливим [244 - 246], оскільки в цьому випадку, як свідчать 

результати чисельного моделювання (Рис. 2.1), точка, що відповідає 

критерію s_thresh=2F лежить глибоко в підпороговій області (тобто, в області 

слабкої інверсії, де s змінюється лінійно з Vg).  

 

 Рис.2.1. Залежність поверхневого потенціалу від напруги затвора в КНІ 

МДН структурі з слабо легованою ультратонкою кремнієвою плівкою і 

ультра-тонким затворним діелектриком, отримана одновимірним класичним 

чисельним моделюванням (tof=2 нм, tob=145 нм, NA=1015 см-3, m=4.6 еВ). 

 

 В випадку КНІ транзисторів з нелегованим (власним) каналом, де F0, 

цей критерій s_thresh=2F взагалі немає сенсу. Це призвело до пошуку нових 

критеріїв порогової напруги, прийнятних в КНІ транзисторах з нелегованим 

каналом, однак до теперішнього часу немає консенсусу щодо визначення 

порогової напруги в таких транзисторах [246-250].  

 Одним з популярних критеріїв порогової напруги в КНІ МОН 

транзисторах з нелегованим каналом є досягнення лінійної залежності заряду 
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носіїв від напруги затвора: Qinv(Vg)=Cox(Vg–VTH), де Cox є ємність затворного 

діелектрика. Цей критерій є фізичною основою популярних методів 

визначення порогової напруги в МДН транзисторах, а саме, методу лінійної 

апроксимації ID(Vg)-характеристики [251, 252] і  методу лінійної апроксимації 

так званої Y-функції, де mDg gIVY /)(  , gm – крутизна транзистору [5, 253]. 

Лінійна залежність Qinv(Vg) означає, що ємність інверсійного шару Cinv значно 

перевищує ємність затворного окису, Cinv>>Cox. Однак, в сучасних 

нанорозмірних МОН транзисторах, що зазвичай характеризуються 

надтонкими затворними діелектриками (tox≤2 нм), перехід від 

експоненціальної до лінійної залежності Qinv(Vg) є дуже повільним. Іншим 

фактором, що уповільнює перехід від експоненціальної до лінійної 

залежності Qinv(Vg) в КНІ транзисторах з ультратонкими слабо 

легованими/нелегованими шарами кремнію чи багатосторонніми затворами є 

ефект об’ємної інверсії. Повільний перехід від експоненційного до лінійного 

режиму Qinv(Vg) унеможливлює точне визначення VTH методами лінійної 

апроксимації залежностей ID і mD gI /  від Vg в таких приладах і призводить 

до завищення величини VTH [55, 88].  

Найбільш відповідними і фізично обґрунтованими критеріями VTH в 

сучасних нанорозмірних КНІ МОН приладах з плавним переходом від 

слабкої до сильної інверсії є: 

1) максимум другої похідної заряду носіїв по напрузі затвора d2Qinv /dVg
2, 

що співпадає з мінімумом другої похідної поверхневого потенціалу d2s/dVg
2 

і відповідає точці перегину в швидкості наростання Qinv з Vg [55, 58, 88, 254, 

248]; 

2) рівність дифузійної і дрейфової компонент струму стоку, Idiff=Idrift [247, 

255, 256].  

 Ці критерії є придатними до будь-яких МОН транзисторів, в тому числі, 

КНІ МОН транзисторів з нелегованими каналом і безперехідних 

транзисторів. 
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2.2. Методи експериментального визначення порогової напруги, що 

базуються на критерії максимуму другої похідної інверсійного заряду 

  

Існує кілька експериментальних методів визначення VTH, що базуються 

на критерії максимуму d2Qinv/dVg
2, найбільш поширеним з яких є метод 

похідної крутизни (gm) чи другої похідної струму стоку (dgm /dVgd2ID/dVg
2) 

[252]. Цей метод вважається відносно нечутливим до впливу рухливості і 

послідовного опору. Однак, як показано в даній роботі, цей метод є досить 

чутливим до змінення рухливості і послідовного опору з Vg [57, 86, 88]. 

Іншим методом, що базується на критерії максимуму d2Qinv/dVg
2 є метод 

похідної ємності, в якому VTH визначається з напруги, при якої похідна 

ємності затвор-канал (Cgc) виявляє максимум [257]. Цей метод є найбільш 

надійним і точним, оскільки він є нечутливим до впливу рухливості і 

послідовного опору, залежних від Vg. Однак, нажаль, dCgc/dVg метод не є 

придатним до реальних нанорозмірних транзисторів через складність 

вимірювання дуже малих ємностей. 

У даній роботі запропоновано новий метод визначення порогової 

напруги з критерієм максимуму d2Qinv/dVg
2, в якому VTH визначається з 

положення мінімуму похідної відношення крутизни до струму стоку (gm/ID) 

по напрузі затвора [55]. Хоча метод d(gm/ID)/dVg базується на тому ж самому 

критерії, що і методи dgm/dVg і dCgc/dVg, він є значно менш чутливим до 

залежних від Vg ефектів рухливості і послідовного опору [57, 86], а також 

величини напруги стоку [58, 87], ніж метод dgm/dVg, і на відміну від методу 

dCgc/dVg, він може застосовуватися до будь-яких нанорозмірних транзисторів, 

оскільки потребує тільки стандартних I-V вимірювань. 

 

 2.2.1. Метод d(gm/ID)/dVg для визначення порогової напруги 

Функція gm/ID (Vg) часто використовується при аналізі і моделюванні 

аналогових МОН приладів, оскільки вона відображає ефективність 

транзистора. Функція gm/ID може бути представлена як: 
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З цього випливає, що функція gm/ID (Vg) досягає максимального значення і 

виявляє плато в підпороговій області, де ID зростає експоненційно з Vg; при 

цьому максимальна величина gm/ID дорівнює q/(nsubkT), де nsub=1+Сeff/Cox є 

коефіцієнт підкладки, Сeff – ефективна ємність підкладки (тобто, ємність між 

інверсійним шаром і нижнім електродом). В роботах [55] і [59] за допомогою 

аналітичного і чисельного моделювання ми показали, що в випадку постійної 

рухливості =const і дуже малої напруги стоку (VD<kT/q), положення 

мінімуму функції d(gm/ID)/dVg по осі Vg співпадає з положенням максимуму 

d2Qinv/dVg
2 і тому може використовуватися для визначення  VTH.  

  Обґрунтування d(gm ID)/dVg методу. Враховуючи, що Cgc=dQinv/dVg, 

dQinv=Cox·dVox=Cgc·dVg і Vg=Vox+s (де Vox є падіння потенціалу на затворному 

діелектрику), можна записати: 
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Диференціація (2.1) дає: 
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З рівняння (2.1) з врахуванням, що ID=I0·exp(qs/kT), можна отримати: 
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Диференціація (2.4) дає: 
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З рівняння (2.5) випливає, що функція d(gm/ID)/dVg відрізняється від dCgc/dVg і 

d2Qinv/dVg
2 (рівняння (2.3)) тільки константою (– Cox kT/q). Тому екстремуми 

цих функцій повинні спостерігатися при одній і тій же напрузі затвора, при 

якій d3s/dVg
3=0. Таким чином, в ідеальному транзисторі, де рухливість не 

залежить від Vg, положення мінімуму функції d(gm/ID)/dVg співпадає з 

положенням максимуму d2Qinv/dVg
2 чи мінімуму d2s/dVg

2 [55].  

 Подібний висновок випливає з результатів роботи [57], де функції gm/ID і 

d(gm/ID)/dVg було виражено через густину інверсійних носіїв Ninv=Qinv/q (див. 

розділ 2.2.2). При цьому показано, що функція d(gm/ID)/dVg відрізняється від 

d2Ninv/dVg
2 тільки постійним коефіцієнтом   qkTCnq oxsub //  , (де nsub – є 

коефіцієнт ідеальності підпорогового нахилу), і тому положення їх 

екстремумів по осі Vg співпадає. 

 Це також підтверджується результатами 1-D і 2-D чисельного 

моделювання для КНІ транзисторів з надтонкими кремнієвими плівками і 

надтонкими затворними діелектриками, приведеними в [57, 58, 86-88]. Один 

з таких результатів приведено на Рис.2.2, де показано залежності Ninv, 

d2Ninv/dVg
2, d2[ln(Ninv)]/dVg

2 і d2s/dVg
2 від Vg в КНІ МОН транзисторі з 

надтонким затворним окисом і надтонкою слабо легованою кремнієвою 

плівкою, отримані 1-D квантово-механічним чисельним моделюванням, що 

базується на сумісному вирішенні рівнянь Пуассона і Шредінгера [258]. 

Характеристики, приведені на Рис. 2.2, не включають ефекти рухливості і 

послідовного опору. Можна бачити на Рис. 2.2 збіг положення мінімуму 

функції d2lnNinv/dVg
2 що в випадку постійної рухливості є ідентичною 

d(gm/ID)/dVg, з положеннями максимуму d2Ninv/dVg
2 і мінімуму d2s/dVg

2 [58]. З 

Рис. 2.2(а) також видно, що залежність Ninv від Vg виявляє виражену нелінійну 

поведінку поблизу порогу. Це призводить до суттєвого завищення величини 

VTH при застосуванні методів лінійної екстраполяції в приладах з надтонкими 

затворними діелектриками та знижує точність цих методів, навіть без будь-

яких паразитних ефектів рухливості і послідовного опору. 
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 Рис.2.2. Результати 1-D квантово-механічного чисельного моделювання 

[258] для КНІ МОН транзистора з надтонким затворним окисом і надтонкою 

слабо легованою кремнієвою плівкою: (a) Ninv і d
2Ninv /dVg

2, (б) d2[ln(Ninv)]/dVg
2 

і d2s/dVg
2 в залежності від напруги затвора (tof=1.75 нм; tSi=10 нм; tob=145 нм; 

NA=1015 cм-3;  ms=4.6 В, Vsub=0) 

 

 2.2.2. Вплив змінення рухливості на визначення порогової напруги 

методами d2ID/dVg і d(gm/ID)/dVg  

 В роботах [57, 86] було проведено аналіз впливу рухливості на 

визначення VTH методами dgm/dVgd2ID/dVg
2 і d(gm/ID)/dVg за допомогою 

аналітичного моделювання.  

 Початкові припущення і наближення. В даному аналізі розглядався 

довгий n-канальний МОН транзистор інверсійного типу, вільний від 

короткоканальних ефектів. При цьому припускалася дуже мала стокова 

напруга (VD<kT/q) і для спрощення аналізу ігнорувалися квантові ефекти. 
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Відлікова порогова напруга VTH визначалась як напруга затвора, при якій 

d2Ninv/dVg
2 виявляє максимум, тобто, при якій виконується умова: 

          0
3

3



 THg VVg

inv

dV

Nd
.                                                                    (2.6) 

Далі, для спрощення передбачалося, що поблизу порогу Vg=VTH, де величина 

Ninv є низькою і домінує кулонівське розсіяння, залежність рухливості від 

напруги затвора (Vg) може бути лінеарізовано [259-261]: 

                         )()( 0 THgg VVbV   ,                                                     (2.7) 

де є  величина рухливості при Vg=VTH, і b є швидкість змінення рухливості 

поблизу порогу:   
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де b в загальному випадку може бути додатною чи від’ємною величиною. У 

наданому аналізі було використано уніфіковану модель зарядового контролю 

(UCCM - Unified Charge Control Model) [257]. Згідно з цією моделлю 

співвідношення між Ninv і Vg в МОН транзисторі при дуже низьких величинах 

VD може бути виражено як: 
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TsubTHg   ,                                  (2.9) 

де T=kT/q є тепловий потенціал; nsub – є коефіцієнт підкладки чи коефіцієнт 

ідеальності підпорогового нахилу, що виражається як nsub=1+Ceff/Cox, де Ceff є 

ефективна ємність підкладки (ємність між інверсійним каналом і нижнім 

електродом); Cox – ємність затворного діелектрику; N0=Ninv_thresh – величина 

Ninv при Vg=VTH; q –заряд електрона; a=q/Cox.  

 З (2.9) отримуємо: 
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Диференціювання (2.10) дає: 
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                                               (2.12)                   

Прирівнювання d3Ninv /dVg
3=0 в (2.12) дає величину Ninv при VTH  [257]: 
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2.2.2.1. Вплив Vg-залежної рухливості на положення максимуму 

d2ID/dVg
2.  З прийнятими припущеннями струм стоку виражається як: 

            )( )( 0 ginvTHgDgD VNVVbV
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qVI   .                               (2.14) 

Диференціюючи (2.14) по Vg, отримуємо:  
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При Vg=VTH, де d3Ninv /dVg
3=0, (2.15) виражається як: 
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Таким чином, для b0 при Vg=VTH, d3ID/dVg
30. Це означає, що в випадку 

змінення рухливості з Vg поблизу порога (const) положення максимуму 

d2ID/dVg
2dgm/dVg не співпадає з відліковою пороговою напругою (тобто, з 

положенням максимуму d2Ninv/dVg
2): при b>0 положення максимуму d2ID/dVg

2 

по осі Vg розташовано вище VTH (Рис. 2.3(а)), тоді як при b<0 – нижче VTH 

(Рис. 2.3(б)). Кількісну оцінку зсуву положення максимуму d2ID/dVg
2 відносно 

максимуму d2Ninv/dVg
2 було зроблено із розглядання трикутника, 
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сформованого дотичною лінією до залежності d3ID/dVg
3 від Vg в точці Vg=VTH 

(див. Рис. 2.3). Результуючий вираз для цього зсуву є [57]: 
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Для кімнатної температури (2.17) може бути переписано як: 
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 Рис. 2.3. Ілюстрація зсуву залежності d3ID/dVg
3 (Vg) відносно до   

d3Ninv/dVg
3(Vg) 

 в випадку (а) зростання рухливості з Vg ( b>0) і (б) зниження 

рухливості Vg ( b0) [57]. 

 

З (2.17) і (2.18) випливає, що зсув положення максимуму d2ID/dVg
2 відносно 

максимуму d2Ninv/dVg
2 є пропорційним відношенню швидкості змінення 

рухливості з Vg до її величини при Vg=VTH, b/. Це означає, що чим різкіше 

змінення рухливості з Vg поблизу порогу і чим менше її величина, тим більша 

помилка в визначенні VTH методом d2ID/dVg
2, обумовлена Vg-залежною 

рухливістю.  

 2.2.2.2. Вплив Vg-залежної рухливості на положення екстремуму 

d(gm/ID)/dVg. В випадку Vg-залежної рухливості з прийнятими припущеннями 

відношення gm/ID виражається як: 
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що може бути переписано у вигляді:   
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З врахуванням (2.7) і (2.10) рівняння (2.20) може бути записано як:                           
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Диференціюючи (2.14) по Vg, отримуємо:  
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Зазначимо, що при b=0, функція d(gm/ID )/dVg описується другим членом 

(2.22), що відрізняється від виразу (2.11) для d2Ninv /dVg
2  тільки множником 

 Tsubna / . Це означає, що в випадку постійної рухливості і дуже малих 

величин напруги стоку (VD<kT/q) положення максимумів [-d(gm/ID)/dVg] і 

d2Ninv /dVg
2 по осі Vg співпадають. Цей результат, отриманий з використанням 

уніфікованої моделі зарядового контролю (UCCM – Unified Charge Control 

Model) [257], повністю узгоджується з результатами чисельного 

моделювання, представленими на Рис.2.1. 

 Оскільки обидва члени в рівнянні (2.21), що описує функцію gm/ID,  

зменшуються з Vg, її похідна є від’ємною в усьому діапазоні Vg. Тому далі ми 

будемо розглядати положення максимуму [-d(gm/ID)/dVg]. В  [57, 86] ми 

показали, що для b0 похідна функції [-d(gm/ID)/dVg] при Vg=VTH дорівнює: 
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З (2.23) випливає, що для b0 при Vg=VTH, [–d2(gm /ID )/dVg
2]0. Це означає, що 

випадку Vg-залежної рухливості максимум [–d2(gm/ID )/dVg
2] є також зміщеним 
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відносно відлікової порогової напруги (тобто, максимуму d2Ninv /dVg
2 ), але в 

протилежному напрямку порівняно з максимумом d2ID/dVg
2. Було отримано 

наступний вираз, що описує зсув максимуму -d(gm/ID)/dVg відносно 

максимуму d2Ninv/dVg
2 внаслідок Vg-залежної рухливості [57, 86]: 
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З (2.18) і (2.24) випливає, що зсуви екстремумів як d2ID/dVg
2, так і d(gm/ID)/dVg, 

пов’язані зі зміненням рухливості, залежать тільки від відношення швидкості 

змінення рухливості з Vg до її величини при порогових умовах b/. В Табл. 

2.1 представлено порівняння очікуваного зміщення максимумів d2ID/dVg
2 і  

[-(gm/ID)/dVg] відносно максимуму d2Ninv/dVg
2 (тобто, похибки в визначенні 

VTH) при кімнатній температурі для різних величин відношення b/ в 

ідеальному МДН транзисторі (тобото, з nsub=1). 

 

 Табл. 2.1. Порівняння очікуваного зміщення положення максимумів 

d2ID/dVg
2 і [-d(gm/ID)/dVg] відносно максимуму d2Ninv/dVg

2  при кімнатній 

температурі і nsub=1 для різних величин b/ [57] 

b / 0 1 2 3 5 

V [max ID
 ], (мВ) 6.7 13 20 34 

V[max(-gm/ID) ], (мВ) -0.02 -0.16 -0.55 -2.6 

  

  З табл.2.1 випливає, що для однієї і тієї ж величини b/ зсув для 

d(gm/ID)/dVg є набагато меншим (на 1.5-2 порядки), ніж для d2ID/dVg
2, і лежить 

в межах будь-якої розумної похибки експериментального визначення 

положення максимуму [-gm/ID)/dVg]. Це свідчить про значно меншу 

чутливість методу d(gm/ID)/dVg до Vg-залежної рухливості, ніж методу 

d2ID/dVg
2  dgm/dVg.       
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 2.2.3. Експериментальна апробація d(gm/ID)/dVg методу на сучасних 

КНІ МДН транзисторах 

Дієздатність і переваги запропонованого d(gm/ID)/dVg методу було 

підтверджено експериментальними результатами, отриманими на сучасних 

нанорозмірних КНІ транзисторах. Для цього було проведено порівняння 

експериментального визначення VTH методами d2ID/dVg
2 і d(gm/ID)/dVg з 

методом dCgc /dVg, що є нечутливим до впливу Vg-залежної рухливості. Для 

аналізу впливу рухливості і уникнення впливу Vg-залежного послідовного 

опору застосовувалися транзистори з дуже великою довжиною каналу (L=10 

мкм). Ємність Cgc вимірювалась між затвором і стоком і витоком, з’єднаними 

між собою, тоді як вимірювання  ID проводилися при дуже низькій величині 

VD=10 мВ (<kT/2q) для мінімізації ефекту стокової напруги.  

На Рис. 2.4(а) показано порівняння експериментального визначення VTH 

методами dgm/dVgd2ID/dVg
2, d(gm/ID)/dVg і dCgc/dVg в n-канальному КНІ 

транзисторі типу FinFET з TiN затворним електродом, і SiON затворним 

діелектриком з товщиною, еквівалентною окису (equivalent oxide thickness) 

EOT=1.6 нм. На Рис. 2.4(б) приведено подібне порівняння для n-канального 

КНІ транзистора з ультра-тонким нелегованим шаром кремнію (tSi=7 нм) і 

HfSiON затворним діелектриком з EOT=1.3 нм. Для полегшення порівняння 

всі похідні на Рис. 2.4 (а,б), нормовані на їх максимальні значення. Можна 

бачити, що для обох типів транзисторів метод dgm/dVg дає помітно більш 

високі величини VTH, ніж метод dCgc/dVg, який є нечутливим до Vg-залежної 

рухливості носіїв, а саме: приблизно на 30 мВ для FinFET (Рис. 2.4(а)), і на 42 

мВ для КНІ транзистора з ультратонкою кремнієвою плівкою (Рис. 2.4(б)). 

Згідно з наведеним в Розділі 2.2.2 аналізом різниця між результатами 

d2ID/dVg
2 і dCgc/dVg методів обумовлена зростанням рухливості з Vg поблизу 

порогу внаслідок кулонівського розсіяння на поверхневих зарядах. Це 

підтверджується експериментальними результатами для ефективної 

рухливості (Vg), показаними на вставках на Рис. 2.4 (а,б). На відміну від 

методу dgm/dVgd2ID/dVg, запропонований метод d(gm/ID)/dVg для обох типів 
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транзисторів дає величину VTH, що практично співпадає з результатами 

методу dCgc/dVg, нечутливого до ефектів рухливості. Ці результати свідчать, 

що запропонований d(gm/ID)/dVg метод є значно менш чутливим до польової 

залежності рухливості, ніж dgm/dVg метод, і тому є більш точним і надійним.  

  

 Рис. 2.4. Порівняння експериментального визначення порогової напруги 

методами d(gm/ID)/dVg, d2ID/dVg
2 і dCgc/dVg в n-канальних КНІ МДН 

транзисторах з нелегованим каналом і high-k затворним діелектриком: (а) 

FinFET (TiN/HfO2, товщина, еквівалентна окису EOT=1.6 нм, HFin=65 нм,  

WFin=25 нм, L=10 мкм); (б) КНІ МОН транзисторі з ультра-тонким шаром 

кремнію і ультра-тонким прихованим окисом (TiN/HfSiON, EOT =1.3 нм, 

tSi=7 нм, tob=10 нм, W/L =10/10 мкм). VD=10 мВ, Vgb=0. 

 

 2.2.4. Аналіз впливу величини напруги стоку на визначення 

порогової напруги методами dgm /dVg і d(gm /ID)/dVg  

В роботах [58, 87] проведено аналіз впливу величини напруги стоку VD 

на визначення VTH методами dgm/dVg і d(gm/ID)/dVg. Знайдено, що, хоча ці два 

методи базуються на одному і тому ж критерії, вони виявляють принципово 

різну поведінку відносно величини VD. Проаналізовано походження цього 

ефекту і отримано аналітичні вирази, що описують зміщення положення 

екстремумів dgm/dVg і d(gm/ID)/dVg з напругою стоку, і які можуть бути 

використані для корекції величини VTH, отриманої обома методами.  
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На Рис. 2.5 показано поведінку експериментальних gm(Vg)-характеристик 

в КНІ МОН транзисторі з ультратонкою плівкою Si  (з тими ж самими 

параметрами, що і на Рис. 2.4(б))  зі збільшенням VD від 10 мВ до 100 мВ. 

Можна бачити, що в області слабкої інверсії крутизна gm виявляє тенденцію 

до насичення з VD, тоді як в області сильної інверсії gm лінійно збільшується з 

VD, в результаті чого точка перегину gm(Vg)-кривих поступово зміщується зі 

зростанням VD до більш високих величин Vg.  

 

 Рис. 2.5. Експериментальні залежності крутизни gm від напруги затвора 

при різних величинах напруги стоку VD, що змінюється від 10 мВ до 100 мВ 

(через 10 мВ), отримані для КНІ МОН транзистора з ультратонкою 

кремнієвою плівкою (TiN/HfSiON, EOT =1.3 нм, tSi=7 нм, tob=10 нм, W=10 

мкм, L=10 мкм, Vgb=0). 

 На Рис. 2.6 представлено залежності gm/ID від Vg, отримані для того ж 

самого транзистора при різних величинах VD. Видно, що gm/ID(Vg)- 

характеристики дуже слабо залежать від VD і швидко насичуються з VD.  

 На Рис. 2.7(а) приведено залежності dgm/dVg і -(gm/ID)/dVg від Vg для 

різних величин VD (від 10 мВ до 100 мВ). Зі збільшенням VD положення 

максимуму dgm/dVg поступово зміщується до більш високих величин Vg, тоді 

як зміщення максимуму -d(gm/ID)/dVg є меншим і швидко насичується з VD. Це 

більш чітко видно на Рис. 2.7(б), де положення максимумів [-d(gm/ID)]/dVg і 

dgm/dVg представлено в залежності від VD. 
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 Рис. 2.6. Залежності gm/ID від Vg, отримані для КНІ МОН транзистора з 

ультратонкою кремнієвою плівкою при різних величинах VD: (а) від 10 мВ до 

100 мВ; (б) від 100 мВ до 1.2 В [58, 87].  

   

 Рис. 2.7. (а) Експериментальні залежності dgm/dVg і [-d(gm/ID)/dVg] від Vg 

для різних величин VD, отримані для КНІ МДН транзистора з ультратонкою 

кремнієвою плівкою. (б) Напруга затвора, що відповідає максимумам dgm/dVg 

і [-(gm/ID)/dVg], в залежності від VD [58, 87].  

 При VD<70-80 мВ на Рис. 2.7(б) напруга затвора, що відповідає 

максимуму [-d(gm/ID)]/dVg, слабо збільшується з VD, тоді як при VD>80-100 
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мВ, вона стає фактично незалежною від VD. При цьому загальне зміщення 

положення максимуму -d(gm/ID)/dVg, V[max(-gm/ID)], не перевищує 20 мВ. 

На відміну від цього, напруга затвора, що відповідає максимуму dgm/dVg, 

монотонно зростає зі збільшенням VD і насичується тільки з переходом 

транзистора до режиму насичення.  

 Для кращого розуміння вищезазначених ефектів було проведено аналіз 

поведінки gm(Vg) і gm/ID(Vg)-характеристик і їх похідних зі зміненням VD за 

допомогою аналітичного моделювання і виведено аналітичні вирази для 

зміщення положення максимумів dgm/dVg і -(gm/ID)/dVg з VD [58, 87]. При 

аналітичному моделюванні передбачався n-канальний МОН транзистор без 

короткоканальних ефектів з нульовим потенціалом витоку (VS=0). Для 

простоти передбачалося, що рухливість є постійною вздовж каналу і 

незмінною з поперечним полем (=const). Так само, як і в Розділі 2.2.2, 

відлікова порогова напруга визначалась як напруга затвора, при якій 

d2Ninv/dVg
2 виявляє максимум (де Ninv – густина інверсійних носіїв на одиницю 

площі затвора для однорідного каналу).  

Згідно з моделлю Пао-Саха [262], струм стоку, що враховує як 

дифузійну, так і дрейфову компоненту, може бути виражено як: 

                      
dy

dV
yNWqI ch

chD )(  ,                                                (2.25) 

де y є відстань вздовж каналу; Nch – густина інверсійних носіїв у наданій 

точці вздовж каналу; Vch  – електрохімічний потенціал у наданій точці каналу. 

Враховуючи, що струм є постійним вздовж каналу, і інтегруючи (2.25) 

вздовж каналу від витоку до стоку, можна отримати: 
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  ,                                           (2.26) 

де L є довжина каналу; NS і ND є густини інверсійних носіїв на краях каналу 

біля витоку і стоку, відповідно. Член dVch/dNch може бути знайдено за 

допомогою  UCCM [257]: 
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           0

0

0 ln NNa
N

N
nVnVV ch

ch
TsubchsubTHg   ,                          (2.27) 

де VTH0 є відлікова порогова напруга при VD0; nsub – є коефіцієнт 

ідеальності підпорогового нахилу;T=kT/q; a=q/Cox; N0=Ninv_thresh – величина 

Ninv при Vg=VTH0, що визначається формулою (2.13). З виразу (2.27), 

припускаючи, що Vg є постійною величиною, отримуємо: 
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Підстановка (2.28) в (2.26) і інтегрування вздовж каналу дає [58, 257]: 
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Залежності NS(Vg) і ND(Vg,VD) визначаються формулою (2.27) з Vch рівним 

VS=0 і VD, відповідно. Як випливає з (2.29), поведінка похідних струму стоку 

dID/dVg, d
2ID/dVg

2
 і d

3ID/dVg
3 визначається поведінкою похідних густини носіїв 

в каналі біля витоку і стоку, NS(Vg) і ND(Vg, VD). З (2.27) витікає, що 

залежність ND(Vg,VD) ідентична залежності NS(Vg), але зміщена відносно 

останньої в сторону більш високих значень Vg на величину nsubVD, тобто: 

                ND (Vg,VD) = NS (Vg – nsubVD).                                         (2.30) 

Те ж саме є справедливим для всіх похідних NS і ND по Vg: 

n
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VnVNd
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VVNd )(),( 
 ,                                  (2.31) 

тобто, кожна похідна ND по Vg є повністю ідентичною відповідній похідній 

NS, але зміщена по осі Vg на величину nsubVD. Виразимо похідні ID через 

похідні NS і ND. Диференціювання (2.29) по Vg і перегрупування членів дає: 
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Диференціюючи  (2.27) по Vg, отримуємо:            
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і диференціюючи  (2.33), отримуємо:  

                           32
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.                                           (2.34) 

Підставляючи (2.33) з Nch=NS і Nch=ND в (2.32), отримуємо: 
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Диференціювання (2.35) дає: 
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де A=q(W/L)(1/nsub). Вплив VD на положення максимуму d2ID/dVg
2 можна 

зрозуміти з розгляду поведінки функції d3ID/dVg
3(Vg,VD). З (2.37) випливає, що 

функція d3ID/dVg
3(Vg,VD) визначається різницею між двома дзвоноподібними 

функціями, d2NS/dVg
2(Vg) і d2ND/dVg

2
 (Vg,VD ), що виявляють максимуми при 

Vg=VTH і Vg=VTH+nsubVD, відповідно (Рис. 2.8). Таким чином, умова 

максимуму d2ID/dVg
2, відповідна умові d3ID/dVg

3=0, може бути виражена як:  

d2NS/dVg
2(Vg)=d2ND/dVg

2(Vg,VD). Іншими словами, положення максимуму 

d2ID/dVg
2 відповідає точці перетину кривих d2NS /dVg

2
 (Vg) і d

2ND/dVg
2

 (Vg,VD ) і 

тому завжди лежить між їх максимумами, тобто, між Vg=VTH і Vg=VTH+nsubVD 

(точка М на Рис. 2.8). Збільшення VD не змінює положення максимуму 

d2NS/dVg
2(Vg), яке для Vs=0 відповідає Vg=VTH, але воно призводить до 

зміщення максимуму d2ND/dVg
2

 (Vg,VD ) по осі Vg на величину nsubVD, Таким 

чином, зі збільшенням VD відхилення положення максимуму від VTH зростає. 

Величина цього відхилення, V(maxID)=Vg(maxID)–VTH, приблизно 

дорівнює nsbVD/2 (точніше, трохи перевищує nsubVD/2 через асиметрію 

дзвоноподібних кривих d2Ninv/dVg
2). Очевидно, що коли VD  0, d2ND/dVg

2 

наближається до d2NS/dVg
2, і таким чином положення максимуму d2ID/dVg

2 
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наближається до VTH. Отриманий вираз для зміщення положення максимуму 

d2ID /dVg
2 відносно VTH в залежності від VD записується як [58]: 
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 .            (2.38) 

Як витікає з (2.38), )(max Dg IV   визначається тільки величиною прикладеної 

напруги стоку VD і коефіцієнтом ідеальності підпорогового нахилу nsb. 

 

 Рис. 2.8. Ілюстрація впливу величини VD  на положення максимуму 

d2ID/dVg
2 через розгляд поведінки функцій d2NS/dVg

2(Vg) і d2ND/dVg
2 і їх 

різниці, що відповідно до (2.31) визначає d3ID /dVg
3(VD) [58]. 

 

Далі буде розглянуто поведінку функцій gm/ID(Vg) і -d(gm/ID)/dVg зі 

зміною VD. Комбінуючи (2.34) і (2.29), можна виразити gm/ID через NS і ND 

наступним чином [58]: 
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.                                 (2.39) 

При дуже низьких VD (<kT/q), коли ND(Vg,VD)NS (Vg), рівняння (2.39) приймає 

наступну форму: 
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В цьому випадку похідна gm/ID по Vg виражається як:  
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Можна бачити, що рівняння (2.41) з точністю до коефіцієнта (-nsubT/a) 

співпадає з d2NS /dVg
2 (див. (2.34)). Це означає, що положення максимуму 

функції -d(gm/ID)/dVg при VD0 співпадає з положенням максимуму 

d2Ninv/dVg
2, тобто, з VTH. Таким чином, при VD  0 величина густини носіїв 

біля витоку, що відповідає екстремуму d(gm/ID)/dVg, NSm, дорівнює пороговій 

величині густини носіїв Ninv_thresh в випадку однорідного каналу. Величина 

Ninv_thresh може бути знайдена прирівнюванням до нуля d3Ninv/dVg
3 чи 

d2(gm/ID)/dVg
2, що дає  [58, 257]: 

q

Cn

a

n
NN oxTsubTsub

threshinvVVinv
THg 22

_




 .                          (2.42) 

Підстановка (2.42) в (2.40) дає величину gm/ID, що відповідає максимуму 

d2Ninv/dVg
2 чи [-d(gm/ID)/dVg] при дуже низьких величинах VD (<kT/q) [58, 64]: 
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Таким чином, в випадку дуже малих величин VD величина gm/ID, що 

задовольняє умові максимуму d2Ninv/dVg
2 (чи мінімуму d(gm/ID)/dVg), дорівнює 

2/3 від її максимальної величини. Це може бути використано як 

альтернативний метод визначення VTH за критерієм максимуму другої 

похідної інверсійного заряду [58, 64]. 

 Нижче буде показано, що зі збільшенням VD напруга затвора, що 

відповідає максимуму [-d(gm/ID)/dVg], прямує до насичення. Як випливає з 

(2.30), залежність ND (Vg, VD) може бути отримана паралельним зміщенням 

залежності NS(Vg) по осі Vg на nsubVD. Отже, при достатньо високій величині 

VD у всьому діапазоні Vg від 0 до Vg=VTH + nsubVD буде виконуватися умова 



 108 

ND<<NS. Таким чином, коли VD збільшується, функція gm/ID, що описується 

рівнянням (2.39), прямує до границі, що визначається тільки зміненням 

NS(Vg) і не залежить від VD:   
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.                                     (2.44) 

Таким чином, усе змінення функції gm/ID(Vg) з VD обмежено двома 

граничними кривими, що описуються формулою (2.40) і (2.44). Це 

відображено затемненою областю на Рис. 2.9, що ілюструє поведінку функції 

gm/ID(Vg) і її похідної зі збільшенням VD, прогнозовану аналітичним 

моделюванням.   

 

 Рис. 2.9. Ілюстрація впливу величини VD на gm/ID(Vg)-характеристику та 

її похідну. Залежності gm/ID від Vg при VD0 і VD були отримані за 

допомогою рівнянь (2.40) і (2.44), відповідно, в яких NS(Vg) було отримано 

класичним одновимірним чисельним моделюванням для КНІ МОН структури 

з tSi=10 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, NA=1015 cм-3, і m=4.7 еВ [64]. 

 

 З використанням умови d2(gm/ID)lim/dVg
2=0, було знайдено величину 

густини носіїв в каналі біля витоку, що відповідає екстремуму d(gm/ID)/dVg в 

граничному випадку [58, 87]: 
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Підставляючи (2.45) в (2.27) з Vch=0, отримуємо максимальну величину 

зміщення положення максимуму [-d(gm /ID)/dVg] по осі Vg зі збільшенням VD: 
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З (2.46) випливає, що максимальне зміщення максимуму [-d(gm /ID)/dVg] з VD в 

ідеальному транзисторі (nsub=1) при кімнатній температурі дорівнює ~19 мВ. 

Оскільки  відношення ND/NS, що визначає перехід від (2.40) до (2.44), є 

пропорційним ~exp(-VD/T), граничне положення функції gm/ID(Vg) і її 

похідної досягається при VD  34 T. В проміжному діапазоні VD (тобто, 

0<VD<34T) зміщення максимуму -d(gm/ID)/dVg з VD може бути виражено 

наступним чином [58]: 
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 .            (2.47) 

 На Рис. 2.10 показано порівняння результатів аналітичного моделювання 

для зміщення положення максимумів -d(gm/ID)/dVg і dgm/dVg з VD (формули 

(2.47) і (2.38), відповідно) з експериментальними даними і чисельним 

моделюванням. Експериментальні дані отримані на КНІ МОН транзисторах з 

ультратонким шаром кремнію з тими же параметрами, що і на Рис. 2.5-2.7. 

Atlas 2-D чисельне моделювання було проведено для n-канальних КНІ МОН 

транзисторів з L=1 мкм, tSi=10 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, p-типу кремнієвою 

плівкою і підкладкою з NA=6.51014 cm-3, і роботою виходу затвора 4.6 eV. 

При моделюванні на Рис. 2.10 використовувалось припущення постійної 

рухливості. Як видно з Рис. 2.10, рівняння (2.38) добре описує 

експериментальну і отриману чисельним моделюванням залежність зміщення 
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положення максимуму dgm/dVg від VD, принаймні, при VD100 мВ (тобто, в 

діапазоні використання методу dgm/dVg), тоді як рівняння (2.47) добре 

відтворює поведінку експериментального і модельованого зміщення 

екстремуму d(gm/ID)/dVg  у всьому діапазоні VD. Можна бачити, що зміщення 

максимуму dgm/dVg з VD перевищує nsubVD/2,  тоді як для -d(gm/ID)/dVg воно 

менше і швидко насичується з VD на рівні ~ 19 мВ, тобто, 0.73 T, що добре 

узгоджується з рівнянням (2.46). Слід відзначити, що вищенаведене добре 

узгодження аналітичного моделювання з експериментальними результатами і 

чисельним моделюванням було отримано без введення будь-яких підгінних 

параметрів.   

 

 Рис.2.10. Порівняння  результатів  аналітичного  моделювання  зміщення 

положення максимумів -d(gm/ID)/dVg і dgm/dVg з VD (рівняння (2.47) і (2.38), 

відповідно) з експериментальними даними і чисельним моделюванням [58]. 

   

 2.3. Метод визначення порогової напруги, що базується на критерії 

рівності дифузійної і дрейфової компонент струму стоку 

Іншим фізично обґрунтованим критерієм порогової напруги в КНІ МДН 

транзисторах з нелегованим каналом вважається рівність дифузійної і 

дрейфової компонент струму стоку [247, 255, 256]. Як відомо, в підпороговій 
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області (області слабкої інверсії) струм стоку МДН транзистора обумовлено 

головним чином дифузійним механізмом, тоді як в області сильної інверсії 

домінує дрейфовий механізм. Тому умова, коли дифузійна компонента 

струму стоку транзистора дорівнює дрейфовій компоненті, Idiff=Idrift, може 

розглядатися як критерій порогової напруги, прийнятний для будь-яких МДН 

транзисторів. Головна проблема цього підходу полягає в тому, як визначити з 

експериментальних характеристик точку, що відповідає цій умові.  

 Часто вважається, що рівність дифузійної і дрейфової компонент струму 

стоку є фізичним критерієм, на якому базується метод другої похідної 

логарифму струму, запропонований Аоямою, в якому VTH визначається як 

напруга затвора, при якій d2(logID)/dVg
2 виявляє мінімум [255]. Однак, 

зауважуючи, що: 
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,                  (2.48) 

можна зробити висновок, що напруга затвора, при якій функції d(gm/ID)/dVg і 

d2(logID)/dVg
2 виявляють мінімум, повинна бути однаковою, відповідною 

умові d2(gm/ID)/dVg
2=0. Таким чином, з математичної точки зору, методи 

d(gm/ID)/dVg і d2(logID)/dVg
2 є ідентичними, хоча фізичні умови, що 

приписуються обом методам є різними. Як було показано вище, метод 

d(gm/ID)/dVg відповідає критерію максимуму d2Qinv/dVg
2. У зв’язку з цим 

виникає питання, чи збігається умова максимуму d2Qinv/dVg
2 з умовою Idiff=Idrift 

і чи відповідають ці дві фізичні умови однаковим величинам VTH. 

 За допомогою аналітичного моделювання ми показали, що в ідеальному 

МОН транзисторі ці дві фізичні умови відповідають різним точкам на 

gm/ID(Vg)-характеристиці, тобто, вони не співпадають [64, 88, 91]. Зокрема, ми 

показали, що умова рівності дифузійної і дрейфової компонент струму стоку  

в ідеальному МДН транзисторі відповідає точці на gm/ID(Vg)-характеристиці, 

де величина відношення gm/ID дорівнює 1/2 від її максимальної величини [64, 

88, 91]. Це може бути показано наступним чином. В рівнянні (2.29), яке було 
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отримано на основі моделі Пао-Саха [262], що враховує як дифузійну, так і 

дрейфову компоненту, перший член у дужках відповідає Idiff, тоді як другий – 

Idrift. Таким чином, з (2.29) випливає, що умова Idiff=Idrift, виконується, коли: 
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 .                                    (2.49)  

Підставляючи (2.49) в (2.39), отримуємо величину gm/ID, що відповідає умові 

Idiff=Idrift для довільної величини VD: 
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Таким чином, в ідеальному довгоканальному МДН транзисторі умова 

рівності дифузійної і дрейфової компонент струму відповідає точці на 

gm/ID(Vg)-характеристиці, де gm/ID дорівнює половині від її максимальної 

величини. Ця обставина може використовуватися як метод визначення VTH з 

критерієм Idiff=Idrift [64]. Подібний результат раніше було отримано для 

симетричних двозатворних КНІ МДН транзисторів з власною кремнієвою 

плівкою, що характеризуються ідеальним підпороговим нахилом (nsub=1), і 

дуже низьких величин VD в роботі [256]. Однак, як випливає з аналізу, 

проведеного в даній роботі, цей результат є загальним, тобто, не є 

обмеженим двозатворними КНІ МДН транзисторами з власною плівкою Si і 

дуже низькими величинами VD. 

Як показано у попередньому розділі, величина gm/ID, що задовольняє 

умові максимуму d2Ninv/dVg
2 (чи мінімуму d(gm/ID)/dVg), дорівнює 2/3 від її 

максимальної величини (рівняння (2.43)). Це означає, що критерії максимуму 

другої похідної інверсійного заряду і рівності дифузійної і дрейфової 

компонент струму в ідеальному МОН транзисторі відповідають різним 

точкам на gm/ID(Vg)-характеристиці. Тому методи визначення VTH, що 

базуються на цих двох критеріях, повинні давати різну величину VTH. 

Було також визначено інші базові електричні параметри, що 

відповідають критеріям максимуму d2Ninv/dVg
2 і Idiff=Idrift. З рівняння (2.49), чи 
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(2.40) разом з (2.50), випливає, що величина густини носіїв, яка відповідає 

умові Idiff=Idrift чи  0.5×(gm /ID)max при малих величинах напруги стоку 

(VD<kT/q), дорівнює: 

q
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NN oxTsub

VIginvVIIS
DDmD




 0 ,)/(5.00 , maxdriftdiff
.                       (2.51) 

Таким чином, величина Ninv, що відповідає критерію Idiff=Idrift, вдвічі 

перевищує відповідну величину для критерію максимуму d2Qinv/dVg
2 

(див.(2.42)). Далі, з використанням (2.33), (2.42) і (2.51) було отримано 

величини ємності між затвором і каналом CgcdQinv/dVg і ємності інверсійного 

шару CinvdQinv/ds які відповідають умовам мінімуму d(gm/ID)/dVg (тобто, 

максимуму d2Qinv/dVg
2) і Idrift=Idiff при VD0. Отримані параметри зведено в 

Табл. 2.2 [64].  

 

Табл. 2.2. Параметри, що відповідають критеріям максимуму d2Qinv/dVG
2 і 

Idiff=Idrift у припущенні незмінної рухливості носіїв і дуже низьких VD(<kT/q)  

Електричний 

параметр 

Критерій порогової напруги VTH  

max[d2Qinv /dVg 
2]  min[d2s /dVg

2] Idrift=Idiff 

Ninv nsubT Cox /2q nsubT Cox /q 

CgcdQinv /dVg Cox /3 Cox /2 

CinvdQinv /ds Cox /2 Cox 

gm/ID 2/3(gm/ID)max 1/2(gm/ID)max 

Експериментальне 

визначення 

(dCgc/dVg)max, (d
2ID/dVg

2)max, 

[d(gm/ID)/dVg]min, [d
2(lnID)/dVg

2]min, 
 

2/3(gm/ID)max 
1/2(gm/ID)max 

 З Табл. 2.2 можна бачити, що величини Ninv, Cgc, Cinv і gm/ID, що 

відповідають критерію Idiff =Idrift, відрізняються від відповідних величин для 

критерію максимуму d2Qinv/dVg
2. Це необхідно враховувати при моделюванні 

з різними критеріями VTH. 
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Результати аналітичного моделювання для дуже низьких величин VD 

також ілюструються Рис. 2.11. На Рис. 2.11 залежність gm/ID від Vg була 

отримана за допомогою рівняння (2.40), в якому залежність Ninv(Vg) була 

отримана класичним 1-D чисельним моделюванням [258] для КНІ МОН 

структури з tSi=10 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, NA=1015 cм-3, і m=4.7 еВ. В 

(2.40) підпороговий коефіцієнт nsub=1.03 був отриманий з підпорогового 

нахилу модельованої Ninv(Vg) залежності.  

 

 Рис. 2.11. Ілюстрація результатів аналітичного моделювання для 

залежності gm/ID від Vg і її похідної в довгоканальному МОН транзисторі при 

дуже низьких величинах VD. (tSi=10 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, NA=1015 cм-3,  

m=4.7 еВ) [64].  

 

 З Рис. 2.11 і вищенаведеного моделювання випливає, що методи 

визначення VTH, що базуються на критерії максимуму d2Qinv/dVg
2, повинні 

давати більш низьку величину VTH, ніж ті, що базуються на критерії рівності 

дифузійної і дрейфової компонент струму стоку. За допомогою аналітичного 

моделювання ми показали, що ця різниця між двома визначеннями VTH при 

малих стокових напругах (VD<kT/q) становить 1.2nsubkT/q, тобто, вона 

збільшується з підвищенням температури. Вона також збільшується зі 

зростанням VD, насичуючись при VD4kT/q на рівні 2.16nsubkT/q [64, 92]. 
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 Для перевірки результатів аналітичного моделювання і працездатності 

запропонованих gm/ID-методів було використано 2-D чисельне моделювання і 

експериментальні дані, отримані на сучасних КНІ МДН транзисторах. 

Порівняння результатів аналітичного і 2-D чисельного моделювання для 

довгоканального КНІ МОН транзистора приведено на Рис. 2.12.  

    

 

 Рис. 2.12. (а) Порівняння gm/ID(Vg)-кривих і їх похідних, отриманих 

аналітичним моделюванням (суцільні лінії) і ATLAS 2-D чисельним 

моделюванням (символи) для довгоканального КНІ транзистора при VD=10 

мВ. (б)  Результати чисельного моделювання для функції gm/ID(Vg) і її 

похідної для різних величин VD (10 і 200 мВ), а також похідної ємності між 

затвором і витоком (СGS). (Параметри чисельного моделювання: L=1 мкм, 

tSi=10 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, NA=1015 cм-3, m=4.7 еВ, =const, VD=10 мВ).  
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 Результати аналітичного моделювання також підтверджуються 

експериментальними даними для довгоканальних  КНІ МОН транзисторів з 

ультратонким нелегованим шаром Si і ультратонким прихованим окисом, 

представленими на Рис. 2.13 (а, б).  

           

 
 Рис. 2.13. (а) Експериментальне визначення VTH методами d(gm/ID)/dVg, 

2/3(gm/ID)max, 1/2(gm/ID)max в довгоканальному КНІ МОН транзисторі з ультра-

тонкою кремнієвою плівкою і ультратонким прихованим окисом при VD=10 

мВ в порівнянні з методом dCgc/dVg. (б) Порогова напруга VTH, визначена 

експериментально методами d(gm/ID)/dVg і 1/2(gm/ID)max, як функція VD. 

Виміряний транзистор характеризується TiN затворним електродом і HfSiON 

затворним діелектриком, EOT=1.3 нм, tSi=7 нм, tob=10 нм, L=10 мкм) [64, 92]. 
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 Рис. 2.13(а) ілюструє експериментальне визначення VTH методами 

d(gm/ID)/dVg, 2/3(gm/ID)max, 1/2(gm/ID)max в довгоканальному (L=10 мкм) КНІ 

МОН транзисторі при VD=10 мВ порівняно з методом dCgc/dVg, де ємність Cgc 

вимірювалась між затвором і витоком/стоком, з’єднаними один з одним. З Рис. 

2.13(а) видно, що при VD=10 мВ положення максимуму експериментальної 

dCgc/dVg-характеристики фактично співпадає з положенням екстремуму 

d(gm/ID)/dVg], і що різниця між величинами VTH, визначеними методами, 

відповідними двом аналізованим VTH критеріям, дорівнює 32 мВ, що чудово 

узгоджується з прогнозуванням аналітичного моделювання (з врахуванням 

n=1.03, що визначено з експериментальної підпорогової ID(Vg)-

характеристики). На Рис. 2.12(б) величина VTH, визначена експериментально 

методами d(gm/ID)/dVg і 1/2(gm/ID)max представлена як функція VD. Видно, що 

різниця між двома методами зростає зі збільшенням VD і насичується при 

VD>150 мВ, де вона становить 55 мВ2.06nsubkT/q, що добре узгоджується з 

аналітичним моделюванням. 

 

 2.4. Визначення порогової напруги з gm/ID(Vg)-характеристики в 

випадку короткоканальних транзисторів 

 

 В випадку короткоканальних приладів експериментальні дані і 

результати чисельного моделювання дещо відрізняються від результатів 

аналітичного моделювання (Рис. 2.14 (а, б)). На Рис. 2.14(а) показано 

експериментальне визначення VTH за допомогою gm/ID методів в 

короткоканальному КНІ МДН транзисторі (з L=50 нм). Інші параметри 

приладів ті ж самі, що і для Рис.2.13. Можна бачити, що в випадку коротко-

канальних приладів положення максимуму [-d(gm/ID)/dVg] не співпадає з 

прогнозованою точкою 2/3(gm/ID)max і лежить між точками 2/3(gm/ID)max і 

1/2(gm/ID)max. Ця тенденція підтверджується 2-D чисельним моделюванням 

для короткоканальних КНІ МОН транзисторів (див. Рис. 2.14(б)). Ці  

результати свідчать про те, що в випадку короткоканальних приладів 
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визначення VTH з використанням 1/2 чи 2/3 від (gm/ID)max не є надійним. 

Дійсно, таке визначення VTH є можливим тільки тоді, коли gm/ID(Vg)-

характеристика виявляє чітке виражене плато (тобто, коли поведінка приладу 

в підпороговій області є близькою до ідеальної), тоді як внаслідок ряду 

паразитних ефектів (короткоканальних ефектів, струму затвора, Vg-залежної 

рухливості та ін.) воно може бути понижено і деформовано. 

 

 

 Рис. 2.14. gm/ID(Vg)-характеристика та її похідна для короткоканального 

(L=50 нм) КНІ МОН транзистора, отримані (а) з експериментальних даних і 

(б) 2-D чисельним моделюванням (VD=20 мВ, tSi=7 нм, tof=1.3 нм, tob=10 нм, 

NA=1015/см3) [64, 92]. 
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 Результати 2-D чисельного моделювання, представлені на Рис. 2.15, 

показують, що положення екстремуму d(gm/ID)/dVg по осі Vg в приладі з 

довжиною каналу L=50 нм співпадає з положенням екстремуму другої 

похідної поверхневого потенціалу на краю каналу біля витоку, d2s/dVg
2; при 

цьому це є дійсним як при кімнатній, так і при високій температурі.  

 

 Рис. 2.15. Нормалізовані d(gm/ID)/dVg і d2s/dVg
2 (де s є поверхневий 

потенціал на краю каналу біля витоку) як функція Vg, отримані 2-D Atlas 

чисельним моделюванням для короткоканального (L=50 нм) КНІ МОН 

транзистора з ультратонким шаром кремнію і ультратонким прихованим 

окисом для температур 200С і Т=2500С: лінії – d(gm/ID)/dVg; символи – 

d2s/dVg  (VD=20 мВ, tSi=7 нм, tof=1.3 нм, tob=10 нм, NA=1015 см-3) [64, 92]. 

  

 2.5. Висновки до розділу 2 

 

 1. Проведено аналіз різних критеріїв порогової напруги VTH в сучасних 

нанорозмірних КНІ МДН транзисторах. Показано, що традиційний критерій, 

що зазвичай використовується в теорії МДН транзисторів, а саме, досягнення 

критичної величини поверхневого потенціалу, що дорівнює двом об’ємним 

потенціалам Фермі, є неприйнятним у випадку сучасних нанорозмірних КНІ 

транзисторів з надтонкими затворними діелектриками і слаболегованими чи 
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нелегованими кремнієвими плівками. Найбільш відповідними фізичними 

критеріями порогової напруги в таких транзисторах, прийнятними до будь-

яких транзисторів, є: максимум другої похідної заряду носіїв по напрузі 

затвора, d2Qinv/dVg
2, і рівність дифузійної і дрейфової компонент струму 

стоку, Idiff=Idrift. 

 2. Запропоновано новий метод визначення порогової напруги, що 

відповідає критерію  максимуму d2Qinv/dVg
2, в якому VTH визначається з 

положення мінімуму похідної відношення крутизни до струму стоку (gm/ID) 

по напрузі затвора, d(gm/ID)/dVg. 

 3. Досліджено вплив змінення рухливості з напругою на затворі на 

визначення порогової напруги з положення екстремумів похідної крутизни 

dgm/dVgd2ID/dVg
2, і похідної відношення крутизни до струму стоку, 

d(gm/ID)/dVg по напрузі затвора. За допомогою аналітичного моделювання 

показано, що в випадку постійної рухливості =const і дуже малої напруги 

стоку (VD<kT/q), положення екстремумів обох функцій dgm/dVg(Vg) і 

d(gm/ID)/dVg(Vg) по осі Vg співпадає з максимумом d2Qinv/dVg
2. В випадку 

змінення рухливості з Vg поблизу порогу положення екстремумів dgm/dVg і 

d(gm/ID)/dVg є зміщеними відносно максимуму d2Qinv/dVg
2. Отримано 

аналітичні вирази для цього зміщення (тобто, похибки в визначенні VTH, 

обумовленої Vg-залежною рухливістю). Для dgm/dVg це зміщення є 

пропорційним відношенню швидкості змінення рухливості з Vg до її 

величини при порогових умовах. Показано, що для одного і того же змінення 

рухливості для d(gm/ID)/dVg ця похибка є набагато (на 1.5-2 порядки) меншою, 

ніж для dgm/dVg. Це підтверджено порівнянням експериментального 

визначення VTH в сучасних КНІ МОН транзисторах методами d(gm/ID)/dVg і 

dgm/dVg з методом dCgc/dVg, що є нечутливим до Vg-залежної рухливості. 

Таким чином, метод d(gm/ID)/dVg є набагато менш чутливим до польової 

залежності рухливості, ніж метод dgm/dVg, і тому є більш точним і надійним. 

 4. За допомогою аналітичного, 2-D чисельного моделювання і 

експериментальних даних досліджено вплив величини напруги стоку VD на 
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визначення порогової напруги методами dgm/dVg і d(gm/ID)/dVg. Показано, що, 

хоча обидва методи базуються на одному і тому ж критерії, вони 

характеризуються принципово різною поведінкою відносно напруги стоку. 

Метод dgm/dVg дає величину VTH, що монотонно збільшується з напругою 

стоку. На відміну від цього, для методу d(gm/ID)/dVg це збільшення є набагато 

меншим і швидко насичується з VD (а саме, коли VD перевищує 34 kT/q) на 

рівні 0.726nsubkT/q. Отримано аналітичні вирази для цього збільшення з VD 

для обох методів. Результати аналітичного моделювання чудово 

узгоджуються з чисельним моделюванням і експериментальними даними без 

використання будь-яких підгінних параметрів. Таким чином, отримані вирази 

можуть бути використані для корекції величин VTH, визначених dgm/dVg і 

d(gm/ID)/dVg методами. 

 5. За допомогою аналітичного моделювання визначені електричні 

параметри, що відповідають двом критеріям VTH – максимуму d2Qinv/dVg
2 і 

рівності дифузійної і дрейфової компонент струму стоку, Idiff=Idrift. Зокрема, 

показано, що для ідеальних МОН транзисторів умова максимуму d2Qinv/dVg
2, 

що співпадає з мінімумом d(gm/ID)/dVg, відповідає точці, де величина gm/ID 

дорівнює 2/3(gm/ID)max, тоді як умова рівності дифузійної і дрейфової 

компонент струму стоку, Idiff=Idrift, відповідає точці, де величина gm/ID 

дорівнює 1/2(gm/ID)max. Це може бути використано для експериментального 

визначення VTH з залежності gm/ID від Vg, з відповідними VTH критеріями. 

Знайдено, що різниця між величинами VTH, визначеними за вищезазначеними 

двома критеріями, при дуже низьких VD становить ~1.2nsubkT/q і дещо 

збільшується з VD до 2.2·nsub·kT/q. Результати аналітичного моделювання 

добре узгоджуються з чисельним моделюванням і експериментальними 

даними для довгоканальних КНІ МОН транзисторів з ультратонкою 

кремнієвою плівкою. 

6. За допомогою чисельного моделювання і експериментальних даних 

показано, що визначення VTH з 1/2 чи 2/3 (gm/ID)max є неприйнятним у випадку 

короткоканальних приладів чи високих температур (тобто, коли підпорогові 
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характеристики залежать від короткоканальних та інших паразитних 

ефектів). Тому в випадку короткоканальних приладів чи високих температур 

метод d(gm/ID)/dVg є більш надійним. 

Оскільки аналітичне моделювання в даній роботі базується на 

уніфікованій зарядовій моделі (UCCM – unified charge control model [257]), 

його результати є застосовними як до об’ємних,  так і до тонкоплівкових КНІ 

МОН транзисторів. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ  ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕРАЦІЙНО-

РЕКОМБІНАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ І ДОСЛІДЖЕННЯ 

ГЕНЕРАЦІЙНО-РЕКОМБІНАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В 

ТОНКОПЛІВКОВИХ КНІ МДН СТРУКТУРАХ 

 

Генераційно-рекомбінаційні параметри (час життя носіїв і швидкість 

поверхневої генерації/рекомбінації) є дуже важливими для КНІ приладів. 

Рекомбінаційні параметри визначають ефекти плаваючого потенціалу, 

релаксаційні характеристики, ефекти паразитного біполярного транзистора, 

тоді як генераційні параметри визначають зворотній струм p-n переходів і 

енергоспоживання приладу [4, 5, 263-267]. З іншого боку, генераційно-

рекомбінаційні параметри є надзвичайно чутливими до дефектів і домішок, і 

тому вони можуть застосовуватися як показники якості КНІ матеріалу і 

технологічних процесів виготовлення приладу.  

Зазвичай генераційно-рекомбінаційні параметри в КНІ МДН структурах 

визначаються із вимірювань релаксаційного струму КНІ МДН транзистора 

при прикладенні імпульсної напруги до затвора чи підкладки [5, 268-270]. 

Однак, аналіз релаксаційних характеристик в тонкоплівкових повністю 

збіднених КНІ МДН структурах, які являють собою найбільший інтерес для 

нанорозмірних МДН приладів, є дуже складним і в значній мірі 

неоднозначним. Крім того, такі вимірювання не дозволяють визначати 

фізичне походження генераційно-рекомбінаційних механізмів. У даній роботі 

розроблена методологія визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів 

в тонкоплівкових повністю збіднених КНІ структурах, що базується на 

вимірюванні струму КНІ-діода, керованого затвором. Запропонована 

методологія забезпечує надійне визначення генераційно-рекомбінаційних 
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параметрів в тонкоплівкових КНІ структурах і дає можливість детального 

дослідження генераційно-рекомбінаційних механізмів.    

 Метод діода, керованого затвором, запропонований у 1966 р. [271], 

широко використовується в технології об’ємних кремнієвих МОН приладів, 

оскільки він дозволяє легко відокремити поверхневу і об’ємну генераційно-

рекомбінаційні компоненти. В тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МДН 

структурах поведінка генераційно-рекомбінаційних струмів є значно 

складнішою, ніж в структурах на об’ємному Si внаслідок існування двох меж 

поділу, між якими при певних умовах існує зарядовий зв’язок, що впливає на 

розподіл носіїв заряду, а отже і на темп генерації/рекомбінації, а також на 

товщину генераційно-рекомбінаційної активної області, і суперпозиції 

об’ємної і двох поверхневих компонент [32, 37, 42-45, 47, 68]. Тому для 

коректного визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів в 

тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МДН структурах в загальному 

випадку необхідне чисельне моделювання. У даній роботі за допомогою 

моделювання знайдені умови, що спрощують визначення генераційно-

рекомбінаційних параметрів в тонкоплівкових КНІ МДН структурах і 

розроблена методологія, що дозволяє окремо визначати час життя в плівці Si 

і швидкості поверхневої генерації/рекомбінації на її обох поверхнях. 

Розроблена методологія була застосована для вивчення рекомбінаційних 

і генераційних механізмів в КНІ структурах, виготовлених за принципово 

різними технологіями, а саме: лазерною зонною рекристалізацією (ZMR – 

zone-melting-recrystallization), іонним синтезом (SIMOX – separation by 

implanted oxygen),  і  технологією твердофазного зрощення і імплантації 

водню (UNIBOND). Показана можливість застосування розробленої 

методології визначення генераційних параметрів в тонкоплівкових КНІ 

структурах при високих температурах (до 3000 С). Результати, приведені у 

даному розділі, опубліковані в роботах [32, 33, 37, 38, 40, 42-45, 47, 67-68, 70, 

75-77]. 
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3.1. Визначення рекомбінаційних параметрів в тонкоплівкових 

повністю збіднених КНІ МДН структурах за допомогою прямозміщеного 

діода з затвором  

Для кращого розуміння складної поведінки рекомбінаційного струму в 

тонкоплівковій КНІ МДН структурі проведено чисельне моделювання 

об’ємної і поверхневих рекомбінаційних компонент в залежності від напруги 

затвора і підкладки. 

3.1.1. Моделювання об’ємної і поверхневих компонент 

рекомбінаційного струму в тонкоплівковому КНІ-діоді, керованому 

затвором. Схематичний вигляд КНІ-діода з затвором, аналізованого в даній 

роботі, зображено на вставці Рис.3.1. Пряме зміщення VF, прикладене до p-n 

переходу, вважалося достатньо малим, щоб забезпечувався низький рівень 

інжекції і домінування рекомбінаційної компоненти над дифузійною. При 

таких умовах потенціал вздовж каналу приладу можна вважати постійним. 

При низьких величинах VF можна також вважати, що квазі-рівні Фермі для 

електронів і дірок в плівці Si є постійними і розділеними на величину qVF.  

 При моделювання вважалося, що рекомбінація відбувається через 

моноенергетичні рівні, розташовані у середині забороненої зони кремнію, 

Et=Ei, однорідно розподілені по кремнієвій плівці, з однаковими перетинами 

захоплення для електронів і дірок, n=p=, тобто, однаковим часом життя 

електронів і дірок, n=p=1/vthNt (де vth – теплова швидкість, Nt – 

концентрація рекомбінаційних центрів). Відповідно теорії Шоклі-Ріда-Холла 

[272, 273] при зазначених вище припущеннях темп рекомбінації в плівці Si 

(см-3сек-1), Rv, може бути виражено як: 
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де rv=2n=2p є рекомбінаційний час життя в кремнієвій плівці, (x), n((x)) і 

p((x)) – розподіли потенціалу і концентрації електронів і дірок по товщині 

кремнієвої плівки, які змінюються з прикладеною напругою затвора і 

підкладки. Результуючий рекомбінаційний струм в об’ємі кремнієвої плівки 
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(на одиницю площі затвора) може бути отримано шляхом інтегрування 

R((x)) по товщині кремнієвої плівки.  

 При аналогічних припущеннях темп поверхневої рекомбінації на 

верхній (чи нижній) поверхнях плівки Si може виражається як: 
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 ,                                    (3.2) 

де s=0.5sn=0.5sp є швидкість поверхневої рекомбінації; ns(s) і ps(s) є, 

відповідно, концентрації електронів і дірок на поверхні. Оскільки різниця 

між квазі-рівнями Фермі для електронів і дірок визначається прикладеною 

напругою VF, добуток n((x)) p((x)) в (3.1) і n(s) p(s) в (3.2) є постійною 

величиною:                  
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З (3.1) і (3.3) випливає, що максимальний темп рекомбінації в кремнієвій 

плівці досягається, коли: 
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і дорівнює: 
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Максимальна поверхнева рекомбінація на верхній чи нижній межах поділу 

Si-SiO2 досягається при виконанні умови (3.4) на відповідній поверхні і 

виражається як:    
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Оскільки метою даної роботи було вивчення загальних тенденцій поведінки 

рекомбінаційного струму в КНІ МОН приладах, аналізувалась поведінка 

приведених рекомбінаційних компонент (нормалізованих до їх максимальних 
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величин). Це виключає необхідність застосування при розрахунках 

конкретних величин часу життя і швидкостей поверхневої рекомбінації. 

Таким чином, аналізувалось відносне змінення кожної з 3-х рекомбінаційних 

компонент з напругою затвора. 

 Для розрахунку нормалізованих рекомбінаційних компонент було 

застосовано одновимірне чисельне моделювання розподілу  потенціалу (x) і 

концентрації нерівноважних носіїв n(x), p(x) по товщині кремнієвої плівки 

при різних напругах на затворі і підкладці. Це було здійснено шляхом 

рішення одновимірного рівняння Пуассона для тонкоплівкової  КНІ МДН 

структури при відповідних граничних умовах за допомогою MATHCAD 11. 

При моделюванні було застосовано припущення однорідного розподілу 

концентрації легуючої домішки в кремнієвій плівці і нульової напруги 

плоских зон на обох межах поділу Si-SiО2 [42, 44]. 

 На Рис. 3.1 показано отримані моделюванням нормалізовані об’ємну та 

поверхневі компоненти рекомбінаційного струму в тонкоплівковому КНІ 

діоді з затвором в залежності від напруги верхнього затвора Vgf при різних 

величинах напруги підкладки (нижнього затвора) Vgb. З Рис. 3.1 видно, що 

об’ємна і обидві поверхневі компоненти сильно змінюються з Vgf і Vgb. 

Причина полягає в тому, що в тонкоплівковому, повністю збіднeному КНІ 

МДН приладі внаслідок взаємозв’язку потенціалів на верхній і нижній 

поверхнях розподіл потенціалу і концентрації носіїв, а отже і розподіл темпу 

рекомбінації сильно змінюється з Vgf і Vgb. Нижче поведінку кожної з 

компонент на Рис.3.1 буде розглянуто детальніше. 

Поведінка верхньої поверхневої компоненти рекомбінаційного струму в 

тонкоплівковому КНІ МОН приладі зі зміненням напруги на верхньому 

затворі, показана на Рис. 3.1(б), є подібною до традиційної поведінки 

поверхневої рекомбінації в МОН приладі на об’ємному Si, а саме: вона 

швидко зменшується з наступом на верхній поверхні сильного збагачення чи 

інверсії і виявляє максимум при збідненні верхньої поверхні. Однак, в 

тонкоплівковому КНІ МОН приладі цей максимум, пов'язаний з поверхневою 
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рекомбінацією, зміщується по осі Vgf з напругою на протилежному 

(нижньому) затворі, що обумовлено взаємозв’язком потенціалів на верхній і 

нижній поверхнях кремнієвої плівки. Крайнє ліве і крайнє праве положення 

кривих на Рис. 3.1(б) відповідає стану сильної інверсії (Vgb  5 В) і сильного 

збагачення (Vgb -5 В) на нижній поверхні, відповідно. Рекомбінація на 

верхній поверхні є максимальною, коли на верхній поверхні забезпечується 

умова (3.4) [32, 42, 44].  

 

Рис. 3.1. Нормалізовані компоненти рекомбінаційного струму в прямо-

зміщеному n+-p--p+ КНІ-діоді з затвором як функція напруги верхнього 

затвора Vgf при різних напругах на нижньому затворі Vgb, отримані чисельним 

моделюванням: (а) об’ємна компонента; (б) верхня поверхнева компонента; 

(в) нижня поверхнева компонента. (VF=-0.2 В; NA=1x1016 cм-3, tSi=80 нм, 

tof=30 нм, tob=380 нм, Т=3000С) [44]. 



 129 

 Поведінка об’ємної рекомбінаційної компоненти (Рис. 3.1(а)) в КНІ 

МДН приладі суттєво відрізняється від її поведінки об’ємному МДН приладі, 

де вона виявляється як плато в області сильної інверсії [271]. З Рис. 3.1(а) 

видно, що в КНІ МДН приладі при певних умовах залежність об’ємної 

компоненти від напруги на затворі може також виявлятися як максимум, 

подібно поверхневої рекомбінації. Це спостерігається тоді, коли 

співвідношення між Vgf і Vgb є таким, що забезпечується майже однорідний 

розподіл потенціалу і носіїв в плівці Si, тобто, забезпечується режим, 

подібний симетричному двозатворному КНІ МДН приладу [32, 38, 42, 44]. 

Коли верхня поверхня є збагаченою чи інвертованою, об’ємна компонента 

виявляється як плато, яке змінюється з Vgb, коли нижня поверхня збіднена, і 

насичується, коли одна поверхня знаходиться в стані сильного збагачення, а 

протилежна – в стані сильної інверсії. В цій ситуації шари збагачення і 

інверсії екранують об’єм кремнієвої плівки від подальшого проникнення 

електричного поля затвора, що призводить до стабілізації розподілу 

потенціалу і концентрації носіїв, і, таким чином, стабілізації розподілу темпу 

рекомбінації всередині плівки Si.  

Залежність струму поверхневої рекомбінації на нижній поверхні плівки 

Si від напруги на верхньому затворі (Рис. 3.1(с)) може являти максимум, 

подібно до поверхневої рекомбінації на верхній поверхні, чи плато, подібно 

до об’ємної компоненти. Струм поверхневої рекомбінації на нижній поверхні 

в області плато досягає максимальної величини, коли нижня поверхня є 

збідненою. На відміну від об’ємної компоненти, плато, обумовлене 

рекомбінацією на нижній поверхні, може бути практично повністю 

подавлено приведенням нижньої поверхні в стан сильного збагачення чи 

інверсії (Рис. 3.1(с)).  При вимірюванні рекомбінаційного струму як функції 

напруги нижнього затвора Vgb при різних Vgf поведінка нижньої поверхневої 

рекомбінаційної компоненти буде як на Рис. 3.1(б) [32, 42, 44, 68]. 

 В реальному КНІ приладі розглянуті вище рекомбінаційні компоненти 

накладаються одна на одну і, в залежності від якості плівки Si і меж поділу, 
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співвідношення між ними може бути різним. Тому визначення 

рекомбінаційних параметрів з експериментальних характеристик в 

тонкоплівкових КНІ МДН приладах є дуже складним. Однак, ретельний 

аналіз розподілу потенціалу і темпу рекомбінації при різних зміщеннях 

затворів показує, що визначення рекомбінаційних параметрів в 

тонкоплівкових КНІ МДН приладах значно спрощується при двох типах 

вимірювань, які будуть розглянуті нижче. 

 

3.1.2. Визначення ефективного рекомбінаційного часу життя в 

повністю збіднених КНІ МДН приладах з двостороннім чи навкружним 

затвором 

Одним із типів вимірювань, що спрощують визначення рекомбінаційних 

параметрів в КНІ МДН приладах з тонкими слабо чи помірно легованими 

кремнієвими плівками, є застосування двозатворного режиму, що створює 

умови, подібні КНІ транзисторам з симетричним двостороннім затвором чи 

транзисторам з навкружним затвором. В випадку звичайної конфігурації КНІ 

приладу з двома незалежними затворами  це може бути реалізовано шляхом 

одночасного зміщення верхнього і нижнього затворів з Vgb=(tob/tof)/Vgf. В 

двозатворному режимі, коли забезпечуються ідентичні поверхневі 

потенціали на нижній і верхній поверхнях кремнієвої плівки, розподіл 

потенціалу і темпу рекомбінації в тонких чи слабо легованих плівках КНІ є 

практично однорідним по товщині плівки Si (Рис. 3.2(а)). При такому режимі 

об’єм кремнієвої плівки і обидві поверхні одночасно досягають стану 

збагачення, збіднення і інверсії. Тому об’ємна і обидві поверхневі 

рекомбінаційні компоненти змінюються синхронно – одночасно досягають 

максимальної величини в стані збіднення і одночасно спадають до нехтувано 

малої величини зі збагаченням і інверсією кремнієвої плівки (Рис. 3.2(б)). 

При таких умовах залежність прямого струму від напруги затвора виявляє 

один максимум, що являє собою суму максимальних величин усіх 

рекомбінаційних компонент [32, 42, 44,  67, 68]. 
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Рис. 3.2. Результати чисельного моделювання для симетричного дво-

затворного n+-p--p+ КНІ діода, керованого затвором: (а) розподіл потенціалу і 

темпу рекомбінації по товщині плівки Si, що відповідає максимальному 

струму рекомбінації; (б) залежність об’ємної і поверхневої компонент 

рекомбінаційного струму від напруги затвора (VF=-0.2 В, NA=1016 см-3, tSi=80 

нм, tof= tob =30 нм) [42]. 

 

 При низьких рівнях інжекції (низьких величинах VF) темп рекомбінації 

по довжині каналу є також практично постійним. Таким чином, в 

двозатворному режимі максимальний струм рекомбінації в кремнієвій плівці 

може бути виражено як добуток Rmax і об’єму плівки Si під затвором: 

                           maxmax RLWtqI SiR  .                                           (3.7) 

Використовуючи (3.5) і (3.6), ми можемо визначити ефективний 

рекомбінаційний час життя rec_eff  з максимуму вимірюваного струму Imax за 

допомогою рівняння: 
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де rec_eff  включає внески рекомбінації в об’ємі кремнієвої плівки і на обох 

поверхнях і визначається як: 
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де sf і sb є швидкості поверхневої рекомбінації на верхній і нижній поверхнях, 

відповідно. Таким чином, за допомогою рівняння (3.8) легко визначити 

ефективний рекомбінаційний час життя rec_eff з максимуму струму -подібної 

вольт-амперної характеристики КНІ-диода з затвором, вимірюваної при 

малих прямих зміщеннях діода в двозатворному режимі. Вперше цей метод 

ми запропонували в роботі [32]. Більш детальне обґрунтування цього методу 

за допомогою 2-D чисельного моделювання було пізніше проведено в [38, 40, 

44, 70]. Зокрема, в [38, 40] було показано, що в випадку товстих кремнієвих 

плівок чи високих концентрацій легуючої домішки (≥1017 см-3) необхідно 

враховувати параболічність потенціалу, що може бути зроблено введенням в 

(3.7) поправочного коефіцієнту. 

 Приклад експериментального визначення rec_eff за допомогою 

вимірювання струму прямозміщеного КНІ діода з затвором в двозатворному 

режимі наведено на Рис.3.3. Вимірювання були проведені на повністю 

збіднених p+-n--n+ КНІ діодах з затвором, виготовлених в НПО “Крістал” (м. 

Київ) на плівках КНІ, отриманих лазерною зонною рекристалізацією (ZMR – 

zone-melting-recrystallization). Як видно з Рис.3.3, при прямому зміщенні p+-n-

переходу і одночасному прикладенні розгортки напруги до затвора і 

підкладки з співвідношенням Vgb=(tob/tof)/Vgf
.
 спостерігається максимум 

струму, амплітуда якого зростає експоненційно з VF. При VF0.3 В коефіцієнт 

ідеальності IF(VF) в області максимуму n2, що означає домінування 

рекомбінаційного механізму. Ефективний рекомбінаційний час життя rec_eff в 

ZMR КНІ структурах, визначений з використанням (3.8) з характеристик, 

представлених на Рис.3.3, дорівнює 38 нсек. Запропонований підхід є також 

придатним для КНІ транзисторів з навкружним затвором і транзисторів типу 

FinFET.  
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Рис.3.3. Експериментальна залежність прямого струму від напруги 

затвора, вимірювана в p+-n--n+ ZMR КНІ діоді з затвором в двозатворному 

режимі для різних величин прямого зміщення p-n-переходу (ND=21015 см-3, 

tSi=300 нм, tof=80 нм, tob=300 нм, W/L=500/20 мкм) [32]. 

 

3.1.3. Визначення рекомбінаційного часу життя в плівці КНІ і 

швидкостей поверхневої рекомбінації на її верхній і нижній поверхнях в 

режимі незалежного зміщення затвора і підкладки 

 В режимі незалежного зміщення затвора і підкладки (тобто, нижнього 

затвора) аналіз експериментальних результатів і визначення рекомбінаційних 

параметрів в КНІ МДН структурі спрощується, якщо при зміненні напруги на 

одному з затворів протилежна поверхня кремнієвої плівки підтримується в 

стані сильного збагачення чи інверсії. Цей режим ілюструється Рис. 3.4. При 

такому режимі виключається одна з поверхневих компонент і залишаються 

тільки дві компоненти, а саме: об’ємна компонента, що виявляється як плато, 

і одна поверхнева компонента, зокрема, якщо розгортка напруги 

прикладається до верхнього затвора – верхня поверхнева компонента, що 

виявляється в вигляді максимуму (Рис. 3.4(а)). При таких умовах вимірювань 

з величини струму в області плато може бути визначено рекомбінаційний час 

життя rv в плівці Si, тоді як з максимуму струму за допомогою  (3.6) можна 

отримати швидкість поверхневої рекомбінації на верхній поверхні sf. Роль 
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обох затворів є взаємозамінною. Тому, помінявши роль затворів, можна 

визначити швидкість поверхневої рекомбінації на нижній поверхні sb [42, 44]. 

 

Рис.3.4. (а) Залежності нормалізованої об’ємної (суцільні лінії) і 

верхньої поверхневої (штрихові лінії) компонент рекомбінаційного струму 

від напруги верхнього затвора Vgf в n+-p--p+ КНІ-діоді з затвором при 

забезпеченні на нижній поверхні плівки Si сильної інверсії (Vgb=15 В), чи 

сильного збагачення (Vgb=-15 В). Горизонтальні штрихові лінії показують 

апроксимацію об’ємної компоненти виразом (3.17). (б) Розподіл концентрації 

носіїв і об’ємного заряду, коли верхня поверхня є сильно інвертованою (Vgf=3 

В), а нижня поверхня – сильно збагаченою (Vgb=-15 В), і (с) відповідний 

розподіл потенціалу і темпу рекомбінації по товщині плівки Si. (Параметри 

моделювання: VF=-0.2 В; NA=1x1016 cм-3, tSi=85 нм, tof=30 нм, tob=380 нм) [44]. 
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Області плато об’ємної компоненти відповідають стану, коли одна 

поверхня плівки Si є сильно збагаченою, тоді як протилежна – сильно 

інвертованою. Розподіл концентрації носіїв і об’ємного заряду по товщині 

плівки Si для таких умов показано на Рис.3.4(б). Відповідний розподіл 

потенціалу і темпу рекомбінації показано на Рис.3.4(в). Як видно з Рис.3.4(в), 

коли одна з поверхонь плівки КНІ сильно збагачена, а протилежна сильно 

інвертована, рекомбінація є ефективною тільки в невеликій центральній 

частині плівки поблизу точки, де np. Для таких умов рекомбінаційний струм 

в плівці Si може бути представлено у вигляді:  

LWtRqI effvrv  max ,                                           (3.10)  

де teff є ефективна рекомбінаційно-активна товщина кремнієвої плівки. Далі 

визначимо величину teff. З використанням (3.1) рекомбінаційний струм в 

об’ємі плівки Si (на одиницю площі затвора) може бути представлено як: 
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Концентрації носіїв n і p може бути виражено як: 
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де  є потенціал, p і n потенціали квазі-рівнів Фермі, відраховані від 

потенціалу Фермі у власному кремнії. При умовах низької інжекції можна 

вважати, що потенціал квазі-рівня Фермі для основних носіїв (у даному 

аналізі, дірок) співпадає з F, тобто, p=F, і p -n=VF. Таким чином, 

комбінуючи (3.5) і (3.12) і вважаючи VF >2 kT/q, можна переписати (3.11) у 

наступному вигляді: 
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В випадку, коли одна поверхня плівки Si перебуває в стані сильного 

збагачення, а протилежна – сильної інверсії, темп рекомбінації є 

максимальним у середній частині товщини плівки в точці, де  
2

F
F

V
 , і 

різко спадає з віддаленням від цієї точки (Рис.3.4(в)). Це дозволяє змінити 

границі інтегрування в (3.13) на . Далі, змінюючи змінну інтегрування в 

(3.13) з x на , отримуємо:    
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де F0 є електричне поле в області збіднення кремнієвої плівки, яке може 

вважатися постійним (див. Рис.3.4 (в)). Груба оцінка електричного поля F0 в 

плівці Si з сильно збагаченою і сильно інвертованою протилежними 

поверхнями може бути отримана за допомогою традиційного припущення, 

що поверхневий потенціал при сильної інверсії є закріпленим на рівні 

FFinvs V  2. , а при сильному збагаченні на рівні s.acc=0, що дає  

SiFF tVF /20   . Однак таке визначення дає значно занижену величину F0. 

Це є очевидним з Рис.3.4(б) і Рис.3.4 (в), які показують, що потенціал 

дорівнює вищевказаним величинам не на поверхні, а в точках, відповідних 

переходу від збіднення до інверсії, і від збіднення до збагачення. Тому більш 

коректним визначенням F0 в збідненій частині плівки Si є: 
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де tdepl є товщина шару збіднення, яка дорівнює відстані між точками, де 

n=NA і p=NA (див. Рис.3.4(б) і Рис.3.4 (в)). Чисельне моделювання показує, 

що для заданої товщини плівки товщина області збіднення tdepl насичується зі 

зміщенням затворів і стає незалежною від зміщення затворів при досягненні 

на протилежних поверхнях достатньо сильної інверсії і сильного збагачення. 

Величина tdepl при насиченні залежить тільки від товщини плівки Si, 

легування і прикладеної прямої напруги. Отримане чисельним 
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моделюванням нормалізована ширина області збіднення tdepl/tSi, що відповідає 

насиченню, для різних  товщин кремнієвої плівки представлена на Рис.3.5 в 

залежності від концентрації легуючої домішки в плівці.  

 

Рис. 3.5. Ширина області збіднення, нормалізована на товщину 

кремнієвої плівки tdepl/tSi, при стані сильного збагачення і сильної інверсії на 

протилежних поверхнях, отримана чисельним моделюванням і побудована як 

функція концентрації легуючої домішки для різних величин tSi [44]. 

 

Можна бачити, що для типових параметрів КНІ приладів tdepl/tSi лежить у 

межах 0.55–0.75, і для практичного застосування можна вважати 

Sidepl tt  )3/2( . З такою апроксимацією, комбінуючи (3.14) і (3.15), 

отримуємо:    
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З використанням (3.10), (3.5) і (3.16) результуючий рекомбінаційний струм в 

кремнієвій плівці з сильно збагаченою і сильно інвертованою протилежними 

поверхнями може бути виражено як:  
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де teff визначається з (3.16). Наближення (3.17), яке відображено на Рис.3.4(а) 

горизонтальними штриховими лініями, добре узгоджується з чисельним 
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моделюванням. Тому воно може бути використано для визначення 

рекомбінаційного часу життя rv в плівці Si з струму насичення в області 

плато. Визначений таким чином час життя буде відображати якість виключно 

кремнієвої плівки, оскільки при таких умовах поверхнева рекомбінація на 

обох поверхнях є подавленою [42, 44]. 

 

3.2. Дослідження механізмів рекомбінації і визначення 

рекомбінаційних параметрів в UNIBOND, SIMOX і ZMR КНІ структурах 

 Розроблена методологія була застосована для вивчення рекомбінаційних 

механізмів в КНІ МДН структурах, виготовлених на КНІ підкладках, 

отриманих за принципово різними технологіями, а саме: технологією 

твердофазного зрощення і імплантацією водню (UNIBOND), іонним 

синтезом прихованого окису (SIMOX – separation by implanted oxygen), і  

лазерною зонною рекристалізацією полікремнію (ZMR – zone-melting-

recrystallization) [42, 44]. Вимірювання проводилися на КНІ діодах з затвором 

при малих прямих зміщеннях діодів (VF  0.3V) для забезпечення 

домінування рекомбінації над дифузією і застосовності вищенаведеного 

одновимірного аналізу. Всі вимірювання було проведено при кімнатній 

температурі. 

UNIBOND КНІ структури. Досліджені UNIBOND КНІ структури 

являли собою n+-p-p+ діоди з затвором, що мали товщину кремнієвої плівки 

tSi=85 нм, товщину прихованого окису tob=380 нм і товщину затворного 

двоокису кремнію tof=30 нм. Кремнієва плівка в області затвора була 

легована бором з концентрацією NA=5x1016 cм-3. 

 На Рис. 3.6(а) показано експериментальні залежності прямого струму від 

напруги верхнього затвора Vgf  при різних зміщеннях нижнього затвора Vgb, 

виміряні в UNIBOND КНІ діоді з затвором. Згідно з попереднім аналізом, 

найбільший пік, який спостерігається, коли обидві поверхні плівки Si 

збіднені, являє собою сумарний рекомбінаційний струм, що включає 

рекомбінацію на верхній і нижній межах поділу Si-SiO2 і в об’ємі плівки Si. 
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Плато зліва і праворуч від піка є обумовленим рекомбінацією на нижній 

поверхні, а не об’ємною компонентою. Це випливає з того факту, що воно 

виявляється тільки тоді, коли нижня поверхня збіднена, і практично зникає, 

коли нижня поверхня зміщена в стан сильного збагачення чи інверсії.   

 

Рис. 3.6. Експериментальний прямий струм, виміряний в UNIBOND n+-

p-p+ КНІ діоді з затвором (а) в залежності від напруги верхнього затвора при 

різних зміщеннях нижнього затвора, і (б) в залежності від напруги нижнього 

затвора при різних зміщеннях верхнього затвора з інтервалом 0.5 В (VF=0.3 

В, NA=5x1016 cм-3, tSi=85 нм, tof=30 нм, tob=380 нм, W/L=1600 мкм/3 мкм). 

 

 Коли нижня поверхня підтримується в стані збагачення (Vgb<-4 В) чи 

інверсії (Vgb>10 В), на Рис. 3.6(а) спостерігається тільки один пік, 

обумовлений рекомбінацією на верхній поверхні. Порівнюючи величину 

цього піку з максимальним струмом в області плато на Рис. 3.6(а), можна 

зробити висновок, що верхня поверхнева рекомбінаційна компонента є 

приблизно втричі більшою, ніж нижня поверхнева компонента. Цей висновок 

повністю узгоджується з вимірюваннями, представленими на Рис. 3.6(б). 

Можна бачити, що найбільший пік на Рис. 3.6(б) має ту ж саму величину, що 

і на Рис. 3.6(а), тоді як величина максимумів на Рис. 3.6(б), обумовлених 

рекомбінацією на нижній поверхні, що спостерігаються, коли верхня 

поверхня підтримується в стані збагачення (Vgf< -1.5 В) чи інверсії (Vgf > 1 В), 

дорівнює величині максимального струму в області плато на Рис. 3.6(а). 

Ефективний рекомбінаційний час життя для UNIBOND КНІ структур, 
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визначений з величини найбільшого піку на Рис. 3.6(а) чи Рис. 3.6(б) за 

формулою (3.8) є eff=2 мксек, однак, ця величина практично повністю 

обумовлена поверхневою рекомбінацією на двох поверхнях кремнієвої 

плівки. Швидкість поверхневої рекомбінації на верхній і нижній поверхнях, 

визначена з характеристик, представлених на Рис. 3.6, є sf =6 см/сек and sb =2 

cм/сек, відповідно. Оцінка рекомбінаційного часу життя в об’ємі кремнієвої 

плівки дає v >100 мксек  [42, 44].  

 Цікавим результатом є той факт, що в досліджених UNIBOND КНІ МОН 

приладах швидкість поверхневої рекомбінації на нижній поверхні плівки Si 

виявилися в 3-5 разів меншою, ніж на верхній поверхні. Цей факт може 

здатися на перший погляд дивним, оскільки обидві межі поділу плівка Si-

SiO2 і обидва шари оксиду кремнію отримані термічним окисленням Si. 

Причина може полягати в тому, що в стандартній UNIBOND технології 

прихований шар SiO2 проходить через високодозову імплантацію водню. 

Таким чином, понижена швидкість рекомбінації на нижній поверхні може 

пояснюватися пасивацією воднем пасток на межі поділу прихований 

окисел/кремнієва плівка.  

SIMOX КНІ структури. Досліджені n+-p-p+ діоди з затвором були 

виготовлені на SIMOX КНІ пластинах з товщиною кремнієвої плівки tSi=81 

нм і прихованого окису tob=380 нм. Концентрація легуючої домішки в плівці 

становила NA=5x1016 cм-3, і товщина затворного окису дорівнювала tof=30 нм. 

 Експериментальний прямий струм, виміряний в SIMOX КНІ діодах в 

залежності від напруги верхнього затвора при різних напругах на підкладці 

(нижньому затворі), показано на Рис.3.7(а). В цьому випадку зміщення 

нижнього затвора в сторону збагачення чи інверсії також сильно зменшує 

струм в області плато з кожного боку від центрального пику, як і в випадку 

UNIBOND КНІ приладу. Це свідчить про те, що струм в області плато на 

Рис.3.7(а) є обумовленим нижньою поверхневою компонентою. Однак, на 

відміну від UNIBOND приладу, максимальний струм в області плато на 

Рис.3.7(а) дорівнює струму центрального піку. Крім того, коли нижня 



 141 

поверхня утримується в стані збагачення чи інверсії, ніяких виражених піків 

струму, обумовлених рекомбінацією на верхній поверхні, не спостерігається 

в SIMOX приладі. Це наводить на думку, що в досліджуваних SIMOX КНІ 

структурах рекомбінаційний струм практично повністю визначається 

рекомбінацією на нижній поверхні кремнієвої плівки, тобто, на межі поділу 

плівка Si–прихований окисел. Дійсно, повертаючись до результатів 

моделювання, представлених у Розділі 3.1.1, можна помітити, що поведінка 

експериментальних кривих на Рис. 3.7(а) є такою самою, як поведінка 

модельованої нижньої поверхневої компоненти на Рис.3.1(в).  

 

Рис. 3.7. Експериментальний прямий струм в SIMOX КНІ діоді з 

затвором: (а) в залежності від напруги верхнього затвора при різних 

зміщеннях нижнього затвора; (б) в залежності від напруги нижнього затвора 

при різних зміщеннях верхнього затвора з інтервалом 0.25 В (VF=0.3 В, 

W/L=3/3 мкм). 

 

Домінуючий внесок в рекомбінаційний струм нижньої межі поділу 

плівка Si-SiO2 в SIMOX КНІ структурах підтверджується також 

вимірюваннями прямого струму IF в залежності від Vgb, представленими на 

Рис.3.7(б). В цьому випадку поведінка рекомбінаційного струму є такою 

самою, як поведінка модельованої поверхневої компоненти на Рис.3.1(б), а 

саме: спостерігається чітко виражений пік, величина якого є такою ж, як 

центрального піку на Рис.3.7(а), що зміщується по осі Vgb зі зміненням 
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напруги на верхньому затворі. Крайні положення цього піку відповідають 

стану збагачення  (Vgf < - 0.25 В) і інверсії (Vgf >1.25 В) на верхній поверхні. 

Швидкість поверхневої рекомбінації на нижній поверхні плівки КНІ в 

SIMOX структурі, визначена з Рис. 3.7, є sb=26 cм/сек. Нижня границя 

рекомбінаційного часу життя в об’ємі плівки Si є ~0.2 мксек [38, 44]. 

ZMR КНІ структури. ZMR КНІ плівки було отримано лазерною 

зонною рекристалізацією полікремнію, нанесеного на термічно окислену 

пластину Si, з використанням додаткового підігріву пластини з нижнього 

боку до 13000С. Вимірювання було проведено на p+-n--n+ діодах з затвором, 

сформованих на нелегованій плівці КНІ з концентрацією залишкової 

донорної домішки ND=2x1015 cм-3. Товщина затворного окису дорівнювала 80 

нм, кремнієвої плівки – 300 нм, і прихованого окису – 300 нм. 

 Результати вимірювання прямого струму в ZMR КНІ-діоді з затвором в 

залежності від напруги верхнього і нижнього затворів представлено на 

Рис.3.8(а) і 3.8(б), відповідно. Можна бачити, що поведінка рекомбінаційного 

струму в ZMR КНІ приладі суттєво відрізняється від поведінки в UNIBOND і 

SIMOX приладіах.  

 

Рис. 3.8. Експериментальний прямий струм в ZMR p+-n--n+ КНІ діоді з 

затвором: (а) в залежності від напруги верхнього затвора при різних 

зміщеннях нижнього затвора; (б) в залежності від напруги нижнього затвора 

при різних зміщеннях верхнього затвора (VF=-0.2 В, W =500 мкм, L =20 мкм). 
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У випадку ZMR КНІ діода залежності прямого струму від напруги 

верхнього і нижнього затворів є подібними. Зокрема, зі зміщенням 

протилежного затвора в сторону збагачення чи інверсії плато на 

характеристиках не зникає, а тільки трохи понижується і насичується. Як 

випливає з результатів моделювання (див. Рис. 3.1(а) і Рис. 3.4(а)), такі риси є 

характерними для об’ємної рекомбінаційної компоненти. Це означає, що 

поведінка рекомбінаційного струму в ZMR КНІ приладі повністю 

визначається рекомбінацією в об’ємі кремнієвої плівки. Рекомбінаційний час 

життя в об’ємі кремнієвої плівки, визначений з характеристик, приведених на 

Рис. 3.8 за формулою (3.17),  є v=36 нсек. В досліджених ZMR КНІ приладах 

вклади верхньої і нижньої поверхневих компонент не проявляються 

внаслідок високого струму об’ємної рекомбінації [44]. 

 

3.3. Визначення генераційних параметрів в тонкоплівкових КНІ 

МДН структурах методом зворотнозміщеного діода, керованого 

затвором, і його застосування при високих температурах 

Генераційний час життя g і швидкість поверхневої генерації sg є одними 

з найбільш важливих параметрів КНІ структур і приладів на їх основі. 

Оскільки ці параметри відповідають за струм витікання p-n переходів і 

енергоспоживання приладу, вони тісно пов’язані з характеристиками як 

біполярних, так і МДН КНІ приладів [4, 5]. З іншого боку, вони можуть 

застосовуватися як показник якості КНІ матеріалу і процесів виготовлення 

приладів.  

Зазвичай g і sg є температурно-залежними параметрами; при цьому їх 

температурна залежність визначається енергетичним положенням 

домінуючих генераційних центрів і температурною залежністю поперечного 

перерізу захоплення центрів [274, 275]. Оскільки КНІ прилади широко 

використовуються для високотемпературних застосувань [3, 97, 99, 101, 116], 

визначення їх генераційних параметрів при підвищених температурах 

представляє особливий інтерес. 
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Зазвичай генераційні параметри в КНІ структурах визначаються 

імпульсними методами, подібними методу Цербста [5, 268-270], в яких 

використовуються вимірювання релаксації струму стоку КНІ МОН 

транзистора, що потребує точного вимірювання перехідних характеристик і 

досить складного аналізу даних. До того ж, при підвищених температурах 

перехідні процеси стають занадто короткими, що робить імпульсні методи 

непридатними. У даній роботі ми застосували стаціонарний метод зворотно-

зміщеного діода, керованого затвором [271], для визначення генераційних 

параметрів в тонкоплівкових КНІ структурах. Цей давно відомий метод має 

ряд привабливих рис, таких як просте експериментальне обладнання, проста 

процедура визначення параметрів (за умови застосування належних умов 

вимірювання), а також можливість з високою точністю окремо 

характеризувати генераційні властивості верхньої і нижньої поверхонь 

плівки Si та її об’єму.  Крім того, як показано в даній роботі, в випадку 

тонкоплівкових КНІ приладів, завдяки пригніченню дифузійного струму, ця 

методика може застосовуватися при високих температурах [45, 47], на 

відміну від приладів на об’ємному Si, в яких сильне зростання дифузійного 

струму с температурою маскує контрольовані затвором генераційні 

компоненти, що унеможливлює застосування методу.  

Однак, в випадку тонкоплівкових КНІ приладів визначення 

генераційних параметрів методом зворотнозміщеного діода з затвором є 

більш складним, ніж в приладах на об’ємному Si, внаслідок специфічного 

розподілу носіїв в кремнієвій плівці та його залежності від потенціалів на 

обох поверхнях плівки [37, 43]. У даній роботі за допомогою моделювання 

з’ясовано особливості поведінки об’ємної і поверхневих компонент 

генераційного струму в тонкоплівкових КНІ МОН структурах і знайдено 

умови, що спрощують визначення генераційних параметрів. На основі 

проведеного аналізу розроблено надійний підхід для визначення 

генераційних парметрів в тонкоплівкових КНІ МОН приладах методом 
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зворотнозміщеного діода з затвором і показано, що цей підхід залишається 

застосовним при високих температурах [45, 47].  

 

3.3.1. Моделювання компонент генераційного струму в КНІ-діоді, 

керованому затвором  

Струм зворотнозміщеного КНІ-діода з затвором IR є обумовленим 

генерацією електронно-діркових пар в області збіднення p-n переходу і в 

області збіднення під затвором. Компонента, пов’язана з металургійним 

переходом, може бути відокремлена за допомогою вимірювань IR при 

забезпеченні збагачення під затвором, як і в випадку діодів з затвором на 

об’ємному Si [271]. В тонкоплівковому КНІ приладі компонента, пов’язана з 

p-n переходом, є суттєво пониженою порівняно з приладом на об’ємному Si 

завдяки обмеженню p-n переходу прихованим окисом. Вона є пропорційною 

боковій площі переходу. Генераційний струм, пов’язаний з областю під 

затвором, в загальному випадку включає три компоненти – об’ємну і дві 

поверхневі.  Оскільки в тонкоплівковому КНІ приладі область збіднення, 

індукована затвором, охоплює всю товщину кремнієвої плівки, всі три 

вищезгадані компоненти контролюються як верхнім затвором, так і 

підкладкою, діючою як нижній затвор.  

 В загальному випадку зворотний струм діода, керованого затвором, 

включає також дифузійну складову, пов’язану з дифузією неосновних носіїв 

з квазінейтральних областей, прилеглих до областей збіднення. Ця складова 

стає значною в приладах на об’ємному Si при підвищених температурах 

[271]. Однак, в тонкоплівкових, повністю збіднених КНІ приладах ця 

складова значно понижена завдяки присутності прихованого окису, який 

відсікає дифузію з квазінейтральної підкладки, і є значно меншою, ніж 

контрольовані затвором генераційні компоненти, навіть при високих 

температурах. З цієї причини дифузійна компонента не розглядалася у 

даному аналізі. 
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 Для кращого розуміння особливостей поведінки генераційного струму в 

повністю збіднених КНІ МОН приладах було проведено моделювання 

контрольованих затвором об’ємної і поверхневих генераційних компонент. 

При цьому використовувалися ті ж самі припущення, що і при моделюванні 

рекомбінаційних компонент – припущення моноенергетичних генераційних 

центрів з енергетичним положенням у середині забороненої зони кремнію, 

Et=Ei, з однаковими перетинами захоплення для електронів і дірок, n=p, і 

однорідно розподіленими в кремнієвій плівці. Крім того, ми вважали, що 

змінення потенціалу в боковому напрямку (паралельному поверхні) є 

нехтувано малим. Таким чином, можна вважати, що квазі-рівні Фермі для 

електронів і дірок в плівці Si в області, перекритої затвором, є постійними, а 

їх розділення визначається прикладеною зворотною напругою VR, що 

означає:  kTqVnpn Ri /exp2  . При таких припущеннях необхідно 

враховувати тільки змінення потенціалу в поперечному напрямку, тобто, по 

товщині кремнієвої плівки.  

Для загальності аналізу, так само, як і при моделюванні рекомбінаційних 

компонент, ми аналізували приведені генераційні компоненти (нормовані до 

їх максимальних величин). Завдяки цьому проведений аналіз є справедливим 

для будь-якої величини часу життя gv і швидкості поверхневої генерації sg. 

Використовуючи теорію Шоклі-Ріда-Холла [272, 273] і враховуючи зазначені 

вище припущення, можна виразити нормалізований локальний темп 

генерації в плівці Si (на одиницю об’єму) на глибині x як: 
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де (x) – потенціал в плівці кремнію на глибині x, відрахованій від верхньої 

межі поділу Si-SiO2; n((x)) і p((x)) – концентрація електронів і дірок на 

глибині x; Gvmax= ni/2gv –  максимальний темп генерації, що досягається коли 

n, p << ni; gv – генераційний час життя.  Повний генераційний потік в об’ємі 
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кремнієвої плівки (на одиницю площі затвора) отримується шляхом 

інтегрування Gv((x)) по товщині плівки Si. 

 При тих же припущеннях нормалізований темп поверхневої генерації на 

верхній (чи нижній) поверхні Si-SiO2 можна записати як: 

     
    issss

ssssi

is

ss
ssnorm

npn

pnn

nG

G
G

2

2
)(

2

max 







  ,                      (3.19) 

де s є поверхневий потенціал, ns і ps – концентрація електронів і дірок на 

відповідній поверхні, Gsmax=sgni/2 – максимальний темп поверхневої 

генерації, що спостерігається коли ns, ps<<ni. Розподіли потенціалу (x) і 

концентрації носіїв n(x), p(x) по товщині плівки Si для заданих величин Vgf і 

Vgb розраховувалися шляхом чисельного рішення одновимірного рівняння 

Пуассона для КНІ МОН структури при відповідних граничних умовах за 

допомогою MATHCAD 11. При цьому передбачався однорідний розподіл 

легуючої домішки в кремнієвій плівці, а також вважалося, що напруга 

плоских зон на верхній і нижній межі поділу Si-SiO2 дорівнює нулю. 

 На Рис. 3.9 показано отримані моделюванням нормалізовані компоненти 

генераційного струму в n+-p-p+ КНІ-діоді з затвором в залежності від напруги 

верхнього затвора Vgf при різних від’ємних величинах напруги нижнього 

затвора Vgb. (Подібний набір кривих, отриманий для додатних величин Vgb, не 

показано на рисунку). Оскільки всі генераційні компоненти на Рис. 3.9 є 

нормованими на їх максимальну величину, вони не залежіть від конкретних 

величин часу життя g чи швидкості поверхневої генерації sg, а відображають 

тільки відносне змінення кожної складової зі зміненням напруги на затворі та 

підкладці. З Рис. 3.9 видно, що обидві поверхневі (Рис. 3.9 (а), (б)) і об’ємна 

(Рис. 3.9 (в)) складові сильно змінюються як з Vgf, так і з Vgb. (В подальшому 

нижні індекси “f” і “b” будуть відноситися до параметрів, пов’язаних, з 

верхньою і нижньою поверхнею плівки Si, відповідно). Розглянемо кожну 

компоненту більш докладно. 

 При зміненні напруги на верхньому затворі струм поверхневої генерації 

на верхній поверхні Isf (Рис.3.9(а)) змінюється таким же чином, як і у приладі 
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на об’ємному Si [271], а саме: він з’являється з наступом стану збіднення на 

верхній поверхні (тобто, коли sf 0), виявляє максимальне значення, коли nsf 

і psf є меншими, ніж ni, і різко зменшується з наступом сильної інверсії на 

верхній поверхні, тобто, коли sf 2F+VR (де F=(kT/q)ln(NA/ni), NA – 

концентрація легуючої домішки в плівці Si під затвором, VR – зворотна 

напруга p-n переходу). В КНІ діоді, внаслідок електростатичного зв’язку меж 

поділу, ділянки різкого зростання і спаду струму зміщуються лінійно вздовж 

осі Vgf зі зміненням Vgb, коли нижня поверхня плівки Si є збідненою, і їх 

положення насичується при сильному збагаченні чи інверсії нижньої 

поверхні згідно з теорією повністю збіднених КНІ МДН приладів [42, 45, 47]. 

 

 Рис.3.9. Нормовані компоненти генераційного струму в зворотно-

зміщеному n+-p-p+ КНІ-діоді з затвором в залежності від напруги верхнього 

затвора при різних від’ємних величинах напруги нижнього затвора, отримані 

чисельним моделюванням: (а) верхня поверхнева компонента; (б) нижня 

поверхнева компонента; (в) об’ємна компонента (VR=1 В, T=270 C, NA=3x1016 

cm-3, tSi=80 нм, tof=30 нм, tob =380 нм) [45].  
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 Залежність нижньої поверхневої генераційної компоненти від Vgf для 

різних величин Vgb показано на Рис.3.9 (б). Можна бачити, що при певних 

значеннях Vgb (Vgb=0, -2 В) поведінка нижньої поверхневої компоненти 

подібна поведінці верхньої компоненти на Рис. 3.9 (а), а саме, вона також 

виявляє різке зростання і різкий спад зі зміненням Vgf. При інших величинах 

Vgb складова, пов’язана з генерацією на нижній поверхні, виявляє зростання з 

Vgf з подальшим насиченням. Плато, пов’язане з генерацією на нижній 

поверхні, досягає свого максимального значення, коли nsb, psb<<ni, і може 

бути практично повністю подавлено шляхом зміщення нижньої поверхні 

плівки Si в стан сильного збагачення, чи інверсії (Vgb= -20 В). При зміненні 

напруги на нижньому затворі при постійній напрузі на верхньому затворі 

нижня поверхнева компонента буде вести себе, як на Рис. 3.9(а) [42, 45, 47]. 

 Особливу увагу слід звернути на специфічну поведінку в КНІ структурі 

об’ємної генераційної компоненти, показану на Рис. 3.9(в). При певних 

умовах (Vgb=0) залежність об’ємної генераційної компоненти від напруги 

затвора є повністю ідентичною поведінці поверхневої генерації на Рис. 3.9(а). 

Це відповідає умовам, коли sf і sb підтримуються ідентичними. Зауважимо, 

що в загальному випадку об’ємна складова на Рис. 3.9(в) різко зменшується з 

настанням інверсії на верхній поверхні, подібно поверхневої генерації на Рис. 

3.9(а). Однак, на відміну від поверхневої генерації, величина ступінчастого 

спаду об’ємної компоненти не є постійною, а сильно залежить від напруги на 

підкладці Vgb. Причина полягає в тому, що в тонкоплівковій КНІ структурі 

інверсійний (збагачений) шар може простиратися на значну глибину, яка 

залежить від електричного поля в кремнієвій плівці. Таким чином, в КНІ 

структурі інверсія (чи збагачення) може призводити до “виключення” не 

тільки поверхневої генерації на інвертованій (збагаченій) поверхні, але і 

об’ємної генерації в значній частині кремнієвої плівки. Оскільки в повністю 

збідненій плівці КНІ розподіл носіїв при заданій величині напруги на затворі 

Vgf змінюється з напругою на підкладці Vgb, ширина генераційно-активної 

області (де n, p<<ni) і “мертвої зони” для генерації також змінюється з Vgb. 
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При певних умовах, а саме, коли поверхневий потенціал верхньої і нижньої 

поверхонь плівки КНІ близькі за величиною (sf -sbF), з настанням 

інверсії (чи збагачення) вся кремнієва плівка під затвором стає інвертованою 

(чи збагаченою), іншими словами, має місце ефект об’ємної інверсії (чи 

об’ємного збагачення) [37, 43, 68]. При цьому струм об’ємної генерації 

спадає до нехтувано малих величин. В загальному випадку, коли верхня 

поверхня є інвертованою (чи збагаченою), струм об’ємної генерації 

виявляється як плато, висота якого змінюється з напругою на протилежному 

затворі і насичується, коли одна поверхня є сильно інвертованою, а 

протилежна – сильно збагаченою, подібно струму об’ємної рекомбінації, 

описаному в Розділі 3.1.1 [42, 45, 47].   

 З приведеного аналізу випливає, що в випадку повністю збіднених КНІ 

МДН структур традиційна інтерпретація вимірювань струму зворотно-

зміщеного діода з затвором, що зазвичай використовується в випадку 

приладів на об’ємному Si [271], може призводити до помилкових результатів. 

В випадку об’ємних приладів області різкого зростання і різкого спаду 

струму на IR(Vg)-кривих зазвичай вважаються обумовленими «включенням» і 

«виключенням» поверхневої генерації, тоді як струм насичення, що 

вимірюється, коли поверхня інвертована, вважається обумовленим об’ємною 

генерацією в межах максимальної ширини області збіднення [271].  Як 

випливає з Рис.3.9, в КНІ діоді області різкого зростання і різкого спаду на 

IR(Vg)-кривих не обов’язково обумовлені поверхневою генерацією на 

поверхні з боку прикладення розгортки напруги, а можуть бути 

обумовленими генерацією в об’ємі плівки Si (Рис.3.9 (в)), або поверхневою 

генерацією на протилежній поверхні ( Рис. 3.9(б), Vgb=0; -2 В), тоді як струм 

насичення не обов’язково є обумовленим об’ємною генерацією, а може бути 

обумовленим генерацією на протилежній поверхні (див. Рис. 3.9(б), Vgb від -2 

до -18 В), що залежить від зміщення протилежного затвора і домінуючого 

механізму генерації в приладі.  
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Таким чином, коректне визначення генераційних параметрів в 

тонкоплівкових КНІ МДН приладах за допомогою вимірювань характеристик 

зворотнозміщеного діода з затвором є складним завданням і в загальному 

випадку потребує чисельного моделювання. Однак, аналіз результатів 

чисельного моделювання показує, що існують умови вимірювань, які значно 

спрощують визначення генераційних параметрів з характеристик зворотно-

зміщеного КНІ-діода з затвором. Ці умови є подібні тим, що обговорювалися 

при визначенні рекомбінаційних параметрів в розділі 3.1.   

 

3.3.2. Визначення ефективного генераційного часу життя за 

допомогою застосування двозатворного режиму 

 Перший тип вимірювань, який спрощує визначення генераційних 

параметрів в КНІ МДН структурі, реалізується, коли напруги Vgf і Vgb 

регулюються таким чином, щоб забезпечити ідентичні потенціали на двох 

поверхнях кремнієвої плівки, sf і sb (тобто, коли реалізуються умови, 

подібні симетричним двозатворним КНІ транзисторам). В цьому випадку 

об’ємна і обидві поверхневі компоненти виявляють однакові залежності від 

напруги затвора – одночасно досягають свого максимального значення при 

збідненні і різко спадають при інверсії чи збагаченні (криві на Рис. 

3.9(а),(б),(в) для Vgb=0 В) [42, 45, 47]. В такому режимі максимальний 

зворотний струм є сумою максимальних величин трьох генераційних 

складових. Крім того, при таких умовах темп генерації Gv є постійним по 

плівці Si, і для цього розподіл потенціалу по плівці не обов’язково повинен 

бути плоским, оскільки Gv дорівнює Gv max по всій кремнієвій плівці, якщо 

концентрація вільних носіїв у всій плівці задовольняє умові: n, p<<ni, для 

чого достатньо виконання умови: FRF xV   )( . В двозатворному 

режимі це може бути виконано в плівках КНІ, товщина яких відповідає умові 

2/1)/2(2 ARSi qNVt  , яка може виконуватися для прийнятних величин VR 

навіть в випадку достатньо товстих чи сильно легованих плівок КНІ. Це 
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проілюстровано на Рис.3.10, який показує розподіли потенціалу (штрихові 

лінії) і темпу генерації (суцільні лінії) в плівках КНІ з товщиною tSi=80 нм і 

двох різних концентрацій легуючої домішки, 1016 and 1017 см-3, розраховані 

для стану збіднення КНІ структури в двозатворному режимі для температур 

270C (Рис. 3.10(a)) і 3000 C (Рис. 3.10 (б)).  

 

Рис. 3.10. Розподіли потенціалу (штрихові лінії) і темпу генерації, 

нормалізованого на його максимальну величину (суцільні лінії), по товщині 

Si плівки з товщиною tSi=80 нм в симетричній двозатворній КНІ МДН 

структурі, зміщеній в стан збіднення, розраховані для двох різних 

концентрацій легуючої домішки, 1016 and 1017 см-3, і двох температур: 270C 

(a) і 3000 C (б) [47]. 

  

Як видно з Рис. 3.10, незважаючи на те, що для легування 1017 см-3 розподіл 

потенціалу по товщині Si плівки в двозатворному режимі не є однорідним, 

темп генерації є фактично постійним по товщині плівки і рівним 

максимальній величині Gv(x)Gvmax. При цьому навіть при температурі 3000 C 

його відхилення від максимальної величини є меншим, ніж 2%, і тому 

наближення постійного темпу генерації по товщині плівки залишається 

справедливим. Тому зворотний струм IRmax, вимірюваний при зазначених 

вище умовах, буде являти собою суму максимально можливих внесків 

об’ємної і обох поверхневих генераційних компонент, а отже може бути 

використаний для визначення ефективного генераційного часу життя geff за 

допомогою простого виразу [45, 47]: 
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maxR

iSi

geff
I

LWntq 
 ,                                           (3.20) 

де Sibfgvgeff tss /)(/1   ; gv – генераційний час життя в об’ємі плівки 

Si; sf і sb – швидкості поверхневої генерації на верхній і нижній поверхнях 

кремнієвої плівки, відповідно. Визначений таким способом час життя буде 

відображати як якість кремнієвої плівки, так і її поверхонь. 

 

3.3.3. Визначення об’ємного генераційного часу життя в плівці КНІ і 

швидкостей поверхневої генерації на її верхній і нижній поверхнях при 

застосуванні незалежного зміщення затвора і підкладки 

 Визначення генераційних параметрів в КНІ МДН приладах також 

спрощується, якщо при зміненні поверхневого потенціалу на одній з 

поверхонь кремнієвої плівки на протилежній поверхні забезпечується стан 

сильного збагачення чи інверсії [41, 45, 47]. Наприклад, якщо при зміненні 

напруги на затворі Vgf напруга, прикладена до підкладки Vgb, забезпечує 

збагачення чи інверсію на нижній поверхні плівки в усьому діапазоні 

змінення Vgf, то нижня поверхня фактично не дає внеску в генерацію, при 

цьому генераційний струм визначається тільки об’ємом плівки Si та її 

верхньою поверхнею, що ілюструється Рис.3.11 (а). В цьому випадку ділянки 

різкого зростання Irise на IR(Vgf)-характеристиці являють собою струм 

поверхневої генерації на верхній поверхні Isf, з величини якого можна 

визначити швидкість поверхневої генерації на верхній поверхні: 
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  .                                               (3.21) 

Подібним чином, змінюючи роль верхнього і нижнього затворів, можна 

отримати швидкість поверхневої генерації на нижній поверхні sgb. Крім того, 

при таких умовах струм, вимірюваний в області насичення, що відповідає 

стану, коли одна поверхня сильно інвертована, а протилежна – сильно 

збагачена, є обумовленим генерацією виключно в об’ємі плівки Si і тому 

може бути використаний для визначення об’ємного генераційного часу 
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життяgv. В цій області внаслідок ефекту екранування шарами збагачення і 

інверсії розподіли потенціалу та концентрації носіїв, а отже і темпу генерації, 

насичуються з напругою затвора. Розподіли концентрації носіїв по товщині 

Si плівки при Т=270C, розраховані для таких умов, представлено на 

Рис.3.11(б), а розподіли потенціалу і темпу генерації – на Рис.3.11(в). 

 

Рис. 3.11. (а) Розраховані залежності нормалізованої об’ємної (суцільні 

лінії) і верхньої поверхневої (штрихові лінії) компонент генераційного 

струму від напруги верхнього затвора Vgf в зворотнозміщеному в n+-p--p+ 

КНІ-діоді з затвором при підтриманні нижньої поверхні плівки Si в стані 

сильного збагачення (Vgb=-30 В), чи сильної інверсії (Vgb=30 В). (б) Розподіл 

концентрації носіїв і (в) розподіли потенціалу і темпу генерації по товщині 

плівки КНІ з сильно інвертованою верхньою поверхнею (Vgf=6 В) і сильно 

збагаченою нижньою поверхнею (Vgb=-30 В). T=270 C, VR=1В, параметри 

структури ті же самі, що і на Рис. 3.9. 
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Як видно з Рис. 3.11(в), при даних умовах потенціал змінюється 

практично лінійно по товщині плівки Si. Крім того, в генераційно-активній 

області плівки Gv(x)=Const=Gv max, тоді як поза цією областю Gv(x)0. Таким 

чином, струм об’ємної генерації в області насичення  Isat, що визначається як 

різниця між рівнями плато в області інверсії і збагачення, можна записати як: 
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 ,                                            (3.22) 

 де tgen є ефективна ширина області генерації, що визначається як область, де 

концентрація вільних носіїв є меншою, ніж ni, тобто, область між точками, де 

=F+VR і =F, як показано на Рис. 3.11(б),(в). Використовуючи 

припущення лінійного розподілу потенціалу по товщині плівки Si і 

вважаючи, що поверхневий потенціал при сильному збагаченні є закріпленим 

на рівні   0accs , а при сильній інверсії на рівні RFs Vinv   2)( , можна 

отримати наступний вираз для tgen: 
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За допомогою (3.22) і(3.23) можна легко визначити gv з вимірюваного струму 

насичення. Отриманий вищенаведеним методом час життя gv буде 

визначатися тільки якістю кремнієвої плівки, оскільки при даних умовах 

поверхнева генерація на обох межах поділу плівка Si-SiO2 практично 

виключена. Слід зазначити, що чим вище зворотне зміщення p-n переходу VR, 

тим вищі зміщення затвора і підкладки Vgf, Vgb потрібні для забезпечення 

зазначених умов. 

 У наведеній вище моделі вважалось, що при умовах насичення струму 

об’ємної генерації темп генерації дорівнює максимальній величині Gv=Gv max 

в області tgen, а поза цією областю Gv0, що відповідає наближенню збіднення 

і при високих температурах потребує обґрунтування. Для підтвердження 

справедливості викладеної вище моделі при високих температурах на 

Рис.3.12 побудовано ті ж характеристики, що на Рис. 3.11, але обчислені для 
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T=3000 C. З Рис.3.12 випливає, що концепція  “ефективного генераційного 

шару” залишається справедливою при високих температурах. Однак, 

точнішим наближенням для tgen при високих температурах є: 
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 ,                                       (3.24) 

що відрізняється від (3.23) тільки членом 6kT/q в знаменнику. Це відображає 

той факт, що «закріплення» поверхневого потенціалу в області сильного 

збагачення і сильної інверсії відбувається при величинах, трохи 

перевищуючих (на декілька kT/q) 0 і 2F+VR, відповідно, і це є більш 

помітним при високих температурах. Обидва наближення (3.23) і (3.24) 

показані на Рис. 3.11 і Рис. 3.12 горизонтальними штрих-пунктирними 

лініями. Можна бачити, що наближення (3.24) добре узгоджується з 

результатами чисельного моделювання як при T=270 C, так і при T=3000 C. 

 

Рис. 3.12. Те ж саме, що і на Рис. 3.11, але розраховане для T=3000 C [47]. 
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3.3.4. Застосування методу зворотнозміщеного діода з затвором для  

дослідження генераційних процесів в ZMR і UNIBOND КНІ структурах  

 Опис досліджених ZMR і UNIBOND КНІ структур приведено в розділі 

3.2. Типові експериментальні характеристики зворотнозміщеного n+-n--p+ 

ZMR КНІ діода з затвором, виміряні при кімнатній температурі, показано на 

Рис. 3.13. На Рис. 3.13(а) представлено залежності зворотного струму від 

напруги верхнього затвора Vgf при різних напругах нижнього затвора Vgb, а на 

Рис. 3.13(б) - залежності зворотного струму від напруги нижнього затвора 

при різних напругах верхнього затвора. 

 

Рис.3.13. Експериментальні характеристики зворотнозміщеного p+-n--n+  

ZMR КНІ діода з затвором, які є прикладом поведінки генераційного струму 

при домінуванні генерації в об’ємі кремнієвої плівки: (а) залежності 

зворотного струму від напруги верхнього затвора при різних напругах 

підкладки (нижнього затвора); (б) залежності зворотного струму від напруги 

нижнього затвора при різних напругах верхнього затвора (T=250C, VR=-1В; 

tSi=300 нм, tof=80 нм, tob=300 нм, W/L=500/20 мкм) [45]. 

 

 Поведінка характеристик на Рис. 3.13 є подібною традиційній поведінці 

зворотного струму в діодах, керованих затвором, на об’ємному Si. Це 

виявляється в присутності ділянок різкого зростання і спаду струму, які 

спостерігаються при умовах плоских зон і при настанні інверсії на поверхні, з 

боку якої прикладена розгортка напруги, і які можуть бути помилково 
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віднесені до поверхневої генерації. Однак, величина цих ділянок різкого 

зростання і спаду струму не є постійною, а сильно залежить від зміщення 

протилежного затвора. До того ж, коли на протилежній поверхні 

забезпечується сильне збагачення чи сильна інверсія в усьому діапазоні 

вимірювань, струм поступово збільшується з напругою затвора і насичується, 

коли одна поверхня є сильно інвертованою, а протилежна – сильно 

збагаченою.  Згідно з попереднім аналізом, ці риси є ознакою домінування 

об’ємної генерації в плівці КНІ (див. Рис.3.9(в)). Ретельний аналіз 

характеристик, представлених на Рис.3.13, і їх порівняння з результатами 

моделювання показують, що в даному випадку зворотний струм є повністю 

обумовленим генерацією в об’ємі кремнієвої плівки, тоді як відносний 

внесок поверхневих компонент є дуже малим. Цей висновок також 

підтверджується тим фактом, що IR(Vgf)- and IR(Vgb)-характеристики на Рис. 

3.13(а) і Рис.3.13(б) є майже ідентичними.  Генераційний час життя в ZMR 

КНІ плівці, обчислений за формулами (3.22) і (3.24) з характеристик на Рис. 

3.13, дорівнює gv=0.35 мксек [42, 43, 45].  

 На Рис. 3.14 представлено експериментальні результати, отримані для 

UNIBOND КНІ приладу при Т=1500 С. На Рис. 3.14 (а), (в) приведені IR(Vgf)-

характеристики, а на Рис. 3.14 (б), (г) – IR(Vgb)- характеристики, виміряні при 

різних зміщеннях протилежного затвора. На Рис. 3.14 (а), (б) зворотна 

напруга дорівнює 0.5 В, а на Рис. 3.14 (в), (г) – 1В. Можна бачити, що 

поведінка генераційного струму в UNIBOND КНІ приладі, яка визначається 

поверхневою генерацією, істотно відрізняється від поведінки в ZMR КНІ 

приладі. Плато на характеристиках на Рис. 3.14 (а), (в) в області насичення 

струму обумовлено генерацією на нижній поверхні, а не об’ємною 

генерацією в плівці Si, оскільки воно спостерігається тільки тоді, коли нижня 

поверхня збіднена, і зникає, коли нижня поверхня зміщується в стан 

сильного збагачення чи сильної інверсії. Як випливає з попереднього аналізу, 

області різкого зростання і спаду струму на кривих на Рис. 3.14(а), виміряних 

при забезпеченні на нижній поверхні в усьому діапазоні вимірювань 
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сильного збагачення (Vgb -14 В) чи сильної інверсії (Vgb+12 В), обумовлені 

«включенням» і «виключенням» поверхневої генерації на верхній поверхні 

плівки, тоді як різниця між рівнями лівого і правого плато в області 

насичення струму на цих кривих являє собою генерацію в об’ємі Si плівки.  

 

Рис.3.14. Експериментальні характеристики зворотнозміщеного n+-p--p+ 

UNIBOND КНІ діода з затвором, що є прикладом поведінки генераційного 

струму при домінуванні поверхневої генерації: (а),(в) IR(Vgf)-характеристики, 

виміряні при різних величинах Vgb, що змінюються від -20 В до +20 В через 2 

В; (б), (г) IR(Vgb)-характеристики, виміряні при різних величинах Vgf, що 

змінюються від -4 В до +4 В через 0.5 В. Для (а), (б) VR= 0.5 В, і для (в), (г) 

VR=1 В. Всі вимірювання проведені при T=1500 C. (tSi=85 нм, tof=30 нм, 

tob=380 нм, NA=31016 cм-3, W/L=1600/3 мкм) [47]. 

 

Можна бачити, що в UNIBOND КНІ приладі внесок об’ємної генераційної 

компоненти є дуже малим порівняно з поверхневими компонентами. 
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Центральна крива на Рис. 3.14(а), виміряна при Vgb=0 В, відповідає умовам, 

близьким до симетричного двозатворного режиму; при цьому максимальний 

струм являє собою суму всіх генераційних компонент – у даному випадку, 

двох поверхневих компонент, оскільки відносний внесок об’ємної 

компоненти є нехтувано малим. Слід зазначити, що в UNIBOND КНІ приладі 

струм поверхневої генерації на нижній поверхні є приблизно в 3.5 рази 

нижчим, ніж на верхній поверхні. Ці висновки повністю підтверджуються 

вимірюваннями IR в залежності від напруги на підкладці Vgb, показаними на 

Рис. 3.14 (б) .  

 З Рис. 3.14 (в),(г) видно, що збільшення VR призводить до збільшення 

інтервалу напруги затвора між «включенням» і «виключенням» поверхневої 

генерації, що є наслідком розширення діапазону поверхневих потенціалів, 

для якого плівка Si є повністю збідненою. Чим вище величина VR, тим більш 

високі напруги затворів необхідні для утримання відповідної поверхні плівки 

КНІ в збагаченні чи інверсії. Внаслідок цього для VR=1 В найвища напруга 

нижнього затвора Vgb (а саме, -20 В, +20 В), що використовувалася в 

вимірюваннях на Рис. 3.14(в), виявилась недостатньою для утримання 

нижньої поверхні в стані збагачення (інверсії), і тому плато в області 

насичення струму, пов’язане з генерацією на нижній поверхні, не є 

подавленим і може бути помилково приписано об’ємній генерації. Це є ще 

одним прикладом, який показує, що в випадку тонкоплівкових КНІ приладів 

інтерпретація вимірювань діода з затвором повинна проводитися з великою 

ретельністю. 

 Ефективний генераційний час життя носіїв в UNIBOND КНІ приладах 

при T=1500 C, розрахований з величини максимуму центральних кривих на 

Рис. 3.14, є g_eff=1.9 мксек, однак він практично повністю визначається 

поверхневою генерацією на двох поверхнях кремнієвої плівки. Швидкості 

поверхневої генерації на верхній і нижній межах поділу плівка Si-SiO2 в 

UNIBOND КНІ приладі, визначені з характеристик на Рис. 3.14, є, відповідно, 
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sgf=5.1 см/сек і sgb=1.5 cм/сек (при Т=1500С). Згідно з оцінками генераційний 

час життя носіїв в об’ємі кремнієвої плівки є gv 80 мксек. 

 Важливо відзначити, що хоча вимірювання, представлені на Рис. 3.14, 

проведені при досить високій температурі (T=1500 C), дифузійна компонента, 

яка виявляється як фоновий струм, є дуже малою порівняно з 

контрольованими затвором і підкладкою генераційними компонентами. 

Вимірювання зворотного струму в залежності від напруги затвора в 

UNIBOND КНІ приладі при температурах 2000 C, 2500 C і 3000 C приведені на 

Рис. 3.15. Хоча фоновий струм збільшується з температурою внаслідок 

збільшення дифузії з бокових сильно легованих областей p-n переходу, 

поверхневі генераційні компоненти, керовані верхнім і нижнім затворами, 

залишаються чітко вираженими, що дозволяє окремо визначати швидкості 

поверхневої генерації на верхній і нижній поверхнях плівки КНІ. 

 

 Рис. 3.15. Зворотний струм в UNIBOND КНІ діоді з затвором як функція 

напруги верхнього затвора при різних зміщеннях нижнього затвора (від -20 В 

до +20 В через 2 В), виміряний при різних температурах: (а) T=2000 C; (б) 

T=2500 C; (в) T=3000 C. Для всіх вимірювань VR= 0.5 В, як на Рис. 3.14(а) [45]. 

 

 Температурні залежності sgf і sgb, отримані для чотирьох UNIBOND 

приладів, показано на Рис. 3.16 (символи і штрихові лінії). Суцільні лінії на 

Рис. 3.16 представляють результати розрахунку в припущенні моделі 
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поверхневих станів з однорідним розподілом по забороненій зоні і 

температурно-незалежними перетинами захоплення, яка дає [274-276]: 

                         itthpsnsg DkTvs  


2
,                                     (3.25) 

де vth є теплова швидкість, і Dit є диференційна густина поверхневих станів на 

відповідній поверхні. В такій моделі температурна залежність sg обумовлена 

тепловою швидкістю vth і тепловою енергією kT, яка відображає в (3.25) 

енергетичний діапазон поверхневих станів поблизу середини забороненої 

зони, які дають помітний внесок в генераційний струм. Можна бачити, що 

вищезазначена модель задовільно узгоджується з експериментальними 

даними. 

 

 Рис. 3.16. Температурна залежність швидкості поверхневої генерації, 

отримана експериментально для чотирьох UNIBOND КНІ приладів (символи 

і штрихові лінії). Суцільні лінії представляють результати розрахунку в 

припущенні моделі поверхневих станів з однорідним розподілом по 

забороненій зоні і температурно-незалежними перетинами захоплення. 

Підгінні параметри: Dit.f=1.31011 cм-2 eВ-1, sf=410-17 cм2, Dit.b=2.51011 cм-2 

eВ-1, sf=510-18 cм2. Dit.f і Dit.b було оцінено з IR(Vgf)- і IR(Vgb)-вимірювань зі 

збагаченою протилежною поверхнею за допомогою формули (3.26) [47]. 
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 Цікавим результатом на Рис. 3.16 є те, що в UNIBOND КНІ структурах 

швидкість поверхневої генерації на нижній межі поділу плівка Si-SiO2 є в 3-4 

рази нижчою, ніж на верхній межі поділу. Подібна різниця була отримана 

для швидкостей поверхневої рекомбінації з вимірювань прямого струму в 

UNIBOND КНІ діодах з затвором [42, 44], що описано в попередніх розділах. 

Як випливає з (3.25), sg визначається густиною поверхневих станів Dit і їх 

середнім перетином захоплення psnss   . Таким чином, вищезазначена 

різниця між sg на верхній і нижній поверхнях плівки КНІ може бути 

обумовлена як більш низькою густиною поверхневих станів Dit, так і меншим 

перетином захоплення поверхневих станів на межі поділу прихований 

окисел/кремнієва плівка. Одним з можливих пояснень може бути пасивація 

воднем поверхневих станів на межі поділу прихований окисел/кремнієва 

плівка підчас високодозової імплантації водню в стандартній технології 

UNIBOND і наступних відпалів і, як наслідок, зниження Dit на нижній 

поверхні. Іншою можливою причиною може бути дещо менша величина s 

на нижній межі поділу, якщо генерація і рекомбінація обумовлені 

приповерхневими окисними пастками. Для перевірки останньої гіпотези ми 

визначили Dit на обох поверхнях, використовуючи ті ж самі вимірювання. 

Метод визначення Dit з вимірювань зворотного струму КНІ діода з затвором 

можна зрозуміти з Рис. 3.11(а) і Рис. 3.12(а). Ці рисунки показують, що IR(Vg)-

характеристика, виміряна при підтриманні протилежної поверхні в стані 

збагачення чи інверсії, має кілька особливих точок, які відповідають певним 

значенням s. Знаючи положення цих точок на експериментальній кривій, 

можна легко оцінити Dit на поверхні з боку прикладення розгортки напруги. 

Наприклад, Dit.f може бути оцінено з ширини IR(Vgf)-кривої на рівні Isf=(2/3)Isf 

max (де sf=F і sf=F+VR), позначеної на Рис. 3.11(а) як Vgf, за допомогою 

формули: 
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Інший спосіб полягає у використанні зсуву ділянки різкого спаду струму на 

IR(Vgf)-кривій, Vgf.fall, зі зміненням напруги зворотного зміщення p-n 

переходу, VR: 
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Подібним чином можна отримати Dit.b з IR(Vgb)-вимірювань. Таким чином, ми 

отримали Dit.,f =(11.5)1011 cм-2eВ-1 і Dit.b=(22.5)1011 cм-2eВ-1. З 

врахуванням цих величин оцінка середнього поперечного перетину дає: 

sf=(46)10-17 см2 and sb=(57)10-18 cм2. Необхідно зазначити, що в 

випадку дуже тонких кремнієвих плівок вказаний вище метод визначення Dit 

має низьку точність із-за високої величини CSi. Крім того, він є чутливим до 

неоднорідностей поверхневого потенціалу, внаслідок чого отримані 

величини Dit можуть бути завищені, а величини s – заниженими. Однак, ці 

результати вказують на те, що значно менша швидкість поверхневої генерації 

на нижній поверхні плівки Si в досліджених UNIBOND КНІ приладах 

найімовірніше  пов’язана з більш низькою величиною s, а не Dit [47]. 

  

 3.4. Висновки до розділу 3 

 

 1. За допомогою чисельного моделювання проведено ретельний аналіз 

поведінки об’ємної і поверхневих компонент рекомбінаційного і 

генераційного струму в тонкоплівкових КНІ  діодах з затвором зі зміненням 

напруги на затворі і підкладці. Показано, що внаслідок існування в КНІ МДН 

структурах двох меж поділу напівпровідник/діелектрик і зарядового зв’язку 

між ними поведінка рекомбінаційного і генераційного струму в 

тонкоплівкових, повністю збіднюваних КНІ діодах, керованих затвором, 

суттєво відрізняється від поведінки в структурах на об’ємному Si. Тому 

традиційна інтерпретація вимірювань прямого і зворотного струму діода, 

керованого затвором, що зазвичай використовується при визначенні 
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рекомбінаційно-генераційних параметрів в МДН приладах на об’ємному Si, 

не може безпосередньо застосовуватися у випадку тонкоплівкових КНІ МДН 

приладів. 

 2. На основі аналізу результатів чисельного моделювання розроблено 

два методи визначення рекомбінаційних (генераційних) параметрів в 

тонкоплівкових КНІ МДН структурах за допомогою вимірювання струму в 

прямозміщеному (зворотнозміщеному) КНІ діоді з затвором. Перший 

базується на використанні двозатворного режиму, що забезпечує синхронне 

змінення потенціалів на нижній і верхній поверхнях кремнієвої плівки. При 

цьому об’ємна і обидві поверхневі компоненти рекомбінаційного 

(генераційного) струму виявляють ідентичні залежності від напруги на 

затворі чи підкладці. В цьому випадку максимальна величина вимірюваного 

прямого (зворотного) струму являє собою суму максимально можливих 

внесків об’ємної і обох поверхневих компонент, і отже може бути 

використана для визначення ефективного рекомбінаційного (генераційного) 

часу життя носіїв, залежного від якості як кремнієвої плівки, так і її обох 

меж поділу. Цей метод дозволяє визначати час життя носіїв в КНІ 

транзисторах з двостороннім чи навкружним затвором і транзисторах типу 

FinFET. 

 Другий метод базується на незалежному зміщенні затвора та підкладки і 

застосуванні режиму, при якому зміна поверхневого потенціалу на одній з 

поверхонь плівки КНІ проводиться при утриманні протилежної поверхні в 

стані сильного збагачення чи інверсії (за допомогою прикладення до 

протилежного затвора достатньо великої напруги відповідної полярності). 

Цей метод дозволяє окремо визначати час життя носіїв в об’ємі плівки Si і 

швидкості поверхневої рекомбінації (генерації) на її верхній і нижній 

поверхнях. 

 3. Запропоновані методи застосовані для дослідження рекомбінаційних і 

генераційних механізмів в КНІ структурах, виготовлених за принципово 

різними технологіями - технологією лазерної зонної рекристалізації 
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полікремнію (ZMR), іонного синтезу прихованого окису (SIMOX), та 

твердофазного зрощення пластин і імплантації водню (UNIBOND). Знайдено, 

що в ZMR КНІ структурах рекомбінаційний і генераційний струм практично 

повністю визначається дефектами в об’ємі кремнієвої плівки, тоді як в 

SIMOX структурах – дефектами на нижній поверхні. В структурах, 

отриманих за технологією UNIBOND, рекомбінаційний і генераційний струм 

визначається виключно поверхневими компонентами, при чому швидкість 

поверхневої рекомбінації і генерації на верхній поверхні є значно (приблизно 

в 3-4 рази) вищою, ніж на нижній поверхні. Найбільш імовірною причиною 

цього ефекту є пасивація воднем поверхневих станів на нижній поверхні 

кремнієвої плівки в UNIBOND КНІ структурах. 

4. Показано, що внаслідок суттєвого зменшення дифузійної 

компоненти метод зворотнозміщеного КНІ діода з затвором залишається 

придатним для визначення генераційних параметрів в тонкоплівкових КНІ 

МДН приладах при високих температурах (до 3000 С). 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВИВЧЕННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТОНКОПЛІВКОВИХ КНІ МОН ТРАНЗИСТОРІВ І 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ МОДЕЛЕЙ 

 

Як було зазначено у Розділі 1, однією з найбільш поширених сфер 

застосування КНІ приладів є високотемпературна електроніка. Традиційні 

КМОН прилади на основі об’ємного кремнію зазвичай втрачають 

працездатність при температурах ≥1500С внаслідок значної деградації 

параметрів і температурно-індукованого паразитного тиристорного ефекту. 

Тонкоплівкові КНІ КМОН прилади внаслідок меншого змінення параметрів з 

температурою і відсутності термічно-індукованого тиристорного ефекту 

можуть залишатися працездатними до температур 300-400 0С [3,4, 97, 99]. В 

зв’язку з цим існує необхідність більш детального вивчення поведінки 

високотемпературних характеристик КНІ МОН приладів і розвитку 

відповідних фізичних моделей, що і було метою даної роботи. 

 У даному розділі представлено результати досліджень температурно-

залежних характеристик тонкоплівкових КНІ МОН транзисторів за 

допомогою аналізу експериментальних даних, чисельного і аналітичного 

моделювання. Особливу увагу приділено високотемпературному струму 

закритого стану і високотемпературному підпороговому нахилу КНІ МОН 

транзисторів, що є найбільш критичними температурно-залежними 

характеристиками. Результати, приведені у даному розділі, опубліковані в 

роботах [34-36, 39, 41, 69, 71-74]. 

 

 4.1. Експериментальне вивчення поведінки температурно-залежних 

характеристик КНІ МОН транзисторів 

 Температурно-залежні параметри КНІ МОН транзисторів визначалися за 

допомогою вимірювання струму стоку ID від напруги затвора Vgf в лінійному 
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режимі при різних температурах в діапазоні 20–320 0С. Вимірювання 

проводилися на транзисторах, виготовлених на різних КНІ підкладках (ZMR, 

SIMOX, UNIBOND). Для запобігання впливу послідовного опору у наданих 

вимірюваннях використовувалися довгоканальні транзистори. 

 Типові залежності струму стоку ID від напруги затвора Vgf, отримані на 

n-канальному UNIBOND КНІ МОН транзисторі при різних температурах і 

побудовані в лінійному і полулогарифмічному масштабі, показано на Рис. 

4.1(а). Відповідні залежності крутизни від напруги затвора представлено на 

Рис. 4.1(б). З підвищенням температури спостерігається зростання струму 

закритого стану (Ioff), зниженню струму відкритого стану (Ion), зниження 

крутизни gm, зменшення порогової напруги, і деградація підпорогового 

нахилу.   

 

 Рис. 4.1. (а) Експериментальні ID(Vgf)-характеристики і (б) крутизна n-

канального UNIBOND КНІ МОН-транзистора, отримані при різних 

температурах (tSi=85 нм, tof=30 нм, tob=380 нм, NA=11016 cм-3, W=20 мкм, 

VD=0.05 В, Vgb=0, L=5 мкм).   

 

 Ті ж самі тенденції спостерігаються в поведінці КНІ транзисторів, 

виготовлених на SIMOX і ZMR КНІ підкладках [35]. (Рис.4.2). Зміщення 

підкладки (тобто, нижнього затвора) в сторону закритого стану (тонка лінія 

на Рис. 4.2) призводить до пониження високотемпературного струму 

закритого стану, однак викликає деградацію підпорогового нахилу. 
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Рис. 4.2. Залежність струму стоку від напруги затвора в n-канальному 

ZMR КНІ МОН-транзисторі при різних температурах при Vgb=0 (товста лінія) 

і Vgb=-10В (тонка лінія). VD=0.1 В, dSi=150 нм, W =500 мкм, L=20 мкм. 

 

 4.1.1. Температурна залежність крутизни та рухливості 

 На Рис. 4.3 (а, б) зображено залежність крутизни n- і p-канального ZMR 

КНІ МОН-транзисторів з інверсійним каналом від напруги затвора при 

різних температурах. Зниження крутизни і струму відкритого стану зі 

збільшенням температури обумовлено зниженням рухливості носіїв заряду 

внаслідок зростання фононного розсіяння.  

 

Рис. 4.3. Залежність крутини (а) n- канального і (б) p-канального ZMR 

КНІ МОН-транзисторів з інверсійним каналом від напруги затвора при 

різних температурах. Параметри ті ж самі, що і на Рис. 4.2. 
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 Температурна залежність рухливості ефекту поля FE, визначеної з 

максимальної величини крутизни в n-канальних і p-канальних КНІ 

транзисторах, виготовлених на різних КНІ підкладках, представлена на 

Рис.4.4. Різниця в величині FE для різних КНІ структур корелює з різницею в 

ефективному часі життя носіїв, визначеному в попередньому розділі для цих 

структур, і, таким чином, може бути пояснена різницею в якості Si плівки і 

меж поділу, і частково – різницею в рівні легування Si плівки. Однак 

температурна залежність FE для всіх досліджених КНІ транзисторів є 

ідентичною і може бути описана таким само виразом, як і в транзисторах на 

об`ємному Si [35, 277]: 
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FEFE

T
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)273()(   ,                                     (4.1) 

де m=1.7-1.9. 

 

 Рис. 4.4. Температурна залежність рухливості ефекту поля FE для 

електронів (а) і дірок (б), визначеної з максимальної величини крутизни в n-

канальних і p-канальних КНІ транзисторах, виготовлених на різних КНІ 

підкладках. 

 

 4.1.2. Температурна залежність порогової напруги 

Порогова напруга визначалась VTH методом другої похідної ID(Vgf)-

характеристик, вимірюваних при низьких стокових напругах (VD≤100 мВ) 

при різних температурах. Дані вимірювання проводилися при Vgb=0.  
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Як зазначалося в Розділі 1.1, однією з переваг тонкоплівкових повністю 

збіднених КНІ МОН транзисторів є менша залежність порогової напруги від 

температури. Модуль порогової напруги зменшується зі зростанням 

температури. В випадку МОН транзисторів на об’ємному кремнії чи КНІ 

транзисторів з частково збідненою кремнієвою плівкою це зменшення 

обумовлено зменшенням потенціалу Фермі F=(kT/q)ln(NA/ni), а також 

зменшенням заряду області збіднення внаслідок зменшення максимальної 

рівноважної глибини області збіднення Xd_max, що може бути виражено як [4, 

117]: 
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де T – температура; Сox – ємність затворного окису; NA – концентрація 

легуючої домішки в області каналу; ni –власна концентрація вільних носіїв в 

кремнії, температурна залежність якої виражається як [118, 278]: 
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 ,                                             (4.3) 

де Eg – є ширина забороненої зони кремнію. Другий член в квадратних 

дужках у (4.2) є обумовленим зміненням ширини області збіднення в стані 

сильної інверсії з температурою, чого не існує в повністю збіднених КНІ 

приладах. Таким чином, в повністю збіднених КНІ транзисторах 

температурний коефіцієнт порогової напруги dVTH/dT  повинен бути [4, 117]: 

                                 
dT

d

dT

dV FTH 
                                                      (4.4) 

На Рис. 4.5 (а, б) приведено експериментальну температурну залежність 

порогової напруги в n-канальних і p-канальних МОН транзисторах, 

виготовлених на ZMR КНІ плівці товщиною 150 нм з різним рівнем 

легування каналу. До певної температури в приладах з концентрацією 

легуючої домішки 21015 см-3 і 11016 см-3 величина температурного 

коефіцієнту порогової напруги dVTH/dT дорівнює 0.9 мВ/0С, що практично 



 172 

співпадає з очікуваною величиною для повністю збідненого КНІ МОН 

транзистора. Вище деякої критичної температури величина dVTH/dT для цих 

приладів збільшується. Це пояснюється наступним чином. Зі зростанням 

температури F зменшується (внаслідок збільшення ni), що призводить до 

зменшення ширини збіднення в стані сильної інверсії. Таким чином, при 

деякій критичній температурі, Тcrit, залежної від товщини і легування 

кремнієвої плівки, максимальна ширина збіднення Xd_max стає меншою, ніж 

tSi.eff, де tSi.eff є ефективна електрична товщина кремнієвої плівки (тобто, 

товщина кремнієвої плівки tSi мінус ширина нижньої області збіднення). Це 

означає перехід КНІ МОН транзистора до режиму часткового збіднення. При 

цьому температурна залежність його порогової напруги стає подібною до 

об’ємного приладу [4, 117]. Слід зазначити, що температура переходу до 

режиму часткового збіднення залежить не тільки від товщини і легування 

кремнієвої плівки, але і від заряду на нижній межі поділу плівка Si-SiO2.  

  

Рис. 4.5. Температурна залежність порогової напруги в n- і p-канальних ZMR 

КНІ МОН-транзисторах з товщиною Si плівки 150 нм і різною концентрацією 

легуючої домішки в каналі. (VD=100 мВ, Vgb=0, tof=80 нм) [35]. 

 

Прилади з більш високим легуванням каналу (21016 см-3) і тією ж 

величиною tSi виявляють сильнішу температурну залежність VTH у всьому 

дослідженому температурному діапазоні (Рис. 4.5), що пояснюється режимом 

часткового збіднення.  
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4.2. Високотемпературний струм витікання закритого стану КНІ 

МОН транзистора 

 

Збільшення струму стоку в закритому стані транзистора Ioff з ростом 

температури є головним чинником, що обмежує верхню робочу температуру 

в традиційних КМОН приладах на об’ємному Si. Значно нижчі струми 

закритого стану при підвищених температурах очікуються в тонкоплівкових 

КНІ приладах завдяки набагато меншим площам p-n переходів і виключенню 

дифузії носіїв з підкладки [4]. У даній роботі проведено детальне 

дослідження загальних закономірностей поведінки високотемпературного 

струму закритого стану КНІ МОН транзистора за допомогою моделювання і 

експериментальних даних і проаналізовано його залежність від параметрів 

приладу.  

 

4.2.1. Аналіз компонент струму стоку в закритому стані КНІ МОН 

транзистора 

У загальному випадку струм закритого стану КНІ МОН транзистора (Ioff) 

складається з двох компонент: струму генерації (Igen) в області збіднення 

зворотнозміщеного стокового p-n-переходу і дифузійного струму (Idiff), 

обумовленого дифузією носіїв з незбідненої частини кремнієвої плівки. 

Генераційний струм може бути виражено як: 
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деg - генераційний час життя, W- ширина затвора, інші символи мають їх 

звичайне значення. Дифузійний струм у n-канальному КНІ МОН транзисторі 

з інверсійним каналом можна представити у вигляді: 
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а в р-канальному транзисторі зі збагаченим каналом: 
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де Dn, Dp – коефіцієнти дифузії електронів і дірок; rn ,rp – рекомбінаційний 

час життя електронів та дірок, відповідно; (x,T) – розподіл потенціалу по 

товщині кремнієвої плівки у незбідненій частині плівки в закритому стані 

при даній температурі. В випадку транзисторів зі збагаченим каналом в 

закритому стані необхідно також враховувати генерацію в області збіднення 

під затвором. У даній роботі основну увагу приділено транзисторам з 

інверсійним каналом. 

 Слід підкреслити, що в загальному випадку відмінних від нуля напруг на 

затворі та підкладці, а також відмінних від нуля величин напруги плоских 

зон на верхній і нижній межі поділу Si-SiO2, загальна густина неосновних 

носіїв (на одиницю площі затвора), що обумовлює дифузійний струм, не 

може бути визначена традиційним наближенням (ni
2/NA)tSi, а визначається 

розподілом потенціалу по товщині плівки при відповідних умовах (інтеграл в 

рівнянні (4.6)). Далі буде показано, що при температурах вище 150-2000С ( в 

залежності від товщини кремнієвої плівки та напруги стоку) струм закритого 

стану обумовлено дифузійним механізмом. Тому загальні тенденції 

поведінки високотемпературного струму закритого стану у КНІ транзисторах 

можна зрозуміти за допомогою аналізу відповідного розподілу концентрації 

носіїв в кремнієвій плівці [34, 39].  

Дифузійна та генераційна компоненти можуть бути відокремлені двома 

способами, а саме, за допомогою вимірювань залежності струму закритого 

стану Ioff від напруги стоку VD або температури. Ідентифікація генераційної та 

дифузійної компонент за допомогою вимірювань ID(VD)-залежності базується 

на тому факті, що дифузійний струм насичується з VD, коли VD перевищує 

kT/q, згідно з виразом (див. (4.6)):  














 



Tk

Vq

diff

D

eII 10 ,                                           (4.8) 



 175 

тоді як генераційний струм зростає з VD пропорційно ширині генераційно-

активної області стоку Wg(VD): 
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На Рис. 4.6 показано експериментальну залежність Ioff від напруги стоку 

VD в n-канальному ZMR КНІ МОН-транзисторі при різних температурах 

(суцільна лінія), що ілюструє зміну домінуючого механізму струму закритого 

стану в КНІ МОН транзисторі з температурою. З Рис. 4.6(а) видно, що при 

Т=1000С в дослідженому КНІ МОН транзисторі струм закритого стану є 

обумовленим головним чином генерацією в збідненій області стокового 

переходу, тоді як при температурах вище 2000С дифузійний струм стає 

домінуючим (Рис. 4.6(б)), а при Т=3000С струм закритого стану транзистора 

майже повністю обумовлено дифузійним механізмом (Рис. 4.6(в)). 

Співвідношення між генераційною та дифузійною компонентами залежить 

від напруги стоку: чим нижче напруга стоку, тим більший є відносний вклад 

дифузійної компоненти [34, 39, 69].. 

 

Рис. 4.6. Залежності струму стоку закритого стану Ioff від напруги стоку 

VD, вимірювані в n-канальному ZMR КНІ МОН-транзисторі при різних 

температурах і нормовані на величину Ioff, вимірювану при VD=3 В. Штрихові 

лінії показують поведінку генераційної і дифузійної компоненти (tSi =150 нм, 

tof =80 нм, Vgf = -5 В, Vgb=0 В) [39]. 
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На Рис. 4.7 показано експериментальну температурну залежність струму 

закритого стану в n-канальних ZMR КНІ транзисторах з товщиною 

кремнієвої плівки 150 нм і 300 нм, отриману при VD=3 В. Можна бачити, що 

в транзисторі з товщиною плівки 150 нм  при Т1500С  струм закритого стану 

є пропорційним ni(T), що вказує на домінування дифузійного механізму. При 

Т>2000С струм закритого стану змінюється з температурою як ni
2(T), що 

свідчить про визначальну роль дифузійного механізму. В транзисторах з 

tSi=400 нм дифузійний струм стає домінуючим вже при Т=1000С. 

 

Рис. 4.7. Температурна залежність струму витоку закритого стану в n-

канальних ZMR КНІ МОН-транзисторах з товщиною кремнієвої плівки 150 

нм і 400 нм (VD=3 В, Vgb=0, NA=1016 см-3) [39]. 

 

4.2.2. Вплив товщини кремнієвої плівки на високотемпературний 

струм закритого стану КНІ МОН транзистора 

Експериментальні результати, наведені вище, переконливо свідчать, що 

при достатньо високих температурах  (Т>100-2000С в залежності від товщини 

плівки Si і величини VD) струм закритого стану в КНІ МОН транзисторах 

повністю визначається дифузійним механізмом. Згідно з (4.6) і (4.7) 

дифузійний струм у КНІ МОН транзисторі залежить від розподілу 

потенціалу та вільних носіїв, залежного від прикладених напруг і товщини 

плівки Si. Тому для кращого розуміння поведінки високотемпературного 
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струму закритого стану ми провели розрахунки  розподілу потенціалу та 

вільних носіїв по товщині плівки при різних напругах затвора та підкладки 

для різних параметрів структури КНІ. Це було здійснено шляхом рішення 

одновимірного рівняння Пуассона для КНІ МОН структури при відповідних 

граничних умовах за допомогою MATHCAD 11. 

На Рис. 4.8 приведено розподіли концентрації неосновних носіїв 

(електронів) в плівках КНІ різної товщини з концентрацією легуючої 

домішки NA=1016 см-3, отримані для n-канального КНІ МОН транзистора з 

інверсійним каналом, зміщеного в напрямку закритого стану при Т=3000С. 

Рис. 4.8(а) і Рис. 4.8(б) відповідають режимам однозатворного і симетричного 

двозатворного транзисторів. Горизонтальна штрихова лінія на Рис.4.8 

показує концентрацію неосновних носіїв у квазінейтральному Si з тим же 

самим легуванням. 

   

Рис. 4.8. Розподіл концентрації неосновних носіїв в плівках КНІ різної 

товщини в n-канальному КНІ МОН транзисторі з інверсійним каналом, 

зміщеному в напрямку закритого стану, отриманий класичним чисельним 

моделюваням для Т=3000С: (а) однозатворний режим; (в) двозатворний 

режим (NA=1x1016 cm-3). 

 

З Рис. 4.8 видно, що концентрація неосновних носіїв в кремнієвій плівці 

в КНІ МОН транзисторі в закритому стані є неоднорідною по товщині і 

суттєво залежить від товщини плівки. При цьому середня концентрація 
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неосновних носіїв в плівці є набагато нижчою, ніж ni
2/NA, тобто, ніж у 

квазінейтральному Si з цією ж самою концентрацією легуючої домішки, що 

обумовлено ефектом об’ємного збагачення. Зменшення товщини Si плівки 

призводить до зменшення середньої концентрації неосновних носіїв. 

Внаслідок цього сумарна кількість неосновних носіїв, інтегрована по товщині 

плівки, що визначає дифузійний струм, а, отже, і високотемпературний струм 

закритого стану, виявляє сильну нелінійну залежність від товщини Si плівки 

[34, 36, 39]. Загальна густина неосновних носіїв в відкритому та закритому 

стані транзистора в залежності від товщини плівки КНІ при T=3000С 

показана на Рис. 4.9(а). Суцільна та штрихова лінії на Рис. 4.9(а) 

відповідають двозатворному та однозатворному режиму, відповідно. 

 
                                     (а)                                                                          (б) 

Рис. 4.9. (а) Інтегральна густина неосновних носіїв (на одиницю площі 

затвора) в відкритому та закритому стані КНІ МОН транзистора в залежності 

від товщини плівки Si при T=3000С в двозатворному режимі (суцільна лінія) 

та однозатворному режимі (штрихова лінія). (б) Експериментальний 

(суцільна лінія) та розрахований з дифузійної моделі (штрихова лінія) 

високотемпературний струм витоку закритого стану ZMR КНІ транзистора в 

залежності від товщини кремнієвої плівки. 

 

В відкритому стані струм стоку (Ion) обумовлено головним чином 

поверхневим інверсійним каналом, в якому густина носіїв в випадку відносно 

товстих плівок КНІ фактично не залежить від товщини плівки. Струм 
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закритого стану при високих температурах визначається дифузійною 

компонентою, яка обумовлена середньою частиною плівки, де концентрація 

неосновних носіїв є дуже чутливою до товщини плівки. Таким чином, можна 

очікувати, що при високих температурах струм закритого стану КНІ 

транзистора, а також відношення струму відкритого стану до струму 

закритого стану (Ion /Ioff) сильно (нелінійно) залежать від товщини кремнієвої 

плівки [34, 36, 39, 69, 72]. Вимірювання, проведені на ZMR КНІ транзисторах 

з різною товщиною кремнієвої плівки, підтверджують цей висновок (Рис. 

4.9(б)). 

Рис. 4.9(а) демонструє переваги двозатворного режиму при високих 

температурах. Очевидно, що для заданих параметрів кремнієвої плівки 

мінімальний струм закритого стану Ioff та максимальне відношення струму 

відкритого стану к струму закритого стану (Ion/Ioff) можуть бути досягненні у 

двозатворному режимі. Наприклад, для tSi=100 нм при Т=3000С завдяки 

двозатворному режиму можна очікувати покращення відношення Ion/Ioff в 10 

разів (коефіцієнт 2 – завдяки присутності другого каналу в відкритому стані, 

і коефіцієнт 5 – завдяки зниженню дифузійного струму в закритому стані). 

Для транзисторів з більш тонкими плівками КНІ можна очікувати ще більше 

покращення високотемпературних характеристик в двозатворному  режимі 

[34, 39, 72]. Ці результати свідчать про значні переваги КНІ МОН приладів з 

ультратонкими шарами Si і двостороннім чи навкружним затвором для 

високотемпературних приладів. 

 

4.2.3. Вплив напруги зміщення підкладки на високотемпературний 

струм закритого стану КНІ МОН транзистора 

В однозатворному режимі можна зменшити загальну кількість 

неосновних носіїв а, отже і дифузійний струм закритого стану в КНІ 

транзисторі шляхом зміщення підкладки в сторону збагачення нижньої 

поверхні плівки Si основними носіями. Це ілюструється Рис. 4.10(а), де 

приведено розрахунковий розподіл концентрації неосновних носіїв по 
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товщині кремнієвої плівки в КНІ МОН транзисторі для різних величин Vgb, 

T=3000 С, при зміщенні верхнього затвора в напрямку закритого стану. В 

цьому випадку верхня поверхня плівки Si перебуває в стані сильного 

збагачення основними носіями. Зміщення підкладки в напрямку закритого 

стану призводить до зменшення концентрації неосновних носіїв (в даному 

випадку, електронів) в середній та нижній частинах плівки. Коли нижня 

поверхня досягає стану сильного збагачення, подальше зміщення підкладки 

помітно не змінює розподіл носіїв. Коли обидві поверхні плівки Si є сильно 

збагаченими, в транзисторі з інверсійним каналом спостерігається 

мінімальний високотемпературний струм закритого стану [34, 36, 39]. 

    

Рис. 4.10. (а) Розподіл концентрації неосновних носіїв в плівці КНІ зі 

збагаченою верхньою поверхнею, розрахований для різних від’ємних 

величин напруги на підкладці і Т=3000С (tSi =150 нм, tof =80 нм, tob =1000 нм, 

NA=21015 см-3, Vgf = -5 В). (б) Високотемпературний (Т=2000С) струм стоку 

закритого стану КНІ МОН транзистора, нормований на ширину каналу, 

(Ioff/W) в залежності від напруги підкладки: суцільна лінія – експериментальні 

дані; штрихова лінія - дифузійна модель (tSi =150 нм, tof =80 нм, tob =1000 нм, 

NA=1016 см-3, Vgf = -1 В, VD=0.1 В) [34]. 

 

На Рис. 4.10(б) показано експериментально виміряний в n-канальному 

ZMR КНІ МОН транзисторі і розрахований з дифузійної моделі струм 

закритого стану в залежності від напруги підкладки при Т=2000С. Як і 
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очікувалося, зміщення підкладки в напрямку закритого стану призводить до 

пониження високотемпературного струму закритого стану з подальшим 

насиченням. Цей ефект пояснюється зменшенням загальної кількості 

неосновних носіїв, що дають внесок в дифузійний струм. 

 

4.2.4. Порівняння високотемпературного струму витікання в 

закритому стані в КНІ МОН транзисторах з інверсійним і збагаченим 

каналом 

Основна різниця між закритим станом в КНІ транзисторі з інверсійним 

та збагаченим каналом полягає в тому, що в останньому існує збіднена 

область під затвором, що дає додатковий внесок в генераційний струм стоку. 

Ця компонента домінує при кімнатній та помірних температурах. Однак, при 

достатньо високих температурах струм закритого стану в транзисторах зі 

збагаченим каналом також виявляє температурну залежність пропорційну 

ni
2(T), що дозволяє припустити дифузійний механізм [116]. Однак, в випадку 

транзисторів зі збагаченим каналом температурна залежність дифузійного 

струму Idiff  ni
2(T) не є такою очевидною, як в випадку транзисторів з 

інверсійним каналом, оскільки в КНІ транзисторах зі збагаченим каналом 

дифузійний струм є обумовленим основними носіями (див. рівняння (4.7)). 

Причина температурної залежності Idiff  ni
2(T) в КНІ МОН транзисторах зі 

збагаченим каналом пояснюється Рис.4.11 і Рис. 4.12.  

На Рис. 4.11 показано класичні розподіли потенціалу і концентрації 

неосновних носіїв (електронів) в плівці КНІ p-типу провідності при різних 

температурах, коли обидві поверхні плівки зміщені в стан сильного 

збагачення, що відповідає закритому стану n+-p-n+ КНІ МОН транзистора. На 

Рис. 4.12 приведено розподіли потенціалу і концентрації основних носіїв 

(дірок) в плівці з тими ж параметрами і при тих же температурах, але коли 

обидві поверхні зміщені в стан сильної інверсії, що відповідає закритому 

стану p+-p-p+ КНІ МОН транзистора. Вищезазначені умови забезпечують 

мінімальний струм закритого стану в транзисторах з інверсійним і 
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збагаченим каналами, відповідно. Ці умови реалізуються, коли обидва 

затвора зміщені в напрямку закритого стану.  

  

Рис. 4.11. Розподіл потенціалу (а) та концентрації неосновних носіїв (б) 

по товщині Si плівки в сильно збагаченій плівці КНІ при різних 

температурах, що відповідає мінімальному струму закритого стану в n+-p-n+ 

КНІ МОН транзисторі з інверсійним каналом (tSi=150 нм, NA=1x1016 cм-3). 

  

Рис. 4.12. Розподіл потенціалу (а) та концентрації основних носіїв (б) по 

товщині Si плівки в сильно інвертованій плівці КНІ при різних температурах, 

що відповідає мінімальному струму закритого стану в p+-p-p+ КНІ МОН 

транзисторі зі збагаченим каналом (tSi=150 нм, NA=1x1016 cм-3). 

 

Можна бачити, що розподіли неосновних носіїв на Рис. 4.11(б) і основних 

носіїв на Рис. 4.12(б) однакові. Крім того, в обох випадках концентрація 

носіїв і загальна кількість носіїв (інтегрована по товщині плівки) змінюється 
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з температурою як ni
2. Така температурна залежність для основних носіїв 

пояснюється тим, що в наданих умовах кремнієва плівка інвертована, і не є 

нейтральною. В цьому випадку температурна залежність концентрації 

основних носіїв обумовлена температурною залежністю потенціалу сильної 

інверсії (Рис. 4.12(а)). Таким чином, при достатньо високих температурах і 

малих напругах стоку, коли дифузійний механізм є домінуючим, слід 

очікувати подібність поведінки струму закритого стану в КНІ МОН 

транзисторах з інверсійним і збагаченим каналами [34, 39, 69, 72]. 

 

4.2.5. Вплив якості кремнієвої плівки на високотемпературний 

струм закритого стану КНІ МОН транзистора 

Вважається, що струм витікання закритого стану МОН транзистора є 

дуже чутливим до дефектності матеріалу і меж поділу. Дійсно, генераційний 

струм є зворотно пропорційним генераційному часу життя (1/g). З іншого 

боку дифузійний струм є пропорційним (1/rn)
1/2. Таким чином, можна 

очікувати, що вплив якості плівки Si на струм витоку закритого стану буде 

більш вираженим при кімнатній і помірних температурах, коли домінує 

генераційний струм, ніж при високих температурах, коли домінує 

дифузійний струм. Крім того, можна очікувати, що в відносно коротко-

канальних приладах, в яких довжина каналу є меншою, ніж довжина дифузії 

неосновних носіїв, LLn  L Dn n rn  , дифузійний струм, а отже і 

високотемпературний струм витікання закритого стану не залежать від rn чи 

Ln. Це дозволяє прогнозувати високотемпературні характеристики коротко-

канальних приладів без необхідності знання параметрів (часу життя чи 

дифузійної довжини), залежних від якості КНІ матеріалу [34, 39].  

З викладеного вище можна зробити висновок, що ключовим 

параметром, який визначає струм закритого стану в КНІ МОН транзисторах 

при високих температурах є товщина кремнієвої плівки.  
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4.3. Високотемпературний підпороговий нахил КНІ МОН 

транзистора 

  Даний розділ присвячено аналізу фізичних причин, що призводять до 

деградації підпорогових характеристик КНІ МОН транзистора з ростом 

температури, і вдосконаленню моделі зворотного підпорогового нахилу при 

високих температурах.  

 

4.3.1. Класична модель підпорогового нахилу   

Роботу МОН транзистора в підпороговій області (області слабкої 

інверсії) прийнято характеризувати зворотним підпороговим нахилом S, що 

визначається як зміна напруги на затворі Vg, необхідна для зміни струму 

стоку ID на порядок величини, що може бути записано як: 
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де Vg – напруга на (верхньому) затворі, ID – струм стоку, s – потенціал на 

(верхній) поверхні. Застосування моделі зарядових шарів, в якій ширина 

інверсійного шару вважається рівною відстані від поверхні, де потенціал 

зменшується на величину  kT/q [118], дає: 
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Член sg ddV / , що відображає зв’язок між напругою (фронтального) затвора 

та (фронтальним) поверхневим потенціалом виражається як: 
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де Cox – ємність окису (верхнього) затвора, C dQ ds s s /   – ефективна 

ємність підкладки (ємність між верхнім інверсійним каналом та нижнім 

електродом). Підстановка (4.11) і (4.12) у (4.10) дає класичний вираз [4,118, 

280]: 
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В класичній теорії МОН транзисторів в підпороговій області Cs виражається 

за допомогою приближення збіднення, що дає для об’ємного чи 

товстоплівкого (тобто, частково збідненого) КНІ транзистора max_/ dSis WC  , 

де Wd max – максимальна ширина області збіднення.  

В тонкоплівковому повністю збідненому КНІ транзисторі в випадку 

збагачення нижньої поверхні плівки Cs прирівнюється ємності збідненої 

кремнієвої плівки Cs=CSi=Si/tSi. В випадку збідненої кремнієвої плівки зі 

збідненою нижньою поверхнею Cs вважається рівною ємності послідовного 

з’єднаних ємностей кремнієвої плівки CSi і нижнього окису Cob: 

)/()( obSiobSis CCCCC   [4, 115, 280]. Це означає, що відповідно 

класичної теорії в повністю збідненому КНІ транзисторі Cs, а, отже, і 

sfgf ddV /  не залежать від температури. Таким чином, класичний вираз (4.13) 

передбачає нелінійну температурну залежність для S в об’ємному чи частково 

збідненому КНІ транзисторі (завдяки зменшенню Wd max з температурою), і 

лінійну залежність для тонкоплівкових повністю збіднених КНІ приладів [4, 

280].  

Однак експериментальні дослідження показують, що при достатньо 

високих температурах (>150-2000C) тонкоплівкові повністю збіднені КНІ 

прилади, незалежно від їх технології (ZMR, SIMOX або UNIBOND), також 

виявляють нелінійну залежність підпорогового нахилу від температури [39, 

41, 71, 73, 74, 281, 282]. Походження цього ефекту до виконання цієї роботи 

не було з’ясовано. Зазвичай він приписувався збільшенню генераційного 

струму в підпороговій області з температурою або труднощам точного 

вимірювання струму стоку при значному зростанні струму витікання [281, 

282]. У даній роботі за допомогою чисельного моделювання показано, що при 

високих температурах (Т>1500 C) класична загально прийнята модель 

підпорогового нахилу в МОН-транзисторах, яка базується на використанні 
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наближення збіднення та моделі зарядових шарів, не є правомірною як в 

об’ємних Si і товстоплівкових частково збіднених КНІ приладах, так і в 

тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МОН приладах [39, 41, 73, 74].  

 

4.3.2. Аналіз результатів чисельного моделювання і вивід нової 

моделі підпорогового нахилу 

Для того, щоб оцінити правомірність застосування наближення 

збіднення та моделі зарядових шарів при умовах високих температур, було 

проведено чисельне моделювання компонент поверхневого заряду в 

залежності від напруги затвора і поверхневого потенціалу при різних 

температурах як для об’ємних чи електрично товстих (частково збіднених) 

КНІ приладів, так і тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МОН приладів.    

Об’ємний чи частково збіднений КНІ МОН транзистор. На Рис.4.13 

приведено класичний графік залежності густини поверхневого заряду від 

поверхневого потенціалу в МОН структурі на об`ємному Si або КНІ МОН 

структурі з електрично товстою (частково збідненою) кремнієвою плівкою, 

розрахований для Т=270С (Рис.4.13(а)) і Т=3000С (Рис.4.13(б)). Штрихова 

лінія показує заряд збідненого шару sASisdepl qNQ  2)(   і заряд 

неосновних носіїв (електронів) Qn. Можна бачити, що при Т=270С в 

підпороговій області, або області слабкої інверсії (тобто, де Fsf2F) 

загальна густина поверхневого заряду повністю обумовлена зарядом 

збідненого шару: )()( sdeplstot QQ   , тоді як вклад заряду неосновних носіїв 

стає важливим тільки в області сильної інверсії, що підтверджує 

справедливість наближення збіднення при даній температурі. Однак, при 

Т=3000С в області слабкої інверсії вклад заряду неосновних носіїв 

(електронів) Qn стає істотним, і тому )()( sdeplstot QQ   . Це означає, що 

наближення збіднення при цій температурі не є справедливим; при цьому 

ефективна ємність підкладки stottots ddQC /_   в підпороговій області є 
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вищою, ніж ємність заряду збіднення sdepldepl ddQC / . Згідно з 

рівнянням (4.13) це повинно призводити до збільшення S, додаткового до 

очікуваного внаслідок зменшення Wd max. 

 

Рис. 4.13. Залежність густини поверхневого заряду від поверхневого 

потенціалу (суцільна лінія) в МОН-структурі на об`ємному Si або КНІ МОН-

структурі з електрично товстою плівкою Si: (а) при  T=270C і (б) при 

T=3000C. Штрихові лінії показують заряд області збіднення Qdepl і заряд 

неосновних носіїв Qn (NA=1x1016 cм-3, tox=30 нм) [39]. 

 

Детальний аналіз функції Qn(s) показує, що при T=3000C 

спостерігаються відхилення від експоненційної залежності Qnexp(qs/kT) і 

моделі зарядових шарів. Причиною є зниження поверхневого електричного 

поля в підпороговій області (області слабкої інверсії) внаслідок зниження F 

з температурою, що призводить до розширення інверсійного каналу і 

порушення моделі зарядових шарів. Це може бути враховано введенням у 

рівняння (4.13) коригуючого коефіцієнту   1
)/ln()/(


 sn dQdqkT  . Таким 

чином, вираз для зворотного підпорогового нахилу при високих 

температурах може бути записано як [39, 41]: 
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де  - коригуючий коефіцієнт, що враховує ефект зниження поверхневого 

електричного поля в області слабкої інверсії з температурою (в випадку 

об’ємного прибору при T=3000C  становить приблизно 1.11.3 в залежності 

від концентрації легуючої домішки), Cs_ tot - загальна поверхнева ємність, що 

включає вклад вільних носіїв заряду і перевищує ємність області збіднення. 

Температурна залежність S в об`ємному чи частково збідненому КНІ МОН 

транзисторі, розрахована з врахуванням вказаних ефектів, зображена на 

Рис.4.14. Для порівняння на тому ж рисунку показано залежність S(T), 

розраховану за класичною теорією. З Рис.4.14. видно, що застосування в 

об’ємних чи частково збіднених КНІ МОН транзисторах загально прийнятої 

моделі зворотного підпорогового нахилу, що базується на наближенні 

збіднення та моделі зарядових шарів, при високих температурах (150-3000С) 

призводить до значної помилки. 

 

Рис.4.14. Температурна залежність S в об`ємному чи частково 

збідненому КНІ МОН транзисторі з різною концентрацією домішок: штрих-

пунктирні лінії - класична модель, що базується на наближенні збіднення та 

моделі зарядових шарів; штрихові лінії - з врахуванням ємності вільних 

носіїв; суцільні лінії і символи - з врахуванням ємності вільних носіїв і 

поширення інверсійного шару. 
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 Тонкоплівковий повністю збіднений КНІ МОН транзистор. На 

Рис.4.15. показано компоненти поверхневого заряду в залежності від 

поверхневого потенціалу в КНІ МОН структурі з електрично тонкою (тобто, 

повністю збіднюваною по класичному визначенню) кремнієвою плівкою зі 

збідненою нижньою поверхнею, отримані інтегруванням по товщині Si 

плівки при Т=270С і Т=3000С. Як видно з Рис. 4.15, при Т=270C в області 

слабкої інверсії Qtot повністю визначається зарядом іонізованих домішок, 

тобто, Qtot=Qdepl=qNAtSi, що свідчить про справедливість наближення 

збіднення. Однак, при Т=3000 C внаслідок зростання вкладу заряду вільних 

носіїв Qn, Qp наближення збіднення стає неправомірним, тобто, Qtot qNAtSi, і 

Cs_tot Si/tSi.  

 

Рис.4.15. Компоненти поверхневого заряду в електрично тонкій 

кремнієвій плівці КНІ МОН транзистора зі збідненою нижньою поверхнею 

(tSi=150 нм, NA=1x1016cm-3, Vgb=0) як функція потенціалу на верхній поверхні 

Si плівки при Т=270С (а) і T=3000C (б) [39]. 

 

Таким чином, при високих температурах ефективна ємність підкладки в 

КНІ приладах з електрично тонкою кремнієвою плівкою є вищою, ніж 

ємність збіднення, і при достатньо високих температурах навіть перевищує 

ємність збіднення в об’ємних чи частково збіднених КНІ приладах [39, 41]. 

Цей ефект ілюструється Рис. 4.16 (а), де показано температурну залежність 

ефективної ємності підкладки Cseff=dQtot/dsf, отриману при sf=(3/2)F за 
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допомогою чисельного моделювання і наближення збіднення для частково і 

повністю збіднених КНІ транзисторів. З Рис. 4.16 (а) можна бачити, що 

величина Cseff в повністю збіднених КНІ приладах, отримана чисельним 

моделюванням з врахуванням вільних носіїв, перевищує ємність збіднення 

повністю збідненого КНІ транзистора і навіть перевищує ємність збіднення в 

об’ємних чи частково збіднених КНІ приладах з тією ж концентрацією 

легуючої домішки.  

  

   Рис.4.16. (а) Температурна залежність ефективної ємності підкладки 

Cseff=dQtot/dsf, розрахована при sf=(3/2)F для двох величин концентрації 

легуючої домішки: 1,2 - з врахуванням вільних носіїв; 3,4 - наближення 

збіднення в КНІ транзисторі з електрично товстою (частково збідненою) 

плівкою Si; 5 - наближення збіднення в КНІ транзисторі з електрично тонкою 

(повністю збідненою) плівкою Si. (б) Температурна залежність коригуючого 

коефіцієнта , що враховує зниження електричного поля та поширення 

інверсійного шару в області слабкої інверсії з температурою в повністю 

збідненому КНІ МОН транзисторі зі збідненою нижньою поверхнею (tSi=150 

нм, tof=80 нм, tob=1000 нм, Vgb=0В).  

 

 На Рис. 4.16(б) показано коригуючий коефіцієнт , що враховує 

зниження електричного поля та поширення інверсійного шару в області 

слабкої інверсії з температурою, отриманий з результатів чисельного 

моделювання для повністю збідненого КНІ транзистора зі збідненою 
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нижньою поверхнею. Слід відзначити, що для однакових температур  вище 

для повністю збіднених КНІ транзисторів, ніж для об’ємних чи частково 

збіднених КНІ приладів з однаковим легуванням каналу внаслідок нижчого 

поверхневого електричного поля в повністю збіднених КНІ приладах. 

Підстановка отриманих величини Cseff та  в (4.14) дає температурну 

залежність підпорогового нахилу S(T), яка також може бути безпосередньо 

отримана з розрахованої залежності Qn(Vgf). 

На Рис. 4.17 зображено експериментальну та розрахункову 

температурну залежність зворотного підпорогового нахилу S(T) в n+-p-n+ 

UNIBOND КНІ транзисторах з двома різними концентраціями легуючої 

домішки. Відповідні залежності S(T), очікувані з класичної моделі для 

повністю збіднених КНІ МОН транзисторів, зображено штриховими лініями.  

 

Рис. 4.17. Експериментальна та розрахункова температурна залежність 

зворотного підпорогового нахилу S в UNIBOND КНІ МОН транзисторі з 

легованою та нелегованою кремнієвою плівкою (tof=30 нм, tob=380 нм,  W =20 

мкм, L=20 мкм, VD=0.05 В, Vgb=0 В). 

 

Можна бачити, що експериментальний зворотний підпороговий нахил 

виявляє лінійну температурну залежність тільки при T1500C і швидко 

зростає з подальшим зростанням температури, хоча по класичному 



 192 

визначенню досліджені прилади з NA=21015 см-3 залишаються повністю 

збідненими в усьому температурному діапазоні вимірювань. Результати, 

отримані за допомогою нової моделі з врахуванням внеску вільних носіїв та 

ефекту поширення інверсійного шару в області слабкої інверсії з 

температурою, добре узгоджуються з експериментальними результатами в 

усьому дослідженому діапазоні температур. Слід зазначити, що у 

проведеному моделювання генераційний струм не враховувався. Таким 

чином, нелінійне зростання зворотного підпорогового нахилу в 

тонкоплівкових КНІ МОН приладах є властивістю підпорогового 

дифузійного струму. Це зростання обумовлено зростанням ефективної 

ємності підкладки (або dVgf /dsf) внаслідок зростання концентрації вільних 

носіїв з температурою та пониження поверхневого електричного поля в 

області слабкої інверсії, що призводить до зростання dsf /dID. 

 

4.4. Висновки до розділу 4 

 

1. Аналіз експериментальних результатів, отриманих на КНІ МОН 

транзисторах, виготовлених на різних КНІ підкладках (ZMR, SIMOX, 

UNIBOND), показує, що незалежно від технології виготовлення, КНІ МОН 

транзистори виявляють однакові тенденції зі збільшенням температури, а 

саме: зменшення порогової напруги, зниження крутизни, значне збільшення 

струму закритого стану, а також збільшення зворотного підпороговогу 

нахилу. Деградація електричних характеристик з температурою в частково 

збіднених КНІ МОН транзисторах є більш вираженою, ніж в повністю 

збіднених КНІ транзисторах, що в цілому узгоджується з теоретичними 

прогнозуваннями. 

2. За допомогою аналізу експериментальних результатів доведено, що 

при високих температурах (Т>100-2000С в залежності від товщини плівки Si 

та напруги стоку) струм закритого стану в КНІ МОН транзисторах є 

обумовленим дифузійним механізмом. Розроблено дифузійну модель 
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високотемпературного струму закритого стану КНІ МОН транзисторів, що 

базується на врахуванні розподілу потенціалу та вільних носіїв у кремнієвій 

плівці в закритому стані транзистора. Ця модель прогнозує сильну нелінійну 

залежність високотемпературного струму закритого стану в КНІ МОН 

транзисторах від товщини плівки КНІ. Показано, що значне пониження 

високотемпературного струму закритого стану може бути отримано шляхом 

використання надтонких Si плівок і застосування двостороннього чи 

навкружного затворів завдяки ефекту об’ємного збагачення (у випадку МОН 

транзисторів з інверсійним каналом), чи об’ємної інверсії (у випадку МОН 

транзисторів зі збагаченим каналом).  

3. За допомогою чисельного моделювання показано, що при високих 

температурах (>100-1500С) загально прийнята модель підпорогового нахилу 

в МОН транзисторах, що базується на використанні наближення збіднення та 

моделі зарядових шарів, не є правомірною. Збільшення концентрації вільних 

носіїв з температурою призводить до збільшення ефективної ємності 

підкладки порівняно з величиною, прогнозованою з наближення збіднення. 

Інша причина пов’язана з пониженням поверхневого електричного поля і 

поширенням інверсійного шару в області слабкої інверсії з температурою, що 

призводить до порушення моделі зарядових шарів. Ігнорування цих ефектів 

призводить до значної помилки в прогнозуванні високотемпературних 

підпорогових характеристик як об’ємних і товстоплівкових (“частково 

збіднених”) КНІ МОН приладів, так і тонкоплівкових (“повністю збіднених”) 

КНІ МОН приладів. Вдосконалена модель, яка враховує ці ефекти, дозволяє 

пояснити експериментальну нелінійну температурну залежність 

підпорогового нахилу, що спостерігається в тонкоплівкових (“повністю 

збіднених”) КНІ МОН транзисторах в області високих температур. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КНІ МДН СТРУКТУР  

З УЛЬТРАТОНКОЮ КРЕМНІЄВОЮ ПЛІВКОЮ 

 

КНІ МДН структури з ультратонким шаром кремнію (з tSi<20-30 нм) 

становлять надзвичайно великий науковий і практичний інтерес, оскільки 

вони є дуже привабливими для створення КМОН приладів з нанорозмірними 

елементами завдяки ефективному пригніченню короткоканальних ефектів [7, 

11-14, 123-126], а також різноманітних наноелектронних пристроїв, 

заснованих на застосуванні квантово-розмірних ефектів, таких як 

одноелектроний транзистор, вертикальний і горизонтальний тунельний 

транзистор та ін. [4, 23-25, 283]. З іншого боку, вони є зручним об’єктом для 

вивчення впливу ефектів квантування, викликаного розмірними ефектами чи 

електричним полем, завдяки можливості незалежного керування 

електронним газом в плівці КНІ як з боку поверхні, так і з боку підкладки 

[284]. Особливий інтерес становлять КНІ МДН структури з ультратонкою 

плівкою Si і ультратонким прихованим окисом, оскільки ультратонкий 

прихований окисел забезпечує додаткове покращення короткоканальних 

характеристик КНІ МДН транзисторів [11, 123]. Іншим перспективним 

застосуванням таких структур є створення ультра-низьковольтних МОН 

приладів і КМОН інтегральних схем з пороговою напругою, керованою 

зміщенням підкладки [211, 285, 286]. 

В даному розділі приведено результати дослідження особливостей 

ефекту електростатичного (зарядового) зв’язку меж поділу плівка 

Si/діелектрик в КНІ МДН структурах з ультратонкою Si плівкою і 

ультратонкими затворними діелектриками, а також розроблену для таких 

структур відповідну аналітичну модель. Далі приведено результати 

експериментального дослідження ефективної рухливості в КНІ МДН 

структурах з ультратонкими шарами Si і high-k затворним діелектриком, з 

товстим і ультратонким прихованим окисом. Особливу увагу приділено 
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поведінці ефективної рухливості при переміщенні провідного каналу від 

верхньої до нижньої межі поділу плівка Si/діелектрик, що реалізовано за 

допомогою прикладення напруги до підкладки. В останній частині приведено 

результати дослідження впливу зміщення підкладки на тунельний струм 

затворного діелектрика. Результати, представлені в даному розділі, 

опубліковані в роботах [54, 56, 60, 65, 84-85, 89]. 

 

5.1. Опис експериментальних зразків 

Всі експериментальні результати, приведені у даному розділі, були 

отримані на n-канальних КНІ МДН транзисторах, виготовлених в 

інноваційному центрі CEA-LETI1 (Гренобль, Франція) на UNIBOND (100) 

КНІ пластинах з двома товщинами прихованого окису (145 нм і 11.5 нм). 

Кремнієва плівка в області каналу дорівнювала 11 нм. Транзистори мали 

потовщені області стоку і витоку, застосовані з метою зниження 

послідовного опору. Досліджені зразки мали нелегований канал з 

концентрацією залишкових акцепторних домішок NA1015 см-3. Затворна 

структура складалась з HfO2 затворного діелектрика з еквівалентною 

товщиною окису кремнію EOT=1.75 нм, отриманого атомно-пошаровим 

нанесенням, і TiN електрода, отриманого методом хімічного осадження 

металoорганічних сполук з газової фази (MOCVD – metal-organic-chemical-

vapour-deposition). Для виключення короткоканальних ефектів і мінімізації 

ефектів паразитного послідовного опору у даній роботі застосовувалися 

прилади з дуже великою довжиною каналу (L=10-20 мкм). Всі вимірювання 

проводилися при кімнатній температурі. Вимірювання вольт-фарадних (C-V) 

характеристик проводилися на LCR вимірювачі Agilent 4284A. Вимірювання 

                                                 
1 CEA-LETI – лабораторія електроніки і інформаційних технологій при 

Комісаріаті по атомній і альтернативним джерелам енергії (LETI – фр. 

Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information; CEA – 

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), Гренобль, 

Франція. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique_et_aux_%C3%A9nergies_alternatives
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вольт- амперних (I-V) характеристик проводилися за допомогою аналізатора 

параметрів напівпровідників Agilent 4156.  

 

5.2. Особливості зарядового зв’язку меж поділу в КНІ МДН 

структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою  

Як зазначалось у розділі 1.4.2, ефект зарядового (електростатичного) 

зв'язку між верхньою і нижньою межами поділу плівка Si/діелектрик є 

фундаментальною фізичною властивістю будь-якої повністю збідненої КНІ 

МДН структури [4, 5]. Цей ефект є обумовленим тим, що в повністю 

збідненій КНІ МДН структурі поверхневі потенціали на верхній і нижній 

поверхнях кремнієвої плівки не є незалежними, а є взаємопов’язаними і 

визначаються зарядами, індукованими як затвором, так і підкладкою. 

Внаслідок цього електричні характеристики на одній межі поділу залежать 

від заряду на протилежній межі поділу і напруги на протилежному затворі. 

Цей ефект значно впливає на електричні характеристики тонкоплівкових 

структур напівпровідника на ізоляторі і приладів на їх основі [4, 5]. Він 

широко застосовується в діагностиці КНІ структур, зокрема, для визначення 

товщини кремнієвої плівки і товщини прихованого окису [5, 32-33, 287]. 

Крім того, цей ефект лежить в основі КМОН ІС з динамічно регульованою 

пороговою напругою (“back-gate-controlled schemes”) [211, 285, 286]. Тому 

детальне знання і глибоке розуміння поведінки зарядового зв’язку в КНІ 

МДН транзисторних структурах, а також наявність адекватної фізичної 

моделі є дуже важливими. 

Класична модель Ліма-Фоссума. Традиційно електростатичний 

зарядовий зв'язок меж поділу в структурах КНІ характеризують залежністю 

порогової напруги на одному затворі від напруги на протилежному затворі, 

що зазвичай описується класичною ємнісною моделлю Ліма-Фосума [4, 205]. 

Відповідно до цієї моделі порогова напруга КНІ МОН транзистора 

змінюється лінійно з напругою на протилежному затворі при збідненому 

стані протилежної поверхні кремнієвої плівки (тобто, коли поверхневий 
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потенціал на протилежній поверхні задовольняє умовам: 0<s<2F, де s – 

поверхневий потенціал; F – потенціал Фермі) і насичується при досягненні 

на протилежній поверхні стану сильного збагачення (s=0) чи сильної 

інверсії (s=2F) (див. розділ 1.4.2) [4, 205]. Згідно з моделлю Ліма-Фоссума 

нахил лінійної області залежності порогової напруги верхнього затвора VTHf 

від напруги нижнього затвора Vgb визначається ємностями кремнієвої плівки 

CSi і верхнього і нижнього затворних діелектриків, Cof і Cob, і описується 

виразом  [4, 5]: 

          
)( obSiof

obSi

gb

THf

CCC

CC

dV

dV


 .                                                (5.1) 

При цьому загальний діапазон лінійного змінення VTHf з Vgb згідно з моделлю 

Ліма-Фоссума дорівнює  2F(CSi/Cof). Схематичне зображення залежності 

порогової напруги верхнього затвора VTH.f від напруги нижнього затвора Vgb 

(фронтальної характеристики зарядового зв’язку) в n-канальному повністю 

збідненому КНІ МОН транзисторі, очікуваної з моделі Ліма-Фоссума, 

представлено на Рис.5.1. 

Відхилення від моделі Ліма-Фоссума в КНІ МОН транзисторах з 

ультратонкою кремнієвою плівкою. Модель Ліма-Фоссума успішно 

використовувалася протягом тривалого часу і використовується до сьогодні, 

оскільки вона дає прості і компактні вирази для порогової напруги КНІ 

транзистора в залежності від напруги зміщення протилежного затвора і 

структурних параметрів. Однак, в деяких роботах визначалось, що в випадку 

КНІ структур з надтонкими шарами кремнію (з tSi<20 нм) на ізоляторі 

поведінка зарядового зв’язку помітно відрізняється від класичної моделі 

Ліма-Фосума [56, 206, 207, 288]. Такими відхиленнями є збільшений нахил 

[56, 206, 288] і відсутність насичення експериментальних VTHf(Vgb)-

характеристик [207]. Ці відхилення пояснювалися як електростатичними 

[206], так і квантово-механічними ефектами [288, 289]. Однак, до 

теперішнього часу відсутнє чітке розуміння особливостей поведінки 

зарядового зв’язку меж поділу в КНІ МОН структурах з ультратонкою 
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кремнієвою плівкою. Таким чином, метою даної роботи було отримання 

чіткого і повного розуміння особливостей зарядового зв’язку меж поділу в 

КНІ МДН структурах з ультратонкими слабо легованими шарами Si, а також 

створення відповідної аналітичної моделі. 

(а) 

 

 (б) 

 
Рис.5.1. (а) Схематичне зображення тонкоплівкового КНІ МОН 

транзистора. (б) Схематичне зображення залежності порогової напруги 

верхнього затвора Vth.f від напруги нижнього затвора Vgb в n-канальному 

повністю збідненому КНІ МОН транзисторі в моделі Ліма-Фоссума [205]. 

 

5.2.1. Аналіз експериментальних даних і результатів моделювання 

 Для з’ясування  особливостей зарядового зв’язку меж поділу в КНІ МДН 

структурах з ультратонкими плівками Si і їх фізичного походження було 

використано 1-D  чисельне моделювання густини інверсійних носіїв Ninv на 

одиницю площі затвора в залежності від напруги верхнього затвора Vgf при 

різних величинах напруги підкладки (нижнього затвора), проведене як в 

класичному, так і квантово-механічному наближеннях за допомогою 

програми “Schred” [258], що базується на спільному розв’язанні рівнянь 

Пуассона і Шредінгера. Результати чисельного моделювання порівнювалися 

з експериментальними даними і моделлю Ліма-Фоссума.  Моделювання було 

виконано для наступних параметрів структури: товщина кремнієвої плівки 

tSi=5 нм, 11 нм і 20 нм, концентрація легуючої домішки NA=1015 cм-3, товщина 

затворного окису tof=1.75 нм, і товщина прихованого окису tob=11.5 і 145 нм.  
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Пи моделюванні для простоти передбачалися два металоподібних “mid-gap” 

затворних електрода (тобто такі, що забезпечують положення рівня Фермі в  

середині забороненої зони Si). Всі моделювання виконані для T=300 K.  

 Визначення порогової напруги. Добре відомо, що в новітніх КНІ МОН 

транзисторах з ультратонкими чи high-k затворними діелектриками і слабо 

легованою чи нелегованою кремнієвою плівкою класичний критерій 

порогової напруги, а саме – досягнення критичного поверхневого потенціалу, 

що дорівнює двом об’ємним потенціалам Фермі, є неприйнятним [244-246, 

248]. Як зазначалося в розділі 2.1, серед різних критеріїв VTH, запропонованих 

для таких транзисторів, найбільш відповідним вважається максимум другої 

похідної інверсійного заряду по напрузі затвора [248]. Цей критерій 

відповідає точці перегину в швидкості зростання інверсійного заряду з 

напругою затвора. Він не потребує припущення лінійного змінення 

інверсійного заряду при Vg > VTH. Завдяки цьому цей критерій є фізично 

прийнятним в новітніх КНІ МОН транзисторах з ультратонкими затворними 

діелектриками і/чи слабо легованими (нелегованими) кремнієвими плівками, 

які характеризуються дуже повільним переходом між режимами слабкої і 

сильної інверсії. Тому у даній роботі порогова напруга VTH визначалась як 

напруга затвора, при якій d2Ninv/dVgf
2 виявляє максимум (де Ninv – інтегральна 

густина носіїв в кремнієвій плівці на одиницю площі затвора). 

Як зазначалося в розділі 2, найбільш поширеним методом визначення 

VTH, що базується на критерії максимуму другої похідної інверсійного заряду, 

є метод похідної крутизни чи другої похідної струму стоку, dgm/dVgd2ID/dVg
2 

[252]. Однак, як було показано в розділі 2, цей метод є досить чутливим до 

змінення рухливості з напругою затвора [57, 86].  Оскільки рухливість в КНІ 

МОН структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою сильно змінюється з 

напругою як верхнього, так і нижнього затворів [54, 56], застосування методу 

похідної крутизни призводить до значного спотворення отримуваних 

характеристик електростатичного зв’язку меж поділу [65]. З цієї причини для 

аналізу електростатичного зв’язку меж поділу і порівняння з результатами 



 200 

моделювання використовувалися експериментальні дані, отримані методом 

похідної ємності, що є нечутливим до ефектів Vg-залежної рухливості і 

послідовного опору. 

5.2.1.1. Експериментальне визначення характеристик зарядового 

зв’язку меж поділу за допомогою аналізу Cgc(Vgf)–характеристик і їх 

похідних, отриманих при різних зміщеннях підкладки. Характеристики 

зарядового зв’язку меж поділу були отримані за допомогою вимірювань 

ємності між верхнім затвором і каналом Cgc в залежності від напруги на 

верхньому затворі при різних напругах підкладки (нижнього затвора), як 

описано в [56, 60]. Порогова напруга визначалась з положення максимуму 

dCgc/dVgf при різних величинах Vgb. Процедура, що використовувалась для 

визначення характеристик зарядового зв’язку і відокремлення областей 

верхнього і нижнього каналів провідності, ілюструється на Рис. 5.2, де 

приведені експериментальні Cgc(Vgf)–характеристики і їх похідні, отримані 

при різних величинах Vgb для КНІ МОН транзисторів з tSi=11 нм.  

При великих додатних величинах Vgb, коли на Cgc(Vgf)–характеристиках 

спостерігається ємнісне плато, dCgc/dVgf виявляє два максимуми: перший, що 

спостерігається в області плато, є обумовленим «включенням» нижнього 

інверсійного каналу. Положення цього максимуму по осі Vgf при різних Vgb 

дає порогову напругу верхнього затвора в області провідності нижнього 

каналу 
BC

THfV  в залежності від Vgb, що фактично представляє співвідношення 

між напругою верхнього затвора і пороговою напругою нижнього затвора, Vgf 

(VTHb). Другий максимум, положення якого не змінюється з Vgb, відповідає 

«включенню» верхнього інверсійного каналу і дає величину порогової 

напруги верхнього каналу при інвертованій нижній поверхні, 
invback

THfV .
.  Коли 

Vgb наближається до нуля, і вищезгадані два максимуми зливаються, 

реалізується режим об’ємної інверсії. При Vgb≤0 на dCgc/dVgf–характеристиках 

спостерігається тільки один максимум, пов'язаний з формуванням верхнього 
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інверсійного каналу, і його зміщення з Vgb дає характеристику зарядового 

зв’язку верхнього каналу )( gb

FC

THf VV . 

 

Рис. 5.2. (а) Експериментальні Cgc(Vgf)-характеристики, виміряні при 

різних зміщеннях підкладки (нижнього затвора) на КНІ МОН транзисторах з 

ультратонкою кремнієвою плівкою, і (б) їх похідні, що ілюструють 

процедуру визначення характеристик зарядового зв’язку і відокремлення 

областей верхнього і нижнього каналів провідності (tob=145 нм; tSi=11 нм; Vgb 

змінюється від +40 to -30 В через -5 В; f=100 кГц) [60]. 

На Рис. 5.3 приведено характеристики зв’язку меж поділу в n-

канальному КНІ МОН транзисторі з tSi=11 нм, отримані чисельним 

моделюванням в класичному варіанті (без врахування ефектів квантування в 

кремнієвій плівці), квантово-механічному (КМ) варіанті, і з 

експериментальних dCgc/dVgf характеристик. Штриховими лініями показано 

результати класичної моделі Ліма-Фоссума [205].  

5.2.1.2. Порівняння результатів класичного чисельного 

моделювання з моделлю Ліма-Фоссума. З Рис. 5.3 можна помітити суттєву 

різницю між результатами класичного чисельного моделювання і моделлю 

Ліма-Фоссума. Зокрема, класичне чисельне моделювання дає значно вищі 

величини порогової напруги і значно ширший діапазон лінійної області 

зарядового зв’язку, ніж модель Ліма-Фоссума. Походження цієї різниці 

пояснюється на Рис. 5.4, де показано розподіли потенціалу і концентрації 

носіїв заряду в кремнієвій плівці при умовах порогової напруги верхнього 
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каналу VTHf при різних від’ємних величинах Vgb, отримані класичним 

чисельним моделюванням. По аналогії з моделлю Ліма-Фоссума [205] 

потенціал на Рис. 5.4(а) відраховано від віртуальної нейтральної точки. 

 

Рис. 5.3. Залежності порогової напруги верхнього і нижнього затвора 

(VTHf, VTHb) від напруги на протилежному затворі в n-канальному КНІ МОН 

транзисторі з tSi=11 нм, отримані 1-D чисельним моделюванням в 

класичному варіанті, квантово-механічному (КМ) варіанті, з 

експериментальних dCgc/dVgf характеристик і моделі Ліма-Фоссума (tof=1.75 

нм, tob=145 нм, NA=1015 см-3). 

     

Рис. 5.4. Розподіл потенціалу (а) і концентрації носіїв заряду (б) в Si 

плівці з tSi=11 нм КНІ МОН транзистора при умовах порогової напруги 

верхнього каналу при різних від’ємних величинах Vgb, отриманий за 

допомогою 1-D класичного чисельного моделювання. Заштрихована область 

показує діапазон змінення потенціалу в моделі Ліма-Фоссума. Параметри 

транзистора ті ж самі, що і на Рис.5.3 [65]. 
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Модель Ліма-Фоссума базується на припущенні, яке зазвичай 

використається в теорії МОН транзисторів на об’ємному кремнії, а саме, що 

порогова напруга відповідає умовам досягнення критичного поверхневого 

потенціалу s_thresh=2F [205]. Однак, як показує Рис. 5.4(а), величина 

поверхневого потенціалу при порогових умовах в КНІ МОН транзисторі з 

ультратонкою слабо легованою кремнієвою плівкою і ультратонким 

затворним діелектриком значно перевищує 2F. Крім того, пороговий 

поверхневий потенціал в КНІ транзисторі збільшується зі зміщенням 

протилежного затвора. Це призводить до більш високих величин порогової 

напруги і розширенню лінійної області характеристики зарядового зв’язку 

порівняно з моделлю Ліма-Фоссума. Той факт, що в тонкоплівкових слабо 

легованих КНІ МОН транзисторах пороговий поверхневий потенціал 

перевищує 2F, був відомий давно [245], однак, його вплив на 

характеристики зв’язку меж поділу не було досліджено. 

В моделі Ліма-Фоссума також вважається, що при досягненні на 

протилежній поверхні стану сильного збагачення (sb=0) величина 

поверхневого потенціалу стабілізується; при цьому подальше зміщення 

другого затвора не впливає на розподіл потенціалу і носіїв заряду в 

кремнієвій плівці [205]. Однак, як можна бачити на Рис. 5.4(а), при sb=0 не 

спостерігається стабілізації потенціалу. Стабілізація розподілу потенціалу і 

носіїв заряду в кремнієвій плівці, яка відповідає електростатичному 

«розв’язанню» меж поділу, відбувається коли концентрація основних носіїв в 

збагаченому шарі на нижній поверхні плівки значно (приблизно на 4 

порядки) перевищує NA, і поверхневий потенціал на нижній поверхні є 

значно нижче 0. Це означає додаткове розширення лінійної області 

зарядового зв’язку меж поділу порівняно з моделлю Ліма-Фоссума. З цього 

також випливає, що в слабо чи помірно легованих КНІ МОН транзисторах з 

ультратонкими затворними діелектриками область квазілінійного зарядового 

зв’язку меж поділу виходить далеко за межі режиму збідненої протилежної 

поверхні. Іншими словами, відсутність насичення на характеристиках 
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зарядового зв’язку в КНІ МОН транзисторах з ультратонкими кремнієвими 

плівками не обов’язково означає відсутність збагаченого шару на нижній 

поверхні плівки. Це необхідно враховувати при аналізі роботи ультратонких 

КНІ МОН транзисторів. Таким чином, Рис. 5.4(а) демонструє, що в слабо чи 

помірно легованих КНІ МОН транзисторах з ультратонкими затворними 

діелектриками діапазон поверхневих потенціалів, в якому існує зарядовий 

зв'язок меж поділу, є значно ширшим, ніж 2F, як передбачається в моделі 

Ліма-Фоссума. Для наданих параметрів приладу цей діапазон становить 

приблизно Eg/q, де Eg – ширина забороненої зони Si. Це дозволяє пояснити 

значне поширення лінійної ділянки характеристик зарядового зв’язку меж 

поділу, отриманих класичним чисельним моделюванням, порівняно з 

моделлю Ліма-Фоссума на Рис. 5.3. 

 5.2.1.3. Вплив ефектів квантування на характеристики зарядового 

зв’язку меж поділу в КНІ МДН структурах. Порівняння результатів 

класичного і квантово-механічного моделювання на Рис. 5.3 показує, що при 

Vgb=0 вплив ефектів квантування на порогову напругу КНІ МОН транзистора 

з наданою товщиною кремнієвої плівки (tSi=11 нм) є дуже малим. Однак, при 

зміщенні другого затвора (Vgb0) з’являється помітна різниця між 

величинами VTH, отриманими класичним і квантово-механічним 

моделюванням, і ця різниця збільшується зі зміщенням другого затвора у 

протилежному напрямку, що призводить до різного нахилу характеристик, 

отриманих класичним і квантово-механічним моделюванням. Зокрема, 

квантово-механічне моделювання дає більший нахил характеристики зв’язку 

меж поділу на Рис. 5.3 в області провідності верхнього каналу )( gb

FC

THf VV , і 

менший нахил в області провідності нижнього каналу )( gb

BC

THf VV  порівняно з 

класичним моделюванням [60, 65, 89]. Оскільки залежність BC

THfV  від Vgb 

фактично являє собою співвідношення між Vgf і пороговою напругою 

нижнього затвора VTHb, менший нахил )( gb

BC

THf VV -кривої означає більше 

змінення VTHb з Vgf. Таким чином, з Рис. 5.3 випливає, що в КНІ МОН 
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транзисторі з ультратонкою кремнієвою плівкою квантово-механічні ефекти 

призводять до посилення модуляції порогової напруги затвора з боку каналу 

провідності зі зміщенням протилежного затвора. Крім того, ефекти 

квантування призводять до розширення лінійної області зв’язку меж поділу.  

Вплив квантування енергії носіїв на порогову напругу і 

електростатичний зв'язок меж поділу в тонкоплівкових КНІ МОН 

транзисторах визначається ефектами локалізації носіїв, обумовленої як 

геометричними розмірами структури (товщиною Si  плівки), так і індукованої 

поперечним електричним полем. В випадку достатньо товстих кремнієвих 

плівок (з tSi >10 нм) вплив квантово-механічних ефектів на характеристики 

зарядового зв’язку меж поділу є обумовленим зміненням електричної 

локалізації носіїв, яка визначається поперечним електричним полем в 

кремнієвій плівці при порогових умовах. Це можна зрозуміти наступним 

чином. Як можна бачити з Рис. 5.4(а), при Vgb=0 розподіл потенціалу по 

кремнієвій плівці є дуже пологим, тобто, потенційна яма має квазі-

прямокутну форму. В цьому випадку квантово-механічні ефекти 

спостерігаються тільки тоді, коли кремнієва плівка є дуже тонкою (tSi<5 нм) і 

ефект геометричної локалізації є суттєвим [212, 289]. Однак, як видно з Рис. 

5.4(а), при зміщенні другого затвора у протилежному напрямку поперечне 

електричне поле в кремнієвій плівці при порогових умовах збільшується. 

При цьому потенційна яма приймає трикутну форму і область локалізації 

інверсійних носіїв звужується, що призводить до квантування енергії носіїв в 

плівці Si і збільшення енергії основного стану. Це ілюструється Рис. 5.5, що 

показує схематичну зонну діаграму n-канального тонкоплівкового КНІ МОН 

транзистора поблизу порогу при від’ємному зміщенні нижнього затвора.  

На Рис. 5.6 показано квантово-механічний розподіл інверсійних носіїв у 

кремнієвій плівці n-канального КНІ МОН транзистора з товщиною 11 нм при 

умовах порогової напруги верхнього каналу при різних від’ємних величинах 

Vgb. Можна бачити, що зміщення нижнього затвора в напрямку від’ємних 

величин призводить до посилення локалізації інверсійних носіїв при 
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порогових умовах для верхнього каналу, що повинно призводити до 

посилення квантування енергії носіїв і зсуву енергії основного стану. 

 

Рис. 5.5. Схематична зонна діаграму тонкоплівкового n-канального КНІ 

МОН транзистора поблизу порогу при від’ємному зміщенні нижнього 

затвора. 

 

Рис. 5.6. Розподіл концентрації інверсійних носіїв по товщині кремнієвої 

плівки в n-канальному КНІ МОН транзисторі при умовах порогової напруги 

верхнього каналу і різних від’ємних величинах напруги на підкладці Vgb 

(нижньому затворі), отриманий за допомогою квантово-механічного 

моделювання (tox=1.75 нм, tSi=11 нм, tBOX=145 нм, NA=1015 см-3). 

 

На Рис.5.7 представлено енергію основного стану E0 в кремнієвій плівці, 

відраховану від дна зони провідності Si, в залежності від Vgf для різних 

від’ємних величин Vgb, отриману квантово-механічним моделюванням [258] 

для приладів з товстим і тонким прихованим окисом. Вертикальні стрілки на 
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Рис.5.6 вказують порогові умови для верхнього затвора. Можна бачити, що 

зміщення напруги підкладки в сторону від’ємних величин суттєво підвищує 

енергію основного стану в підпороговій області і поблизу порогу, і як 

наслідок збільшує порогову напругу КНІ МОН транзистора.  

 

Рис.5.7. Енергія основного стану в кремнієвій плівці КНІ МОН 

транзистора, відрахована від дна зони провідності Si і побудована як функція 

напруги верхнього затвора Vgf
 для різних негативних величин напруги 

нижнього затвора Vgb, отримана квантово-механічним моделюванням [258] 

для приладів з товстим (а) і тонким (б) прихованим окисом [65]. 

 

Оскільки даний квантово-механічний ефект обумовлено локалізацією 

носіїв, індукованою електричним полем, він має спостерігатися не тільки в 

випадку ультратонких плівок КНІ, а також в структурах з відносно товстими 

плівками кремнію. З Рис. 5.3 видно, що експериментальні результати, 

отримані методом похідної ємності, суттєво відрізняються від результатів 

класичного чисельного моделювання і моделі Ліма-Фоссума, однак чудово 

узгоджуються з результатами квантово-механічного моделювання. 

 

5.2.2. Аналітична модель зарядового зв’язку меж поділу в КНІ МДН 

структурах з ультратонкою слаболегованою чи нелегованою кремнієвою 

плівкою 

 Аналітичне моделювання проведено в припущенні “довгого” n-

канального МОН транзистора з ультратонкою нелегованою чи слабо 
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легованою кремнієвою плівкою і металоподібним верхнім і нижнім 

затворними електродами (тобто, коротко-канальні ефекти і ефект збіднення 

підкладки не враховуються). При аналітичному моделюванні потенціал   

визначався як різниця між потенціалам Фермі у заземленому n+ витоку і 

серединою забороненої зони кремнію. Таке визначення потенціалу є більш 

відповідним в випадку КНІ приладів з слабо легованою ультратонкою 

кремнієвою плівкою, електростатичні характеристики яких є фактично 

незалежними від легування плівки. 

5.2.2.1. Класичне наближення. Спочатку визначимо пороговий 

поверхневий потенціал в класичному приближенні. При цьому критерієм VTH, 

так само, як і при чисельному моделюванні, будемо вважати максимум 

другої похідної інверсійного заряду по напрузі затвора. В роботі [257] 

показано, що цей критерій VTH відповідає величині густини інверсійних 

носіїв в МОН транзисторі, яка дорівнює: Ninv=TnsubCox/2q (де Cox – ємність 

затворного діелектрика, nsub – коефіцієнт підкладки, T=kT/q тепловий 

потенціал). Таким чином, при аналітичному моделюванні порогова напруга 

визначалася як величина Vgf, що забезпечує критичну величину густини 

інверсійних носіїв (Ninv_thresh), яка відповідає максимуму d2Ninv/dVgf
2 і 

виражається як: 

                     
q

Cn
N

ofTsub

threshinv
2

_


 ,                                               (5.1) 

Nsub – коефіцієнт підкладки (чи коефіцієнт ідеальності підпорогового 

нахилу), що в КНІ МДН структурі зі збідненою нижньою поверхнею 

дорівнює: 
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 .                                           (5.2) 

В випадку КНІ транзисторів з слаболегованою ультратонкою 

кремнієвою плівкою в підпороговій області і навколо порогу вплив заряду 

збіднення і вільних носіїв на розподіл потенціалу є дуже малим. В цьому 

випадку є справедливим припущення лінійного змінення потенціалу по 
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товщині кремнієвої плівки (див. Рис. 5.4(а)). При цьому електростатичний 

потенціал  і поперечне електричне поле в кремнієвій плівці F може бути 

виражено як:  

              xFx sf  )(                                                 (5.3) 

                                  
Si

sbsf

t
F

 
 ,                                                   (5.4) 

де x є глибина в кремнієвій плівці, відрахована від верхньої поверхні; sf та 

sb є поверхневі потенціали на верхній і нижній поверхні плівки. Тут і далі 

індекс “f” буде відноситися до верхньої поверхні, а індекс “b” – до нижньої 

поверхні. В рамках зазначених припущень густина носіїв інверсійного заряду 

виражається наступним чином: 
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 ,    (5.5) 

де =q/kT; F=(sf sb)/tSi є поперечне електричне поле в збідненій кремнієвій 

плівці. Провідність визначається верхнім каналом, коли sf >sb, і нижнім 

каналом, коли sb >sf. Прирівнюючи (5.5) до Ninv_thresh (рівняння (5.1)), 

отримуємо наступний вираз для «власного» (тобто, такого що відповідає 

середині забороненої зони Si) порогового поверхневого потенціалу на 

верхній (чи нижній) поверхнях threshbsf _)( : 
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 ,                                 (5.6) 

де )(BCFC

threshF є порогове електричне поле в кремнієвій плівці для верхнього (front-

channel - FC) чи нижнього (back-channel - BC) каналів. При sf sb>2kT/q 

рівняння (5.5) зводиться до традиційної моделі зарядових шарів: 
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При цьому рівняння (5.6) набуває вигляду: 
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Застосовуючи закон Гауса до верхньої та нижньої меж поділу і нехтуючи 

членами, пов’язаними з зарядом збіднення і вільних носіїв, можна отримати 

наступні співвідношення між прикладеними напругами і поверхневими 

потенціалами на обох межах поділу, які описують зарядовий зв'язок між 

двома затворами і межами поділу в КНІ МОН транзисторі з ультратонкою 

слаболегованою (чи нелегованою) кремнієвою плівкою в області слабкої 

інверсії і поблизу порогу: 
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де fi і bi – різниця робіт виходу між верхнім (нижнім) затвором і 

власним Si. Комбінуючи (5.4), (5.9) і (5.10), виразимо F і Vgf  через sf і Vgb: 
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Подібним чином, з (5.4), (5.9) і (5.10) виразимо F і Vgf  через sb і Vgb: 
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При підстановці в sf(b) =s_thresh (5.11) і (5.13) порогове електричне поле для 

режиму провідності верхнього і нижнього каналу (
FC

threshF , 
BC

threshF ) набуває 

вигляду: 
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Спільне розв’язання (5.15) і (5.6) дає залежність 
classic

threshsf _  
FC

threshF  від Vgb. 

Подібним чином спільне розв’язання (5.16) і (5.6) дає залежність 
classic

threshsb_ і 

BC

threshF  від Vgb. Для відносно великих значень Vgb, для яких перепад потенціалу 

по товщині кремнієвої плівки при порогових умовах перевищує 2kT/q, 

рівняння (5.6) може бути замінено на (5.8). 

 З врахуванням )(_)( gb

classic

threshbsf V  порогова напруга верхнього затвора в 

областях провідності верхнього і нижнього каналів ( FC

THfV , BC

THfV ) в залежності 

від напруги на нижньому затворі Vgb у класичному приближенні  виражається 

наступним чином: 
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Залежність )( gb

BC

THf VV  фактично являє собою співвідношення між напругою 

верхнього затвора і пороговою напругою нижнього затвора, Vgf (VTHb). 

Зазначимо, що на відміну від класичної теорії об’ємних МДН транзисторів 

[118, 119] пороговий поверхневий потенціал в КНІ МДН транзисторах з 

ультратонкою помірно легованою Si плівкою не залежить від легування 

кремнієвої плівки, а залежить тільки від ємностей структури і зміщення 

протилежного затвора.  

Далі будуть розглянуті наближення, які можуть бути корисними для 

розуміння впливу структурних параметрів. Зокрема, в випадку тонких 
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кремнієвих плівок і відносно товстих прихованих окисів, для яких CSi>>Cob, 

вирази (5.15) і (5.16) можуть бути записані як: 
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 )()( .                                   (5.19) 

Підставляючи (5.19) в (5.8), отримуємо: 
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Таким чином, для КНІ транзисторів з відносно товстими прихованими 

окисами і ультратонкими кремнієвими плівками пороговий поверхневий 

потенціал є незалежним як від легування, так і товщини кремнієвої плівки, і 

визначається тільки ємностями обох затворних діелектриків і зміщенням 

протилежного затвора: чим тонше затворні окиси, тим більше є sf(b)_thresh. 

При Cob<<CSi, рівняння (5.17) для )( gb

FC

THf VV також набуває форму незалежну 

від tSi: 
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 Попередній розгляд стосується режимів, коли провідність КНІ 

транзистора визначається каналом на одній з двох поверхонь. Перехід між 

режимами провідності верхнього і нижнього каналів відповідає точці, де 

sf_thresh=sb_thresh, чи  Fthresh0. Ця ситуація є подібною симетричному 

двозатворному КНІ транзистору. При таких умовах розподіл концентрації по 

товщині кремнієвої плівки в КНІ МОН транзисторах з ультратонкими слабо і 

помірно легованими плівками в класичному наближенні можна вважати 

постійним, що з врахуванням прийнятого критерію VTH дає: 
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При цьому відповідна величина Vgb становить: 
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При Vgb > Vgb(Fthresh=0) і Vgf > VTHf (Fthresh=0) провідність визначається як 

верхнім, так і нижнім інверсійними каналами (тобто, обидва затвори зміщені 

в напрямку відкритого стану). В такому режимі подальше зміщення другого 

затвора в сторону більш сильної інверсії фактично не впливає на електричне 

поле в плівці, а отже і на порогову напругу приладу. У цьому режимі 

порогова напруга може вважатися приблизно рівною 

TthreshTHf

BIFI

saturTHf FVV 2)0(,

_  . 

 При зміщенні обох затворів в протилежних напрямках насичення 

характеристики зв’язку (тобто, електростатичне «розв’язання» затворів) 

відбувається коли при порогових умовах густина носіїв в інверсійному і 

збагаченому шарах на протилежних поверхнях кремнієвої плівки дорівнює 

Ninv_thresh, тобто, коли  sb(f)=sf(b)_thresh, що означає Si

classicdecoupl

threshsdecoupl tF /2 .

_ . 

Таким чином, в класичному приближенні критична величина порогового 

поверхневого потенціалу, яка забезпечує «розв’язання» затворів і меж поділу 

classicdecoupl

threshs

.

_ може бути знайдена шляхом розв’язання (5.6) з 

Si

classicdecoupl

threshs tF /2 .

_ .  Критичні величини Vgb і VTHf, що відповідають початку 

насичення характеристики зв’язку затворів (електростатичному 

«розв’язанню» затворів) зі збагаченням на нижній поверхні, можуть бути 

знайдені з рівнянь балансу потенціалів (5.10) і (5.9) прирівнюванням 

потенціалу на інвертованій поверхні 
classicdecoupl

threshssf

.

_   і потенціалу на 

збагаченій поверхні classicdecoupl
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Подібним чином можна отримати величини Vgf і VTHb, що відповідають 

електростатичному «розв’язанню» затворів зі збагаченням на верхній 

поверхні [60, 65]. 

 На Рис. 5.8 приведена розрахункова залежність 
decoupl

threshs _  від tSi для різних 

товщин затворного окису. Можна бачити, що для ультратонких затворних 

діелектриків (tof <2 нм) пороговий поверхневий потенціал середини 

забороненої зони, що відповідає електростатичному «розв’язанню» затворів у 

класичному приближенні, є 0.45 В, а отже, відповідний поверхневий 

потенціал на протилежній збагаченій поверхні є  (0.45) В.  

 

Рис. 5.8. Пороговий поверхневий потенціал середини забороненої зони, 

що відповідає електростатичному «розв’язанню» затворів у КНІ МОН 

транзисторі, розрахований за допомогою аналітичного моделювання в 

класичному приближенні в залежності від товщини кремнієвої плівки для 

різних товщин затворного окису. 

 

Це означає, що в КНІ МОН транзисторах з ультратонкими слабо чи помірно 

легованими кремнієвими плівками і ультратонкими затворними 

діелектриками квазілінійна область характеристик зв’язку меж поділу є 

значно розширеною порівняно з моделлю Ліма-Фоссума, відповідно до якої 

зарядове «розв’язання» затворів має відбуватися, коли поверхневі потенціали 
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середини забороненої зони на інвертованій і збагаченій поверхнях 

дорівнюють, відповідно, F and -F (тобто, 2F і 0 при відрахуванні 

потенціалу від віртуальної нейтральної точки).  Це розширення вздовж осі 

Vgb може бути визначено за формулою: 

        F

decoupl

threshs

ob

Siclassic

decouplgb
C

C
V  








 __

2
1 .                                     (5.27) 

 З наведеного вище аналізу можна легко оцінити електричне поле в 

кремнієвій плівці, що відповідає електростатичному «розв’язанню» затворів 

)/2( _ Si

decoupl

threshs

classic

decoupl tF  , для конкретних параметрів приладу. Для КНІ МОН 

приладів з tSi20 нм і tof 2 нм рівняння (5.25)-(5.27) добре узгоджуються з 

результатами чисельного моделювання в припущенні, що електростатичне 

«розв’язання» затворів відбувається, коли поверхневий потенціал середини 

забороненої зони на протилежних поверхнях дорівнює Eg/2q і Eg/2q (тобто, 

коли decoupl

threshs _ вважається рівним Eg/2q). Це означає, що електричне поле в 

кремнієвій плівці, що відповідає стану зарядового «розв’язання» затворів в 

таких приладах дорівнює ~Eg/qtSi, а відповідне електричне поле в затворному 

окисі становить ~3Eg/qtSi. З цього випливає, що в КНІ транзисторах з дуже 

тонкими кремнієвими плівками (з tSi10 нм) умови зарядового «розв’язання» 

затворів навряд чи можна досягти до пробою діелектрика. Це питання 

відзначалося раніше Еміненте та ін. [207].  

5.2.2.2. Врахування квантово-механічних ефектів. Як зазначалося в 

розділі 5.2.1, вплив квантово-механічних ефектів на порогову напругу і 

характеристику зарядового зв’язку затворів  в КНІ МОН транзисторах 

визначається як структурною, так і індукованою електричним полем 

локалізацією носіїв, відносний вклад яких залежить від величини tSi і 

електричного поля в кремнієвій плівці при порогових умовах.  

При низькому пороговому електричному полі (Fthresh0), коли ситуація є 

подібною симетричному двозатворному режиму, вплив квантово-механічних 

ефектів на VTH є обумовленим тільки структурною локалізацією носіїв. В 
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цьому випадку індуковане квантуванням збільшення порогового 

поверхневого потенціалу )( _

QM

threshs  і порогової напруги )( QM

THV  може бути 

визначено за допомогою наближення прямокутної потенційної ями, що дає: 

2

22

_
2

)0()0(
Six

thresh

QM

threshsthresh

QM

TH
tmq

FFV






 ,                  (5.28) 

де mx – поперечна ефективна маса електрону;  – стала Планка. З (5.28) 

випливає, що для КНІ приладів з tSi>6 нм при низьких Fthresh, 
QM

THV становить 

менше 10 мВ. Однак, коли другий затвор зміщується в протилежному 

напрямку, Fthresh збільшується і стають істотними ефекти квантування, 

індуковані електричним полем (див. Рис. 5.5). 

 При врахуванні впливу квантово-механічних ефектів, індукованих 

електричним полем, було застосовано стандартний підхід, який зазвичай 

використовується при моделюванні ефектів квантування в МОН структурах в 

області слабкої інверсії [290], що включає: (і) наближення трикутної 

потенційної ями; (іі) врахування енергетичних рівнів в першій підзоні; (ііі) 

заміну сумування енергетичних рівнів їх інтегруванням. При таких 

припущеннях густина інверсійних носіїв з врахуванням ефектів квантування 

в кремнієвій плівці 
QM

invN виражається як: 
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де E0 - зсув положення першої енергетичної підзони відносно дна зони 

провідності, що в наближенні трикутної потенційної ями визначається за 

формулою: 
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Відзначимо, що рівняння (5.29) для 
QM

invN має ту ж саму форму, що і звичайна 

модель зарядового шару для 
classic

invN  (рівняння (5.7)), але відрізняється 

нижчим (на /q) ефективним поверхневим потенціалом і більшою 
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шириною зарядового шару (за умови, що T). Прирівнюючи (5.29) і 

(5.7), отримуємо пов’язане з ефектами квантування збільшення поверхневого 

потенціалу, необхідне для забезпечення такої ж величини Ninv: 
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звідки ефективний пороговий поверхневий потенціал з врахуванням ефектів 

квантування 
QM

threshbsf _)(  виражається як: 
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Можна помітити, що 
QM

threshbsf _)(  відрізняється від 
classic

threshbsf _)(  двома членами: 

перший (позитивний) відображає зсув першої енергетичної підзони відносно 

дна зони провідності в сторону більших енергій внаслідок квантування 

енергії носіїв в кремнієвій плівці, тоді як другий (негативний) є пов’язаним з 

більш широким квантово-механічним розподілом носіїв. Замінюючи 

classic

threshbsf _)(  в (5.17) і (5.18) на 
QM

threshbsf _)( , отримуємо характеристики зв’язку 

затворів (меж поділу) з врахуванням ефектів квантування.  

 Крім залежного від поля збільшення VTH, квантування енергії носіїв в 

кремнієвій плівці, що уповільнює формування інверсійного і збагаченого 

шарів,  призводить до розширення діапазону напруг, в якому існує зарядовий 

зв'язок затворів. Критичні величини Vgb і VTHf, що відповідають 

електростатичному «розв’язанню» затворів зі збагаченням на протилежній 

поверхні з врахуванням ефектів квантування можна отримати з рівнянь (5.9) і 

(5.10) шляхом прирівнення потенціалу на інвертованій поверхні 

QM

sn

classicdecoupl

threshsbsf   .

_)(  і потенціалу на збагаченій поверхні 

QM

sp

classicdecoupl

threshsbsf   .

_)( . Квантово-механічні поправки 
QM

sn , 

QM

sp обчислюються за допомогою (5.31) і (5.30), де mx – поперечна 

ефективна маса електронів чи дірок. У першому наближенні 
QM

sn і 

QM

sp можна вважати рівними qE /0  при 
classic

decouplFF  .  
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 5.2.2.3. Порівняння результатів аналітичного моделювання з 

чисельним моделюванням і експериментальними даними. На Рис. 5.9 

показано порівняння залежності )(_ gb

classic

threshsf V , розрахованої за допомогою 

рівняння (5.20) і сумісного розв’язання рівнянь (5.6) і (5.15), з результатами 

класичного чисельного моделювання для КНІ приладу з tSi=11 нм, tof=1.75 нм, 

tob=145 нм. Можна бачити, що за винятком області дуже низьких величин 

Vgb, рівняння (5.20) добре відображує результати чисельного моделювання, 

тоді як сумісне розв’язання рівнянь (5.6) і (5.15) дає )(_ gb

classic

threshsf V , що чудово 

узгоджується з результатами чисельного моделювання в усьому діапазоні Vgb, 

включаючи дуже низькі величини Vgb, без будь-яких підгінних параметрів. 

 

Рис. 5.9. Залежність порогового поверхневого потенціалу в КНІ МОН 

транзисторі від напруги підкладки (нижнього затвора), отримана 

аналітичним і чисельним моделюванням у класичному приближенні (tSi=11 

нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм).  

 

 На Рис. 5.10 показано залежність зсуву енергії основного стану E0 при 

порогових умовах від Vgb, отриману аналітичним моделюванням і квантово-

механічним чисельним моделюванням для приладів з tob=145 нм (Fig. 10(a)) і 

tob=11.5 нм (Fig. 10(b)). З Рис. 5.10 можна бачити, що аналітичне 

моделювання, яке базується на наближенні трикутної потенційної ями, добре 

відтворює результати чисельного квантово-механічного моделювання для 
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індукованого квантуванням зсуву енергії основного стану і його залежності 

від напруги на нижньому затворі як для приладу з товстим, так і тонким 

прихованим окисом. 

 

Рис. 5.10. Зсув енергії основного стану E0 при порогових умовах як 

функція напруги нижнього затвора, отриманий аналітичним моделюванням і 

квантово-механічним чисельним моделюванням для приладів з tob=145 нм (а) 

і tob=11.5 нм (b). (tof=1.75 нм, NA=1015 cм-3). 

 

На Рис. 5.11 представлено характеристики зарядового зв’язку меж 

поділу в КНІ МОН структурах з товстим прихованим окисом (tob=145 нм) і 

різною товщиною кремнієвої плівки tSi (5 нм, 11 нм і 20 нм), отримані за 

допомогою запропонованої аналітичної моделі (лінії) і чисельного 

моделювання (символи) в класичному і квантово-механічному наближеннях. 

Верхні криві на Рис. 5.11 представляють результати квантово-механічного 

наближення, а нижні криві – класичного наближення. Можна бачити, що 

аналітичне моделювання чудово відтворює результати чисельного 

моделювання як в класичному, так і квантово-механічному варіантах, що 

свідчить про справедливість розробленої аналітичної моделі. Рис. 5.11 також 

демонструє, що в КНІ МОН структурах з ультратонкими затворними 

діелектриками квантово-механічні ефекти, індуковані електричним полем, 

суттєво впливають на характеристики зв’язку затворів і меж поділу, навіть в 

випадку відносно товстих плівок Si. 
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Рис. 5.11. Характеристики зв’язку затворів в КНІ МОН структурах з 

різною товщиною кремнієвої плівки і товстим прихованим окисом (tob=145 

нм), отримані аналітичним моделюванням (лінії) і чисельним моделюванням 

(символи) в класичному і квантово-механічному (КМ) наближеннях [65]. 

 

На Рис. 5.12 представлено характеристики зарядового зв’язку меж 

поділу в КНІ МОН структурах з ультратонкою Si плівкою і ультратонким 

прихованим окисом, отримані аналітичним і чисельним моделюванням.  

 

Рис. 5.12. Порівняння характеристик зв’язку меж поділу, отриманих 

аналітичним (лінії) і чисельним (символи) моделюванням в класичному і 

квантово-механічному (КМ) наближеннях для КНІ МОН структур з 

ультратонкою кремнієвою плівкою (tSi=11 нм) і ультратонким прихованим 

окисом (tob=11.5 нм) [65]. 
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Можна бачити, що в випадку ультратонкого прихованого окису також 

спостерігається чудове узгодження між результатами аналітичного і 

чисельного моделювання. 

 На Рис. 5.13 показано порівняння результатів аналітичного моделювання 

в квантово-механічному наближенні з експериментальними результатами, 

отриманими з dCgc/dVgf –характеристик для приладів з товстим (tob=145 нм) і 

тонким (tob=11.5 нм) прихованими окисами.  

 

Рис. 5.13. Порівняння характеристик зв’язку затворів, отриманих 

аналітичним моделюванням з врахуванням ефектів квантування (суцільні 

лінії), з експериментальними результатами, отриманими з dCgc/dVgf–

характеристик (символи), для приладів (а) з товстим (tob=145 нм) і (б) тонким 

(tob=11.5 нм) прихованими окисами. Штрих-пунктирна лінія на Рис. 5.13(б) 

представляє модельовану криву, зсунуту по осі Vgb на величину Vsub [65]. 

 

 Для приладу з товстим прихованим окисом (Рис. 5.13(а)) аналітичне 

моделювання добре узгоджується з експериментальними даними. В випадку 

тонкого прихованого окису (Рис. 5.13(б)) аналітичне моделювання не 

відтворює повністю поведінку експериментальних характеристики, зокрема, 

не відтворює присутність плато, пов’язаного зі збідненням в кремнієвій 

підкладці, оскільки при моделюванні застосовано припущення двох 

металоподібних затворів, однак воно чудово відтворює нахил кривих в 

областях збагачення чи інверсії підкладки (області за межами плато). 

Ширина плато визначається максимальною величиною падіння потенціалу в 
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підкладці, пов’язаного зі збідненням в підкладці, і дорівнює приблизно 

Vsub2Fsub, де Fsub – потенціал Фермі підкладки. 

 З вищенаведеного можна зробити висновок, що запропонована 

аналітична модель електростатичного зв’язку меж поділу в КНІ МДН 

транзисторах з ультратонкою слаболегованою чи нелегованою кремнієвою 

плівкою чудово відтворює результати чисельного моделювання, зокрема, 

вплив індукованих поперечним електричним полем ефектів квантування і 

розширення квазілінійної області зв’язку затворів. Вона також добре 

узгоджується з експериментальними результатами. Таким чином, 

запропонована модель може використовуватися при моделюванні КНІ МДН 

приладів з ультратонкими Si плівками і ультратонкими затворними 

діелектриками і при експериментальному визначенні параметрів із 

характеристик зарядового зв’язку меж поділу. 

 

5.3. Рухливість носіїв заряду в КНІ МДН транзисторах з 

ультратонкою нелегованою кремнієвою плівкою і high-k затворним 

діелектриком 

 

 Рухливість носіїв заряду в КНІ МДН структурах з ультратонкими Si 

плівками становить надзвичайно великий інтерес, як з практичної точки зору, 

так і з точки зору фундаментальної фізики нанорозмірних КНІ структур. 

Дослідженню рухливості носіїв заряду в КНІ МОН структурах з 

ультратонкими Si плівками присвячено багато експериментальних і 

теоретичних робіт  [222-242]. Найбільш дослідженими аспектами є вплив 

товщини кремнієвої плівки на ефективну рухливість eff [229-239] і 

порівняння рухливості в однозатворному і двозатворному режимах  [221-227, 

240-242]. Більшість з опублікованих досліджень стосується КНІ структур з 

товстими шарами прихованого SiO2 (tob~150-400 нм) і відносно товстими 

шарами затворного SiO2 (tof≥4 нм), тоді як систематичного дослідження 

рухливості в КНІ МДН структурах з ультратонкими кремнієвими плівками і 
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ультратонкими high-k затворними діелектриками не було проведено. Крім 

того, до виконання цієї роботи були відсутні дані про рухливість носіїв 

заряду в КНІ структурах з ультратонкими прихованими окисами, хоча 

потоншення прихованого окису в випадку ультратонких плівок КНІ може 

впливати на рухливість носіїв через створення додаткових кулонівських 

розсіювальних центрів на нижній поверхні Si плівки, посилення 

неоднорідності товщини Si плівки, чи введення механічних напружень, що 

може призводити до деградації рухливості. Тому метою даної роботи було 

вивчення поведінки ефективної рухливості в КНІ МДН структурах з 

ультратонкою плівкою Si і high-k затворним діелектриком з товстим і 

ультратонким прихованим окисом. Особливу увагу було приділено вивченню 

поведінки ефективної рухливості при переміщенні провідного каналу  від 

верхньої до нижньої межі поділу плівка Si/ діелектрик. При цьому була 

використана унікальна можливість керування положенням провідного каналу 

в плівці КНІ  як з боку поверхні, так і з боку підкладки. 

 

5.3.1. Відокремлення областей провідності верхнього і нижнього 

каналів за допомогою вимірювань струму стоку і ємності затвор-канал 

 Для того, щоб характеризувати окремо властивості двох меж поділу 

плівки Si в повністю збідненому КНІ МДН транзисторі, зазвичай 

використовують змінення поверхневого потенціалу на одній поверхні при 

підтриманні протилежної поверхні в стані сильного збагачення [5]. Однак 

такий підхід не є прийнятним при дослідження рухливості інверсійних носіїв 

в випадку КНІ структур з ультратонкими Si плівками і ультратонкими 

затворними діелектриками, оскільки в таких структурах внаслідок посилення 

електростатичного зв’язку меж поділу умови електростатичного 

«розв’язання» меж поділу є недосяжними при реалістичних полях затворного 

діелектрику [207, 65]. В такому випадку окреме визначення властивостей 

верхнього і нижнього каналів може бути реалізовано шляхом забезпечення 

умов, коли сформованим є лише один із каналів. Однак при цьому визначені 
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характеристики не є повністю незалежними від якості протилежної межі 

поділу, оскільки дефекти на протилежній межі поділу не є екранованими. 

Умови, що забезпечують відокремлення каналів, можуть бути знайдені з 

аналізу характеристик зв’язку меж поділу, тобто, залежностей порогової 

напруги верхнього і нижнього затворів (VTHf, VTHb) від зміщення 

протилежного затвора (див. розділ 5.2), які зазвичай отримують з вимірювань 

ID в лінійному режимі в залежності від напруги затвора при постійному рівні 

струму, чи з положення максимуму d2ID/dVgf
2. Однак, в випадку КН МДН 

приладів з ультратонкою плівкою Si дуже важко відокремити області 

верхнього і нижнього каналів провідності з вимірювань струму стоку, 

оскільки таке визначення сильно залежить від співвідношення рухливості в 

верхньому і нижньому каналі [54]. Це ілюстровано Рис. 5.14, де показано 

ID(Vgf)-характеристики, виміряні при різних зміщеннях нижнього затвора в 

приладах з товстим (Рис. 5.14(а)) і тонким (Рис. 5.14(б)) прихованим окисом і 

побудовані в лінійному і полулогарифмічному масштабі.  

  

Рис. 5.14. ID(Vgf)-характеристики, виміряні при різних зміщеннях 

нижнього затвора в приладах з товстим (а) і тонким (б) прихованим окисом і 

побудовані в лінійному і полулогарифмічному масштабі. На вставці показано 

другу похідну струму стоку по напрузі верхнього затвора d2ID/dVgf
2 для 

високих додатних Vgb, а саме, +40 В для товстого прихованого окису, і +4 В 

для тонкого прихованого окису. (VD=50 мВ, W=10 мкм, L=10 мкм) [54]. 
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Як показано на вставках на Рис. 5.14(а) і Рис. 5.14(б), при високих 

позитивних Vgb на d2ID/dVgf
2-кривих спостерігається тільки один виражений 

пік, що відповідає формуванню інверсійного каналу на нижній поверхні, тоді 

як формування верхнього інверсійного каналу не є чітко відображеним. 

Відокремити області верхнього і нижнього каналу провідності в КНІ 

МДН транзисторних структурах з ультратонкою плівкою Si можна за 

допомогою аналізу Cgc(Vgf)-характеристик і їх похідних, отриманих при 

різних напругах нижнього затвора, як описано у попередньому розділі (див. 

Рис. 5.2, Рис. 5.15).  

 

Рис. 5.15. Експериментальна ємність затвор-канал Cgc (з відрахуванням 

паразитної ємності), виміряна в залежності від напруги верхнього затвора Vgf 

при різних напругах нижнього затвора Vgb в КНІ МДН транзисторах з 

товстим (а) і тонким (б) прихованим окисом. На вставці показано похідні Cgc 

по напрузі верхнього затвора dCgc /dVgf при високих додатних величинах Vgb 

(+40 В для товстого прихованого окису, і +4 В для тонкого прихованого 

окису), при яких змінення Vgf в напрямку додатних величин спочатку індукує 

інверсійний канал на нижній поверхні плівки Si, а потім на верхній. 

Вертикальні стрілки вказують порогову напругу верхнього каналу при 

інвертованій нижній поверхні 
invback

THfV .
 (f=100 кГц, W=10 мкм, L=10 мкм) [54]. 

 

Спосіб ідентифікації областей провідності верхнього і нижнього каналів 

за допомогою аналізу ємнісних характеристик має значно більш високу 
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роздільність, оскільки він не залежить від співвідношення рухливості 

верхнього і нижнього каналу. Дійсно, на відміну від d2ID/dVgf
2 (вставки на 

Рис.5.14(а),(б)) при тих же самих додатних величинах напруги нижнього 

затвора dCgc/dVgf –криві виявляють два чітко виражених піка (вставки на 

Рис.5.15(а),(б)): перший, що спостерігається в області від’ємних величин Vgf, 

є обумовленим формуванням інверсійного каналу на нижній поверхні, тоді 

як другий, що спостерігається при малих додатних величинах Vgf, відповідає 

формуванню верхнього інверсійного каналу при наявності нижнього каналу. 

Як зазначалося в розділі 5.2, положення цього пику по осі Vgf, що не залежить 

від напруги нижнього затвора Vgb, відповідає пороговій напрузі верхнього 

каналу при сильно інвертованій нижній поверхні 
invback

THfV .
, яка є однаковою 

для структур з товстим і тонким прихованим окисом, оскільки вона 

визначається тільки параметрами плівки Si і верхнього затворного 

діелектрика. Схематичне зображення різних режимів провідності в КНІ МДН 

транзисторі показано на Рис. 5.16. При зміщеннях нижнього затвора, при 

яких спостерігається два піки на dCgc/dVgf–кривих (Vgb>0), нижній канал 

домінує в області, де 
invback

THfgf VV .  (Рис.5.16(а)), тоді як при більш високих 

величинах Vgf провідність визначається обома (верхнім і нижнім) каналами 

(Рис.5.16(б)).  

(a)  Vgb>0, 
back.inv

THfgf VV   

 

 (б) Vgb>0, 
back.inv

THfgf VV   

 

(в)   Vgb≤0,  Vgf>0 

 

Рис.5.16. Схематичне зображення різних режимів провідності в КНІ 

МДН транзисторі: (а) провідність визначається нижнім інверсійним каналом 

на межі поділу плівка Si/прихований SiO2; (б) нижнім і верхнім каналом; (в) 

верхнім каналом на межі поділу плівка Si/затворний діелектрик. 
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При зміщеннях нижнього затвора, при яких має місце тільки один пік на 

dCgc/dVgf –кривих (Vgb≤0), в області, де 
invback

THfgf VV . , провідність визначається 

головним чином верхнім каналом (Рис.5.16(в)). 

 

5.3.2. Крутизна і рухливість ефекту поля в КНІ МДН транзисторах з 

товстим і тонким прихованим окисом 

 На Рис. 5.17 показано залежність крутизни від напруги верхнього 

затвора gm=dID/dVgf(Vgf) при різних величинах напруги нижнього затвора 

(підкладки) в приладах з товстим (заповнені символи) і тонким (контурні 

символи) прихованим окисом. При додатних величинах напруги нижнього 

затвора gm(Vgf)-криві виявляють два максимуми. Відповідно до попереднього 

аналізу перший має місце в області, де провідність обумовлена нижнім 

каналом, тоді як другий спостерігається в області співіснування верхнього і 

нижнього каналів. При Vgb≤0 на gm(Vgf)-кривих спостерігається тільки один 

максимум, обумовлений верхнім каналом. Слід зазначити, що перший 

максимум gm, пов'язаний з нижнім каналом, є вищим, ніж максимум, 

обумовлений верхнім каналом. Це свідчить про те, що рухливість електронів 

біля нижньої поверхні плівки Si є вищою, ніж біля верхньої поверхні, 

причому набагато вищою, оскільки ємність між верхнім затвором і нижнім 

каналом (ємність послідовно з’єднаних Cof і CSi)  є значно меншою, ніж 

ємність між затвором і верхнім каналом (Cof). 

 Зазначимо, що максимум gm, пов’язаний з нижнім каналом, є однаковим 

для приладів з товстим і тонким прихованим окисом. Це вказує на те, що 

потоншення прихованого окису не призводить до погіршення якості нижньої 

межі поділу плівка Si/SiO2. Крім того, в приладах з тонким прихованим 

окисом максимум gm, пов’язаний з верхнім каналом, є декілька вищим, ніж в 

приладах з товстим прихованим окисом. Однак, при більш високих Vgf в 

приладах з тонким прихованим окисом gm зменшується швидше з Vgf. Це 

пояснюється більшою швидкістю наростання електричного поля в кремнієвій 

плівці зі збільшенням густини носіїв  в випадку тонкого прихованого окису. 
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Рис. 5.17.  Експериментальна залежність крутизни від напруги верхнього 

затвора gm(Vgf) при різних величинах напруги нижнього затвора Vgb в КНІ 

МДН транзисторах з товстим (заповнені символи) і тонким (контурні 

символи) прихованим окисом. Для приладів з товстим прихованим окисом 

Vgb змінюється від +40 до -30 В (через -5В); для приладів з тонким 

прихованим окисом Vgb змінюється від +5 до -1 В через -0.5В (tSi=11 нм, 

VD=50 mV, W=10 мкм,  L=10 мкм) [54]. 

   

 З величини крутизни в області ємнісного плато 
BC

mg (Vgb>0, Vgf<0),  

пов’язаного з нижнім каналом, можна оцінити рухливість ефекту поля для 

нижнього каналу FE_back [5]: 
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 ,                                   (5.33) 

де Cgc_plateau =(1/CSi+1/Cof)
-1 є ємність послідовно з’єднаних Cof і CSi. Оцінена 

рухливість ефекту поля для нижнього каналу становитьFE_back510 см2/Всек 

і є однаковою для приладів з товстим і тонким прихованим окисом. З 

величини максимуму крутизни в області провідності верхнього каналу 

FC

mg max_ було оцінено рухливість ефекту поля верхнього каналу: 



 229 

                          
)/(

max_

_
LWVC

g
μ

Dof

FC

m

frontFE


 ,                                         (5.34) 

яка становила FE_front185 cм2/Всек для приладів з тонким прихованим 

окисом, іFE_front 175 cм2/Всек для приладів з товстим прихованим окисом.  

 Наведені вище результати добре узгоджуються з вимірюваннями при 

прикладенні розгортки напруги до нижнього затвора, представленими на Рис. 

5.18, де показано крутизну як функцію напруги нижнього затвора 

gm=dID/dVgb(Vgb), отриману при різних величинах Vgf для приладу з тонким 

прихованим окисом. На Рис. 5.18 перший максимум, що спостерігається в 

області Vgb<0, є пов’язаним з провідністю верхнього каналу, тоді як другий, 

що спостерігається в області позитивних Vgb, є пов’язаним з нижнім каналом. 

Провал в gm(Vgb)-кривих в області Vgb від 0 до 1 В є обумовленим збідненням 

в кремнієвій підкладці під прихованим окисом [215]. Визначення рухливості 

ефекту поля з gm(Vgb)-кривих на Рис. 5.18 дає FE_front 160 cм2/Всек і 

FE_back475 см2/Всек, що добре узгоджується з результатами, отриманими з 

Рис. 5.17. 

 

Рис. 5.18. Крутизна як функція напруги нижнього затвора gm=dID/dVgb, 

при різних величинах Vgf , змінюваних від +1 до 0.2 В через -0.1 В, отримана 

для КНІ МДН транзистора з тонким прихованим окисом [54]. 
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5.3.3. Ефективна рухливість в КНІ МДН транзисторних структурах 

з ультратонкою кремнієвою плівкою і high-k затворним діелектриком і її 

залежність від положення центроїда заряду 

 

5.3.3.1. Визначення ефективної рухливості методом “split-CV”. 

Ефективна рухливість µeff є ключовим параметром, що характеризує перенос 

носіїв заряду в МДН транзисторах. Традиційно ефективна рухливість µeff в 

МДН транзисторах визначається з вимірювань залежності струму стоку ID від 

напруги затвора в лінійному режимі при низькій напрузі стоку за допомогою 

наступного виразу: 
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 ,                               (5.35) 

де W і L – ефективна ширина і довжина каналу; Qinv густина інверсійного 

заряду на одиницю площі затвора, яка визначається за формулою: 

Qinv=Сox(Vg-VTH). Однак, в випадку ультратонких затворних діелектриків таке 

визначення Qinv не є точним. Крім того, воно не є застосовним в області 

слабкої інверсії. Тому в даній роботі для визначення ефективної рухливості 

було використано так званий “split-CV” метод, що комбінує вимірювання 

ємності затвор-канал Cgc і струму стоку ID для визначення µeff, 

запропонований в  [291]. В методі “split-CV” густина інверсійних носіїв Qinv 

визначається шляхом інтегрування експериментальної Cgc(Vg)-

характеристики [291]: 
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де Cgc – ємність затвор-канал (з відрахуванням паразитної ємності); Vg – 

напруга затвора; Vg_acc – напруга затвора в області збагачення, де Qinv=0. З  

(5.36) і (5.35) ефективна рухливість може бути виражена як:  
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При визначенні ефективної рухливості методом “split-CV” в сучасних 

нанорозмірних транзисторних структурах необхідно враховувати ефекти 

паразитної ємності і струму витікання затвора. Ці ефекти можуть бути 

усунені за допомогою процедур, запропонованих в [292].  

Іншим важливим фактором, що може істотно впливати на визначення 

µeff в сучасних КНІ МДН приладах, є паразитний послідовний опор стоку і 

витоку RSD. Нехтування послідовним опором може призвести до значного 

заниження визначеної величини µeff. В даній роботі для уникнення впливу 

послідовного опору при визначенні рухливості застосовувалися лише 

транзистори з дуже великою довжиною каналу (L=10-20 мкм). 

Рухливість у верхньому і нижньому каналах провідності в КНІ МДН 

транзисторі визначалась за допомогою сумісних вимірювань ємності затвор-

канал Cgc і струму стоку ID в залежності від напруги верхнього затвора Vgf 

при різних величинах напруги нижнього затвора Vgb. Ємність Cgc 

вимірювалась між верхнім (фронтальним) затвором і стоком і витоком, 

з’єднаними разом; при цьому вимірювальна частота дорівнювала 100 кГц. 

При вимірюваннях ID, що використовувалися для визначення рухливості, 

напруга стоку дорівнювала 10 мВ. Відокремлення внесків верхнього та 

нижнього інверсійних каналів було проведено за допомогою аналізу Cgc(Vg)-

характеристик, виміряних при різних напругах підкладки, як було описано 

вище (див. Рис. 5.2, Рис. 5.15). Інтегрування Cgc(Vgf)-характеристик, 

виміряних при різних величинах Vgb, дає густину інверсійних носіїв в плівці в 

залежності від напруги на верхньому і нижньому затворах, Ninv(Vgf, Vgb), що 

разом з відповідними ID(Vgf)-характеристиками дозволяє визначити 

залежність eff (Vgf, Vgb).  
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 5.3.3.2. Експериментальні результати та їх аналіз. На Рис. 5.19 

зображено отримані залежності густини носіїв Ninv в КНІ МДН транзисторі 

від напруги на верхньому затворі при різних величинах напруги на нижньому 

затворі. Два різних нахили на Ninv(Vgf)-характеристиках відповідають двом 

різним ємнісним зв’язкам – між верхнім затвором і верхнім інверсійним 

каналом, і верхнім затвором і нижнім каналом, що дозволяє легко визначити 

області, де домінує нижній чи верхній канал. 

 

Рис. 5.19. Густина інверсійних носіїв в ультратонкій плівці КНІ в 

залежності від напруги верхнього затвора при різних напругах підкладки 

(нижнього затвора), отримана шляхом інтегрування експериментальних 

Cgc(Vgf)-характеристик, виміряних при різних величинах Vgb (tSi=11 нм; 

tob=145 нм, W=10 мкм; L=10 мкм) [54]. 

 

На Рис. 5.20 показано експериментальну ефективну рухливість 

електронів eff в КНІ МДН транзисторі з ультратонкою Si плівкою (tSі=11 нм) 

і товстим прихованим окисом (tob=145 нм), отриману методом “split-CV” і 

побудовану в залежності від густини інверсійних носіїв для різних величин 

напруги на нижньому затворі. Суцільні і контурні символи на Рис. 5.20 

відповідають областям, де домінує нижній і верхній канал, відповідно, а 

штрихові лінії – областям співіснування нижнього і верхнього каналів. Слід 

зазначити, що в КНІ МДН приладах з ультратонкими Si плівками eff 
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залежить від розсіяння на обох поверхнях плівки, вклади яких не можуть 

бути повністю відокремленими, особливо при низьких величинах Ninv і 

близьких величинах верхнього і нижнього поверхневих потенціалів, коли 

провідність визначається об’ємною інверсією. Однак, Рис. 5.20 переконливо 

свідчить про те, що ефективна рухливість є набагато вищою, коли домінує 

нижній канал провідності.  

 

Рис. 5.20. Ефективна рухливість електронів в КНІ МОН транзисторі з 

ультратонкою кремнієвою плівкою (tSі=11 нм), HfO2 затворним діелектриком 

(ЕОТ=1.75 нм) і товстим прихованим окисом (tob=145 нм) в залежності від 

густини інверсійних носіїв для різних величин Vgb. Контурні і суцільні 

символи відповідають областям, де домінує верхній і нижній канал, 

відповідно. Штрихові лінії відповідають областям співіснування нижнього і 

верхнього каналів [56]. 

 

Максимальна рухливість нижнього каналу перевищує рухливість 

верхнього каналу більш, ніж вдвічі. Формування верхнього інверсійного 

каналу призводить до стабілізації густини носіїв в нижньому каналі, і таким 
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чином подальше збільшення Ninv з Vgf є обумовленим зростанням густини 

носіїв в верхньому каналі; при цьому чим більше внесок верхнього каналу, 

тим нижче eff (штрихові лінії на Рис. 5.20) [56, 85]. 

З Рис. 5.20 також видно, що величина eff в КНІ МДН транзисторі при 

одній і тій же величині Ninv залежить від зміщення нижнього затвора, 

оскільки воно впливає на розподіл і локалізацію носіїв. Це ілюструється Рис. 

5.21(а), де показано розподіл концентрації електронів і положення центроїда 

інверсійного заряду в Si плівці при фіксованій величині Ninv=1012 см-2 при 

різних величинах Vgb, отримані квантово-механічним чисельним 

моделюванням [56, 85]. На Рис. 5.21(б) центроїд інверсійного заряду 

представлено в залежності від  Ninv при різних величинах Vgb.  

  

Рис. 5.21. (а) Розподіл концентрації неосновних носіїв по товщині Si плівки в 

КНІ МДН транзисторі при фіксованій величині густини носіїв Ninv=1012 см-2 і 

різних зміщеннях нижнього затвора, отриманий квантово-механічним 

чисельним моделюванням. Вставка показує нормалізоване положення 

центроїда заряду в залежності від Vgb. (б) Положення центроїда інверсійного 

заряду, відраховане від верхньої поверхні Si плівки, як функція Ninv при 

різних величинах Vgb (tSi=11 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, NA=1015 см-3) [56]. 

 

 На Рис. 5.22 ефективна рухливість побудована як функція положення 

центроїда заряду в кремнієвій плівці для різних величин Ninv, що зроблено за 

допомогою комбінування результатів, представлених на Рис. 5.20 і Рис. 
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5.21(б). Можна бачити, що для будь-яких величин Ninv ефективна рухливість 

збільшується (для низьких величин Ninv майже втричі), коли центроїд заряду 

переміщується від верхньої до нижньої поверхні кремнієвої плівки. Це 

свідчить про додаткове розсіяння на верхній межі поділу HfO2/плівка Si, яке 

може бути обумовлено додатковим кулонівським розсіянням і розсіянням на 

поверхневих оптичних фононах, пов’язаних з high-k діелектриком [293-295 ].  

 

 Рис. 5.22. Залежність ефективної рухливості електронів в КНІ МДН 

транзисторі з ультратонкою Si плівкою і HfO2 затворним діелектриком від 

положення центроїда заряду в Si плівці, відрахованого від верхньої поверхні, 

для різних величин густини носіїв (tSі=11 нм, tob=145 нм, TiN/HfO2, EOT=1.75 

нм) [56]. 

 

На Рис. 5.23 (а) показано порівняння ефективної рухливості нижнього 

каналу в КНІ транзисторах з товстим і ультратонким прихованим окисом при 

зміщенні нижнього затвора, при якому досягається максимальна величина 

рухливості. На тому ж рисунку представлено ефективну рухливість 

верхнього каналу для обох типів структур. На Рис. 5.23(б) показано 

залежність eff в структурах з товстим і ультратонким прихованим окисом від 



 236 

положення центроїда заряду в кремнієвій плівці для Ninv=21012 см-2. З Рис. 

5.23. можна бачити, що величина і поведінка eff в КНІ структурах з товстим і 

ультратонким прихованим окисом є однаковою. Це свідчить про те, що 

потоншення прихованого окису не призводить до деградації якості Si плівки і 

її нижньої межі поділу. 

 

Рис. 5.23. Порівняння eff в КНІ МДН транзисторах з товстим і 

ультратонким прихованим окисом: (а) ефективна рухливість нижнього 

каналу в залежності від Ninv при зміщенні нижнього затвора, при якому 

досягається максимальна величина eff, і рухливість верхнього каналу при 

Vgb=0; (б) залежність eff від положення центроїда заряду по товщині Si 

плівки для Ninv=21012 см-2 [56]. 

  

Таким чином, в КНІ структурах з high-k затворним діелектриком і 

ультратонким прихованим окисом, так само, як і в структурах з товстим 

прихованим окисом, зміщення підкладки в напрямку відкритого стану, яке 

віддаляє центроїд заряду від верхньої поверхні, забезпечує значне 

підвищення ефективної рухливості. Цей результат є важливим для КНІ МДН 

приладів з динамічно регульованою пороговою напругою за допомогою 

зміщення підкладки в відкритому стані (“back-gate-controlled schemes”), в 

яких зазвичай використовується тонкий прихований окисел [211, 285, 286]. 
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5.4. Вплив зміщення підкладки на струм витікання затворного 

діелектрика і відношення струму стоку до струму затвора в КНІ МДН 

транзисторах 

Важливим параметром сучасних КНІ МДН транзисторів, що зазвичай 

характеризуються надтонкими затворними діелектриками, є струм витікання 

затворного діелектрика, оскільки він визначає енергоспоживання приладу і 

межі потоншення затворного діелектрика. Попередні дослідження показали, 

що тунельний струм витікання затворного діелектрика в КНІ МОН структурі 

з легованою Si плівкою змінюється зі зміщенням підкладки (нижнього 

затвора) в результаті змінення розподілу електричного поля в Si плівці, і як 

наслідок, змінення електричного поля на поверхні і в затворному діелектрику 

[296]. Однак, як знайдено в даному дослідженні, в випадку КНІ МДН 

транзисторів з ультратонкими нелегованими Si плівками прикладення 

позитивної напруги до підкладки не викликає змінення тунельного струму 

між затвором і каналом Ig, хоча воно сильно збільшує струм стоку ID (див. 

Рис. 5.24). Помітне змінення Ig спостерігається лише для від’ємних величин 

Vgb в області слабкої інверсії, тоді як в області сильної інверсії струм затвора 

залишається практично незмінним [56, 85].  

    

Рис. 5.24. Струм стоку (ліва вісь) і струм затвора (права вісь), виміряні 

як функція напруги верхнього затвора Vgf при різних зміщеннях нижнього 

затвора (підкладки) в КНІ МДН транзисторах з товстим (а) і ультратонким 

(б) прихованим окисом (TiN/HfO2, EOT=1.75 нм, VD=50 мВ, W/L=10/10 мкм). 
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Таким чином, прикладення позитивної напруги до підкладки Vgb, що 

зменшує порогову напругу в повністю збідненому n-канальному КНІ 

транзисторі, призводить до значного збільшенні відношення ID/Ig, особливо в 

підпороговій області і поблизу порогу (Рис.5.25).  

 

Рис. 5.25. Відношення експериментального струму стоку до струму 

затвора як функція Vgf при різних величинах Vgb в КНІ МДН транзисторах (а) 

з товстим і (б) тонким прихованим окисом (TiN/HfO2, EOT=1.75 нм, VD=50 

мВ, W/L=10/10 мкм) [56].  

 

Нечутливість затворного струму до прикладення позитивних Vgb може 

бути пояснено наступним чином. Помітний тунельний струм затвора 

спостерігається тільки в тій області Vgf, що відповідає існуванню верхнього 

інверсійного каналу. В цьому діапазоні Vgf при позитивних Vgb має місце 

співіснування верхнього і нижнього інверсійних каналів. При цьому розподіл 

потенціалу в кремнієвій плівці виявляє мінімум, де електричне поле 

дорівнює нулю, як ілюструється Рис. 5.26 (а), (в). В точці мінімуму 

потенціалу електричне поле змінює напрямок, тобто, електричні поля в 

верхньому і нижньому каналах мають протилежний напрямок (Рис. 5.26 (в)). 

Таким чином, внесок в струм затвора дають носії тільки верхнього 

інверсійного каналу. Оскільки порогова напруга верхнього каналу при 

інвертованій нижній поверхні 
invback

THfV .
є незалежною від Vgb, густина носіїв 
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верхнього каналу 
front

invN при наданій величині Vgf є однаковою для різних 

позитивних Vgb. Іншими словами, прикладення позитивної напруги до 

підкладки збільшує загальний інверсійний заряд, що дає внесок в струм 

стоку, тоді як інверсійний заряд, що дає внесок в Ig, залишається незмінним. 

Крім того, при додатних величинах Vgb, коли обидві поверхні плівки КНІ 

інвертовані і існує точка мінімуму потенціалу в кремнієвій плівці, 

електричне поле на верхній поверхні плівки визначається тільки зарядом 

верхнього каналу Si

front

invsf qNE / , оскільки в КНІ структурах з 

ультратонкою нелегованою чи слабо легованою кремнієвою плівкою внесок 

заряду легуючої домішки є дуже малим. 

  

  

Рис. 5.26. Розподіл потенціалу по товщині кремнієвої плівки в КНІ МОН 

структурі при сильній інверсії на верхній поверхні і різних позитивних Vgb (а) 

і негативних Vgb (б), і відповідні розподіли напруженості електричного поля в 

структурі при позитивних Vgb (в) і негативних Vgb (г), отримані класичним 

чисельним моделюванням (tSi=11 нм, tof=1.75 нм, tob=145 нм, NA=1015 см-3). 
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Оскільки при прикладенні позитивних Vgb залежність )( gf

front

inv VN  є 

незалежною від величини Vgb, залежність електричного поля на верхній 

поверхні плівки Esf від Vgf, а отже і електричного поля в діелектрику 

верхнього затвора, є також незалежною від Vgb. Це підтверджується 

результатами чисельного моделювання, представленими на Рис. 5.26(в), що 

показує розподіл електричного поля в КНІ МОН структурі при сильно 

інвертованій верхній поверхні і різних додатних величинах напруги 

підкладки  Vgb [56, 85]. 

 При негативних Vgb електричне поле в плівці Si є односпрямованим, 

тому всі інверсійні носії можуть вносити свій внесок в Ig. Зміщення 

підкладки в напрямку від’ємних величин призводить до зменшення величини 

Ninv при наданій величині Vgf внаслідок збільшення VTHf і збільшення 

електричного поля в затворному діелектрику (Рис. 5.26 (б), (г)). Ці дві 

протилежні тенденції дозволяють пояснити відносну незалежність Ig від 

величини негативної напруги на підкладці, що спостерігається в області 

сильної інверсії (Рис. 5.24) [56, 85]. З вище приведених результатів випливає, 

що прикладення напруги в активному режимі в КНІ МДН приладах з 

динамічно керованою пороговою напругою [211, 285, 286], крім пониження 

порогової напруги і покращення рухливості, призводить також до 

покращення відношення струму стоку до струму затвора [56, 85]. 

 

5.5. Висновки до розділу 5 

 

1. На основі аналізу експериментальних даних і результатів 

чисельного моделювання в класичному та квантово-механічному 

наближеннях показано, що поведінка зарядового зв’язку меж поділу в КНІ 

МДН структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою і ультратонким 

затворним діелектриком суттєво відрізняється від загально прийнятої 

класичної моделі Ліма-Фоссума. Ця різниця обумовлена як 
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електростатичними, так і квантово-механічними ефектами.  Зокрема, такі 

структури відрізняються посиленням модуляції порогової напруги зі 

зміщенням протилежного затвора, що обумовлено головним чином ефектами 

квантування енергії носіїв, індукованими збільшенням електричного поля в 

кремнієвій плівці при порогових умовах, а також розширенням лінійної 

області цієї модуляції. Останній ефект є результатом двох чинників. Першим 

є той факт, що в вищезазначених КНІ МДН структурах величини 

поверхневих потенціалів на інвертованій і збагаченій поверхнях, що 

відповідають електростатичному «розв’язанню» меж поділу, лежать далеко 

за межами 2F і 0, передбачуваними в моделі Ліма-Фоссума.  Другим є вплив 

індукованих електричним полем ефектів квантування, що сповільнюють 

формування інверсійного і збагаченого шарів. Розроблено аналітичну модель 

зарядового зв’язку меж поділу в КНІ МОН структурах з слаболегованою (чи 

нелегованою) ультратонкою кремнієвою плівкою, що враховує 

вищезазначені ефекти і добре узгоджується з експериментальними 

результатами і чисельним моделюванням. 

2. Проведено експериментальне дослідження ефективної рухливості в 

UNIBOND КНІ МДН структурах з ультратонкою нелегованою Si плівкою і 

ультратонкими high-k затворними діелектриками. Знайдено, що в таких 

структурах ефективна рухливість в плівці Si збільшується (в 2-3 рази в 

залежності від густини носіїв) при переміщенні центроїда заряду від верхньої 

до нижньої межі поділу. Це пояснюється додатковим кулонівським 

розсіянням і розсіянням на поверхневих оптичних фононах на верхній межі 

поділу high-k діелектрик/плівка Si. Таким чином, отримані результати 

свідчать про можливість керування ефективною рухливістю в КНІ 

структурах з ультратонкими кремнієвими плівками і high-k затворними 

діелектриками шляхом змінення розподілу носіїв і переміщення центроїда 

заряду в кремнієвій плівці від однієї до іншої межі поділу за допомогою 

прикладення напруги до підкладки. 
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3. На основі порівняльного дослідження рухливості в UNIBOND КНІ 

структурах з товстим і ультратонким прихованим окисом знайдено, що 

поведінка і величина рухливості в обох типах структур є однаковою. Це 

свідчить про те, що потоншення прихованого окису в технології UNIBOND 

не призводить до деградації якості кремнієвої плівки та її меж поділу. 

4. Проведено дослідження поведінки затворного струму зі зміщенням 

підкладки (нижнього затвора) в КНІ МДН транзисторних структурах з 

ультратонкими затворними діелектриками. Знайдено, що зміщення нижнього 

затвора в напрямку відкритого стану призводить до значного покращення 

відношення струму стоку до струму затвора. 

 5. Отримані результати, що стосуються впливу зміщення підкладки  на 

електричні характеристики КНІ МДН транзисторних структур з 

ультратонкими Si плівками, становлять особливий інтерес для КНІ МОН ІС з 

динамічно регульованою пороговою напругою (“back-gate control schemes”). 

Принцип роботи цих приладів базується на застосуванні зарядового зв’язку 

меж поділу для зниження порогової напруги в активному режимі приладу за 

допомогою зміщення підкладки (нижнього затвора) в напрямку відкритого 

стану [211, 285, 286]. З результатів дослідження рухливості, отриманих в 

даній роботі, випливає, що зміщення нижнього затвора, яке використовується 

для пониження порогової напруги в активному стані приладу, і тим самим 

збільшення струму відкритого стану, в випадку приладів з high-k затворними 

діелектриками призводить також до збільшення ефективної рухливості 

завдяки віддаленню центроїда заряду від верхньої межі поділу з посиленим 

розсіянням. Це забезпечує додаткове збільшення струму відкритого стану. 

Крім того, як випливає з аналізу поведінки затворного струму, те ж саме 

зміщення нижнього затвора, що використовується для пониження порогової 

напруги, призводить до значного збільшення відношення струму стоку 

відкритого стану до струму затвора, що означає додаткове покращення 

параметрів приладу. 

 



 243 

 

РОЗДІЛ 6 

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР 

КНІ З ТРИСТОРОННІМ ЗАТВОРОМ ТИПУ FinFET 

  

FinFET (“Fin Field-Effect Transistor”) є однією з найбільш привабливих 

транзисторних структур для створення нанорозмірних МДН приладів, 

оскільки вона наряду з чудовими коротко-канальними характеристиками 

характеризується технологією виготовлення, сумісною зі стандартною 

кремнієвою технологією [15-18, 139-141]. В транзисторах типу FinFET тіло 

транзистора має форму вузького кремнієвого ребра (англ. – “fin”), 

витравленого в плівці КНІ і оточеного з трьох сторін затвором, а знизу – 

прихованим окисом (див. Рис. 1.5). В таких транзисторних структурах 

завдяки сильному електростатичному впливу затвора забезпечується 

ефективне пригнічення коротко-канальних ефектів без необхідності 

використання високого легування каналу. Застосування FinFET структур 

дозволило створити транзистори з довжиною каналу до 10 нм [17]. Багато 

публікацій було присвячено FinFET структурам, однак, більшість з них 

стосувалася технології виготовлення і з’ясування впливу геометрії структури 

на коротко-канальні ефекти [15-18, 139-141, 297-299], тоді як фізичні 

властивості, і, зокрема, транспортні властивості на початку виконання цієї 

роботи залишалися малодослідженими. 

У даному розділі викладені результати експериментального дослідження 

електричних властивостей FinFET структур, зокрема, ефективної рухливості, 

струму затворного діелектрику, і ефекту зміщення підкладки. Мета 

досліджень полягала в з’ясуванні особливостей поведінки характеристик 

вузьких  FinFET структур порівняно з планарними структурами і впливу 

ширини структури. Результати, приведені у даному розділі, опубліковані в 

роботах [46, 48-53, 78-83]. 
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 6.1. Ефективна рухливість носіїв заряду в транзисторних структурах 

з тристороннім затвором типу FinFET 

Рухливість носіїв заряду в FinFET структурах представляє великий 

інтерес з практичної точки зору, оскільки вона визначає характеристики 

FinFET приладів, а також з точки зору розвитку фізики непланарних 

нанорозмірних приладових структур. Внаслідок тривимірного характеру 

структури поведінка рухливості в FinFET приладах з тристороннім затвором 

може відрізнятися від рухливості в звичайних планарних однозатворних 

приладах і планарних приладах з двостороннім затвором.  

6.1.1. Фактори, що можуть впливати на рухливість в транзисторах 

типу FinFET. В загальному випадку в транзисторі типу FinFET може 

існувати три інверсійних канали – один верхній канал, що визначається 

шириною кремнієвого ребра WFin, і два бокових, що визначаються висотою 

ребра HFin. Верхня поверхня в FinFET структурах, виготовлених на 

стандартних пластинах з орієнтацією (100), має кристалічну орієнтацію (100), 

а бокові поверхні – орієнтацію (110) (Рис. 6.1).  

 

Рис. 6.1. Схематичне зображення поперечного перерізу FinFET 

структури з тристороннім затвором з різною шириною структури. 

 

Як показано в попередніх теоретичних і експериментальних 

дослідженнях планарних Si МОН транзисторів, рухливість електронів є 

найвищою в поверхневих каналах з поверхнею (100), а дірок – (110) 

внаслідок анізотропії ефективної маси [300-305]. Виходячи з цього 

прогнозувалось, що у вузьких FinFET структурах, в яких висота ребра HFin 

значно перевищує ширину WFin (тобто, в яких провідність визначається 

боковими (110) каналами), рухливість дірок має бути підвищеною, а 
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рухливість електронів – пониженою порівняно з планарними транзисторами з 

орієнтацією Si поверхні (100).  

Також можна очікувати, що бокові поверхні відрізняються підвищеною 

густиною поверхневих станів і підвищеною неоднорідністю внаслідок 

процесу плазмового витравлення Si ребер, що може призводити до деградації 

рухливості у вузьких FinFET структурах. Однак, до виконання цієї роботи 

існувало дуже мало експериментальних даних про рухливість носіїв в FinFET 

структурах  [17]. 

У даній роботі проведено детальне дослідження ефективної рухливості 

електронів і дірок в FinFET структурах з легованим і нелегованим каналом, 

різними затворними діелектриками і різними затворними електродами. Для 

з’ясування особливостей поведінки рухливості носіїв, пов’язаних з FinFET 

структурою, проводилося порівняльне дослідження рухливості у вузьких 

FinFET структурах і широких (квазі-планарних) структурах, виготовлених на 

тій же самій пластині, а також в залежності від ширини структури.  

 

6.1.2. Опис досліджених FinFET структур 

Всі досліджені FinFET структури було виготовлено в науково-

дослідному мікроелектронному центрі IMEC (Interuniversity Microelectronics 

Center, Бельгія). FinFET структури з тристороннім затвором з Ω-

конфігурацією були сформовані на пластинах КНІ з орієнтацію (100). Ребра 

(“fins”) в активній області приладів формувалися за допомогою електронної 

літографії і плазмового травлення. Для зменшення ширини ребер, 

згладжування поверхні та округлення кутів було застосовано окислення з 

подальшим травленням окису і відпалом в атмосфері водню. В усіх 

досліджених FinFET структурах верхня поверхня мала орієнтацію (100), і 

бокові поверхні – (110), і канал було орієнтовано в напрямку [110].  

Дослідження були проведені як на p-канальних, так і на n-канальних 

транзисторах, з легованим і нелегованим каналом, металоподібними і Si-poly 

затворними електродами, і двома типами затворного діелектрика, а саме, 
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нітрідованим двоокисом кремнію (SiON) і HfO2, отриманим атомарним 

пошаровим нанесенням на поверхню хімічного SiO2. Вимірювані прилади 

являли собою довгоканальні транзистори (з L=1020 мкм), що складалися з 

набору паралельних «ребер» і мали спільний стік і виток. Число ребер в 

структурі, і геометричні розміри (ширина ребра WFin і  висота ребра HFin) 

відрізнялись у різних партіях зразків. Загальні характеристики досліджених 

зразків зведено в Табл. 6.1. 

 

Табл. 6.1. Загальні характеристики досліджених FinFET структур 

№ 

групи 

Затвор Затворний 

діелектрик 

Легування каналу Конструктивні 

особливості 

I TiN SiON (tEOT=1.8 нм) 

HfO2 (tEOT=1.6 нм) 

нелегований канал 
5 ребер, 

WFin=253000 нм 

HFin=60 нм 

II TaN SiON (tEOT=1.8 нм) 

HfO2 (tEOT=1.6 нм) 

нелегований канал, 

сильнолегований 

канал (21018 см-3) 

30 ребер, 

WFin=45 нм 

HFin=50 нм 

III Si-poly SiON (tEOT=2 нм) сильнолегований 

канал (21018 см-3) 

66 ребер, 

WFin=35 нм 

HFin=95 нм 

 

6.1.3. Визначення рухливості в транзисторах з тристороннім 

затвором  

Ефективна рухливість eff визначалась за допомогою “split-C-V” методу 

[291], описаного в розділі 5.3.3, що потребує сумісних вимірювань струму 

стоку ID при низькій напрузі стоку і ємності затвор-канал Cgc в залежності від 

напруги затвора. Вимірювання ID проводилися при VD=10 мВ, і вимірювання 

Cgc проводилися при частоті f=100 кГц. Вплив паразитної ємності і струму 

витікання затвора було усунено за допомогою методик корекції, 

запропонованих в роботі [292].  
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Як випливає з рівняння (5.37), визначення eff як функції напруги затвора 

за допомогою “split-C-V” методу не потребує знання ні товщини діелектрика, 

ні ширини каналу. Це є важливою перевагою в випадку FinFET структур, в 

яких товщина діелектрику на верхній і бокових поверхнях може бути різною, 

і в яких питання визначення ефективної ширини каналу залишається 

суперечливим [306]. Однак представлення eff як функції густини носіїв Ninv 

потребує знання ефективної ширини каналу Weff. У даній роботі ми 

використовували традиційне визначення ефективної ширини каналу для 

транзисторів з тристороннім затвором, а саме:  

                       Weff=(2HFin+WFin)число ребер,                              (6.1) 

де WFin – ширина ребра, HFin – висота ребра. Справедливість такого 

визначення Weff було виправдано вимірюваннями ємності затвор-канал в 

FinFET структурах з різною величиною WFin, представленими в наступному 

розділі. Для виключення впливу ефектів послідовного опору і кулонівського 

розсіяння, пов’язаного з сильнолегованими областями стоку і витоку, 

вимірювання проводилися на транзисторних структурах з дуже великою 

довжиною каналу (L=1020 мкм). 

 

6.1.4.  Ефективна рухливість в FinFET структурах з тристороннім 

затвором і нелегованим  каналом 

У даному розділі приведено результати, отримані на FinFET структурах 

з нелегованим каналом (з концентрацією залишкової домішки NA1015 см-3) і 

різною шириною ребра, що характеризувалися SiON і HfO2 затворними 

діелектриками і TiN затворним електродом (група І в Табл. 6.1). 

Вимірювання було проведено на n- та p-канальних 5-реберних FinFET 

приладах з висотою ребра HFin=60 нм і шириною ребра WFin від 25 нм до 3 

мкм. Технологія виготовлення приладів описана в роботі [307]. Вигляд 

зверху і поперечний переріз FinFET приладу з WFin=25 нм, отримані за 

допомогою трансмісійної електронної мікроскопії, показано на Рис. 6.2.  
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Рис. 6.2. Вигляд зверху і поперечний переріз досліджених FinFET 

структур, отримані за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії 

(WFin=25 нм, HFin=60 нм). 

 

6.1.4.1. Підпорогові характеристики FinFET приладів. На Рис. 6.3 

показано ID(Vg)-характеристики, виміряні в лінійному режимі на n- та p-

канальних FinFET приладах (WFin=25 нм) з TiN затвором, і SiON і HfO2 

затворними діелектриками. Величина зворотного підпорогового нахилу 

характеристик для обох типів діелектриків є близькою до ідеальної (S=62 

мВ/дек для n-канальних приладів і S=63 мВ/дек для p-канальних приладів), 

що свідчить про помірну (361011 см-2еВ-1) густину поверхневих станів на 

межі поділу Si/діелектрик на бокових поверхнях ребра для обох типів 

діелектриків. Відсутність будь-яких перегинів на підпорогових logID(Vg)-

характеристиках (Рис. 6.3(а)) свідчить про відсутність ранньої інверсії в 

кутах структури. Це підтверджується Рис. 6.3(б), на якому показано d2ID/dVg
2-

характеристики. Той факт, що d2ID/dVg
2-характеристики на Рис. 6.3(б) 

виявляють тільки один максимум, свідчить про те, що інверсійні канали на 

верхній і бокових поверхнях FinFET структури формуються при однаковій 

пороговій напрузі VTH, а також підтверджує відсутність ранньої інверсії в 

кутах структури. Таким чином, характеристики на Рис. 6.3 є хорошим 

доказом ефективного пригнічення ефектів кутів в досліджуваних FinFET 

приладах з тристороннім затвором, що є цілком очікуваним внаслідок 
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застосування нелегованих областей каналу і округлення кутів структури (див 

Рис. 6.2) [129, 308].  

 

  Рис. 6.3. (а) ID(Vg)-характеристики  і (б) d2ID/dVg
2-характеристики p-

канальних і n-канальних FinFET приладів з TiN затвором і SiON і HfO2 

затворними діелектриками (VD = 20 мВ, L =10 мкм, WFin=25 нм, HFin=60 нм). 

                           

 6.1.4.2. Ємність затвор-канал і верифікація застосованого 

визначення ефективної ширини каналу.  Рис. 6.4 ілюструє вимірювання 

ємності затвор-канал для n-канальних FinFET приладів з SiON і HfO2 

затворними діелектриками. На Рис. 6.4(а) показано Cgc(Vg)-характеристики, 

виміряні при різних частотах на FinFET приладах з WFin=25 нм, а на Рис. 

6.4(б) показано нормалізовану (на одиницю площі затвора) ємність Cgc  в 

залежності від Vg, отриману в приладах з різною величиною WFin (від 25 нм 

до 1875 нм) в припущенні, що ефективна ширина каналу в транзисторі з 

тристороннім затвором дорівнює Weff=(2HFin+WFin)число ребер. З Рис. 6.4(а) 

видно, що в діапазоні частот від 10 кГц до 1МГц не спостерігається ніякої 

частотної залежності і ніякого гістерезису Cgc(Vg)-характеристик як для SiON, 

так і для HfO2 затворного діелектрику. Це свідчить про відсутність в 

досліджених зразках істотного впливу пасток на межі поділу Si/затворний 

діелектрик на Cgc(Vg)-характеристики, а отже і на результуючі Ninv(Vg)-

характеристики. 
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 Особливу увагу на Рис. 6.4(б) заслуговує той факт, що нормалізована 

ємність Cgc для різних величин WFin є однаковою. З цього випливає декілька 

висновків. Те, що в області сильної інверсії нормалізована ємність Cgc в квазі-

планарному приладі з дуже широкими ребрами (WFin=1875 нм), в якому 

характеристики визначаються верхнім інверсійним каналом, є такою самою, 

як в приладі з дуже вузькими ребрами, в яких домінують бокові канали, 

свідчить про однакову товщину діелектрика на верхній і бокових поверхнях 

ребра. Це узгоджується з результатами аналізу ТЕМ, який показав, що 

товщина діелектрику в досліджених структурах є досить рівномірною по 

поверхні ребра. Для HfO2, отриманого атомарним пошаровим нанесенням, 

цей результат є очікуваним. Однак, для SiON (нітридованого термічного 

окису кремнію) це також не є дуже дивним, оскільки, як показано в [309], в 

області надтонких шарів окису кремнію (≤2 нм) швидкість окислення є 

практично однаковою для різних кристалографічних орієнтацій на відміну 

від області товстих окисів.  

  

Рис. 6.4. (а) Ємність затвор-канал в залежності від напруги затвора, 

виміряна при різних частотах на 5-реберних FinFET приладах з WFin=25 нм і 

L=10 мкм. (б) Нормалізована ємність затвор-канал (на одиницю площі 

затвора) в залежності від Vg, отримана в приладах з різною величиною WFin 

при f=100 кГц. Нормалізована ємність розраховувалась в припущенні, що 

ефективна ширина каналу в транзисторі з тристороннім затвором дорівнює: 

Weff=(2HFin+WFin)число ребер [53]. 
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 За умови однакової товщини діелектрика на верхній і бокових поверхнях 

структури ємність затвор-канал Сgc в транзисторах з тристороннім затвором є 

хорошим показником ефективної ширини каналу, оскільки на відміну від 

струму стоку вона не залежить від рухливості носіїв. Однакові нормалізовані 

Сgc_norm(Vg)-характеристики для різних величин WFin, представлені на Рис. 

6.4(б), є переконливим підтвердженням справедливості застосованого 

визначення ефективної ширини каналу Weff (рівняння 6.1) для аналізованого 

діапазону Vg і WFin. 

6.1.4.3. Опис транспортних характеристик транзисторів з 

тристороннім затвором в рамках моделі суперпозиції верхнього і 

бокових каналів провідності та його обмеження. Транспортні 

характеристики FinFET транзисторів з тристороннім затвором іноді 

описуються через рухливості верхнього і бокових каналів, які визначаються з 

вимірювань приладів з різною величиною WFin [310, 311]. При цьому струм 

стоку в FinFET приладі з тристороннім затвором виражається як сума струму 

верхнього (IDtop) і бокових каналів (2ID lateral): 

                      lateral  top total 2 DDDD IIII  .                                     (6.2)  

Припускаючи, що величина Ninv в верхньому і бокових каналах при заданій 

напрузі затвора є однаковою, можна записати (6.2) через рухливості 

верхнього і бокових каналів [310]: 

             )2(inv
lateralFintopFin

D
D HW

L

VNq
I  


 ,                       (6.3) 

де top і lateral є, відповідно, рухливості верхнього і бокових каналів. З (6.3) 

випливає, що струм стоку в FinFET транзисторі з тристороннім затвором 

повинен лінійно зростати зі збільшенням WFin. Таким чином, згідно з цією 

моделлю експериментальна залежність ID від WFin при заданій величині Ninv 

повинна являти собою пряму лінію, екстраполяція якої до нульової величини 

WFin дає lateral, а нахил – top [310]. Цілком очевидно, що така модель не є 

правомірною в випадку об’ємної інверсії, коли внески різних областей 
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провідності є нероздільними. Іншими словами, ця модель є непридатною в 

випадку дуже вузьких структур і/чи дуже низьких величин Ninv. Це 

підтверджується даними на Рис. 6.5, де представлено експериментальну 

залежність ID від WFin при Ninv=5x1011 cм-2 і Ninv=1.2x1013 cм-2.  

 

Рис. 6.5. Експериментальна залежність ID від WFin при постійній величині Ninv:  

(а) Ninv=5x1011 cм-2 (n-канальні прилади); (б) Ninv=1.2x1013 cм-2 (n-канальні 

прилади); (в) Ninv=1.2x1013 cм-2 (p-канальні прилади). (TiN/HfO2, HFin=60 нм, 

L=10 мкм) [53]. 

Можна бачити, що в n-канальних приладах при низькій величині Ninv 

(Рис. 6.5(а)) лінійна залежність ID від WFin спостерігається тільки для 

структур з WFin>55 нм, тоді як для більш вузьких структур спостерігається 
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явне відхилення від лінійної ID(WFin)-залежності. Можна бачити, що в n-

канальних приладах при низькій величині Ninv (Рис. 6.5(а)) лінійна залежність 

ID від WFin спостерігається тільки для структур з WFin>55 нм, тоді як для 

більш вузьких структур спостерігається явне відхилення від лінійної ID(WFin)-

залежності. Це пояснюється наступним чином. Вищенаведена модель 

передбачає, що при одній і тій же величині Ninv, top і lateral є однаковими для 

різних величин WFin. Однак, це не є справедливим при низьких і помірних 

величинах Ninv, навіть в відносно широких FinFET структурах. В 

підтвердження цієї думки на Рис. 6.6 приведено отримані за допомогою 

аналітичної квантово-механічної моделі, запропонованої в [312], розподіли 

концентрації інверсійних носіїв (електронів) і положення центроїда 

інверсійного заряду в залежності від Ninv при загальній густині носіїв 

Ntot=2Ninv=1012 cм-2 для n-канальних симетричних двозатворних (110) КНІ 

МОН транзисторів з різними товщинами кремнієвої плівки tSi, що 

відповідають нижній частині діапазона WFin в досліджених FinFET приладах.  

Як можна бачити з Рис. 6.6(а), для наданої величини Ninv інверсійні 

канали на двох поверхнях є добре відокремленими один від одного тільки в 

приладах з tSi=WFin=45 нм, тоді як в приладах з меншою товщиною 

спостерігається помітне перекриття інверсійних каналів. Слід зазначити, що 

для однакової величини Ninv і ширини структури перекриття інверсійних 

каналів є більш вираженим для орієнтації поверхні (110), ніж для (100), 

внаслідок меншої поперечної ефективної маси. Неідентичний розподіл носіїв 

призводить до різного положення центроїда заряду для приладів з різною 

товщиною при Ninv1012 см-2 (Рис. 6.6(б)). Різне перекриття інверсійних 

каналів і різне положення центроїда заряду означає різну швидкість 

розсіяння [227, 241, 242]. Це означає, що при однаковій величині Ninv (для 

приладів з аналізованими товщинами при Ninv1012 см-2), величина lateral не 

буде однаковою для різних величин WFin<45 нм, що корелює з результатами 

на Рис.6.5(а). 
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Рис. 6.6. (а) Розподіл концентрації електронів по товщині Si плівки при 

загальній густині електронів Ntot=2Ninv=1012 cм-2 і (б) положення центроїда 

інверсійного заряду в Si плівці в залежності від Ninv, розраховані для n-

канальних симетричних двозатворних (110) КНІ МОН транзисторах з 

різними товщинами кремнієвої плівки tSi, що відповідають нижній частині 

діапазона WFin в досліджених FinFET приладах. (Результати отримані за 

допомогою аналітичної квантово-механічної моделі, запропонованої в роботі 

[312] в припущенні NA=1015 cм-3) [53]. 

 

При високих величинах густини носіїв (Ninv>1012 см-2), коли локалізація 

носіїв стає практично незалежною від товщини структури (Рис. 6.6(б)),  

можна було б очікувати лінійне зростання ID з WFin. Однак, як видно з Рис. 

6.5(б, в), навіть при Ninv=1.2x1013 cм-2 спостерігається помітне відхилення від 

лінійної ID(WFin)-залежності в області малих товщин приладу, причому 

напрямок цього відхилення є протилежним для  n-канальних (Рис. 6.5(б)) і p-

канальних (Рис. 6.5(в)) приладів. Нахил ID(WFin)-залежності в області малих 

товщин (WFin<55 нм) для n-канальних приладів є меншим, а для p-канальних 

приладів більшим, ніж для відповідних дуже широких структур. Це означає, 

що в досліджених найбільш вузьких FinFET приладах ефективна рухливість 

електронів «верхнього» каналу є декілька нижчою, ніж рухливість електронів 

в дуже широких квазі-планарних приладах з поверхневою орієнтацією (100), 

тоді як для дірок вона є вищою, ніж в широких квазі-планарних (100) 
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приладах. Імовірною причиною цього може бути значне округлення кутів в 

досліджених приладах, що призводить до відхилення орієнтації верхньої 

поверхні у вузьких приладах від (100). На користь цієї гіпотези свідчить 

зображення поперечного перерізу FinFET приладу з WFin=25 нм, отримане за 

допомогою трансмісійної електронної мікроскопії (Рис. 6.2).  Таким чином, 

опис транспортних характеристик вузьких FinFET приладів з тристороннім 

затвором в рамках моделі простої суперпозиції верхнього і бокових каналів 

провідності не є достатньо коректним як в області низької, так і в області 

високої густини носіїв [50, 52, 53]. 

6.1.4.4. Ефективна рухливість, визначена “split-C-V” методом. На 

Рис. 6.7 приведено залежності ефективних рухливостей електронів (n) і 

дірок (p) від густини носіїв, отримані split-C-V методом у вузьких FinFET 

структурах (WFin=25 нм) і широких квазі-планарних структурах (WFin=3 мкм) 

з TiN затвором і SiON і HfO2 затворними діелектриками.  

  

Рис. 6.7. Порівняння ефективної рухливості в FinFET структурах 

(WFin=25 нм) і квазі-планарних транзисторних КНІ структурах (WFin=3 мкм) з 

нелегованим каналом і HfO2 (tEOT=1.6 нм) і SiON (tEOT=1.8 нм) затворними 

діелектриками і TiN затворним електродом: (а) рухливість електронів; (б) 

рухливість дірок  (HFin= tSi=60 нм, L=10 мкм) [53]. 

На Рис. 6.8 показано відношення ефективної рухливості в FinFET і квазі-

планарних приладах з нелегованим каналом, отримане з результатів, 

приведених на Рис. 6.7. Порівнюючи результати для приладів з SiON і HfO2 
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затворними діелектриками, можна помітити, що величини eff для SiON є 

декілька вищими в областях низької і помірної густини носіїв, де рухливість 

контролюється кулонівським і фононним механізмами розсіяння.  

 

 Рис. 6.8. Відношення між ефективною рухливістю в FinFET і квазі-

планарних КНІ структурах з нелегованим каналом, отримане з результатів, 

приведених на Рис. 6.7. 

 

При високих величинах Ninv (41012 cм-2), де рухливість контролюється 

розсіянням на нерівностях поверхні, ефективна рухливість є приблизно 

однаковою для HfO2 і SiON. В інших відносинах поведінка eff є ідентичною 

для обох типів діелектриків. Зокрема, для однієї і тієї ж густини носіїв у 

вузьких FinFET структурах спостерігається покращення ефективної 

рухливості дірок p і деградація рухливості електронів n порівняно з 

широкими планарними структурами [50, 52, 53].  

В цілому деградація n і покращення p в FinFET структурах порівняно з 

широкими квазі-планарними структурами, що спостерігаються на Рис. 6.7, є 

очікуваними і можуть бути пояснені ефектом кристалографічної орієнтації 

(110) бокових стінок Si ребра в FinFET структурах. Як видно з Рис. 6.7, 

покращення p і деградація n в FinFET приладах залежить від величини Ninv. 

Коефіцієнт покращення p в FinFET приладі збільшується зі збільшенням Ninv 

з величини 1.3 при Ninv=5x1011 cм-2 до 2.2 при Ninv=1.3x1013cм-2. Деградація 

n в FinFET структурах є найменшою в області помірної густини носіїв [53, 
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82]. Ті ж самі особливості в поведінці p і n в FinFET структурах з 

нелегованим каналом, що відображені на Рис. 6.7 і Рис. 6.8, спостерігалися на 

приладах з TaN затвором (група ІІ в Табл. 6.1) [46, 50, 52].  

На Рис. 6.9 (а,б) показано рухливості електронів і дірок в залежності від 

Ninv, отримані в FinFET структурах з нелегованим каналом і різною 

величиною WFin, а на Рис. 6.9 (в, г) представлено коефіцієнт деградації 

рухливості електронів і покращення рухливості дірок в FinFET структурах з 

різною шириною WFin порівняно з широкими планарними приладами.  

   

  

Рис. 6.9. Ефективна рухливість електронів (а) і дірок (б) в FinFET 

структурах з нелегованим каналом і різною шириною WFin в залежності від 

густини носіїв; (в) коефіцієнт деградації рухливості електронів і (г) 

коефіцієнт покращення рухливості дірок в FinFET структурах з різною 

шириною WFin порівняно з широкими планарними приладами (TiN/HfO2, 

tEOT=1.6 нм, HFin= tSi=60 нм, L=10 m) [50]. 
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Характерною особливістю на Рис. 6.9 (а, в) є сильна деградація 

рухливості електронів зі зменшенням WFin у вузьких FinFET структурах в 

області низької густини носіїв, де n збільшується з Ninv. В цьому діапазоні 

густини носіїв рухливість в FinFET структурах з нелегованим каналом 

контролюється кулонівським розсіянням на поверхневих зарядах, яке 

послаблюється зі збільшенням густини носіїв внаслідок ефекту екранування і 

посилюється зі зменшенням WFin внаслідок наближення центроїда заряду 

вільних носіїв до бокових поверхонь ребра (див. Рис. 6.6(б)). Це пояснює 

сильну деградацію n зі зменшенням WFin в області низьких величин Ninv (Рис. 

6. 9 (а, в)). 

При помірних величинах Ninv (від 1.5x1012 до 5x1012 cм-2), n в FinFET 

структурах дещо збільшується зі зменшенням WFin від 55 до 25 нм (Рис. 

6.9(а)). Ми припускаємо, що в цьому діапазоні Ninv рухливість в FinFET 

структурах контролюється фононним розсіянням, і вищезазначене 

збільшення n зі зменшенням WFin є обумовленим зменшенням фононного 

розсіяння внаслідок збільшеної взаємодії бокових інверсійних каналів в 

більш вузьких приладах [53], по аналогії з рухливістю, обмеженої фононним 

розсіянням, в двозатворних КНІ МОН транзисторах  [227, 240, 241]. В області 

високої густини носіїв (>6x1012 cм-2) залежність n від WFin в цілому може 

бути пояснена різним відносним вкладом верхнього (100) і бокових (110) 

каналів. Зростання коефіцієнта покращення рухливості дірок в FinFET 

структурах з ростом густини носіїв (Рис. 6.9(г) пояснюється тим, що 

анізотропія ефективної маси дірок в поверхневих каналах на Si проявляється 

сильніше в області високої густини носіїв (чи при високих поперечних 

електричних полях) [300, 303, 304]. 

 Ретельний аналіз залежностей ефективної рухливості від WFin, 

представлених на Рис. 6.9, дозволяє виявити деякі додаткові цікаві риси 

транспортних властивостей досліджених FinFET приладів з тристороннім 

затвором. При достатньо високій густині носіїв, коли локалізація носіїв стає 

фактично незалежною від ширини ребра, можна було б очікувати, що 
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залежність eff від WFin буде визначатися тільки зміненням відносних внесків 

верхнього і бокових інверсійних каналів, що характеризуються різною 

рухливістю внаслідок різної поверхневої орієнтації і можливо різною 

шорсткістю поверхні. В цьому випадку з врахуванням (6.3) залежністьeff від 

WFin може бути виражена через top і lateral в наступному вигляді: 

     
 FinFin

Fin
lateraltoplateralFineff

WH

W
μ)(Wμ




2
 .                           (6.4)                        

Для того, щоб перевірити, описується експериментальна залежністьeff від 

WFin рівнянням (6.4) чи ні, було визначено top і lateral за допомогою лінійної 

апроксимації ID(WFin)-залежності і рівняння (6.3). В випадку справедливості 

моделі простої суперпозиції верхнього і бокових каналів величина top 

повинна співпадати з eff в планарному приладі, тоді як величина lateral 

повинна наближатися до eff у вузьких FinFET структурах.  

 В даній роботі було знайдено, що величини top і lateral, визначені з 

характеристик широких приладів (з WFin>55 нм), суттєво відрізняються від 

відповідних величин, визначених з характеристик вузьких приладів (з 

WFin=2555 нм). Як ми показали в роботі [53], рухливість верхнього каналу 

top, визначена в широких приладах (WFin>55 нм), дійсно співпадає з eff в 

планарному приладі з поверхневою орієнтацією (100). На відміну від цього, 

рухливість верхнього каналу “top”, визначена в приладах з малою величиною 

WFin, істотно відрізняється від eff в планарному приладі, а саме, рухливість 

електронів верхнього каналу “n_top” є значно нижчою, ніж n_eff в планарному 

приладі, а рухливість дірок “p_top” є значно вищою, ніж p_eff в планарному 

приладі. Крім того, для малих величин WFin різниця між “top” і “lateral” є 

значно меншою, ніж для великих WFin. Імовірною причиною зазначених 

розбіжностей в результатах, отриманих для великих і малих величин WFin, 

може бути округлення кутів ребер FinFET структури, що призводить до дещо 

округлених верхньої і бокових поверхонь в досліджених вузько-реберних 

FinFET приладах (тобто, поверхонь з орієнтацією, яка дещо відрізняється 
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постульованих (100) і (110)). Це видно з Рис. 6.2, де показано поперечний 

переріз кремнієвого ребра у вузько-реберному FinFET приладі. Можливий 

вплив округлених кутів ребра на eff в FinFET приладах з тристороннім 

затвором зазначався також в [313]. Таким чином, отримані результати 

показують, що модель, яка трактує ефективну рухливість в FinFET приладах 

з тристороннім затвором через рухливості (100) верхнього і (110) бокових 

каналів, не може точно описувати транспорт носіїв в реальних приладах, 

навіть при високій густині носіїв. 

 

6.1.5. Ефективна рухливість в FinFET структурах з сильно-

легованим  каналом 

 

Дослідження поведінки eff в FinFET структурах з сильнолегованим 

каналом було проведено на двох різних групах приладів, що відрізнялися 

матеріалом затвора і геометрією структури (група ІІ і ІІІ в Табл. 6.1). 

На Рис. 6.10 приведено порівняння ефективної рухливості носіїв в 

FinFET (WFin=45 нм) і планарних структурах (W=10 мкм) з сильнолегованим 

каналом (з концентрацією домішки 21018 см-3). Досліджені структури мали 

металоподібний (TaN) затвор і HfO2 і SiON затворні діелектрики (група ІІ в 

Табл. 6.1). В випадку сильнолегованого каналу в FinFET структурах 

спостерігається значне покращення не тільки рухливості дірок порівняно з 

планарними структурами, але і значне покращення рухливості електронів в 

області малої і помірної густини носіїв, яке практично зникає в області 

високої густини носіїв (Рис. 6.10(б)) [46, 50, 78-80]. На Рис. 6.11. показано 

відношення ефективної рухливості в FinFET і планарних приладах з TaN 

затвором і сильнолегованим каналом. Можна бачити, що коефіцієнт 

покращення p в FinFET структурах дорівнює ~2.5 в усьому діапазону Ninv, 

тоді як коефіцієнт покращення n досягає трьох при низьких величинах Ninv 

(1012 cм-2) і зменшується зі збільшенням Ninv. 
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Рис. 6.10. Ефективна рухливість (а) дірок і (б) електронів в залежності 

від густини носіїв в FinFET і планарних структурах з сильнолегованим 

каналом і TaN затвором [50].  

 

Рис. 6.11. Коефіцієнт покращення ефективної рухливості дірок і 

електронів в сильнолегованих FinFET структурах (WFin=45 нм, HFin=50 нм) 

порівняно з відповідними планарними структурами (WFin=10 мкм, tSi=50 нм). 

Концентрація легуючої домішки в каналі 1018 см-3 [50]. 

Точно такі ж тенденції в поведінці p і n (значне покращення p в 

усьому діапазоні вимірювань і покращення n при низькій і помірній густині 

носіїв порівняно з планарними структурами) спостерігалися в FinFET 

структурах з сильнолегованим каналом і Si-poly затвором (група ІІІ в Табл. 

6.1), хоча величини рухливості в структурах з Si-poly затвором були значно 

нижчими, ніж в відповідних структурах з металоподібним TaN затвором [46, 

48, 78, 79]. 

Ефект покращення ефективної рухливості електронів в FinFET 

структурах було пояснено більш низьким ефективним полем і ефектом 
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об’ємної інверсії в бокових каналах FinFET приладів внаслідок квазі-

двозатворного режиму, а також, можливо, більш низьким рівнем легування 

бокових каналів [46, 78, 79]. Пізніше подібний ефект ми спостерігали в 

сильнолегованих безперехідних вузьких нанодротових транзисторах [59, 61], 

(що буде описано в Розділі 7), який не може бути пояснено вищезазначеними 

чинниками. Тому ми прийшли до висновку, що більш імовірною причиною 

цього ефекту є зменшення кулонівського розсіяння на іонізованих домішках 

у вузьких нанодротових структурах [59, 61]. 

 

 6.2. Особливості ефекту зміщення підкладки в транзисторах типу 

FinFET 

Електростатичний зв'язок між затвором і підкладкою (нижнім затвором) 

є важливою властивістю повністю збіднених КНІ МОН транзисторів, 

найбільш характерним проявом якої є змінення порогової напруги зі 

зміщенням підкладки (див. розділи 1.4.2 і 5.2) [4, 5, 205]. В випадку FinFET 

приладів цей ефект послаблюється внаслідок посилення електростатичного 

впливу бокових ділянок затвора, і тому дуже вузькі FinFET прилади 

вважаються нечутливими до ефектів, пов’язаних з підкладкою, і зокрема до 

радіаційно-індукованого накопиченню заряду в прихованому окисі [310, 314, 

315].  

В даній роботі вперше було експериментально продемонстровано 

значний ефект зміщення підкладки в короткоканальних вузьких FinFET 

приладах. На відміну від традиційного ефекту зміщення підкладки в КНІ 

приладах, цей ефект полягає в сильному зміненні струму транзистора в 

відкритому стані без змінення порогової напруги – внаслідок модуляції 

послідовного паразитного опору. Це спростовує загальноприйняті уявлення 

щодо нечутливості вузьких FinFET приладів до ефектів, пов’язаних з 

підкладкою (формуванню прихованого окису, накопиченню заряду в 

прихованому окисі, індукованому опроміненням чи гарячими носіями і т.п.). 
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Експериментальні результати були отримані на n-канальних 5-реберних 

FinFET приладах з нелегованим каналом з висотою ребра HFin=60 нм (група І 

в Табл.6.1), виготовлених на пластинах КНІ з товщиною прихованого окису 

tob=145 нм і описаних в розділі 6.1.3. Вимірювання було проведено на 

приладах з різною шириною ребра WFin, що змінювалась від 25 нм до 1 мкм, а 

також різною довжиною каналу L, що змінювалась від 80 нм до 10 мкм.   

 На Рис. 6.12 (а-е) показано вплив напруги підкладки Vgb на ID(Vg)-

характеристики і крутизну gm в FinFET приладах з трьома різними 

величинами WFin і L=10 мкм.  

     

Рис. 6.12. Струм стоку (а-в) і крутизна (г-е) в залежності від напруги 

затвора  в FinFET приладах з L=10 мкм і різними величинами WFin при різних 

напругах підкладки Vgb (VD=20 мВ, HFin=60 нм, tob=145 нм, Vgb змінюється від 

-40 В до +40 В через 10 В) [49]. 

 

У відносно широких приладах (з WFin=75 нм) спостерігається помітний 

вплив зміщення підкладки, що виявляється як зсув характеристик по осі Vg в 
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підпороговій області, обумовлений зміненням порогової напруги з Vgb, і 

поява виступу на gm(Vg)-характеристиках, обумовленого формуванням 

нижнього інверсійного каналу. Зі зменшенням WFin (Рис. 6.12 (б, д)) ці риси 

стають менш вираженими і практично зникають в дуже вузьких приладах 

(Рис. 6.12 (в, е)) внаслідок посилення електростатичного впливу бокових 

ділянок затвора. Таким чином, характеристики дуже вузьких FinFET 

приладів з WFin=25 нм і L=10 мкм дійсно є малочутливими до зміщення 

підкладки. Однак зі зменшенням довжини каналу у вузьких FinFET приладах 

з’являється інший ефект зміщення підкладки, що демонструється на Рис. 6.13 

(а-е)).              . 

   

Рис. 6.13. Струм стоку (а-в) і крутизна (г-е) в залежності від напруги 

затвора  в FinFET приладах з WFin=25 нм і різною довжиною каналу L при 

різних напругах підкладки Vgb (VD=20 мВ, HFin=60 нм, tob=145 нм, Vgb 

змінюється від -40 В до +40 В через 10 В) [49]. 
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Як видно з Рис. 6.13 (а, г), у вузькому FinFET приладі з WFin=25 нм і 

довжиною каналу L=10 мкм змінення напруги підкладки від -40 В до +40 В 

справляє дуже незначний вплив на струм відкритого стану транзистора Ion і 

крутизну (Рис. 6.13 (а, г)). Однак, воно помітно впливає на Ion і gm в приладі з 

L=0.9 мкм (Рис. 6.13 (б, д)), і дуже сильно змінює струм відкритого стану Ion і 

крутизну gm в короткоканальному приладі з L=80 нм (Рис. 6.13 (в, е)). 

Змінення Ion і gm зі зміщенням підкладки на Рис. 6.13, яке посилюється зі 

скороченням довжини каналу, відбувається без зсуву підпорогових 

характеристик вздовж осі Vg, тобто, без змінення порогової напруги VTH. 

Підпороговий нахил на Рис. 6.13 (б, в) також залишається незмінним.   

Ті ж самі риси, а саме, сильне змінення Ion і gm з Vgb без будь-якого 

змінення порогової напруги VTH і підпорогового нахилу спостерігаються в 

короткоканальному FinFET приладі з L=80 нм при високих напругах стоку 

(Рис.6.14).  

 

Рис. 6.14. (а) Струм стоку і (б) крутизна в залежності від напруги затвора 

при VD=1 В і при різних напругах підкладки Vgb в короткоканальних FinFET 

приладах (з L=80 нм і WFin=25 нм). На вставці показано DIBL в залежності від 

напруги підкладки. 

 

Це означає, що зміщення підкладки не спричиняє ніякого впливу на 

ефективну довжину каналу і DIBL (Drain-Induced-Barrier-Lowering – 

параметр, що відображає пониження потенційного бар’єру переходу виток-

канал, обумовленого напругою стоку і характеризується зміненням порогової 
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напруги зі зміненням напруги стоку, VTH/VD). З цього випливає, що 

спостережуваний ефект Vgb не пов'язаний зі зміною потенціалу в області 

каналу і на краю каналу.  

 Імовірною причиною даного ефекту Vgb є змінення паразитного 

послідовного опору стоку і витоку RSD внаслідок змінення вертикального 

електричного поля, що змінює провідність в крайових областях стоку і 

витоку, прилеглих до області каналу. За допомогою вимірювань ID(Vg)-

характеристик при низькій напрузі стоку і різних величинах Vgb 

довгоканальних FinFET приладів з наданою величино WFin і різною 

довжиною каналу (L=0.910 мкм) було визначено RSD в залежності від Vgb. 

При визначенні RSD ми вважали, що рухливість носіїв є однаковою для різних 

величин L, що є обґрунтованим відсутністю ореольної імплантації в 

досліджених приладах і використанням транзисторів з достатньо довгими 

каналами. Результати для приладів з WFin=25 нм і 55 нм показано на Рис. 6.15.  

 

Рис. 6.15. Експериментально визначений послідовний опір RSD в 

залежності від напруги підкладки в n-канальних 5-реберних FinFET 

транзисторах з WFin=25 нм і WFin=55 нм (HFin=60 нм). RSD було визначено для 

Vg=1.5 В. 

 

Видно, що для однієї і тієї ж напруги підкладки RSD для WFin=25 нм є 

більш, ніж в два рази вище, ніж для WFin=55 нм. Крім того, RSD сильно 

змінюється зі зміщенням підкладки. Змінення Vgb від -30 до +40 В зменшує 
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RSD приблизно вдвічі і ефект є сильнішим для меншої величини WFin. Цілком 

природно, що таке змінення RSD значно впливає на струм відкритого стану Ion 

і крутизну gm у вузькому короткоканальному FinFET приладі.  

 Раніше вплив зміщення підкладки на послідовний опір спостерігався в 

планарних короткоканальних повністю збіднених КНІ МОН транзисторах, в 

яких він був пов'язаний з формуванням нижнього каналу провідності і 

супроводжувався зміненням порогової напруги [203]. Крім того, вплив 

підкладки на послідовний опір спостерігався в КНІ МОН транзисторах зі 

слаболегованим стоком, де він приписувався модуляції провідності в слабо- 

легованій області стоку [316, 317]. Ефект, що виявлено в даній роботі, не 

супроводжується формування нижнього каналу провідності і зміненням 

порогової напруги. Його проявлення скоріше нагадують ефект RSD в КНІ 

приладах з слаболегованим стоком. Однак, досліджені FinFET прилади мали 

звичайні сильнолеговані (1020 см−3) області стоку і витоку [307], тобто, не 

містили ніяких слабо легованих областей поза каналом. Оскільки для 

легування 1020 см−3 максимальна рівноважна ширина області збіднення 

(3.5 нм) є значно меншою, ніж HFin, зміщення підкладки не повинно було б 

помітно змінювати провідність стоку і витоку в областях, перекритих 

затвором. Ми вважаємо, що спостережуваний значний вплив зміщення 

підкладки на RSD може бути пов'язаним з неповною активацією імплантованої 

легуючої домішки і підвищеним ступенем аморфізації в високолегованих 

областях стоку і витоку в реальних приладах, а також неоднорідним 

розподілом імплантованої домішки по висоті Si ребра [49, 83]. Додатковим 

фактором може бути індуковане електричним полем квантування енергії 

електронів в Si плівці, що розглядалося у розділі 5.2. Імовірно, вимірювання 

RSD(Vgb) на приладах з різною геометрією разом з чисельним моделюванням 

може забезпечити більш глибоке розуміння факторів, що визначають 

послідовний опір в нанорозмірних транзисторних структурах з 

багатостороннім затвором. 
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 Існує ще один важливий аспект розглянутого ефекту зміщення 

підкладки в короткоканальних FinFET приладах. Він свідчить про те, що 

короткоканальні вузькі FinFET прилади можуть бути чутливими до заряду 

прихованого окису, оскільки він змінює потенціал на межі поділу плівка 

Si/прихований SiO2 і таким чином діє як віртуальне зміщення підкладки. 

(Зокрема, в випадку досліджених приладів з tob=145 нм заряд на межі поділу з 

густиною 1.31012 см-2 буде діяти як 10 В зміщення підкладки). Це означає, 

що всупереч загальноприйнятим уявленням [310, 314, 315], вузькі коротко-

канальні FinFET прилади можуть бути чутливими до радіаційно-

індукованого заряду в прихованому окисі і ефектам гарячих носіїв, що 

необхідно враховувати при прогнозуванні надійності нанорозмірних FinFET 

приладів. Крім того, розглянутий ефект необхідно враховувати при 

моделюванні короткоканальних КНІ транзисторів з багатостороннім 

затвором і при розробці методів мінімізації послідовного опору. Він також 

може бути використаний для покращення крутизни gm і відношення Ion/Ioff, а 

отже і частотних характеристик FinFET приладів, які нерідко обмежуються 

послідовним опором [48]. 

 

 6.3. Ефект зменшення тунельного струму затворного діелектрика в 

FinFET структурах 

 

 Як зазначалося у розділі 5.4, важливим параметром новітніх КНІ МДН 

приладів, що зазвичай характеризуються надтонкими затворними 

діелектриками, є струм витікання затворного діелектрика, оскільки він 

визначає енергоспоживання приладу і межі потоншення затворного 

діелектрика. Це також стосується новітніх КНІ МДН приладів з 

багатостороннім затвором, і зокрема, FinFET приладів. Однак, до виконання 

цієї роботи не було проведено ніяких експериментальних досліджень 

тунельного струму затвора в FinFET структурах. Факторами, які можуть 

впливати на тунельний струм затвора в FinFET структурах, є можливо різна 
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товщина діелектрику на верхній і бокових поверхнях ребра внаслідок різної 

поверхневої орієнтації, погіршена якість діелектрику на бокових поверхнях 

внаслідок плазмового травлення, і квантово-механічні ефекти у вузьких 

FinFET структурах. В роботах [318-320] на основі квантово-механічного 

моделювання було прогнозовано зменшення тунельного струму затвора в 

КНІ МОН приладах з ультратонкою кремнієвою плівкою і КНІ транзисторах 

з двостороннім затвором порівняно з приладами на об’ємному Si внаслідок 

пониженого поперечного електричного поля і меншої локалізації носіїв.  

Однак, експериментальне підтвердження цього ефекту було відсутнє.  

 У даній роботі отримано експериментальні свідчення зменшення 

густини струму між затвором і каналом у вузьких FinFET структурах 

порівняно з планарними широкими структурами. Вивчено вплив ширини 

структури і легування каналу на цей ефект і розглянуто можливі фізичні 

причини  цього ефекту.  

 Дослідження було проведено на FinFET і планарних КНІ МДН 

транзисторних структурах з TiN і TaN затворними електродами і SiON і HfO2 

затворними діелектриками (група І і ІІ в Табл. 6.1). Оскільки в даній роботі 

вивчався струм витікання між затвором і інверсійним каналом, вимірювання 

проводилися тільки на довгоканальних приладах (з L=120 мкм). Струм 

затвора Ig вимірювався в залежності від напруги затвора Vg з заземленими 

стоком і витоком чи при дуже низькій напрузі стоку (VD=5 мВ). Всі 

вимірювання, представлені в даному розділі, було проведено при кімнатній 

температурі і заземленій підкладці (Vgb=0). 

 Густина затворного струму Jg (А/см2) отримувалась шляхом нормалізації 

вимірюваного струму затвора Ig на площу затвора: )/( LWIJ gg  , де L і W 

є довжина і ширина каналу; при цьому ширина каналу W визначалася за 

формулою (6.1). Крім того, густина затворного струму Jg визначалася з 

різниці струму затвора Ig в двох приладах з різною довжиною каналу, L1 і L2, 

та її поділенням на )( 21 LLW  . Така процедура дозволяє виключити 
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можливий внесок струму витікання в крайових областях і областях 

перекриття затвором стоку і витоку. Як буде показано в розділі 6.4.2, в 

досліджених приладах обидві процедури дають однакову величину Jg. що 

свідчить про відсутність помітного внеску крайових областей в струм 

затвора. 

 

 6.3.1. Експериментальні результати 

 6.3.1.1. Густина затворного струму в FinFET і планарних КНІ 

структурах з легованим і нелегованим каналом, SiON і HfO2 затворними 

діелектриками і TaN затвором. На Рис. 6.16 показано експериментальні 

залежності густини затворного струму Jg від Vg, отримані в p-канальних і n-

канальних FinFET приладах з WFin=45 нм (суцільні лінії) і порівняльних КНІ 

планарних приладах з W=10 мкм (штрихові лінії) з нелегованим каналом, 

TaN затвором і SiON і HfO2 затворними діелектриками. При високій напрузі 

затвора як p-канальні, так і n-канальні вузькі FinFET прилади виявляють 

значно нижчу густину затворного струму, ніж порівняльні планарні прилади 

з тим же самим діелектриком затвора, і це пониження Jg є сильнішим для 

HfO2, ніж для SiON, а саме: для n-канальних приладів при Vg=1.8 В 

приблизно в 2.7 разів для SiON, і в 7.7 разів для HfO2, а для p-канальних 

приладів в 2.5 разів для SiON і в 3.5 разів для HfO2 [51, 81]. 

Поведінку Jg в приладах з легованим каналом показано на Рис.6.17. В 

випадку легованого каналу в області низьких величин Vg густина затворного 

струму в FinFET приладах є вищою, ніж в порівняльних планарних приладах. 

Це пояснюється більш низькою пороговою напругою вузьких FinFET 

приладів внаслідок квазі-двозатворного режиму повного збіднення, що 

означає більшу кількість носіїв, наявних для тунелювання в інверсійному 

шарі при одній і тієї ж напрузі затвора у вузьких FinFET приладах. Однак при 

високих зміщеннях затвора густина затворного струму в FinFET структурах є 

значно нижчою, ніж в планарних структурах, і це пониження є більш 

вираженим для HfO2, ніж для SiON, як і в приладах з нелегованим каналом. 
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Рис. 6.16. Густина затворного струму в залежності від напруги затвора в 

(а) p-канальних і (б) n-канальних FinFET приладах з WFin=45 нм (суцільні 

лінії) і порівняльних планарних КНІ приладах з W=10 мкм (штрихові лінії) з 

нелегованим каналом, TaN затвором, і SiON (tEOT=1.8 нм) і HfO2 (tEOT=1.6 нм) 

затворними діелектриками (HFin=tSi=50 нм, L=10 мкм) [51]. 

   

Рис. 6.17. Густина затворного струму в залежності від напруги затвора в 

(а) p-канальних і (б) n-канальних FinFET і планарних КНІ приладах з 

легованим каналом. (Концентрація легуючої домішки в області каналу 

21018 см-3. Інші параметри приладів ті ж самі, що і на Рис. 6.16) ) [51]. 

 

 Для виключення ефекту різної величини порогової напруги в FinFET і 

планарних КНІ структурах порівняння Jg в приладах з легованим каналом 

більш доцільно проводити при однаковій величині (VgVTH), чи однаковій 

густині носіїв, ніж при однаковій величині Vg. На Рис. 6.18 густина 

затворного струму в FinFET і планарних КНІ приладах з легованим і 

нелегованим каналом представлена як функція густини інверсійних носіїв 
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Ninv, де Ninv було визначено шляхом інтегрування експериментальних Cgc(Vg)-

характеристик і поділенням на площу затвора. При однаковій густині носіїв 

FinFET прилади з легованим каналом виявляють значно нижчі величини Jg, 

ніж порівняльні планарні КНІ прилади в усьому діапазоні вимірювань (Рис. 

6.18(а)). Порівняння Рис. 6.18(а) і Рис. 6.18(б) показує, що пониження Jg  в 

FinFET приладах є сильнішим в випадку приладів з легованим каналом, ніж 

приладів з нелегованим каналом. 

 

Рис. 6.18. Густина затворного струму в залежності від густини 

інверсійних носіїв в n-канальних FinFET структурах (суцільні лінії, суцільні 

символи) і порівняльних планарних структурах (штрихові лінії, контурні 

символи) з легованим (а) і нелегованим (б) каналом, TaN затвором, і SiON 

(tEOT=1.8 нм) і HfO2 (tEOT=1.6 нм) затворними діелектриками (HFin=tSi=50 нм, 

L=10 мкм) [51]. 

 

6.3.1.2. Густина затворного струму в FinFET структурах з 

нелегованим каналом і різною шириною структури. На Рис. 6.19 

приведено Jg(Vg)-характеристики n-канальних вузьких FinFET структур (з 

WFin=25 нм) і широких квазі-планарних структур (з WFin=3 мкм) з 

нелегованим каналом, TiN затвором і SiON затворним діелектриком з tEOT=2 

нм (група ІІ в Табл. 6.1). Лінії демонструють результати, отримані  на 

довгоканальних транзисторах з L=10 мкм, а символи – результати, отримані з 

різниці Jg в приладах з двома різними довжинами каналів, L1=10 мкм і L2=1 

мкм. Той факт, що обидві процедури дають однакову величину Jg. свідчить 
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про дуже незначний внесок в досліджених приладах крайових областей і 

областей перекриття затвора і стоку і витоку в струм затвора. Таким чином 

можна стверджувати, що отримані Jg(Vg)-характеристики обумовлено 

струмом між затвором і інверсійним каналом. З Рис. 6.19 також видно, що в 

структурах з TiN затвором спостерігається та ж сама тенденція, що і в 

структурах з TaN затвором, а саме: в області сильної інверсії густина 

затворного струму у вузьких FinFET структурах (з WFin=25 нм) є значно 

нижчою, ніж в порівняльних широких квазі-планарних структурах. 

 

Рис. 6.19. Jg(Vg)-характеристики n-канальних FinFET (WFin=25 нм) і 

квазі-планарних (WFin=3 мкм) КНІ транзисторних структур з нелегованим 

каналом, TiN затворним електродом і SiON затворним діелектриком (tEOT=1.8 

нм). Лінії – результати, отримані на транзисторах з L=10 мкм; символи – 

результати, отримані з різниці Jg в двох приладах з довжиною каналу L1=10 

мкм і L2=1 мкм [51]. 

 

На Рис. 6.20 приведено Jg(Vg)-характеристики p-канальних і n-канальних 

приладів з нелегованим каналом і TiN затвором з різною величиною WFin, що 

змінюється від від 25 нм до 3 мкм.  Видно, що як n-канальні, так і p-канальні 

вузькі FinFET структури при одній і тій же напрузі затвора виявляють нижчу 

величину Jg, ніж широкі квазі-планарні структури з WFin=3 мкм, і це 

пониження посилюється зі зменшенням ширини структури. 
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Рис. 6.20. Jg(Vg)-характеристики (а) p-канальних і (б) n-канальних 

FinFET приладів з нелегованим каналом з TiN затвором, SiON затворним 

діелектриком (tEOT=1.8 нм), і різною величиною WFin (HFin=60 нм, L=10 мкм). 

 

 6.3.2. Аналіз можливих фізичних механізмів зменшення затворного 

струму в FinFET структурах 

 Природно припустити, що спостережуваний ефект зменшення 

затворного струму у вузьких FinFET структурах є обумовленим більшою 

товщиною затворного діелектрика на бокових поверхнях Si ребра порівняно з 

верхньою поверхнею внаслідок різної поверхневої орієнтації. В такому 

випадку залежність густини затворного струму від WFin пояснювалась би 

різним внеском верхньої і бокових областей, що мають різну товщину 

затворного діелектрика. Однак, це припущення спростовується 

вимірюваннями ємності затвор-канал Cgc в планарних і FinFET приладах з 

різною шириною ребра WFin, що характеризуються однаковою ємністю на 

одиницю площі затвора (див. Рис. 6.4(б)), а також результатами ТЕМ, як вже 

обговорювалося в розділі 6.1.3. 

 Такі фактори, як різна кристалографічна орієнтація верхньої і бокових 

поверхонь і ефект плаваючого потенціалу Si острівця навряд чи можуть 

відігравати важливу роль в спостережуваному ефекті. Хоча кристалографічна 

орієнтація впливає на розподіл інверсійного заряду через ефективну масу 

носіїв, як показано моделюванням [319] і експериментальними даними [309], 

вона справляє дуже незначний вплив на тунельний струм затвора. Що 
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стосується ефекту плаваючого потенціалу Si острівця, який може виникати в 

широких приладах при певних умовах (наприклад, в частково збіднених 

приладах з легованим каналом, чи при збагаченні нижньої поверхні плівки 

Si), він буде призводити до зменшення ефективного електричного поля в 

затворному діелектрику, а отже до зменшення  затворного струму в широких 

приладах. 

 Інше пояснення спостережуваного ефекту може бути пов’язано з різним 

розподілом носіїв заряду і електричного поля в FinFET і планарних КНІ МДН 

структурах. В роботах [318, 319] на основі квантово-механічного чисельного 

моделювання прогнозувалось зменшення тунельного струму затвора в КНІ 

МОН приладах з ультратонкою кремнієвою плівкою і КНІ МОН приладах з 

двостороннім затвором порівняно з приладами на об’ємному Si внаслідок 

меншого поперечного поля і більш широкого розподілу носіїв заряду в 

області сильної інверсії, що понижує енергію основного стану, і таким чином 

знижує ймовірність тунелювання. Найбільше покращення Jg прогнозується 

для симетричної двозатворної структури, в якій електричне поле в середині 

кремнієвої плівки дорівнює нулю і існує перекриття двох інверсійних 

каналів, що призводить до пониження енергії основного стану, і таким 

чином, до зниження імовірності тунелювання [318-320].  

Ми вважаємо, що наші експериментальні результати в цілому 

узгоджуються з вищезазначеними результатами моделювань, принаймні, для 

приладів з легованим каналом. В випадку легованого каналу для наданої 

величини Ninv в більш вузьких FinFET приладах очікується більш низьке 

електричне поле на поверхні, а отже і в діелектрику, внаслідок меншого 

внеску об’ємного заряду легуючої домішки. Перекриття бокових інверсійних 

каналів в FinFET структурах внаслідок квазі-двозатворного режиму 

призводить також до пониження енергії основного стану в Si тілі, і таким 

чином, до зниження імовірності тунелювання. Це може пояснити зменшення 

тунельного струму затворного діелектрика у вузких FinFET структурах.  
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Крім того, спостереження більшого ефекту для HfO2, ніж для SiON, 

також повністю узгоджуються з результатами моделювання в [318-320], які 

прогнозують посилення переваги двозатворних приладів для більшої 

фізичної товщини діелектрика (а, отже, для діелектриків з більш високою 

діелектричною проникністю) внаслідок більшої залежності ймовірності 

тунелювання від форми  потенційної ями.  

В випадку приладів з нелегованим каналом зменшення густини 

затворного струму, що спостерігається в FinFET структурах, важче пояснити. 

В приладах з нелегованим каналом в області високої густини носіїв при 

однаковій величині Ninv електричне поле на поверхні, а отже і поле в 

діелектрику, повинне бути однаковим в FinFET і квазі-планарних КНІ 

структурах. Як показано в  [319], поведінка тунельного струму затвора в 

двозатворних КНІ приладах визначається не тільки величиною електричного 

поля на поверхні, але і ефектами квантування в Si плівці, що залежать від 

форми потенційної ями. Однак, для дослідженого діапазону WFin виражена 

різниця в ефектах квантування здається малоймовірною. Дійсно, квантово-

механічні моделювання прогнозують практично незмінний тунельний струм 

затвора для слабо легованих двозатворних КНІ приладів для нашого 

діапазону товщин Si тіла (20 нм) [318, 319]. Це відрізняється від наших 

спостережень помітного зниження густини затворного струму зі зменшенням 

ширини ребра в FinFET структурах з нелегованим каналом. Таким чином, 

походження спостережуваного ефекту зменшення тунельного струму затвора 

в FinFET структурах в випадку нелегованого каналу залишається не зовсім 

ясним, і потребує подальшого дослідження, зокрема квантово-механічного 

моделювання тунельного струму затворного діелектрика в структурах з 

тристороннім і -подібним затвором. 
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6.4. Висновки до розділу 6 

 

 1. На основі експериментальних досліджень встановлені наступні 

закономірності поведінки ефективної рухливості носіїв заряду в 

транзисторних структурах з тристороннім затвором типу FinFET, що не 

залежать від типу затворного діелектрика і затворного електроду:  

 В випадку структур з нелегованим чи слабо легованим каналом має 

місце деградація рухливості електронів і значне покращення рухливості дірок 

у вузьких FinFET структурах порівняно з відповідними широкими 

квазіпланарними структурами. В цілому ця тенденція може бути пояснена 

різною кристалографічною орієнтацією верхньої (100) і бокових (110) 

поверхонь FinFET структури і анізотропією ефективної маси носіїв заряду в 

поверхневих каналах на Si. Коефіцієнт покращення рухливості дірок і 

деградації рухливості електронів в FinFET структурах залежить від ширини 

структури і густини носіїв. Коефіцієнт покращення рухливості дірок в 

FinFET структурах збільшується зі збільшенням густини носіїв (приблизно 

до 2.2 при густині носіїв 1013 /см2), тоді як деградація рухливості електронів 

є найбільш вираженою в області низької і високої густини носіїв і є 

мінімальною при густині носіїв 2.61012 /см2.  

 В області низької густини носіїв (<1012 см-2) в FinFET структурах з 

нелегованим каналом має місце значна деградація рухливості електронів зі 

зменшенням ширини структури, що пояснюється посиленням кулонівського 

розсіяння на поверхневих зарядах внаслідок наближення центроїда заряду до 

бокових поверхонь.  

 В області помірної густини носіїв (від 1.51012 до 71012) в FinFET 

структурах з нелегованим канал має місце слабке підвищення рухливості 

електронів зі зменшенням ширини структури, яке може бути пояснено 

збільшенням перекриття бокових каналів, що призводить до зменшення 

фононного розсіяння. 
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Дві вищезазначені риси рухливості електронів в FinFET структурах не 

можуть бути описані в рамках моделі, що трактує провідність FinFET 

структури с тристороннім затвором як просту суперпозицію верхнього і 

бокових каналів провідності, оскільки ця модель передбачає однакові 

швидкості розсіяння для різної ширини Si ребра, що не є справедливим в 

випадку вузьких структур і/чи відносно малої густини носіїв. 

 Ретельний аналіз експериментальних даних, отриманих для FinFET 

структур з різною шириною Si ребра, показав, що навіть при високій густині 

носіїв, поведінка ефективної рухливості в  FinFET структурах з тристороннім 

затвором, зокрема, залежність ефективної рухливості електронів і дірок від 

ширини Si ребра, не може бути коректно описана через рухливості (100) 

верхнього і (110) бокових каналів. Це ймовірно пов’язано зі зкругленням 

кутів Si ребра в реальних FinFET приладах. 

Таким чином, трактування провідності FinFET структури с тристороннім 

затвором як простої суперпозиції  провідності (100) верхнього і (110) 

бокових каналів не є достатньо коректним для опису транспортних 

властивостей реальних вузьких FinFET приладів при будь-якій густині носіїв. 

 В випадку структур з сильнолегованим каналом має місце значне 

покращення як рухливості дірок, так і рухливості електронів у вузьких 

FinFET структурах порівняно з широкими планарними структурами. 

Покращення рухливості електронів, що спостерігається у вузьких FinFET 

структурах в області низької і помірної густини носіїв, пояснюється 

пониженням ефективного поля в бокових каналах і послабленням 

кулонівського розсіяння на іонізованих домішках у вузьких FinFET 

структурах. 

2. За допомогою експериментальних досліджень вивчено поведінку 

ефекту зміщення підкладки в FinFET приладах з різною шириною Si ребра і 

різною довжиною каналу. Виявлено новий ефект зміщення підкладки у 

вузьких коротко-канальних FinFET приладах. На відміну від традиційного 

ефекту зміщення підкладки в КНІ приладах, цей ефект полягає в сильному 
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зміненні крутизни і струму транзистора в відкритому стані без змінення 

порогової напруги. Показано, що цей ефект є обумовленим модуляцією 

послідовного паразитного опору внаслідок модуляції провідності в крайових 

областях стоку і витоку, прилеглих до затвору. Це означає, що всупереч 

загальноприйнятим уявленням, вузькі короткоканальні FinFET прилади 

можуть бути чутливими до ефектів, пов’язаних з підкладкою, і зокрема до 

накопичення заряду в прихованому окисі, індукованому опроміненням чи 

гарячими носіями. Це необхідно враховувати при прогнозуванні надійності і 

моделюванні нанорозмірних FinFET приладів.  

3. Проведено експериментальне дослідження затворного струму в 

FinFET структурах з тристороннім затвором з різною шириною, “mid-gap” 

затворними електродами (TiN і TaN) і надтонкими SiON і HfO2 затворними 

діелектриками. Знайдено, що в області сильної інверсії вузькі FinFET 

структури виявляють значно нижчу густину затворного струму, ніж 

відповідні планарні структури з тим же самим затворним електродом і 

затворним діелектриком. Це зменшення спостерігається як для приладів з 

легованим, так і нелегованим каналом, однак для однакової густини носіїв 

воно сильніше в випадку приладів з легованим каналом. Цей ефект 

посилюється зі зменшенням ширини FinFET структури і є більш вираженим 

для HfO2, ніж для SiON затворного діелектрика. В випадку приладів з 

легованим каналом даний ефект пояснюється зменшенням електричного поля 

на поверхні, а отже і в діелектрику, внаслідок меншого внеску об’ємного 

заряду легуючої домішки, а також перекриттям бокових інверсійних каналів 

в FinFET структурах, що призводить до пониження енергії основного стану, і 

таким чином, до зниження імовірності тунелювання. З’ясування природи 

пониження тунельного затворного струму в FinFET структурах з 

нелегованим каналом потребує подальшого дослідження. 
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РОЗДІЛ 7 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗПЕРЕХІДНИХ НАНОДРОТОВИХ 

ТРАНЗИСТОРІВ 

 

7.1. Фізичні основи безперехідного нанодротового транзистору 

Як зазначалося у розділі 1.2.3, застосування КНІ структури 

нанодротового типу з достатньо тонкою і вузькою Si плівкою і тристороннім 

чи навкружним затвором дозволяє скорочувати довжину каналу МОН 

транзистора до 10-20-нм [13, 15-18]. Виготовлення транзисторів з такою 

малою довжиною каналу потребує формування дуже різких p-n переходів 

стоку і витоку, що значно ускладнює технологію і накладає жорсткі 

обмеження на температурні обробки для запобігання дифузійного 

«розмиття» p-n переходів в область каналу. Для вирішення цієї проблеми 

було запропоновано «безперехідний» (англ. “junctionless”) нанодротовий 

транзистор як альтернативу транзисторам з інверсійним каналом [321-323]. 

На відміну від класичного нанодротового транзистора з інверсійним каналом, 

в безперехідному транзисторі легування в області під затвором є таким же 

самим, як і в областях стоку і витоку (Рис. 7.1). Таким чином, безперехідний 

нанодротовий транзистор не містить ніяких переходів і ніяких градієнтів 

концентрації легуючої домішки, що значно спрощує технологію 

виготовлення. Безперехідний нанодротовий транзистор фактично являє 

собою сильнолегований нанодротовий (чи нанострічковий) КНІ резистор, 

провідність якого керується затвором (Рис.7.1(а)). 

Слід зазначити, що прототипом цього приладу можна вважати перший 

польовий транзистор, запатентований Юліусом Лілієнфельдом в 1925 р. і 

названий «приладом для контролювання електричного струму» [324, 325]. 

Транзистор Лілієнфельда складався з тонкої напівпровідникової плівки, 

нанесеної на тонкий шар ізолятора, котрий в свою чергу був нанесений на 

металічний електрод, що виконував роль затвора. Таким чином, транзистор 
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Лілієнфельда не містить ніяких переходів і є найпростішим польовим 

транзистором. Однак, на жаль, технологія, що існувала в часи Лілієнфельда, 

не дозволила створити дієздатний прилад. 

(а)         

 

 

 

Рис. 7.1. (а) Схематичний вигляд нанодротового КНІ транзистора з 

тристороннім затвором; (б) подовжній переріз безперехідного n-канального 

КНІ транзистора  і  (в) n-канального КНІ транзистора з інверсійним каналом.  

 

Останні дослідження в області нанодротових і тонкоплівкових 

транзисторних структур відновили практичний інтерес до цих простих 

транзисторних структур. В 2007 р. було продемонстровано дієздатний 

кремнієвий нанодротовий безперехідний МОН транзистор зі збагаченим 

каналом [326]. Недоліком цього приладу був низький струм відкритого 

стану, що було обумовлено застосуванням відносно низької концентрації 

легуючої домішки. Пізніше було продемонстровано дієздатні нанодротові 

безперехідні КНІ МОН транзистори, в яких основний вклад в провідність в 

робочому діапазоні забезпечував об’єм кремнієвого нанодроту, а не 

поверхневий збагачений канал [322, 323, 327, 328]. Ці транзистори 

характеризувалися достатньо високим співвідношенням струму відкритого 

стану до струму закритого стану (Ion /Ioff), майже ідеальним зворотним 
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підпороговим нахилом (S60 мВ/дек), і чудовими коротко-канальними 

характеристиками [322, 323, 327-329].  

В роботах [322, 323, 327, 328] показано, що ключовою умовою при 

виготовленні безперехідних нанодротових транзисторів для забезпечення 

достатньо високого струму в відкритому стані транзистора є збільшення 

концентрації легуючої домішки до величин ≥1019 см-3. В транзисторах з 

інверсійним каналом такі високі концентрації легуючої домішки 

використовуються лише в областях стоку і витоку, але не в областях каналу.  

Іншою важливою вимогою для безперехідних нанодротових транзисторів 

є багатостороння конфігурація затвора і достатньо малий поперечний переріз 

напівпровідникового нанонодроту (тобто, він повинен бути достатньо 

тонким і вузьким). Це необхідно для забезпечення повного збіднення і таким 

чином закривання транзистора за допомогою затвора, а також ефективного 

контролювання короткоканальних ефектів [322, 323, 327, 328]. 

Як свідчать експериментальні результати і чисельне моделювання, 

короткоканальні характеристики безперехідних нанодротових транзисторів 

не поступаються, і навіть перевершують характеристики транзисторів з 

інверсійним каналом з аналогічною геометрією [321-323, 327, 328]. Однак 

технологія безперехідних нанодротових транзисторів є значно простішою, 

особливо в випадку дуже короткоканальних приладів (з L10 нм), оскільки 

вона не потребує створення дуже різких p-n переходів. Тому безперехідні 

нанодротові транзистори вважаються одним з найперспективніших 

кандидатів для створення нанорозмірних МОН приладів. Крім того, 

безперехідні нанодротові транзистори є привабливими для створення 

нанорозмірних приладів на альтернативних напівпровідникових матеріалах, 

де ускладнено формування p-n переходів. 

Хоча електричні характеристики безперехідних нанодротових 

транзисторів мають багато спільного з характеристиками транзисторів з 

інверсійним каналом, фізичні процеси, що лежать в основі цих приладів не є 

однаковими. На відміну від МДН транзисторів з інверсійним каналом робота 
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безперехідних транзисторів заснована на використанні основних носіїв і 

включає два різних режими: (1) режим об’ємної провідності, при якому 

струм протікає в об’ємі незбідненої частини кремнієвої плівки, і (2) режим 

поверхневого збагачення. Тому стандартні методи, що зазвичай 

використовуються для визначення електричних параметрів в МОН 

транзисторах з інверсійним каналом, не завжди застосовні в випадку 

безперехідних транзисторів.  

Метою даної роботи було розвинення методів електричної діагностики 

безперехідних нанодротових транзисторів і вивчення їх електричних 

(зокрема, транспортних) властивостей.   

Розроблено новий метод визначення двох базових параметрів 

безперехідних нанодротових транзисторів – напруги плоских зон і 

концентрації легуючої домішки. Проведено детальне дослідження 

ефективної рухливості електронів в безперехідних нанодротових КНІ 

транзисторах. Виявлено значне покращення рухливості у вузьких 

нанодротових безперехідних транзисторах порівняно з планарними КНІ 

транзисторами з цією ж самою товщиною кремнієвої плівки і концентрацією 

легуючої домішки, а також рухливістю в об’ємному кремнію з тим ж самим 

легуванням. Проаналізовано можливі механізми, відповідальні за цей ефект.  

Результати, приведені в даному розділі, опубліковані в роботах [59, 61-63, 66, 

90, 92-94]. 

 

 7.2. Опис експериментальних зразків 

Всі експериментальні результати, приведені у даному розділі, були 

отримані на n-канальних безперехідних нанодротових транзисторах з 

тристороннім затвором, виготовлених в науково-виробничому інноваційному 

центрі CEA-LETI (Гренобль, Франція) на (100) UNIBOND КНІ пластинах з 

товщиною кремнієвої плівки 10 нм і товщиною прихованого окису 145 нм. 

Легування каналу проводилося за допомогою імплантації фосфору з 

розрахунковою концентрацією домішки ND=11019/cм3. Імплантація фосфору 
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проводилася до операції витравлення нанодротів. Прилади мали HfSiON 

затворний діелектрик з еквівалентною товщиною окису tEOT=1.3 нм і TiN 

затворний електрод. Детальний опис технології виготовлення досліджених 

безперехідних транзисторів наведено в [329]. Висота нанодроту дорівнювала 

товщині Si плівки HNW=tSi=10 нм; ширина нанодроту WNW змінювалася від 300 

нм до 20 нм. Вимірювання проводилися на нанодротових приладах, що 

складалися з 50 паралельних нанодротів і мали спільний стік і виток, а також 

на широких планарних приладах з шириною W=10 мкм.  

 

7.3. Визначення порогової напруги в безперехідних нанодротових 

транзисторах 

Як зазначалося у розділі 2, порогова напруга VTH є важливим параметром 

будь-якого МОН транзистора, що характеризує перехід від закритого до 

відкритого стану. Тому точне визначення VTH є дуже важливим для 

діагностики, проектування і моделювання МДН приладів. В МДН 

транзисторах з інверсійним каналом порогова напруга характеризує перехід 

від режиму слабкої інверсії до  сильної інверсії, тобто, від експоненціального 

до лінійного змінення заряду вільних носіїв з Vg. Тому VTH в МДН 

транзисторах з інверсійним каналом нерідко визначається за допомогою 

методів лінійної екстраполяції, в яких вважається, що заряд інверсійних 

носіїв Qinv змінюється лінійно з (Vg–VTH) при Vg>VTH і виражається як: 

Qinv(Vg)=Cox(Vg–VTH). Ці методи включають лінійну екстраполяцію ID(Vg)-

характеристик [251, 252] і метод Y-функції, де mDg gIVY /)(  [5, 253]. В 

методі Y-функції, крім припущення про лінійне змінення Qinv з (Vg–VTH), 

використовується також припущення, що рухливість носіїв заряду при 

Vg>VTH зменшується з Vg згідно з наступним виразом [5, 253]: 

              THg

eff
VVθ 


1

0 ,                                                   (7.1) 

де 0 є низькопольова рухливість, і  коефіцієнт польової деградації 

рухливості. При таких припущеннях Y(Vg)-функція в області сильної інверсії 
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має являти собою пряму лінію, перетин якої з віссю Vg дає величину VTH, а 

нахил дає 0 [5, 253]. Однак, як показано в даній роботі, обидва припущення, 

що лежать в основі методу Y(Vg)-функції, є неприйнятними в безперехідних 

МДН транзисторах в режимі об’ємної провідності.  

 В безперехідних МОН транзисторах порогова напруга характеризує 

перехід від режиму повного збіднення до режиму об’ємної провідності. В 

режимі об’ємної провідності мобільний заряд Qmob в безперехідних МОН 

транзисторах змінюється нелінійно з напругою затвора. Це ілюструється 

Рис. 7.2, де показано густину мобільних (основних) носіїв Nmob=Qmob/q в 

залежності від Vg в безперехідних КНІ МОН транзисторах з симетричним 

двостороннім затвором, ND=5×1018 cм-3, і різною товщиною кремнієвої 

плівки, отриману класичним 1-D чисельним моделюванням за допомогою 

MATHCAD.  

 

Рис. 7.2. Результати класичного 1-D чисельного моделювання для 

безперехідних КНІ МОН транзисторів з симетричним двостороннім затвором 

і різною товщиною кремнієвої плівки: (а) густина мобільних носіїв Nmob в 

залежності від напруги затвора; (б) d2Nmob/dVg
2 в залежності від напруги 

затвора. Хрестики на Рис. 7.2(а) відповідають величині VTH, визначеної з 

лінійної апроксимації Nmob(Vg)-кривих; прямокутні символи - величині VTH, 

визначеної з положення максимуму d2Nmob/dVg
2 (ND=51018 cм-3, tof=tob=1.3 нм, 

m=4.7 еВ) [66]. 
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З Рис. 7.2(а) видно, що в діапазоні Vg, що відповідає режиму об’ємної 

провідності (тобто, в області, де VTH<Vg<VFB), густина носіїв не може бути 

апроксимована лінійною залежністю; лінійна залежність спостерігається 

тільки в області сильного збагачення (тобто, в області, де Vg>>VFB). Тому 

методи лінійної апроксимації в безперехідних транзисторах будуть давати 

помилкові, завищені величини VTH (див. Рис. 7.2 (а)). Таким чином, методи 

лінійної апроксимації є неприйнятними для визначення VTH в безперехідних 

транзисторах з високим легуванням, в яких внесок об’ємної провідності є 

суттєвим [66, 94]. 

Експериментально порогова напруга в безперехідних МОН транзисторах 

найчастіше визначається з положення максимуму крутизни dgm/dVgd2ID/dVg
2 

[330]. Таке визначення VTH базується на критерії максимуму другої похідної 

мобільного заряду d2Qmob/dVg
2 чи густини носіїв заряду d2Nmob/dVg

2, що 

відповідає точці перегину в швидкості змінення густини носіїв з напругою 

затвора. Цей критерій VTH є застосовним як для транзисторів з інверсійним 

каналом, так і для безперехідних МОН транзисторів. В загальному випадку в 

сильнолегованих безперехідних МОН транзисторах залежність d2Nmob/dVg
2 

від Vg виявляє два максимуми: перший, що спостерігається при більш низькій 

напрузі затвора, є обумовленим переходом від режиму повного збіднення до 

режиму об’ємної провідності, тоді як другий максимум є обумовленим 

переходом від об’ємної провідності до режиму поверхневого збагачення 

(Рис. 7.2(б)). Таким чином, порогова напруга, що відповідає настанню 

об’ємної провідності, визначається з положення першого максимуму 

dgm/dVgd2ID/dVg
2.  

Хоча dgm/dVg метод вважається нечутливим до рухливості і послідовного 

опору [254], як було показано і розділі 2.2.2, він є досить чутливим до 

змінення рухливості і послідовного опору з Vg навколо VTH; причому чим 

менша рухливість, тим більше помилка, пов’язана з цим паразитним ефектом 

[57].  Природно очікувати, що цей паразитний ефект є посиленим в сильно 

легованих безперехідних транзисторах внаслідок пониженої рухливості. Це 
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підтверджується експериментальними результатами на Рис. 7.3, де показано 

порівняння експериментального визначення VTH в довгоканальних 

безперехідних нанодротових транзисторах методами dgm/dVg і dCgc/dVg.  

 

Рис. 7.3. Порівняння експериментального визначення VTH методом 

dgm/dVg (штрихові лінії) з методом dCgc/dVg (суцільні лінії) в довгоканальних 

безперехідних нанодротових транзисторах з висотою нанодроту HNW=10 нм і 

різною шириною нанодроту: (а) WNW=20 нм; (б) WNW=190 нм. Вимірювання 

струму стоку проводилося при VD=10 мВ; вимірювання Cgc при f=300 кГц. 

 

Можна бачити, що в безперехідних транзисторах метод dgm/dVg дає значно 

вищі величини VTH, ніж метод dCgc/dVg, хоча обидва методи базуються на 

одному і тому ж критерії. Це пояснюється впливом змінення eff з Vg на 

положення максимуму dgm/dVg. Як показано в розділі 2.2.2, якщо рухливість 

змінюється з Vg поблизу VTH, положення максимуму dgm/dVg є зміщеним 

відносно максимуму d2Nmob/dVg
2, і величина цього зміщення (тобто, помилки 

в визначенні VTH, пов’язаної з Vg-залежною рухливістю ) є пропорційною 

відношенню швидкості змінення рухливості deffdVg до її величини при 

Vg=VTH [57]. Якщо рухливість навколо VTH обмежена кулонівським 

розсіянням, для якого притаманно зростання eff з Vg, метод dgm/dVg дає 

завищену величину VTH, і чим нижче рухливість, тим більше це завищення. В 

випадку сильно легованих безперехідних транзисторів рухливість поблизу 

порогу контролюється кулонівським розсіянням на іонізованих домішках, і її 
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величина є досить малою. Це пояснює зміщення положення максимуму 

dgm/dVg відносно максимуму dCgc/dVg на Рис. 7.3 до більш високих величин 

Vg; більше зміщення для приладів з більшою величиною WNW пояснюється 

меншою рухливістю в більш широких приладах (див. розділ 7.4). Ці 

результати свідчать про те, що в довгоканальних безперехідних транзисторах 

метод dgm/dVg дає значно завищені величини VTH внаслідок впливу зростання 

eff з Vg [66, 94]. Можна очікувати, що залежний від Vg послідовний опір, що 

зазвичай зменшується з Vg поблизу VTH, матиме ефект протилежний ефекту 

змінення рухливості, обмеженої кулонівським розсіянням. Тому в 

короткоканальних безперехідних транзисторах метод dgm/dVg може давати 

занижену величину VTH.  

У розділі 2 було запропоновано метод визначення VTH в транзисторах з 

інверсійним каналом з положення мінімуму функції d(gm/ID)/dVg. Цей метод 

базується на тому ж критерії максимуму другої похідної густини носіїв, що і 

метод dgm/dVg, але є значно менш чутливим до змінення eff з Vg. Чисельне 

моделювання показує, що в безперехідних МОН транзисторах, 

функціонування яких базується на використанні основних носіїв, положення 

мінімуму функції d2lnNmob/dVg
2, яка в випадку постійної рухливості є 

ідентичною d(gm/ID)/dVg, співпадає з положенням максимуму d2Nmob/dVg
2, що 

ілюструється на Рис. 7.4. Це означає, що метод d(gm/ID)/dVg є застосовним для 

визначення VTH в безперехідних транзисторах, та само, як і в транзисторах з 

інверсійним каналом [66, 94]. 

 

Рис. 7.4.  Нормалізовані d2Nmob/dVg
2 

і d2lnNmob/dVg
2 в залежності від Vg в 

безперехідному КНІ транзисторі з 

двостороннім затвором, отримані 

1-D чисельним моделюванням 

(tof=tob=2 нм; ND=51018 cм-3; 

m=4.7 еВ) [66]. 
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На Рис. 7.5 показано порівняння експериментального визначення VTH 

методом d(gm/ID)/dVg з методом dCgc/dVg в довгоканальних безперехідних 

нанодротових транзисторах. Як  видно з Рис. 7.5, на відміну від методу 

dgm/dVg (див. Рис.7.3), експериментальне визначення VTH методом d(gm/ID)/dVg 

в безперехідних транзисторах дає практично ту ж саму величину VTH, що і 

метод dCgc/dVg, який є нечутливим до ефектів рухливості. Ці результати 

свідчать про те, що в випадку безперехідних транзисторів визначення VTH 

запропонованим методом d(gm/ID)/dVg є набагато точнішим, ніж методом 

dgm/dVg [66, 94]. 

 

Рис. 7.5. Порівняння експериментального визначення VTH методом 

d(gm/ID)/dVg (трикутні символи) з методом dCgc/dVg (прямокутні символи) в 

довгоканальних безперехідних нанодротових транзисторах. Параметри 

транзисторів ті ж самі, що і на Рис. 7.3. 

 

 7.4. Метод визначення напруги плоских зон і концентрації легуючої 

домішки в безперехідних нанодротових транзисторах, заснований на 

використанні 2-D електростатичного ефекту 

 

 Напруга плоских зон VFB і концентрація легуючої домішки ND є 

базовими параметрами безперехідних нанодротових транзисторів. Напруга 

плоских зон VFB характеризує перехід між двома різними режимами приладу: 

(1) режимом об’ємної провідності і (2) режимом поверхневого збагачення. 

Концентрація легуючої домішки ND в безперехідних нанодротових 



 290 

транзисторах разом з геометричними розмірами (шириною і висотою 

нанодроту) і роботою виходу затвора визначає порогову напругу приладу. 

Крім того, концентрація легуючої домішки в безперехідних транзисторах 

визначає послідовний опор і струм відкритого стану. Тому точне і надійне 

визначення ND і VFB є дуже важливим для моделювання, діагностики і 

оптимізації технології безперехідних нанодротових транзисторів.  

 На сьогодні опубліковано лише декілька робіт, присвячених визначенню 

напруги плоских зон і концентрації легуючої домішки в безперехідних 

транзисторах [330, 331]. В цих роботах параметри безперехідних 

нанодротових КНІ МОН транзисторів з тристороннім затвором визначались з 

характеристик планарних чи дуже широких (квазі-планарних) приладів з WNW 

від 300 нм до 10 мкм. Однак, концентрація електрично активної легуючої 

домішки в широких приладах може суттєво відрізнятися від концентрації у 

вузьких нанодротових приладах внаслідок різної активації домішки і 

перерозподілу домішки підчас термічних обробок після процесу витравлення 

нанодротів. 

У даній роботі запропоновано простий і надійний метод визначення 

напруги плоских зон і концентрації легуючої домішки в безперехідних 

нанодротових КНІ МОН транзисторах з тристороннім затвором, що базується 

на використанні двовимірного (2-D) електростатичного ефекту [62, 66, 93, 

94]. Метод верифіковано чисельним моделюванням і експериментальними 

даними. 

7.4.1. Обґрунтування методу за допомогою чисельного моделювання  

Метод базується на використанні різниці електростатичного впливу 

затвора в нанодротових транзисторах з різною шириною нанодроту WNW, що 

призводить до різної швидкості наростання густини носіїв з напругою 

затвора, і того факту, що напруга плоских зон є фактично незалежною від 

геометрії транзистора. Принцип запропонованого методу пояснюється за 

допомогою результатів чисельного моделювання, приведених на Рис. 7.6 і 

Рис. 7.7.  
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На Рис. 7.6 приведено результати 3-D чисельного моделювання [332] 

загальної кількості носіїв Ntotal як функції напруги затвора в безперехідних 

нанодротових КНІ МОН транзисторах з тристороннім затвором з довжиною 

каналу L=100 нм, висотою нанодроту HNW=tSi=8 нм і різною шириною 

нанодроту WNW (60; 40, 20 і 15 нм) для двох величин концентрації легуючої 

домішки ND=11019/cм3 і ND=51018/cм3. Товщина затворного діелектрика в 

модельованих транзисторах дорівнювала tox=1.3 нм, товщина прихованого 

окису 145 нм, робота виходу затвора − m=4.7 еВ і напруга підкладки −Vgb=0. 

Для з’ясування ролі ефектів квантування моделювання проводилося як в 

класичному, так і в квантово-механічному варіантах.  

 

Рис. 7.6. Загальна кількість носіїв Ntotal в залежності від напруги затвора 

в безперехідних нанодротових КНІ МОН транзисторах з тристороннім 

затвором і різною шириною нанодроту WNW, отримана 3-D класичним 

чисельним моделюванням [332]. Суцільні символи відповідають 

ND=11019/cм3 і контурні символи – ND=51018/cм3 (L=100 нм, HNW=tSi=8 нм). 

 

На Рис. 7.7 побудовано середню концентрацію основних носіїв (Naver) в 

Si плівці в залежності від Vg, отриману діленням загальної кількості носіїв на 

об’єм кремнієвої плівки під затвором: Naver=Ntotal/(LHNWWNW). На Рис. 7.7(а) 

приведено результати класичного моделювання, а на Рис. 7.7(б) – результати 

квантово-механічного моделювання.  
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Рис.7.7. Середня концентрація 

носіїв в кремнієвому нанодроті 

в залежності від напруги 

затвора в безперехідних 

нанодротових КНІ МОН 

транзисторах з тристороннім 

затвором з різною шириною 

нанодроту WNW, отримана: (а) 

3D класичним і (б) квантово-

механічним чисельним 

моделюванням [332]. (Пара-

метри транзисторів ті ж самі, 

що і на Рис. 7.6) [62]. 

 

Можна бачити, що зменшення ширини нанодроту WNW призводить до 

більш різкого зростання Naver з Vg, що обумовлено посиленням 

електростатичного впливу затвора зі звуженням нанодроту. Однак, усі 

Naver(Vg)-криві для різних величин WNW перетинаються в одній точці, де 

Naver=ND, як в випадку класичного, так і квантово-механічного моделювання. 

Точка перетину на Рис.7.7(а) спостерігається при величині Vg, що практично 

співпадає з оцінкою VFB для наданих величин ND і m з врахуванням ефекту 

звуження забороненої зони Si. Це не є несподіваним, оскільки VFB фактично 

не залежить від геометрії структури. Таким чином, точка перетину Naver(Vg)-

характеристик для різних величин WNW відповідає умовам плоских зон. Тому 

Vg в точці перетину дає величину VFB, тоді як Naver в точці перетину дає 

величину концентрації легуючої домішки ND [62, 66, 93].  

В випадку дуже тонких і вузьких нанодротів (з HNW<10 нм і WNW<10 нм) 

2-D квантово-механічні ефекти будуть призводити до зміщення точки, де 
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Naver=ND до більш високих величин Vg внаслідок збільшення енергії 

основного стану, і це зміщення буде різним для різних величин WNW. 

Внаслідок цього відповідні Naver(Vg)-криві не будуть перетинатися в одній 

точці. Цю проблему можна вирішити застосуванням приладів з WNW>10 нм 

(як на Рис. 7.7), в яких ефекти квантування є суттєвими тільки в 

вертикальному напрямку. В цьому випадку індуковане квантуванням квазі- 

зміщення напруги плоских зон QM

FBV  буде однаковим для різних величин 

WNW і може бути оцінено за допомогою наближення прямокутної потенційної 

ями [62]: 
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З (7.2) для HNW=tSi=8 нм отримуємо 9.30 QM

FBV  мВ, що є дуже близьким до 

результатів моделювання на Рис. 7.7(б). 

 Приведені теоретичні результати покладені в основу запропонованого 

методу експериментального визначення напруги плоских зон і концентрації 

легуючих домішок в безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторах. 

Метод  потребує вимірювань Cgc(Vg)-характеристик структур з різною 

шириною нанодроту WNW.  Інтегрування експериментальних Cgc(Vg)-

характеристик і ділення на об’єм Si нанодроту під затвором дає залежності 

Naver від Vg для різних величин WNW: 
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і перетин отриманих Naver(Vg)-характеристик для різних величин WNW дає ND і 

VFB.  Ширина нанодротів WNW повинна бути достатньо малою для того, щоб 

2-D електростатичні ефекти були істотними; інакше Naver(Vg)-криві для різних 

величин WNW будуть однаковими (як в планарному приладі) і не будуть мати 

ніякої точки перетину. З іншого боку, ширина нанодротів не повинна бути 
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занадто малою (WNW≥10 нм) для уникнення ефектів квантування в боковому 

напрямку. 

 Слід зазначити, що визначення VFB з положення другого максимуму 

dCgc/dVg, як запропоновано в роботі [330], є принципово невірним (тобто, без 

будь яких паразитних ефектів). Це ілюструється результатами моделювання 

dCgc/dVg, наведеними на Рис. 7.8.  

 

Рис. 7.8. Залежності dCgc/dVg і Naver від Vg, отримані 3-D чисельним 

моделюванням для безперехідних нанодротових транзисторів з різною 

шириною нанодроту, що ілюструють різницю між визначенням VFB з 

положення другого максимуму dCgc/dVg і запропонованим методом 

(ND=51018/cм3, L=100 нм, HNW=tSi=8 нм, m=4.7 еВ ) [62]. 

 

Перший максимум dCgc/dVg, що спостерігається при більш низькій 

величині Vg, є пов’язаним з переходом від режиму повного збіднення до 

режиму об’ємної провідності. Другий максимум dCgc/dVg є пов’язаним з 

переходом від режиму об’ємної провідності до режиму збагачення. Тому він 

нерідко приписується умові плоских зон і з його положення по осі Vg 

визначають VFB, а з відповідної величини Naver визначають ND [330]. Однак, 

фактично положення другого максимуму dCgc/dVg (чи d2Nmob/dVg
2) лише 

відповідає точці перегину в швидкості змінення Nmob з Vg, обумовленого 
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зміною режимів провідності, але не співпадає з умовою плоских зон.  Як 

випливає з результатів чисельного моделювання (Рис. 7.8), другий максимум 

dCgc/dVg спостерігається при помітно більш низькій величині Vg, ніж VFB. Це 

означає, що віднесення другого максимуму dCgc/dVg до умови плоских зон 

буде призводити до істотного заниження величин VFB і ND.  

 Як було показано раніше, на положення максимумів dgm/dVg в 

безперехідних транзисторах істотно впливає змінення рухливості і 

послідовного опору з Vg, і тому визначення VFB і ND із застосуванням dgm/dVg 

є ненадійним. 

 

7.4.2. Експериментальна апробація запропонованого методу 

визначення напруги плоских і концентрації легуючої домішки в 

безперехідних нанодротових транзисторах  

У даному розділі ілюструється застосування запропонованого методу 

для експериментального визначення VFB і ND в безперехідних нанодротових 

КНІ транзисторах з тристороннім затвором. Вимірювання Cgc(Cgc)-

характеристик проводилися на структурах, що складалися з 50 паралельних 

нанодротів з довжиною каналу L=10 мкм. Величина WNW в реальних 

нанодротових приладах визначалась з відношення вимірюваної максимальної 

ємності Cgc до нормалізованої ємності на одиницю площі затвора, визначеної 

на дуже широких (планарних) приладах, виготовлених на тій же самій 

пластині. 

На Рис. 7.9(а) показано експериментальну нормалізовану ємність Cgc 

(на одиницю площі затвора) в залежності від Cgc в безперехідних 

нанодротових транзисторах з різною шириною нанодроту WNW. Видно, що 

чим менше WNW, тим швидше зростання нормалізованої ємності між затвором 

і каналом, що обумовлено сильнішим електростатичним впливом затвора в 

більш вузьких структурах. На Рис. 7.9(б) показано результуючі Naver(Vg)-

криві, отримані інтегруванням вимірюваних Cgc(Vg)-характеристик і діленням 

на об’єм Si нанодротів під затвором (nLWNWHNW, де n є число нанодротів). 
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Той факт, що експериментальні Naver(Vg)-криві для різних величин WNW 

перетинаються в одній точці, свідчить про достовірність запропонованого 

методу. З точки перетину на Рис. 7.9(б) отримуємо VFB0.59 В і ND5.21018 

cм-3. На відміну від цього, метод dCgc/dVg дає значно нижчі величини VFB і ND, 

а саме, 0.35 В і 3.31018 см-3 (вставка на Рис. 7.9(б)), що відповідає нашим 

прогнозам моделювання. Величина VFB, отримана запропонованим методом, 

добре узгоджується з оцінками для TiN затворного електрода, ND>1018cм-3 і 

реалістичних величин густини заряду на межі поділу Si-затворний 

діелектрик. Крім того, моделювання з отриманими величинами ND і VFB 

(суцільні лінії на Рис. 7.9(б)) добре відтворює експериментальні Cgc(Vg)-

характеристики, що підтверджує точність запропонованого методу. 

 

Рис. 7.9. Експериментальне визначення VFB і ND у безперехідних 

нанодротових транзисторах з тристороннім затвором: (а) експериментальні 

Cgc(Vg)-характеристики для різних величин WNW, нормовані на площу 

затвора; (б) результуючі Naver(Vg)-характеристики.  (TiN/HfSiON, tEOT=1.3 нм, 

HNW=10 нм). Вставка на Рис. 7.9(б) ілюструє експериментальне визначення 

VFB і ND методом dCgc/dVg (W=L=10 мкм) [66]. 

 

 7.5. Ефективна рухливість в сильнолегованих безперехідних 

нанодротових транзисторах 

Рухливість носіїв є дуже важливим параметром, що характеризує 

транспортні властивості транзисторної структури. Оскільки принцип роботи 
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безперехідних нанодротових транзисторів передбачає дуже високу 

концентрацію легування  (1019 cm-3), то очікувалося, що рухливість носіїв в 

таких транзисторах є дуже низькою (100 cм2 В-1 с-1) внаслідок сильного 

кулонівського розсіяння на іонізованих домішках. Це вважалося 

фундаментальним обмеженням безперехідних нанодротових транзисторів і 

серйозною перешкодою в розвитку цих приладів. Однак, ніяких 

експериментальних досліджень, що підтверджували б, чи спростовували ці 

очікування, не було проведено. У даній роботі проведено детальне 

дослідження ефективної рухливості електронів в безперехідних транзисторах 

і показано посилення рухливості у вузьких нанодротових приладах. 

Ефективна рухливість eff носіїв визначалась із сумісних вимірювань 

ID(Vg)- і Cgc(Vg)-характеристик, як описано в розділі 5.3.3. Вимірювання 

проводилися на n-канальних нанодротових транзисторах, що складалися з 50 

паралельних нанодротів з довжиною L=10 мкм, висотою нанодроту 

tSi=HNW=10 нм і шириною WNW=20, 40 і 190 нм, а також планарних структурах 

з шириною каналу W=10 мкм, виготовлених на тій же пластині. Для 

уникнення впливу послідовного опору при визначенні рухливості 

застосовувалися тільки прилади з дуже великою довжиною каналу (L=10 

мкм). Концентрація легуючої домішки в досліджених структурах, як було 

визначено запропонованим вище методом, становила ND=5.21018/cм3.  

На Рис.7.10 показано струм стоку ID і крутизну gm, нормовані на W/L, в 

залежності від (VgVTH), отримані в планарному (W=10 мкм) і нанодротових 

безперехідних транзисторах з різною шириною нанодроту. Ширина каналу в 

нанодротових приладах визначалась як: n(2HNW+WNW), де n – число 

нанодротів.  Видно, що при одній і тій же величині (VgVTH) нормовані ID і gm 

у вузьких нанодротових приладах є значно вищими, ніж в широкому 

планарному приладі, і чим менше WNW, тим вищі нормовані ID і gm, що вказує 

на більш високу рухливість в нанодротових приладах з меншою шириною 

нанодроту. 



 298 

 

Рис.7.10.  (а) Струм стоку і (б) крутизна, нормовані на W/L, в залежності 

від (VgVTH) в планарному (W=10 мкм) і нанодротових безперехідних 

транзисторах з різною шириною нанодроту.  

 

Ефективну рухливість електронів, визначену в приладах з різною 

шириною нанодроту WNW, представлено на Рис. 7.11(а) як функцію (VgVTH), 

а на Рис. 7.11(б) – як функцію густини носіїв на одиницю площі затвора Nareal. 

Штрихова лінія на Рис. 7.11(а, б) вказує величину рухливості в об’ємному Si 

з тією ж самою концентрацією легуючої домішки, взяту з літературних 

джерел bulk130 cм2/Всек [333, 334]. Видно, що в безперехідних 

транзисторах в широкому діапазоні роботи eff  збільшується зі збільшенням 

(VgVTH) чи густини носіїв. Така поведінка рухливості вказує на домінування 

кулонівського механізму розсіяння, що є цілком очікуваним, враховуючи 

високий рівень легування структур. Таким чином, наближення (7.1), яке 

прогнозує зменшення eff з (VgVTH), що є характерним для фононного 

розсіяння чи розсіяння на неоднорідностях поверхні, не є правомірним в 

безперехідних транзисторах.  

Найбільш цікавим результатом на Рис. 7.11(а,б) є те, що при однаковій 

величині (VgVTH) чи Nareal, величина eff у вузьких нанодротових 

транзисторах є значно вищою, ніж в планарному приладі, і чим менше 

ширина нанодроту, тим вище eff. Крім того, в певному діапазоні (VgVTH) чи 

Nareal величина eff у вузьких нанодротових безперехідних транзисторах 
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перевищує рухливість в об’ємному Si з цією ж концентрацією легуючої 

домішки, і цей ефект є тим більш вираженим у вузьких нанодротових 

транзисторах, чим меншою є ширина нанодроту. При достатньо високих 

величинах густини носіїв (≥1013 см-2), коли рухливість контролюється 

механізмом розсіяння на неоднорідностях поверхні, ефективна рухливість 

електронів в нанодротових приладах стає нижчою, ніж в планарному 

приладі, що може бути пояснено підвищеною шорсткістю бокових поверхонь 

внаслідок плазмового травлення нанодротів [59, 61, 63]. 

 

Рис.7.11. Ефективна рухливість електронів у безперехідних 

нанодротових транзисторах з різною шириною нанодроту і планарному 

безперехідному транзисторі, побудована як функція (а) (Vg-VTH) і (б) густини 

носіїв на одиницю площі затвора. Штрихова лінія вказує величину 

рухливості електронів у об’ємному Si з тією ж самою концентрацією 

легуючої домішки (TiN/HfSiON, tEOT=1.3 нм, L=10 мкм, HNW=tSi=10 нм, 

ND=5.21018/cм3) [61]. 

 

Як випливає з поведінки eff на Рис.7.11, і як показано температурними 

вимірюваннями в [335], рухливість в сильнолегованих безперехідних 

транзисторах в широкій області густини носіїв (від низької до помірно 

високої) контролюється домішковим кулонівським розсіянням, а не 

фононним розсіянням, чи розсіянням на нерівностях поверхні. Таким чином, 

найбільш імовірною причиною спостережуваного ефекту підвищення 
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рухливості у вузьких нанодротових приладах є зменшення домішкового 

кулонівського розсіяння. Ми вважаємо, що різниця в розсіянні на іонізованих 

домішках в приладах з різною шириною нанодроту є обумовленою різницею 

в розподілі вільних носіїв заряду в тілі приладу внаслідок 2-D 

електростатичних ефектів. Для підтвердження цього припущення ми 

побудували на Рис. 7.12 середню концентрацію носіїв Naver в залежності від 

(VgVTH) для приладів з різною величиною WNW, де Naver було отримано 

інтегруванням експериментальних Cgc(Vg)-характеристик і діленням на об’єм 

приладу, як описано в розділі 7.3. З Рис. 7.12 видно, що в випадку достатньо 

широких структур, для яких 2-D електростатичні ефекти є неістотними, 

залежність Naver від (VgVTH) є такою же, як і в планарному приладі. Однак, у 

вузьких нанодротових структурах, в яких 2-D електростатичні ефекти стають 

істотними, для однієї і тієї ж величини (VgVTH) величина Naver є значно 

вищою, ніж в планарному приладі, і вона збільшується зі зменшенням WNW. 

 

Рис. 7.12. Середня концентрація носіїв Naver в кремнієвому тілі 

безперехідних нанодротових КНІ транзисторів з різною шириною нанодроту 

WNW і планарному приладі в залежності від (VgVTH), отримана інтегруванням 

експериментальних Cgc(Vg)-характеристик і діленням на об’єм приладу [59]. 

 

Більш висока концентрація вільних носіїв у вузьких нанодротових приладах з 

меншою величиною WNW означає більш ефективне екранування іонізованих 
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домішок, і як наслідок зменшене кулонівське розсіяння. Це дозволяє 

пояснити збільшенняeff у вузьких нанодротових безперехідних 

транзисторах ефектом екранування.  

Покращення рухливості в збагачених шарах сильнолегованих 

кремнієвих МОН транзисторів внаслідок ефекту екранування відзначалося 

раніше в декількох публікаціях  [336-338]. Зокрема, було показано, що при 

високих рівнях легування рухливість в збагачених шарах може досягати 

величин, що значно перевищують рухливість в об’ємному Si з тим же 

легуванням завдяки ефекту екранування іонізованих домішок [337-338]. 

Таким чином, виявлене в даній роботі збільшення ефективної рухливості у 

вузьких сильнолегованих нанодротових безперехідних транзисторах і її 

перевищення величини рухливості в об’ємному Si з тим же легуванням в 

області збагачення легко пояснюється ефектом екранування. 

  У режимі об’ємної провідності збільшення eff у вузьких 

нанодротових приладах можна пояснити зменшеною шириною області 

збіднення, що означає зменшення загального заряду іонізованої домішки. 

Однак, ми вважаємо, що ефекти екранування також можуть суттєво впливати 

на поведінку eff у вузьких нанодротових приладах в режимі об’ємної 

провідності. На підтримку цієї гіпотези на Рис. 7.13 приведено розподіли 

концентрації електронів по товщині кремнієвої плівки в безперехідних 

нанодротових КНІ транзисторах з тристороннім затвором з висотою 

нанодроту HNW=tSi=10 нм і різною шириною нанодроту WNW в середині 

довжини каналу і ширини нанодроту при (VgVTH)=0.1 В, що відповідає 

режиму об’ємної провідності, а на Рис. 7.14 приведено розподіли 

концентрації електронів по поперечному перерізу Si нанодроту в 

безперехідних нанодротових транзисторах з різною шириною нанодроту в 

режимі об’ємної провідності. (Параметри моделювання на Рис. 7.13 і Рис. 

7.14: L=100 нм, HNW=tSi=10 нм, ND=51018/cм3, tof=1.3 нм, tob=145 нм). 

Результати на Рис. 7.13 і Рис. 7.14 були отримані за допомогою 3-D 

чисельного моделювання з врахуванням квантово-механічних ефектів [332].   
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Рис.7.13. Розподіли концентрації носіїв по товщині плівки Si в 

безперехідних нанодротових КНІ транзисторах з тристороннім затвором з 

різною шириною нанодроту (10, 15 і 20 нм) в середині довжини каналу і 

ширини нанодроту, отримані  3-D чисельним моделюванням з врахуванням 

квантово-механічних ефектів [332] для величини (VgVTH)=0.1 В, що 

відповідає режиму об’ємної провідності [63].  

 Рис.7.14. Розподіли концентрації носіїв по 

поперечному перерізу Si нанодроту в 

безперехідних нанодротових КНІ 

транзисторах з тристороннім затвором з 

різною шириною нанодроту (10, 20 і 40 нм) в 

середині довжини каналу, отримані  3-D 

чисельним моделюванням з врахуванням 

квантово-механічних ефектів [332] для 

величини (VgVTH)=0.1 В, що відповідає 

режиму об’ємної провідності (L=100 нм, 

HNW=tSi=10 нм, ND=51018/cм3, tof=1.3 нм, 

tob=145 нм) [61] 

 

Порівнюючи розподіли концентрації для 

різної ширини нанодроту WNW на Рис.7.13 і 

Рис. 7.14, можна відзначити наступні моменти: (1) чим менше WNW, тим 
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менше ширина збідненого шару tdepl, прилеглого до затвору; (2) чим менше 

WNW, тим вище концентрація в області збіднення; (3) для найменшої 

величини WNW (10 нм) максимальна концентрація носіїв в області каналу 

провідності перевищує ND, що означає об’ємну інверсію, тоді як для більших 

величин WNW вона приблизно дорівнює ND. Останні два моменти вказують на 

те, що в режимі об’ємної провідності ефекти екранування також можуть 

відігравати важливу роль в поведінці eff у вузьких безперехідних 

нанодротових транзисторах. Це разом зі зменшеною шириною області 

збіднення може забезпечувати покращення eff у вузьких нанодротових 

приладах. 

Більш висока концентрація носіїв в більш вузьких нанодротових 

приладах при однаковій величині (VgVTH) обумовлена об’ємною інверсією і 

посиленим 2-D електростатичним впливом затвора. Тому можна очікувати, 

що ті ж самі фактори, що посилюють об’ємну інверсію і електростатичний 

вплив затвора (а саме, малий поперечний переріз Si нанодроту і 

багатостороння конфігурація затвора), покращують ефективну рухливість в 

транзисторах з високим легуванням каналу. 

 

7.6. Висновки до розділу 7 

 

 1. Проведено критичний аналіз існуючих методів визначення базових 

параметрів безперехідних МОН транзисторів, таких як порогова напруга, 

напруга плоских зон, концентрація легуючої домішки, і рухливість носіїв 

заряду. Показано, що методи, які базуються на застосуванні лінійної 

екстраполяції передаточних характеристик і mDg gIVY /)(   функції, не є 

прийнятними в сильно легованих безперехідних МДН транзисторах з 

істотним внеском об’ємної провідності. 

 2. Показано, що поширений метод визначення порогової напруги VTH з 

положення максимуму похідної крутизни, чи другої похідної струму стоку, 
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dgm/dVgd2ID/dVg
2, в випадку сильно легованих безперехідних транзисторів 

призводить до значного завищення величини VTH внаслідок впливу 

рухливості, що контролюється кулонівським розсіянням і зростає з напругою 

затвора. 

3. Показано, що метод визначення порогової напруги з положення 

мінімуму похідної відношення крутизни до струму стоку, d(gm/ID)/dVg, є 

застосовним в безперехідних транзисторах, і що в випадку безперехідних 

транзисторів цей метод є набагато точнішим, ніж традиційний метод dgm/dVg. 

4. Запропоновано новий оригінальний метод визначення напруги 

плоских зон і концентрації легуючої домішки в безперехідних нанодротових 

КНІ МДН транзисторах, що базується на застосуванні 2-D електростатичного 

ефекту. Метод потребує вимірювання ємності між затвором і каналом в 

приладах з різною, відносно малою шириною нанодроту, в яких 2-D 

електростатичні ефекти є суттєвими, і побудування залежностей середньої 

концентрації носіїв Naver від напруги затвора. Точка перетину отриманих 

Naver(Vg)-залежностей дає величину напруги плоских зон і концентрації 

легуючої домішки.  

5. Проведено детальне дослідження ефективної рухливості носіїв в 

безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторах з різною шириною 

нанодроту. Знайдено, що ефективна рухливість електронів у вузьких сильно 

легованих нанодротових приладах є значно вищою, ніж в порівняльних 

широких приладах з тією ж товщиною кремнієвої плівки і тим же самим 

легуванням. Крім того, в певному діапазоні густини носіїв ефективна 

рухливість у вузьких нанодротових транзисторах перевищує рухливість в 

об’ємному Si з цією ж концентрацією легуючої домішки. Підвищення 

рухливості, що спостерігається у вузьких нанодротових приладах, пояснено 

зменшеним кулонівським розсіянням на іонізованих домішках. Ці результати 

є надзвичайно важливими, оскільки низька рухливість носіїв внаслідок 

високої концентрації легуючої домішки вважалася фундаментальним 

обмеженням безперехідних нанодротових транзисторів. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

 На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень 

встановлені особливості електрофізичних властивостей структур КНІ і 

наноелектронних приладів на їх основі та створена науково-методична база 

для їх електричної діагностики, моделювання та подальшого вдосконалення. 

Нижче сформульовано основні результати, що отримані в роботі. 

 1. Розроблено комплекс теоретично обґрунтованих методів визначення 

базових електрофізичних характеристик структур КНІ і приладів на їх основі, 

що враховують їх специфіку. Зокрема, запропоновано: 

 - метод визначення порогової напруги в МДН транзисторах, заснований 

на використанні відношення крутизни до струму стоку, вільний від впливу 

рухливості і послідовного опору, що є придатним для будь-яких 

нанорозмірних МДН транзисторів, і в тому числі для КНІ МДН транзисторів 

з нелегованим каналом і безперехідних нанодротових транзисторів; 

 - метод визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів КНІ 

структур, що базується на застосуванні КНІ-діода з затвором, який враховує і 

використовує електростатичний зв’язок двох меж поділу плівка 

Si/діелектрик, що дозволяє окремо визначати час життя носіїв в об’ємі 

кремнієвої плівки і швидкості поверхневої рекомбінації/генерації на її обох 

поверхнях; 

 - метод визначення ефективного рекомбінаційного часу життя в КНІ 

МДН структурах з двостороннім чи навкружним затвором, заснований на 

використанні -подібної вольт-амперної характеристики КНІ-діода з 

затвором, вимірюваної при малих прямих зміщеннях діода в двозатворному 

режимі;  
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 - метод визначення концентрації легуючої домішки і напруги плоских 

зон в безперехідних нанодротових КНІ транзисторах, що базується на 

використанні  двовимірного електростатичного ефекту. 

 Розроблені методи забезпечують надійне визначення вищезазначених 

електрофізичних параметрів КНІ структур і наноелектронних приладів на їх 

основі, необхідне для їх оптимізації та подальшого розвитку. 

 2. Удосконалена теорія високотемпературних характеристик КНІ МДН 

транзисторів. Показано, що традиційна теорія підпорогового нахилу МДН 

транзистора, яка базується на наближенні збіднення та моделі зарядових 

шарів, не є правомірною при високих температурах внаслідок зростання 

внеску вільних носіїв і розширення інверсійного шару в підпороговій області 

з температурою. Розроблена нова фізично обґрунтована аналітична модель 

високотемпературного підпорогового нахилу в КНІ МДН транзисторах, що 

добре узгоджується з експериментальними результатами і чисельним 

моделюванням. Встановлено дифузійний механізм і розроблено дифузійну 

модель високотемпературного струму закритого стану КНІ МДН 

транзисторів. Показано, що потоншення плівки кремнію і застосування 

багатосторонньої конфігурації затвора значно зменшують 

високотемпературний струм закритого стану КНІ МДН транзистора 

внаслідок ефекту об`ємного збагачення в транзисторах з інверсійним 

каналом або об`ємної інверсії в транзисторах зі збагаченим каналом. 

3. Досліджено генераційно-рекомбінаційні механізми і встановлено різну 

природу домінуючих генераційно-рекомбінаційних дефектів в КНІ 

структурах, отриманих принципово різними методами (лазерною зонною 

рекристалізацією полікремнію, іонним синтезом прихованого діелектрика, та 

технологією твердофазного зрощення пластин і імплантації водню). 

Встановлено, що в КНІ структурах, отриманих лазерною зонною 

рекристалізацією полікремнію, генераційний і рекомбінаційний струми 

практично повністю визначаються дефектами в об’ємі Si плівки, в 
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структурах, отриманих іонним синтезом скритого діелектрика, – дефектами 

на нижній межі поділу плівка Si/SiO2, а в структурах, отриманих технологією 

твердофазного зрощення пластин і імплантації водню, – дефектами на обох 

межах поділу плівка Si/діелектрик. 

4. Показано, що КНІ МДН структури з ультратонкими шарами кремнію  

відрізняються посиленням зарядового зв’язку протилежних меж поділу, що 

обумовлено як електростатичними, так і квантовими ефектами. Розроблена 

аналітична модель, що враховує ці ефекти і добре узгоджується з 

результатами чисельного моделювання і експериментальними даними.   

  5.  Визначено ефективну рухливість носіїв заряду та встановлені 

закономірності її поведінки в різних типах КНІ МДН нанотранзисторних 

структур, а саме: в КНІ МДН структурах з ультратонкими шарами Si, FinFET 

структурах, безперехідних нанодротових транзисторах: 

 – Показано, що ефективна рухливість в КНІ МДН структурах з 

ультратонкими шарами кремнію і high-k затворними діелектриками значно 

зростає при переміщенні центроїда заряду від верхньої (Si/high-k діелектрик) 

до нижньої (Si/прихований SiO2) межі поділу, що забезпечує можливість 

керування рухливістю в таких структурах за допомогою прикладення 

напруги до підкладки. 

 – Встановлено, що у вузьких FinFET структурах з нелегованим чи 

слаболегованим каналом має місце зниження рухливості електронів і значне 

підвищення рухливості дірок порівняно з відповідними планарними 

структурами, що пояснюється різною кристалографічною орієнтацією 

верхньої (100) і бокових (110) поверхонь і анізотропією ефективної маси 

носіїв заряду в поверхневих каналах на Si. У випадку сильнолегованого 

каналу в області низької і помірної густини носіїв у вузьких FinFET 

структурах має місце значне підвищення рухливості як дірок, так і електронів 

порівняно з відповідними планарними структурами, що пояснюється 
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зменшенням поперечного ефективного поля і кулонівського розсіяння на 

іонізованих домішках у вузьких FinFET структурах. 

 – Встановлено, що у випадку безперехідних сильнолегованих 

транзисторних структур ефективна рухливість носіїв заряду у вузьких 

нанодротових структурах є значно вищою, ніж в порівняльних планарних 

КНІ структурах з тією ж товщиною Si плівки і тим же самим легуванням, і 

ніж рухливість в об’ємному Si з цією ж концентрацією легуючої домішки. 

Цей ефект пояснюється зменшенням кулонівського розсіяння на іонізованих 

домішках у вузьких нанодротових структурах. Цей результат є надзвичайно 

важливим, оскільки низька рухливість носіїв внаслідок високої концентрації 

легуючої домішки раніше вважалася фундаментальним обмеженням 

безперехідних нанодротових приладів.  

 6. Отримані в дисертаційній роботі результати дослідження 

електрофізичних властивостей КНІ наноструктур і розроблені аналітичні 

моделі та методи визначення параметрів є важливими для аналізу, 

моделювання та розвитку наноелектронних приладів на основі КНІ. 
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