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Περίληψη 
 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η απόδοση διατάξεων εναλλαγής 

αντίστασης που μπορούν να λειτουργήσουν ως στοιχεία μη-πτητικών μνημών. Οι διατάξεις 

είναι δομής MIM (μέταλλο – μονωτής -  μέταλλο) κατασκευασμένες από λεπτά υμένια 

χρυσού (Au), οξειδίου του τιτανίου (TiOx), φτωχότερου σε οξυγόνο σε σχέση με το 

στοιχειομετρικό, τιτανίου (Ti) και οξειδίου του αλουμινίου (Al2O3). Συγκεκριμένα 

κατασκευάστηκαν διατάξεις με ενσωματωμένους νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) εντός 

bilayer TiO2-x/TiO2-y, αλλά και άλλες για σύγκριση Al2O3 και TiO2-x/Al2O3. 

 Η θέση των νανοκρυστάλλων εντός του διηλεκτρικού επηρεάζει τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες της διάταξης. Η ύπαρξη των νανοκρυστάλλων ενισχύει τοπικά το ηλεκτρικό πεδίο 

και επηρεάζει τις παραμέτρους εναλλαγής. Φάνηκε πως ανάλογα με τη θέση τους δύναται 

να ρυθμιστεί το παράθυρο μνήμης, η κατανάλωση ισχύος, αλλά και να βελτιωθεί η 

ομοιομορφία σε σχέση με το δείγμα αναφοράς. Οι επιδόσεις δύο συγκεκριμένων 

δειγμάτων τα καθιστούν ιδανικά για εφαρμογές δομών μεγάλης πυκνότητας, λαμβάνοντας 

υπόψιν και την αυτό-ανόρθωση/μη-γραμμικότητα που εμφάνισαν. 

 Επίσης, εξετάστηκε η απόδοση διατάξεων με Al2O3 ως ενεργό υλικό μνήμης. 

Ελέγχθηκε η δυνατότητα ενσωμάτωσης TiO2-x κάτω από την αλουμίνα. Η βελτιωμένη 

απόδοση που παρουσίασε η  συγκεκριμένη διάταξη την καθιστά ενδεχόμενη λύση του 

προβλήματος των υψηλών ρευμάτων των βασισμένων σε Al2O3 διατάξεων μνήμης. Η 

στοχαστική φύση σχηματισμού των αγώγιμων δρόμων στα άμορφα υλικά, όμως, φαίνεται 

πως είναι το κύριο αίτιο της συνεχιζόμενης ανομοιομορφίας των αποτελεσμάτων. 

 Μέσω του πιθανού συνδυασμού των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων-δειγμάτων 

είναι δυνατή η περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης των ReRAM. Όλα τα δείγματα 

εμφάνισαν γρήγορους χρόνους εναλλαγής και οι στόχοι βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν 

τα δείγματα φάνηκε πως επετεύχθησαν.  
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Abstract 
 

 In the present work we studied the performance of resistive switching devices as 

non-volatile memories. The devices are of MIM structure (metal - insulator - metal) and 

consist of thin films of gold (Au), titanium oxide (TiOx), poorer in oxygen relative to 

the stoichiometric, titanium (Ti) and aluminum oxide (Al2O3). Specifically, devices with 

embedded platinum (Pt)  nanocrystals inside a TiO2-x/TiO2-y bilayer, and others for a 

comparison between Al2O3- and TiO2-x/Al2O3-based nanodevices were fabricated. 

The position of the nanocrystals within the dielectric influences the electrical 

properties of the device. The existence of nanocrystals locally enhances the electric field 

and affects the switching parameters. It seems that depending on their location, the 

resistance window, power consumption and uniformity with respect to the reference 

sample can be adjusted. The performance of two specific samples makes them ideal for 

applications of high density structures, taking into account the self-rectifying/non-

linearity properties they have displayed. 

Also, the performance of devices with Al2O3 as the switching layer was examined. 

The ability to incorporate TiO2-x under the alumina was tested. The improved 

performance presented by this device makes it possible to solve the problem of the high 

currents of Al2O3-based memory devices. The stochastic nature of the formation of 

conductive filaments in amorphous materials, however, appears to be the main cause 

of the continuing dispersion of results. 

Through the possible combination of the results of the two discrete sample 

groups it is possible to further optimize the performance of ReRAMs. All samples 

showed fast switching times and the reasons upon which the samples were designed in 

the first place have been achieved. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

 Τις τελευταίες δεκαετίες η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση φορητών ηλεκτρονικών 

συσκευών έχει οδηγήσει στο να είναι αναγκαία η ανάπτυξη όλο και πιο μικρών συσκευών 

αποθήκευσης. Η βιομηχανία ημιαγωγών έχει αναπτυχθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το 

2017 φαίνεται πως ο τζίρος ξεπέρασε τα $400 δισεκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο [1]. 

Με την πάροδο του χρόνου και όσο καθίσταται μεγαλύτερη η ανάγκη για μικρότερες 

συσκευές, όλο και περισσότερος κόσμος μαθαίνει για τον λεγόμενο νόμο του Moore. Ο 

Gordon Moore, συνιδρυτής της Intel, προέβλεψε το 1975 ότι ο αριθμός των τρανζίστορ 

εντός ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος θα διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια [2]. 

 Έκτοτε, η βιομηχανία ερευνά και αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνολογίες, ώστε να 

μπορούν να μειώνονται οι διαστάσεις των τρανζίστορ. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό 

αν αναλογιστούμε πως έχουν μεταμορφωθεί οι ηλεκτρονικές μας συσκευές τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες κυρίως. Τρανό παράδειγμα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι συσκευές 

αποθήκευσης, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα. 

  Για να καταλάβει κανείς που έχει ωφελήσει η σμίκρυνση αυτή, αρκεί μια ματιά στην 

Εικόνα 1.1. Είναι, λοιπόν, φανερό πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχουμε 

 

Εικόνα 1.1: Σύγκριση μεγέθους συμβατικών σκληρών δίσκων (HDD) και SD κάρτας μνήμης  

χωρητικότητας 1TB 
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εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των επεξεργαστών και της χωρητικότητας των 

συσκευών αποθήκευσης, αλλά με ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Αυτό, όμως, εισήγαγε ένα βασικό πρόβλημα. Όσο μικραίνουν οι διαστάσεις των 

τρανζίστορ MOSFET (έχουμε ήδη ξεπεράσει το τεχνολογικό κατώφλι των 14nm και 

οδεύουμε για τα 10nm [3]) και, συνεπώς, το πάχος του οξειδίου της πύλης (Gate) , 

αυξάνεται και το ρεύμα διαρροής κυρίως μέσω του φαινομένου σήραγγας. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι η ανάγκη για εξεζητημένες λύσεις, όπως τα διηλεκτρικά υψηλής διηλεκτρικής 

σταθεράς (high-k dielectrics) [4] και οι νέες γεωμετρίες (πχ. FinFET [5]). 

 Στον κλάδο των μνημών flash το πρόβλημα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Μια ιδανική 

διάταξη μνήμης πρέπει πέραν των άλλων να έχει χαμηλή κατανάλωση και να διατηρεί την 

πληροφορία τουλάχιστον 10 χρόνια [6]. Η ύπαρξη διαρροών έχει ως αποτέλεσμα να μην 

ικανοποιούνται οι θεμελιώδεις αυτές απαιτήσεις. Η άνοδος των κοινωνικών δικτύων, η 

συνεχής ανάπτυξη του Internet of Things (IoT), της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η 

ανάγκη ύπαρξης τεράστιων datacenters για την αποθήκευση του μεγάλου όγκου 

δεδομένων φαίνεται να οδηγεί στην αναζήτηση ενός νέου τύπου «ενδιάμεσης μνήμης», 

γνωστή ως «Storage Class Memory» [7] [8]. Οι μονάδες επεξεργασίας χρειάζονται μια 

μνήμη τόσο γρήγορη όσο η γνωστή DRAM που να είναι, όμως, πολύ πιο φθηνή και με 

μεγαλύτερη πυκνότητα. 

 Εικόνα 1.2: Διάταξη FinFET 
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Έτσι, έχουν προταθεί διάφορες νέες διατάξεις μνήμης με σκοπό να 

αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, οι οποίες θα 

παρουσιαστούν στο επόμενο κεφάλαιο [9]. Μία από αυτές είναι και η ReRAM ή RRAM 

(Resistive Random Access Memory) που μελετάται και στην παρούσα εργασία.  

  

Εικόνα 1.3: Σύγκριση των Storage Class Memories με τις υπάρχουσες τεχνολογίες 
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Κεφάλαιο 2: Οι τεχνολογίες μνημών 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

 Οι ηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Βασίζονται στην τεχνολογία CMOS (Complementary 

Metal – Oxide Semiconductor) και ταξινομούνται κυρίως βάσει της πτητικότητάς τους. 

Με λίγα λόγια η πτητικότητα είναι η δυνατότητα μιας μνήμης να κρατά αποθηκευμένη την 

πληροφορία ακόμα και μετά τη διακοπή της ηλεκτρικής της τροφοδοσίας. Χωρίζονται σε 

πτητικές (volatile) και μη-πτητικές (non-volatile) μνήμες. 

 Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού των ηλεκτρονικών διατάξεων μνήμης είναι και ο 

τρόπος λειτουργίας τους, δηλαδή πως γίνεται η εγγραφή, αναζήτηση, ανάγνωση και 

διαγραφή της πληροφορίας [1]. Έτσι, έχουμε διαχωρισμό των μνημών σε RAM (Random 

Access Memory και ROM (Read-Only Memory). Το πιο διαδεδομένο είδος μνήμης 

τυχαίας προσπέλασης RAM είναι η DRAM (Dynamic RAM), ενώ για τη ROM είναι η 

FLASH. Όσον αφορά την SRAM (Static Random Access Memory), αυτή αποτελεί ένα 

Εικόνα 2.1: Είδη ηλεκτρονικών μνημών 
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εξαιρετικά γρήγορο είδος προσωρινής μνήμης στο εσωτερικό συνήθως των επεξεργαστών 

(βλ. επίπεδα L1, L2 cache) με ταχύτητες προσπέλασης μικρότερες των 10 ns, αλλά πολύ 

μικρής πυκνότητας (kB – MB) και πολύ μεγάλου κόστους κατασκευής. 

 

2.2 Η μνήμη DRAM 
 

 Το κύριο πλεονέκτημα της DRAM είναι η πολύ γρήγορη λειτουργία (μερικά ns για 

κάθε λειτουργία) και οι μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης (μερικά Gb/s σύμφωνα με το 

τελευταίο πρότυπο DDR4 [2]). Οι δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης αποτελούνται 

από την επονομαζόμενη διάταξη 1T1C – 1 Transistor 1 Capacitor και 

πρωτοεμφανίστηκαν τη δεκαετία του ‘70 [3]. Η δυαδική («0» ή «1») πληροφορία, που 

έρχεται από την λεγόμενη bit line ως τάση VCC, αποθηκεύεται με τη μορφή φορτίου στον 

πυκνωτή [4]. Το τρανζίστορ που παρεμβάλλεται λειτουργεί ως ένας διακόπτης. Όταν άγει, 

δηλαδή η τάση που περνάει από αυτό είναι μεγαλύτερη από την τάση κατωφλίου Vth συν 

την τάση VCC που θέλουμε να «γράψουμε» στον πυκνωτή, ο πυκνωτής φορτίζεται. Η 

παρασιτική χωρητικότητα των κυκλωμάτων και, συνεπώς, της γραμμής bit, αλλά και η 

ύπαρξη διαρροών από το MOSFET έχουν ως αποτέλεσμα την εκφόρτιση του πυκνωτή και 

την απώλεια της πληροφορίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η μνήμη ονομάζεται δυναμική, 

γιατί ανά τακτά χρονικά διαστήματα απαιτείται η επαναφόρτιση του πυκνωτή [5]. 

Εικόνα 2.2: Σχεδιάγραμμα κυκλώματος 1T1C 
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Προφανώς και η διακοπή της τροφοδοσίας συνεπάγεται «σβήσιμο» της αποθηκευμένης 

πληροφορίας στον πυκνωτή. 

 

2.3 Η μνήμη FLASH 
 

 Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μη-πτητική μνήμη (NVM), δηλαδή που δεν 

χάνει το περιεχόμενό της με τη διακοπή της τροφοδοσίας της. Πρόκειται για μια 

λειτουργική βελτίωση επί των μνημών EPROM (Electrically Programmable Read-Only 

Memories). Εμφανίστηκε το 1984 [6] και η υλοποίηση της γινόταν, και γίνεται, με χρήση 

Εικόνα 2.3: DDR4 Memory Sticks 

Εικόνα 2.4: Παράδειγμα κυττάρου μνήμης FLASH 

αιωρούμενης πύλης. 
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ενός τρανζίστορ αιωρούμενης πύλης (floating gate – Εικόνα 2.4) που είχε παρουσιαστεί 

αρκετά νωρίτερα, το 1967 [7]. 

 Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στην αποθήκευση φορτίου στο αγώγιμο στρώμα 

της αιωρούμενης πύλης. Η ύπαρξη ή όχι του φορτίου διαμορφώνει την τάση κατωφλίου 

Vth του MOSFET μέσω μεταβολής της τάσης επιπέδων ζωνών Vfb του πυκνωτή της πύλης. 

Για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία της εγγραφής (write) ηλεκτρόνια εγχέονται από το 

υπόστρωμα μέσω του λεπτού οξειδίου σήραγγας (tunnel oxide) που βρίσκεται ακριβώς 

πάνω από το κανάλι και είναι, συνήθως, SiO2, στο στρώμα της αιωρούμενης πύλης. Η 

μεταφορά αυτή των ηλεκτρονίων γίνεται είτε μέσω φαινομένου σήραγγας Fowler – 

Nordheim (F-N tunneling) [8], είτε μέσω έγχυσης θερμών ηλεκτρονίων (Channel Hot 

Electron Injection – CHEI) [9]. Εδώ έχουμε την εξής διαφοροποίηση. Όταν η εγγραφή 

γίνεται μέσω φαινομένου σήραγγας F-N, υψηλή τάση VG εφαρμόζεται στο οξείδιο της 

πύλης ελέγχου (control gate oxide) με αποτέλεσμα ηλεκτρόνια από την πηγή (source), τον 

απαγωγό (drain) και το υπόστρωμα (καθ’ όλο το μήκος του καναλιού) να εγχυθούν στην 

αιωρούμενη πύλη του MOSFET. Όταν γίνεται μέσω έγχυσης θερμών ηλεκτρονίων, υψηλή 

τάση VG εφαρμόζεται στην πύλη, ενώ μικρότερη τάση VDS στον απαγωγό (VG>VDS). Αυτό 

έχει ως συνέπεια τη γένεση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας στο κανάλι προς την πλευρά του 

Εικόνα 2.5: Αρχή λειτουργίας κυττάρου μνήμης FLASH αιωρούμενης 

πύλης. 
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απαγωγού και τη δημιουργία ενός πεδίου στο οξείδιο που διευκολύνει την έγχυση 

ηλεκτρονίων [10].  

Το αποθηκευμένο φορτίο, το οποίο πολλές φορές θωρακίζεται από το ηλεκτρόδιο 

πύλης με ένα πιο παχύ στρώμα διηλεκτρικού (15-20 nm) που ονομάζεται στοίβα ONO 

(Oxide – Nitride – Oxide: SiO2 – Si3N4 – SiO2) [11], μεταβάλλει την τάση κατωφλίου Vth 

του MOSFET σύμφωνα με τη σχέση: 

𝛥𝑉𝑡ℎ =
𝑄

𝐶𝐶𝐺
=

1

𝜀𝐶𝐺𝜀0𝛢
𝑡𝐶𝐺𝑄 [12] 

όπου εCG, tCG η διηλεκτρική σταθερά και το πάχος του διηλεκτρικού της πύλης ελέγχου 

αντίστοιχα, Q το φορτίο στην αιωρούμενη πύλη και A η επιφάνεια της πύλης ελέγχου. 

Όταν, λοιπόν, η τάση κατωφλίου γίνεται χαμηλή συνεπάγεται πως ήδη υπάρχει 

αποθηκευμένο αρνητικό φορτίο στο στρώμα αιωρούμενης πύλης που «εκδιώκεται» από 

αυτό και, έτσι, λαμβάνουμε το λογικό «1» (erase – διαγραφή). Όταν, αντίστοιχα, η τάση 

κατωφλίου ολισθαίνει σε μια μεγαλύτερη τιμή, το αποθηκευμένο αρνητικό φορτίο, που έχει 

προηγουμένως ελαχιστοποιηθεί (υπεροχή θετικού φορτίου), εγχέεται ξανά στο οξείδιο, 

οπότε, περνάμε στο λογικό «0» (write – εγγραφή). Όπως είναι φανερό, αυτές οι δύο τιμές 

της Vth πρέπει να διαφέρουν αρκετά, ώστε να είναι διαχωρίσιμες οι καταστάσεις ON/OFF. 

 Η ανάγνωση (read) γίνεται με ένα παλμό σταθερής τάσης στην πύλη με τιμή μεταξύ 

των τάσεων κατωφλίου για τις δύο καταστάσεις και άλλη μία μικρότερη τάση VDS στον 

απαγωγό. Αν το ρεύμα είναι πολύ μικρό (μερικά μA ή και μικρότερο) θεωρούμε ότι το 

τρανζίστορ δεν άγει, καθώς τα ηλεκτρόνια συσσωρεύονται στο οξείδιο της αιωρούμενης 

πύλης, και λέμε πως βρίσκεται στην κατάσταση εγγραφής (OFF). Αντίστοιχα, αν το ρεύμα 

που μετράμε είναι μεγαλύτερο, καθώς τα ηλεκτρόνια «μεταπηδούν» πίσω στις αρχικές τους 

θέσεις (υπόστρωμα κλπ.), θεωρούμε ότι το τρανζίστορ άγει και βρισκόμαστε στην 

κατάσταση διαγραφής (ON). 

 Είναι φανερό ότι αυτή η μετακίνηση φορέων φορτίου από και προς το οξείδιο της 

αιωρούμενης πύλης έχει επιπτώσεις στο οξείδιο, μιας και η διέλευσή τους αφήνει ατέλειες 

σε αυτό. Το οξείδιο σήραγγας, επίσης, αλλοιώνεται. Αυτό καθιστά τις μνήμες FLASH 

άχρηστες μετά από κάποια χρόνια [13]. Όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής, 

το κύριο μέλημα, η σμίκρυνση, δηλαδή, των διαστάσεων των κυκλωμάτων έχει φτάσει κι 

αυτή σε ένα τέλμα. Το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στο πάχος του οξειδίου σήραγγας, 

αφού αυτό δεν μπορεί να μειωθεί πέραν των 7 nm λόγω των διαρροών που θα επιφέρει η 

σμίκρυνση αυτή. Ο περιορισμός αυτός αίρεται με την εισαγωγή διακριτών νησίδων 



Κεφάλαιο 2: Οι τεχνολογίες μνημών 

 

 

 11 

νανοκρυσταλλιτών/νανοκρυστάλλων (nanocrystals - NCs) στο οξείδιο αιωρούμενης πύλης 

[14] [15]. Η διάταξη αυτή είναι λιγότερο ευαίσθητη σε φαινόμενα διαρροής, αφού το 

ενδεχόμενο ύπαρξης ατελειών στο οξείδιο σήραγγας οδηγεί σε απώλεια μικρού μόνο 

μέρους του φορτίου και, επομένως, δεν χάνεται η πληροφορία από το κύτταρο μνήμης. 

 Τα πλεονεκτήματα, όμως, της εισαγωγής νανοκρυσταλλιτών είναι πολλαπλά. Η 

ύπαρξή τους έχει ως αποτέλεσμα τις μικρότερες διαστάσεις των διατάξεων. Αυτό έχει ως 

συνέπεια την ανάγκη για μικρότερες τάσεις λειτουργίας λόγω των λεπτότερων οξειδίων, 

καθώς και πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες εγγραφής/διαγραφής. Πλέον η επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής πυκνότητας ολοκλήρωσης γίνεται πιο εύκολη, με αποτέλεσμα να δύναται 

να κατασκευαστούν μνήμες μεγαλύτερης χωρητικότητας. Παρ’ όλα αυτά, οι μνήμες NC 

εμφανίζουν και πολλά μειονεκτήματα. Το κυριότερο είναι η δυσκολία ελέγχου της 

ομοιομορφίας τόσο του μεγέθους, όσο και της επιφανειακής πυκνότητας των 

νανοκρυσταλλιτών [16]. 

 

 

Εικόνα 2.6: Αναπαράσταση ενός κυττάρου μνήμης νανοκρυσταλλιτών μιας 

μνήμης FLASH και απεικόνιση μέσω χαρακτηριστικών I – V της 

λειτουργίας της μνήμης [43]. 
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2.4 Ανερχόμενες τεχνολογίες 
 

 Οι υπάρχουσες διατάξεις μνήμης χωρίζονται κυρίως σε υψηλής απόδοσης, χαμηλής 

πυκνότητας και ακριβές πτητικές μνήμες (SRAM & DRAM) και τις χαμηλής απόδοσης, 

υψηλής πυκνότητας και φθηνές μη-πτητικές μνήμες (Flash κλπ.). Για να καλυφθεί το κενό 

ανάμεσα στις παραπάνω κατηγορίες έχει προταθεί το σενάριο της Storage Class Memory 

(SCM). Ιδιαιτέρως η ανάγκη γρήγορης διεκπεραίωσης των big data, όπως αυτά 

προκύπτουν από την συνεχή άνοδο της τεχνητής νουμοσύνης (Artificial Intelligence) και 

του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), απαιτεί η μνήμη αυτή να συνδυάζει τα θετικά 

χαρακτηριστικά και των δύο κατηγοριών. Με λίγα λόγια να εμφανίζει υψηλές ταχύτητες 

ανάγνωσης/εγγραφής (<100 ns), υψηλή πυκνότητα ολοκλήρωσης, χαμηλό κόστος και μη-

πτητικότητα [17]. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε δομές/υλικά που εμφανίζουν 

δύο σταθερές καταστάσεις με διαφορετική αγωγιμότητα (bi-stable materials) [18]. Τα 

υλικά αυτά ολοκληρώνονται κυρίως με δομές/διατάξεις στις οποίες είναι εύκολη η 

ανίχνευση των δύο αυτών διακριτών καταστάσεων αγωγιμότητας (π.χ. στην πύλη ενός 

MOSFET, στα άκρα μιας διόδου). Παρακάτω θα δοθεί μια συνοπτική παρουσίαση των 

πρωτότυπων τεχνολογιών στο χώρο των μη πτητικών μνημών. 

 

Α) Σιδηροηλεκτρική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Ferroelectric Random Access 

Memory – FeRAM) 

 

Η δομή του κυττάρου μιας σιδηροηλεκτρικής μνήμης βασίζεται σε έναν πυκνωτή 

του οποίου το διηλεκτρικό αποτελείται από PbZrTiO3 (PZT) [19] (Εικόνα 2.7). Η λογική 

κατάσταση (bit) «1» ή «0» εξαρτάται από τη φορά των διπόλων στις σιδηροηλεκτρικές 

περιοχές του PZT [20]. Για τον προγραμματισμό ενός κυττάρου μνήμης, θα πρέπει το 

ηλεκτρικό πεδίο το οποίο θα εφαρμοσθεί στους παράλληλους οπλισμούς του πυκνωτή με 

το PZT και το οποίο μπορεί να έχει φορά πάνω ή κάτω, να προσανατολίσει τις 

σιδηροηλεκτρικές περιοχές του PZT πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Με άρση της εφαρμογής 

εξωτερικού πεδίου το σιδηροηλεκτρικό υλικό εμφανίζει υστέρηση στην καμπύλη της 

πόλωσης συναρτήσει του ηλεκτρικού πεδίου και, συνεπώς, δύναται να συγκρατεί την 

κατάσταση πόλωσης. Μειονέκτημα του συγκεκριμένου είδους μνήμης αποτελεί το γεγονός 

ότι η ανάγνωση της πληροφορίας απαιτεί ένα bit σε κάθε κύτταρο μνήμης. Στην περίπτωση 

που η κατάσταση της μνήμης μεταβληθεί ανιχνεύεται ένα μικρό ρεύμα που ενδέχεται να 

οδηγήσει στο λάθος συμπέρασμα ότι η διάταξη μνήμης βρίσκεται στην κατάσταση OFF. 

Παρόλα αυτά, η FeRAM παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε διαδοχικούς κύκλους 
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προγραμματισμού (~1014), ενώ εμφανίζει αυξημένη διάρκεια ζωής ακόμα κι αν κάθε 

κύκλος ανάγνωσης απαιτεί έναν κύκλο εγγραφής [21]. 

 

Β) Μαγνητική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Magnetic Random Access Memory – 

MRAM) 

 

Στον συγκεκριμένο τύπο μνήμης αξιοποιείται το φαινόμενο του 

σιδηρομαγνητισμού για την αποθήκευση της πληροφορίας [22]. Κάθε σιδηρομαγνητικό 

υλικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας μικροσκοπικός μαγνήτης, η μαγνητική διπολική 

ροπή του οποίου προσανατολίζεται με την κατεύθυνση της εκάστοτε σιδηρομαγνητικής 

περιοχής. Βασικό στέλεχος μιας διάταξης μνήμης MRAM είναι η μαγνητική δίοδος 

σήραγγος (Magnetic Tunnel Junction – MTJ), η οποία υλοποιείται με τη διαδοχική 

επίστρωση τριών υλικών: ένα σιδηρομαγνητικό υλικό σταθερής μαγνήτισης (magnetic 

pinned layer), ένα λεπτό μονωτικό στρώμα (tunneling barrier) και ένα δεύτερο στρώμα 

σιδηρομαγνητικού υλικού (Εικόνα 2.8). Στο δεύτερο αυτό στρώμα η φορά μαγνήτισης 

μεταβάλλεται ανάλογα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, το οποίο δημιουργεί 

ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα (bit line). Η αποθήκευση της 

πληροφορίας εξαρτάται κάθε φορά από το αν οι μαγνητίσεις στα δύο σιδηρομαγνητικά 

στρώματα έχουν ίδια ή αντίθετη φορά. Η ανάγνωση της αποθηκευμένης πληροφορίας 

γίνεται με την ανίχνευση της αντίστασης της διόδου MTJ, η οποία έχει μικρή αντίσταση 

Εικόνα 2.7: Απλούστερη μορφή κυττάρου μνήμης FeRAM αρχιτεκτονικής 1T1C. 

Ο πυκνωτής με το PZT επηρεάζει το δυναμικό στην περιοχή της πηγής ενός 

MOSFET μεταβάλλοντας την πυκνότητα ρεύματος που το διαρρέει [44]. 

διαρρέει. [44] 
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όταν τα δύο υλικά έχουν παράλληλες μαγνητίσεις, ενώ έχει μεγάλη αντίσταση όταν οι 

μαγνητίσεις είναι αντιπαράλληλες (Εικόνα 2.9). Τα σιδηρομαγνητικά υλικά που 

χρησιμοποιούνται είναι, συνήθως, κράματα σαν το CoFeB. Ζήτημα των MRAM είναι το 

μικρό παράθυρο μνήμης ανάμεσα στις δύο καταστάσεις spin. Μέχρι στιγμής έχουν 

κατασκευαστεί διατάξεις μικρότερες  από τα 20 nm, πολύ μεγάλης πυκνότητας, ενώ η 

Εικόνα 2.9: Η φορά μαγνήτισης καθορίζει την κατάσταση λειτουργίας του κυττάρου μνήμης [45]. 

Εικόνα 2.8: Κύτταρο μνήμης MRAM της οποίας ο πυρήνας 

είναι η δίοδος MTJ, η οποία και καθορίζει την λειτουργία της 

μνήμης [45]. 
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υψηλή τους αντοχή σε συνεχή καταπόνηση, αλλά και η ευαισθησία τους ακόμη και σε 

παλμούς μικρού πλάτους (~10 ns), τις καθιστά ικανό ανταγωνιστή και των DRAM. [23]. 

 

Γ) Μνήμη τυχαίας προσπέλασης αλλαγής φάσης (Phase-change Memory – PCM) 

 

 Η τεχνολογία των μνημών αλλαγής φάσης βασίζεται στις ηλεκτρικές ιδιότητες της 

άμορφης και της κρυσταλλικής φάσης συγκεκριμένης κατηγορίας υλικών, συνήθως 

κράματα Ge2Sb2Te5 (GST – chalcogenide alloys) τα οποία, αφού υποστούν μια 

διαδικασία θέρμανσης, αποκτούν μία μόνιμη κατάσταση που μπορεί να είναι είτε 

κρυσταλλική είτε άμορφη (Εικόνα 2.10) [24]. Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες που 

επιτυγχάνονται κατά τις διαδικασίες θέρμανσης καθορίζουν την τελική φάση του GST 

στρώματος. Πιο συγκεκριμένα, διερχόμενο το ηλεκτρικό ρεύμα διαμέσου του υλικού 

αλλαγής φάσης μέσω ενός heater, δηλαδή ενός καναλιού που ενώνει το κάτω ηλεκτρόδιο 

με το GST στρώμα, μικρής διαμέτρου που να επιτρέπει την αποδοτικότερη θέρμανση του 

GST, δύναται να προγραμματίσει την εν λόγω περιοχή. Τα PCM κελιά 

προγραμματίζονται και διαβάζονται με την εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών που 

μεταβάλλουν ανάλογα τη θερμοκρασία του στρώματος αλλαγής φάσης. Ένας γρήγορος 

(~50 ns) υψηλής θερμοκρασίας παλμός χρησιμοποιείται ώστε να αμορφοποιηθεί το υλικό 

και να μεταβεί στην κατάσταση υψηλής αντίστασης (RESET), ενώ ένας πιο πλατύς (~100 

ns – 10 μs) μέσης θερμοκρασίας, δηλαδή κάτω από την θερμοκρασία τήξης, αλλά πάνω 

από την θερμοκρασία κρυστάλλωσης, χρησιμεύει στο να εισέλθει το υλικό στην 

Εικόνα 2.10: Οι καταστάσεις λειτουργίας μιας 

μνήμης PCM [44]. 
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κρυσταλλική φάση και, ισοδύναμα, στην κατάσταση χαμηλής αντίστασης (SET) (Εικόνα 

2.11). Ο παλμός ανάγνωσης είναι τέτοιος ώστε να μην παράγει αρκετή θερμότητα και να 

διαταράσσει το κύτταρο μνήμης [25]. 

 Κύρια χαρακτηριστικά των PCM, που τις καθιστούν ισχυρούς υποψηφίους για SCM 

εφαρμογές, είναι η απλή δομή δύο ακροδεκτών, το σχετικά μεγάλο παράθυρο μνήμης (2 

– 3 τάξεις μεγέθους – διαφορετικές στάθμες αντίστασης), η γρήγορη εγγραφή, η χαμηλή 

τάση λειτουργίας (1 – 2 V), η αξιοπιστία και η αντοχή σε συνεχή καταπόνηση (1012 

κύκλους) και, τέλος, η επιτυχής σμίκρυνση των διαστάσεών τους [26] [27]. Υπάρχουν, 

όμως, και διάφορα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν για να φτάσει η PCM στο 

εμπόριο. Ένα από αυτά είναι και η ελάττωση του ρεύματος αμορφοποίησης του GST στα 

20-20 μΑ που επιτάσσει η CMOS τεχνολογία. Επί της ουσίας, για την επίτευξη της 

κατάλληλης θερμοκρασίας τήξης του υλικού απαιτείται υψηλή πυκνότητα ρεύματος. Έχουν 

γίνει διάφορες προσπάθειες βελτίωσης των θερμικών χαρακτηριστικών, κυρίως 

ρυθμίζοντας την αρχιτεκτονική των κελιών μνήμης και δοκιμάζοντας διαφορετικά υλικά 

ως μονωτές ή ηλεκτρόδια. Τέλος, στην άμορφη φάση εμφανίζεται μια μεταβολή 

(resistance drift) της τιμής της αντίστασης με την πάροδο του χρόνου που εμποδίζει την 

επίτευξη πολλαπλών στάθμεων αντίστασης [28]. 

 

 

Εικόνα 2.11: Διατομή ενός κυττάρου μνήμης PCM (a) στην κρυσταλλική φάση 

και (b) στην άμορφη. 
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Δ) Μοριακή μνήμη (Molecular memory) 

 

 Στις μοριακές διατάξεις μνήμης η μετάβαση από την μία ηλεκτρονική κατάσταση 

στην άλλη γίνεται εντός του μορίου (switching) [29] [30]. Η τοποθέτηση ηλεκτρόφιλων ή 

ηλεκτρόφοβων ομάδων στις άκρες του μορίου έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη 

ανορθωτικής συμπεριφοράς. Η μετάβαση από την αγώγιμη στην μη αγώγιμη φάση γίνεται 

βάσει διαδικασιών οξείδωσης και αναγωγής (Εικόνα 2.12). 

 

Ε) Μνήμη εναλλαγής αντίστασης (Resistive Random Access Memory – ReRAM) 

 

 Οι μνήμες εναλλαγής αντίστασης αποτελούν ακόμα μία υποψηφιότητα στο πεδίο 

των SCM. Βασίζονται, κυρίως, σε οξείδια μετάλλων και είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για 

διαφόρους λόγους [31] [32] [33]. Η εξαιρετικά απλή διαδικασία κατασκευής τους, καθώς 

αποτελούνται από δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια εκατέρωθεν ενός διηλεκτρικού, τις καθιστά 

απολύτως συμβατές με την τεχνολογία CMOS. Ως αποτέλεσμα, το κόστος κατασκευής 

είναι χαμηλό. Η λειτουργία των μνημών ReRAM απαιτεί, κυρίως, δύο διακριτές 

καταστάσεις αντίστασης, την υψηλή (High Resistance State – HRS) και τη χαμηλή (Low 

Resistance State – LRS). Η διαδικασία αλλαγής από την HRS κατάσταση στην LRS 

Εικόνα 2.12: a) Περικύκλωση του μορίου από μια οργανική αλυσίδα, b) Διαδικασία οξείδωσης,   

c) Απώθηση Coulomb, d) Διαδικασία αναγωγής [46]. 
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ονομάζεται SET, ενώ η αντίστροφη διαδικασία RESET. Παρά το γεγονός ότι ο 

μηχανισμός μετάβασης από την μία κατάσταση στην άλλη δεν είναι πλήρως κατανοητός, 

έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν φανερώσει τη δημιουργία ενός αγώγιμου 

μονοπατιού (Conducting Filament – CF) εντός του διηλεκτρικού στρώματος που ενώνει 

τα δύο ηλεκτρόδια μεταξύ τους [34] [35] [36]. 

 

 Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε ότι αφορά την 

ανακάλυψη νέων ενεργών υλικών πέραν του κυρίαρχου TiO2 [37], όπως των HfO2 [38], 

Al2O3 [39] και Ta2O5 [40]. Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια στη μείωση των τάσεων και 

των ρευμάτων λειτουργίας, ενώ παράλληλα έχουν παρατηρηθεί πολύ γρήγοροι χρόνοι 

εναλλαγής (~ ns) [41]. Η δυνατότητα ευκρινούς προσδιορισμού πολλαπλών στάθμεων 

αντίστασης καθιστά τις μνήμες αυτές ικανές για αποθήκευση παραπάνω του ενός bit 

πληροφορίας ανά κελί (Multi-Level Cell – MLC), όταν παράλληλα διατάξεις υψηλής 

πυκνότητας, όπως οι crossbar, δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλης χωρητικότητας 

ReRAM [42]. Περισσότερα για την εν λόγω τεχνολογία θα αναπτυχθούν στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

Εικόνα 2.13: Αναπαράσταση του φαινομένου εναλλαγής αντίστασης 

σε μία διάταξη ReRAM και του αγώγιμου μονοπατιού. 



Κεφάλαιο 2: Οι τεχνολογίες μνημών 

 

 

 19 

 Στη συνέχεια, παρατίθεται ένας πίνακας με τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 

μερικών διαφορετικών διατάξεων μνήμης [23]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.14: Πίνακας σύγκρισης διατάξεων μνήμης, όπου με έντονο κείμενο σημειώνονται τα 

εκάστοτε μειονεκτήματα. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη των νανοδιατάξεων μνήμης 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

 Το βασικό συστατικό των νανοδιατάξεων μνήμης που παρουσιάζονται στην εν λόγω 

εργασία είναι το τιτάνιο (22Ti), κυρίως σε μορφή οξειδίου. Το τιτάνιο είναι ένα μέταλλο 

που αποτελεί συστατικό πολλών ορυκτών στη φύση. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 

αύξηση της χρήσης τιτανίου ως μετάλλου σε διάφορες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων η 

εμβιομηχανική (εμφυτεύματα κ.α.) και η αεροναυπηγική. Χρησιμοποιείται ευρέως από την 

αυτοκινητοβιομηχανία ως κύριο συστατικό εξαρτημάτων του κινητήρα (βαλβίδες, 

ελατήρια βαλβίδων κ.α., καθώς και μερών της ανάρτησης. Ο λόγος είναι η υψηλή μηχανική 

του αντοχή, η σχετικά χαμηλή πυκνότητα, το χαμηλό βάρος και η εξαιρετική αντοχή σε 

διάβρωση και οξείδωση [1] [2].  

 Το άλλο υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί ως ενεργό υλικό είναι η αλουμίνα (Al2O3). 

Πρόκειται για ένα πολύ καλό μονωτή με καλή θερμική αγωγιμότητα, αλλά και πολύ υψηλή 

μηχανική αντοχή και σκληρότητα. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση και έχει 

πληθώρα εφαρμογών, από εργαλεία και δοχεία για θερμικές διαδικασίες μέχρι μονωτικά 

σε ηλεκτρονικά [3]. Δύναται να παραχθεί είτε με μεθόδους ιοντοβολής (Sputtering), είτε 

με την τεχνική της εναπόθεσης ατομικού στρώματος (Atomic Layer Deposition – ALD), 

αλλά και άλλες χημικές μεθόδους. Οι δύο πρώτες, πάντως, δίνουν καλύτερης ποιότητας 

οξείδιο για την τεχνολογία που προορίζεται στην συγκεκριμένη εργασία. 

 

3.2 Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) 
 

 Το διοξείδιο του τιτανίου έχει συνολικά έντεκα πολυμορφισμούς, εκ των οποίων στη 

φύση βρίσκονται κυρίως τρεις. Αυτοί είναι το ρουτίλιο (rutile), το πιο σύνηθες, ο ανατάσης 

(anatase) και ο μπρουκίτης (brookite) (Εικόνα 3.1). Σε υψηλές θερμοκρασίες, όμως, έχει 

παρατηρηθεί μετάπτωση σε ρουτίλιο τόσο για τον ανατάση (400-1000°C), όσο για τον 

μπρουκίτη (500-600°C) [4] [5]. Στην Εικόνα 3.2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των 

παραπάνω τριών πολυμορφισμών [6]. 
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Εικόνα 3.2: Χαρακτηριστικά συνηθέστερων πολυμορφισμών TiO2. 

Εικόνα 3.1: Κρυσταλλικές δομές ρουτιλίου, ανατάσης και μπρουκίτη (γκρι – άτομο Ti, 

κόκκινο – άτομο O). 
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To οξείδιο του τιτανίου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των διατάξεων 

της παρούσας εργασίας αντιστοιχεί, κυρίως, στη δομή του ρουτιλίου (Εικόνα 3.3). Η 

μελέτη των οξειδίων διαφορετικής συγκέντρωσης οξυγόνου έγινε με τη μέθοδο της 

περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction – XRD). Μπορούν εύκολα να διακριθούν οι 

κορυφές που αντιστοιχούν στο ρουτίλιο για το στρώμα με τα 5sccm ροής Ο2 κατά την 

εναπόθεση. Το στρώμα με το 1.5sccm ροής Ο2 λόγω της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης 

οξυγόνου μέσα στο θάλαμο είναι, ιδιαίτερα, μεταλλικό και, κατά συνέπεια, βρέθηκε σε 

άμορφη κατάσταση. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές ιδιότητες του TiO2, πρόκειται για υλικό 

υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς (k ή εr ≈86-170 σε θερμοκρασία δωματίου ανάλογα με την 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση), συνεπώς ανήκει στη δημοφιλή πλέον κατηγορία των high-

k dielectrics. Τα υλικά αυτά, στα οποία ανήκουν και τα HfO2, ZrO2, δίνουν τη δυνατότητα 

χρήσης παχύτερων οξειδίων (π.χ. στην πύλη του MOSFET) με αποτέλεσμα πολύ 

μικρότερα ρεύματα διαρροής, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση της χωρητικότητας. 

Το ενεργειακό του χάσμα είναι 3.1-3.2 eV [7]. 

 

Εικόνα 3.3: Μέτρηση XRD των στρωμάτων TiOx διαφορετικής 

συγκέντρωσης οξυγόνου. 
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Οι ενδογενείς ατέλειες στο TiO2 μπορούν να επηρεάσουν δραματικά τις 

ηλεκτρονικές και οπτικές του ιδιότητες. Υπό συνήθεις συνθήκες παρασκευής, καταλήγουμε 

με ένα υποστοιχειομετρικό TiO2-x, δηλαδή ρουτίλιο που υπολείπεται σε οξυγόνο [8]. Η 

υποστοιχειομετρία αυτή, έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό σημειακών ατελειών (point 

defects). Αυτές εκτιμάται πως είναι είτε κενές θέσεις οξυγόνου (oxygen vacancies – VO
+2), 

είτε άτομα τιτανίου σε θέσεις παρεμβολής (titanium interstitials) [9] [10] [11]. Το ποιο 

είδος ατελειών υπερισχύει κάθε φορά φαίνεται να είναι συνάρτηση κυρίως της 

θερμοκρασίας. Σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι πιθανότερη η υπερίσχυση των κενών 

θέσεων οξυγόνου, εν αντιθέσει με τις υψηλές θερμοκρασίες που υπερισχύουν οι θέσεις 

παρεμβολής τιτανίου [12]. Οι κενές θέσεις λειτουργούν ως δότες στο TiO2. Συνεπώς, μια 

αύξηση της συγκέντρωσής τους επιφέρει αύξηση της συγκέντρωσης των απεντοπισμένων 

ηλεκτρονίων (delocalized electrons), με αποτέλεσμα την αύξηση της αγωγιμότητας του 

οξειδίου. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση των κενών θέσεων οξυγόνου 

συνεπάγεται μείωση του φράγματος Schottky στη διεπιφάνεια μετάλλου-TiO2 [13]. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι VO
+2 είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λειτουργία του οξειδίου 

του τιτανίου ως διηλεκτρικού, μιας και η μεταφορά ιόντων οξυγόνου (O2-) μέσα στο 

στρώμα οξειδίου και η επακόλουθη αναδιάταξη των κενών θέσεων δημιουργεί περιοχές 

υψηλής πυκνότητας σε κενές θέσεις οξυγόνου [14]. Οι περιοχές αυτές φαίνεται πως 

αποτελούν το μέσο «μεταφοράς» των ηλεκτρονίων [15] [16]. 

 

3.3 Το φαινόμενο εναλλαγής αντίστασης 
 

 Οι βάσεις του εν λόγω φαινομένου μπήκαν πολύ πριν τις πρώτες διατάξεις μνήμης. 

Το φαινόμενο της υστέρησης ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Sir James Alfred 

Ewing  στα τέλη του 19ου αιώνα, ο οποίος ερεύνησε τη συμπεριφορά μετάλλων κατά την 

έκθεσή τους σε μαγνητικό πεδίο. Από εκεί και έπειτα, βρόγχοι υστέρησης αποκαλύφθηκαν 

στη συμπεριφορά μαγνητικών, σιδηροηλεκτρικών, ελαστομερών και άλλων υλικών [17] 

[18] [19]. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε συστήματα και διατάξεις που 

εμπεριέχουν κάποιου είδους αδράνεια, έτσι ώστε η μεταβολή της τιμής μιας φυσικής 

ποσότητας να «αργεί» συμβεί εν αντιθέσει με το μηχανισμό που την προκαλεί [20] [21].  

 Κάπως έτσι έγινε και η πρώτη παρατήρηση μεταβολής της αντίστασης το 1938 από 

τους Reich και Depp, όπου παρατηρήθηκε η δυναμική απόκριση της αντίστασης σωλήνων 

εκκένωσης [22]. Το 1971 ήρθε η πρώτη θεώρηση ενός νέου ηλεκτρονικού στοιχείου που 

συνδύαζε τον βρόγχο υστέρησης και τη δυναμική συμπεριφορά της αντίστασης από τον 

Chua [23]. Το ονόμασε memristor, από τη σύνθεση των λέξεων memory και resistor, γιατί 
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θεώρησε πως η αντίσταση δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από το ιστορικό της διάταξης 

όσον αφορά το ρεύμα που προηγουμένως έχει περάσει από αυτήν. Η αντίσταση, δηλαδή, 

εξαρτάται από την ποσότητα και την κατεύθυνση του ηλεκτρικού φορτίου που διέρρεε τη 

διάταξη στο παρελθόν. Με λίγα λόγια, η διάταξη έχει μνήμη (Εικόνα 3.4). 

Η ολοκλήρωση του memristor άργησε πολύ να έρθει. Βρέθηκε τέσσερις δεκαετίες 

μετά, το 2008, στα εργαστήρια της HP, ενώ μελετούσαν μια MIM διάταξη Pt/TiO2/Pt 

[24]. Οι ερευνητές της ομάδας θεώρησαν πως το φαινόμενο της μεταβολής της αντίστασης 

προέρχεται από την ανακατανομή των οπών μέσα στο διηλεκτρικό. Αυτό έχει ως συνέπεια 

το σχηματισμό περιοχών διαφορετικής αντίστασης (Εικόνα 3.5). Μία περιοχή πλούσια σε 

οξυγόνο (undoped) που συμπεριφέρεται ως μονωτής και μία όπου υπάρχουν πάρα πολλές 

κενές θέσεις οξυγόνου (doped) που έχει μικρότερη αντίσταση. Όπως, αναφέρθηκε και 

παραπάνω, ήδη εκ κατασκευής του, το λεπτό στρώμα TiO2 έχει πολλές VO
+2 στο 

εσωτερικό του. Αυτό σημαίνει πως με την εφαρμογή θετικής τάσης στο πάνω ηλεκτρόδιο 

της MIM διάταξης, ιόντα οξυγόνου (O2-) που είναι αρνητικά φορτισμένα καταλαμβάνουν 

τις VO
+2 και προσεγγίζουν το ηλεκτρόδιο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας 

αγώγιμος δρόμος, ένα αγώγιμο μονοπάτι (conductive filament – CF), μέσα στον όγκο 

του διηλεκτρικού [15] [16]. Τα O2- συσσωρεύονται κοντά στο ηλεκτρόδιο και έχουμε έτσι 

μεταφορά ηλεκτρονίων. Αυτή η κατάσταση αποτελεί την κατάσταση χαμηλής αντίστασης 

Εικόνα 3.4: Το memristor και η σχέση του με τα 

υπόλοιπα ηλεκτρονικά στοιχεία. 
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(Low Resistance State – LRS) ή αλλιώς διαδικασία SET. Με την εφαρμογή μιας τάσης 

αντίθετης πολικότητας, τα O2-, και κατά συνέπεια τα ηλεκτρόνια, απωθούνται στο 

εσωτερικό του όγκου του διηλεκτρικού «πηδώντας» από VO
+2 σε VO

+2. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη ρήξη του CF στο πάνω μέρος. Η συγκεκριμένη κατάσταση δίνει 

μεγαλύτερη αντίσταση (High Resistance State – HRS), γνωστή και ως διαδικασία RESET 

(Εικόνα 3.6) [25]. 

Αξίζει να αναφερθεί πως ανάλογα με τα χρησιμοποιηθέντα υλικά μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τις RRAM ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους και το αν 

χρειάζονται «ηλεκτρομορφοποίηση» (electroforming). Ξεκινώντας από τον τρόπο 

λειτουργίας, υπάρχει ο μονοπολικός (unipolar), όπου το φαινόμενο SET/RESET 

λαμβάνει χώρα ακόμα και σε συνθήκες ίδιας πολικότητας. Δηλαδή, το αν θα βρίσκεται η 

Εικόνα 3.5: Το πρώτο φαινόμενο μεταβαλλόμενης αγωγιμότητας σε TiO2. 

Εικόνα 3.6: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας. 
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μνήμη σε κατάσταση SET/RESET εξαρτάται απλά και μόνο από το μέγεθος της 

εφαρμοζόμενης τάσης και όχι από την πολικότητά της. Όταν η εφαρμοζόμενη εξωτερική 

τάση συμπέσει με την VRESET η αντίσταση αυξάνει απότομα και η διάταξη μεταβαίνει στην 

κατάσταση HRS. Αν η τάση συνεχίσει να αυξάνεται και φτάσει στην τάση VSET  η διάταξη 

μεταπίπτει στην κατάσταση χαμηλής αντίστασης LRS. Συνήθως, η τάση VSET είναι 

μεγαλύτερη από την VRESET. Η καμπύλη I-V είναι συμμετρική ως προς την εξωτερικά 

εφαρμοζόμενη τάση, συνεπώς αντίστοιχα φαινόμενα μπορούν να συμβούν και για θετικές 

και για αρνητικές τάσεις. 

Αντιθέτως, ο διπολικός (bipolar) τρόπος λειτουργίας, ο οποίος συναντάται και στις 

διατάξεις που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, εξαρτάται από την πολικότητα της 

τάσης και μόνο (Εικόνα 3.7). Για τη μετάβαση RESET απαιτείται εφαρμογή αρνητικής 

τάσης, η οποία οδηγεί τη διάταξη από την κατάσταση LRS στην HRS. Αντιστοίχως, μια 

θετική τάση χρειάζεται για τη μετάβαση SET. Υπάρχει πιθανότητα η μεταβάσεις να 

συμβαίνουν και αντίστροφα. Δηλαδή η διαδικασία SET να λαμβάνει χώρα για αρνητικές 

τάσεις, όταν η RESET εμφανίζεται σε θετικές [26]. Παρά ταύτα, σε ορισμένα υλικά έχουν 

παρατηρηθεί  φαινόμενα συνύπαρξης των δύο τύπων RS [27].  

Το electroforming είναι μια διαδικασία που απαιτείται για να ξεκινήσει να 

εμφανίζεται το φαινόμενο της εναλλαγής αντίστασης (Εικόνα 3.8) [28]. Ουσιαστικά, 

εφαρμόζοντας μια σχετικά υψηλή τάση διαρρηγνύεται το διηλεκτρικό (dielectric 

breakdown) και δημιουργούνται τα πρώτα αγώγιμα μονοπάτια στον όγκο αυτού [29]. 

Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαδικασία όπου τοπικά το υλικό από μονωτικό μεταπίπτει σε 

αγώγιμο υπό την επίδραση ισχυρού εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Για την αποφυγή 

καταστροφικών για το διηλεκτρικό ρευμάτων που θα έχουν ως συνέπεια την πλήρη 

κατάρρευση του διηλεκτρικού (hard dielectric breakdown), ορίζεται σε κάθε μέτρηση ένα 

άνω όριο για το ρεύμα (compliance current - Icc). 

Εικόνα 3.7: Αναπαράσταση τρόπων λειτουργίας διάταξης ReRAM. 
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Έχει παρατηρηθεί πως μετά την κατάρρευση του SiO2 σχηματίστηκε 

υποστοιχειομετρικό SiOx (x<2) με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού χάσματος, τη 

διάλυση χημικών δεσμών και την τοπική θέρμανση Joule (local Joule heating) λόγω του 

υψηλού ρεύματος που πέρασε από το μονοπάτι διήθησης [30]. Επιπλέον, στο διπολικό 

TiO2 οι Yang et al. θεωρούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας τοπικά από το πεδίο λόγω 

φαινομένου Joule έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κενών θέσεων οξυγόνου, οι οποίες 

ολισθαίνουν προς το κάτω ηλεκτρόδιο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα πρώτα 

τοπικά CFs, ενώ ταυτόχρονα ιόντα οξυγόνου ολισθαίνουν προς την άνοδο [31].  

 

3.4 Φάση Magnéli 
  

 Κατά την εφαρμογή εξωτερικής τάσης και σύμφωνα με τη μετάβαση SET στο TiO2, 

ιόντα οξυγόνου μεταβαίνουν από το εσωτερικό του ενεργού υλικού προς το πάνω 

ηλεκτρόδιο με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας τοπικής έλλειψης οξυγόνου. Η νέα αυτή 

αγώγιμη φάση που δημιουργείται ονομάζεται Magnéli και συμβολίζεται ως TinO2n-1 

(συνήθως n=4, 5). Η ύπαρξη της φάσης αυτής έχει αποδειχθεί πειραματικά με ηλεκτρονικά 

μικροσκόπια διέλευσης (Transmission electron Microscopy – TEM) [32]. Η διαφορά της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ σημείων που βρίσκονται στη φάση Magnéli και όχι έχει 

βρεθεί με μετρήσεις in situ I-V να είναι περί τις τρεις τάξεις μεγέθους [14]. Η φάση αυτή, 

λοιπόν, ξεκινά από την διεπιφάνεια της καθόδου και αναπτύσσεται προς την άνοδο. 

Εικόνα 3.8: Διαδικασία electroforming. 
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Εικόνα 3.9: Εικόνες High-resolution TEM των CFs με μία φάση Magnéli (αριστερά) και τη 

συνύπαρξη δύο (δεξιά) [32]. 

Εικόνα 3.10: Μέτρηση in situ I-V που φανερώνει τη διαφορά ρεύματος μεταξύ φάσης Magnéli 

(Ti4O7) και κανονικού TiO2 [14]. 



Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη των νανοδιατάξεων μνήμης 

 

 

 34 

3.5 Μηχανισμοί αγωγιμότητας  
 

 Σε κάθε μονωτικό υλικό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παρατηρηθεί 

μεταφορά φορτίου. Η εξακρίβωση του κυρίαρχου μηχανισμού αγωγιμότητας της εκάστοτε 

διάταξης είναι αναγκαία για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών ρεύματος – 

τάσης της υπό μελέτη δομής. Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες που περιγράφουν τους 

μηχανισμούς αυτούς: μηχανισμοί που περιορίζονται από φράγματα δυναμικού (barrier – 

limited) και μηχανισμοί που περιορίζονται από τη δομή του υλικού (bulk – limited). Οι 

μηχανισμοί που περιορίζονται από φράγματα δυναμικού αναπτύσσονται στη διεπιφάνεια 

μεταξύ του μονωτή/διηλεκτρικού και των ηλεκτροδίων. Η εκπομπή Schottky και το 

φαινόμενο σήραγγας είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά αυτής της κατηγορίας. Στους 

μηχανισμούς που περιορίζονται από τη δομή του υλικού, ενώ αρκετός αριθμός φορέων 

εγχέεται στο μονωτή/διηλεκτρικό, αυτοί δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο άλλο 

ηλεκτρόδιο λόγω των δυσκολιών που επιβάλλει η δομή του υλικού στη μεταφορά φορτίου. 

Η εκπομπή Poole – Frenkel και η ενδογενής αγωγιμότητα αποτελούν παραδείγματα αυτού 

του μηχανισμού [33]. Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιθανοί μηχανισμοί αγωγιμότητας 

που ευθύνονται για τη ροή ρεύματος διαμέσου του όγκου του διηλεκτρικού: 

• Εκπομπή Poole – Frenkel (P-F emission) 

• Σήραγγας Fowler – Nordheim και τροποποιημένη διέλευση F-N (Fowler – 

Nordheim tunneling and modified F-N) 

• Άμεσης σήραγγας (Direct Tunneling – DT) 

• Αγωγιμότητα με άλματα φορτίου (Hopping conduction) 

• Διέλευση σήραγγας μέσω παγίδων (Trap Assisted Tunneling – TAT) 

• Αγωγιμότητα περιοριζόμενη από φορτία χώρου (Space Charge Limited Current – 

SCLC) 

• Εκπομπή Richardson – Schottky (Richardson – Schottky emission) 

Συνήθως, ανάλογα με τις ιδιότητες του υπό μελέτη μονωτή/διηλεκτρικού (ύψος 

ενεργειακού φράγματος, ενεργός μάζα ηλεκτρονίων και οπών, παγίδες κ.α.) ένας ή δύο 

μηχανισμοί κυριαρχούν εις βάρος των υπολοίπων για δεδομένη πόλωση.  
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Εκπομπή Poole – Frenkel 

 

 Πρόκειται για μηχανισμό που υποδεικνύει την ύπαρξη ατελειών και παγίδων στο 

διηλεκτρικό. Θεωρώντας ένα παγιδευμένο φορέα σε ένα κέντρο, το εξωτερικό ηλεκτρικό 

πεδίο δύναται να προκαλέσει μείωση της δυναμικής του ενέργειας με αποτέλεσμα την 

αύξηση της πιθανότητας θερμικής διέγερσης. Έτσι, ο φορέας μπορεί να ξεπεράσει την 

παγίδα και να φτάσει στη ζώνη αγωγιμότητας του διηλεκτρικού [34]. Η έκφραση της 

εκπομπής Poole – Frenkel δίνεται από την εξής σχέση [35]: 

𝐽 ∝ 𝐸𝑖exp

{
 

 −𝑞(𝜑𝐵 −√
𝑞𝐸𝑖

𝜋𝜀𝑖⁄ )

𝑘𝑇

}
 

 

 

Με την εξάρτηση της τάσης από τη θερμοκρασία να δίνεται από: 

∝ 𝑉𝑒𝑥𝑝 {
𝑞

𝑘𝑇
(2𝑎√𝑉 − 𝜑𝐵)} 

όπου 𝐸𝑖 , 𝜑𝛣 , 𝜀𝑖 το ηλεκτρικό πεδίο, το φράγμα δυναμικού και η διηλεκτρική σταθερά του 

υλικού αντίστοιχα, και 𝑎 ≡ √
𝑞
4𝜋𝜀𝑖𝑑
⁄  όπου 𝑑 το πάχος του υλικού. 

 Παρουσία ενός υψηλού ηλεκτρικού πεδίου, όπως προαναφέρθηκε, το φράγμα 

δυναμικού μειώνεται κατά μία ποσότητα 𝛥𝜑𝑃𝐹 = 𝛽𝑃𝐹𝐹
1/2, όπου 𝛽𝑃𝐹 = (

𝑒2

𝜋𝜀𝑟𝜀0
)
1/2

 είναι 

ο συντελεστής Poole – Frenkel μείωσης του πεδίου και 𝐹 το πεδίο [36] [37]. 

Εικόνα 3.11: Μηχανισμός αγωγιμότητας 

Poole – Frenkel σε διάταξη MIS. 
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Διέλευση σήραγγας F-N 

  

 Ο μηχανισμός διέλευσης σήραγγας Fowler-Nordheim είναι από τους 

βασικότερους μηχανισμούς έγχυσης φορέων σε διατάξεις MIS. Επάγεται από το 

εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο όταν αυτό είναι τόσο μεγάλο ώστε τα ηλεκτρόνια να 

ξεπεράσουν το τριγωνικό φράγμα δυναμικού και να διεισδύσουν στη ζώνη αγωγιμότητας. 

Η έκφραση της διέλευσης σήραγγας F-N δίνεται από τη σχέση [38]: 

𝐽 =
𝑞3𝐸2

8𝜋ℎ𝑞𝛷𝐵
𝑒𝑥𝑝 [

−8𝜋(2𝑞𝑚𝑇
∗ )1/2

3ℎ𝐸
𝛷𝐵
3/2
] 

όπου 𝑚𝑇
∗  είναι η ενεργός μάζα διέλευσης σήραγγας στο διηλεκτρικό. Για την εξαγωγή του 

ρεύματος tunneling θα πρέπει να μετρηθούν τα χαρακτηριστικά I-V σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, λόγω υπερίσχυσης του tunneling σε σχέση με την θερμιονική εκπομπή. 

 Στη διέλευση σήραγγας F-N η γραφική του ln(
𝐽

𝐸2
) συναρτήσει του 1 𝛦⁄  πρέπει να 

είναι γραμμική. Η κλίση είναι συνάρτηση της ενεργού μάζας του ηλεκτρονίου και του 

ύψους του φραγμού: 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 = −6.83 × 107√(
𝑚𝑇
∗

𝑚0
)𝛷𝐵

3 

Εικόνα 3.12: Μηχανισμός αγωγιμότητας 

Fowler-Nordheim σε διάταξη MIS. 
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Αγωγιμότητα με άλματα φορτίου 

 

 Η αγωγιμότητα λόγω άλματος φορτίων αποτελεί ένα φαινόμενο σήραγγας των 

παγιδευμένων ηλεκτρονίων που «μεταπηδούν» από παγίδα σε παγίδα εντός του 

διηλεκτρικού στρώματος. Η έκφραση της hopping conduction δίνεται ως εξής: 

𝐽 = 𝑞𝑎𝑛𝜈 × 𝑒𝑥𝑝 [
𝑞𝑎𝐸

𝑘𝑇
−
𝐸𝑎
𝑘𝑇
] 

όπου α είναι η μέση απόσταση άλματος, δηλαδή η μέση απόσταση των παγίδων, n η 

συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιμότητας, ν η συχνότητας θερμικής δόνησης 

των ηλεκτρονίων εντός των παγίδων και Εα η ενέργεια ενεργοποίησης, δηλαδή η 

ενεργειακή απόσταση των παγίδων από το χαμηλότερο σημείο της ζώνης αγωγιμότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία αυξάνεται η ΦΤ, επομένως αύξηση 

της θερμοκρασίας θα δίνει μια εκθετική μείωση στην πυκνότητα ρεύματος [39]. 

 

 

 

Εικόνα 3.13: Μηχανισμός αγωγιμότητας 

Hopping εντός διάταξης MIS, όπου ΦΤ η 

στάθμη των παγίδων. 
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3.6 Μέθοδος Ανάπτυξης 
 

 Για την ανάπτυξη των διατάξεων ως βάση χρησιμοποιήθηκε δισκίδιο πυριτίου 

(wafer) p-type Si, κρυσταλλογραφικής κατεύθυνσης (100) στο οποίο έχει αναπτυχθεί ένα 

παχύ στρώμα SiO2 (300nm) με θερμική οξείδωση. Το μεγάλο πάχος του διοξειδίου του 

πυριτίου εξασφαλίζει την ηλεκτρική μόνωση της διάταξης από το ημιαγώγιμο υπόστρωμα. 

Το υπόστρωμα δρα καθαρά ως μία βάση για την ανάπτυξη των υπολοίπων λεπτών υμενίων 

που συνιστούν τη διάταξη, υπάρχει δηλαδή απλά για μηχανική σταθερότητα. Ακριβώς 

πάνω από το SiO2 έχει αναπτυχθεί ένα λεπτό στρώμα (4nm) Ti και, εν συνεχεία, 

ακολούθησε η ανάπτυξη ενός ενιαίου στρώματος από χρυσό (40nm) χρησιμοποιώντας 

τεχνική εξάχνωσης με δέσμη ηλεκτρονίων (e-gun evaporation), το οποίο αποτελεί και το 

κάτω ηλεκτρόδιο (bottom electrode). Το λεπτό στρώμα τιτανίου κάτω από το χρυσό είναι 

απαραίτητο, διότι ο χρυσός δεν προσκολλάται καλά πάνω σε οξείδιο πυριτίου. Έχει 

παρατηρηθεί κατά την ανάπτυξη των νανοδιατάξεων να αποκολλούνται πλήρως μέρη 

χρυσού από το δείγμα όταν δεν υπάρχει το τιτάνιο στη διεπιφάνεια. 

Σειρά έχει το οξείδιο του τιτανίου TiOx που αναπτύχθηκε με την τεχνική της 

ιοντοβολής (sputtering) και συγκεκριμένα RF magnetron sputtering σε ισχύ 200W, μέσα 

σε θάλαμο υπέρ-υψηλού κενού. Ο στόχος ήταν καθαρό τιτάνιο (99.9%), ενώ ως αδρανές 

Εικόνα 3.14: Διάφοροι μηχανισμοί αγωγιμότητας και οι εκφράσεις τους. 
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αέριο διοχετεύθηκε αργό. Οι συνθήκες πίεσης των αερίων, δηλαδή η ροή των αερίων εντός 

του θαλάμου επηρεάζουν τη στοιχειομετρία των παραγόμενων υμενίων. Το πηλίκο της 

ροής οξυγόνου προς τη συνολική ροή αεριών εντός του θαλάμου κατά την εναπόθεση 

μπορεί να δώσει το ποσοστό οξυγόνου κατά την εναπόθεση: 

𝑅𝐹 =
𝐹𝑂2

𝐹𝑂2 + 𝐹𝐴𝑟
= %𝑂2 

Η ροή του οξυγόνου που διοχετεύτηκε, ώστε τα άτομα του τιτανίου που 

αποκολλούσε το plasma να οξειδώνονταν κατά την πορεία τους προς το υπόστρωμα 

(reactive), διέφερε για τα δύο στρώματα οξειδίου. Για τα δύο στρώματα (bilayers) η ροή 

του συγκριτικά με την συνολική ροή αερίου κυμαινόταν από 13% έως 33%, έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν δύο στρώματα διαφορετικής συγκέντρωσης οξυγόνου. Με τον τρόπο αυτό, 

δημιουργήθηκε το κάτω στρώμα TiO2-x (13%, Ο2: 1.5 sccm, 22.5nm) και  πάνω από αυτό 

ένα στρώμα TiO2-y (33%, Ο2: 5 sccm, 22.5nm) [40]. Tα δείγματα που έχουν 

νανοκρυστάλλους (NCs) έχουν ακριβώς την παραπάνω δομή, απλά με χρήση DC 

magnetron sputtering έχουν εναποτεθεί νανοκρύσταλλοι (θα αποκαλούνται και 

νανοσωματίδια) Pt πάλι από εξαιρετικά καθαρό στόχο (99.9%). Το μέγεθος και η 

πυκνότητα των NCs εξαρτάται από το DC ρεύμα, την πίεση του αερίου στη ζώνη 

συμπύκνωσης, που εξαρτάται κυρίως από τη ροή Ar, καθώς και από την απόσταση μεταξύ 

του στόχου και του τελικού διαφράγματος, δηλαδή το μήκος της ζώνης συμπύκνωσης. Το 

τελευταίο μπορεί να ρυθμιστεί από μία ελάχιστη τιμή (~10cm – θέση 0) έως μία μέγιστη 

τιμή (~20cm – θέση 100) και έχει άμεση επίδραση στο μέγεθος των NCs. Όσο πιο μεγάλη 

η απόσταση, τόσο πιο μεγάλος ο NC. Σε όλες τις περιπτώσεις τα NCs δημιουργήθηκαν 

στην ίδια, σταθερή ροή Ar (~60 sccm), με τον ίδιο χρόνο εναπόθεσης (1.5 min) και ρεύμα 

(~0.1 A). Το μήκος της ζώνης συμπύκνωσης που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα δείγματα 

ήταν η θέση 60, που έδωσε νανοσωματίδια μέσης διαμέτρου 3.6nm [41].  

Στα δείγματα που φέρουν Al2O3 ως ενεργό υλικό, αυτή έχει εναποτεθεί με χρήση 

Atomic Layer Deposition (ALD) είτε ακριβώς πάνω από το κάτω ηλεκτρόδιο, είτε πάνω 

από ένα στρώμα TiO2-x (13%, Ο2: 1.5 sccm, 22.5nm). Το πάχος της αλουμίνας είναι 

22.5nm και έχει αναπτυχθεί στους 300°C κατά τη διάρκεια 250 κύκλων. Το πρόδρομο 

(precursor) μέταλλο είναι το Trimethylaluminium (TMA) με χημικό τύπο Al2(CH3)6. 

Κάθε παλμός (pulse time) TMA διαρκεί 0.1s με την διάρκεια καθαρισμού (purge time) 

του θαλάμου από TMA να είναι 4s με χρήση N2. Την αντίδραση προωθεί το H2O με ίδια 

διάρκεια παλμού και purge time 6s. Η ροή των TMA και H2O ρυθμίζεται από 

διαφορετικά Mass Flow Controllers (MFC) και ορίστηκε στα 150 sccm και 200 sccm, 
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αντίστοιχα. Η ροή του αζώτου για το purge ήταν 300 sccm. Περισσότερες λεπτομέρειες 

για τα δύο σετ δειγμάτων θα δοθούν στα κεφάλαια που είναι αφιερωμένα σε αυτά. 

Τέλος, ένα λεπτό φιλμ τιτανίου (4nm) και ένα στρώμα χρυσού (Au – 40nm) 

εναποτέθηκαν χρησιμοποιώντας πάλι εξάχνωση με ηλεκτρονικό κανόνι (e-gun 

evaporation). Το Ti αποτελεί το πάνω ηλεκτρόδιο (Top Electrode), ενώ ο Au αποτελεί 

απλά μια αγώγιμη επιφάνεια επαφής. Ακολουθεί μια μικρή παρουσίαση των δύο κύριων 

μεθόδων ανάπτυξης υμενίων. 

 

3.6.1 Η τεχνική της ιοντοβολής (sputtering) 

 

 Κατά τη διαδικασία της ιοντοβολής (sputtering) η επιφάνεια ενός στερεού 

βομβαρδίζεται με ενεργητικά σωματίδια (π.χ. επιταχυνόμενα ιόντα) με αποτέλεσμα τα 

άτομα της επιφάνειας του στερεού να οπισθοσκεδάζονται λόγω κρούσεων μεταξύ 

προσπιπτόντων ιόντων και επιφανειακών ατόμων (Εικόνα 3.16) [42]. Όταν ένα λεπτό φύλλο  

βομβαρδίζεται με ενεργητικά σωματίδια, κάποια από τα σκεδαζόμενα άτομα εισέρχονται 

στο φύλλο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «transmission – sputtering». Στην περίπτωση 

που το ενεργητικό ιόν εισχωρήσει μέσα στο στερεό, τότε έχουμε την εμφύτευσή του 

(implantation). Στον ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ στόχου και υποστρώματος, δημιουργείται 

πλάσμα αδρανούς υλικού (συνήθως αργού), το οποίο μέσω κρούσεών του με το στόχο 

Εικόνα 3.15: Διατομή των δύο ειδών δειγμάτων. Αριστερά τα bilayers με τα νανοσωματίδια Pt 

(εδώ στη μέση του bilayer) και δεξιά με την αλουμίνα. 
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αποκολλά μόρια που επικάθονται πάνω στο υπόστρωμα. Το όλο σύστημα βρίσκεται εντός 

θαλάμου υψηλού κενού, στο εσωτερικό του οποίου διοχετεύεται το αέριο. Με την 

εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων (της τάξεως των kV) ξεσπά 

ηλεκτρική εκκένωση στο αέριο και δημιουργείται το πλάσμα. Με τον όρο πλάσμα 

εννοούμε αέριο που περιέχει ηλεκτρόνια, καθώς και ιόντα θετικά και αρνητικά. 

 

 Τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά το βομβαρδισμό του στόχου με ιόντα 

είναι [43]: 

• Απελευθέρωση ουδέτερων ατόμων 

• Ουδετεροποίηση και οπισθοσκέδαση των προσπίπτοντων ιόντων (backscattered 

particles) 

• Εκπομπή ακτίνων X (X – ray emission) 

Εικόνα 3.16: Διαδικασία εναπόθεσης με sputtering. 

Εικόνα 3.17: Αριστερά η αποκόλληση ενός ατόμου του στόχου λόγω σύγκρουσης με άτομο Ar του 

πλάσματος. Δεξιά οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης ιόντων – στόχου. 
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• Παραγωγή – γένεση φωτονίων (photon generation) 

• Εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων (secondary electron emission) 

• Διασκορπισμός των ατόμων του αερίου που βρίσκονται στην επιφάνεια του στόχου 

(gas desorption) 

 

Στον βομβαρδισμένο στόχο μπορούν να λάβουν χώρα τα ακόλουθα φαινόμενα: 

• Αμορφοποίηση του στόχου 

• Εμφύτευση του ιόντος 

• Ενώσεις στοιχείων 

• Δημιουργία διαδοχικών κρούσεων 

• Τοπική θέρμανση 

• Σημειακές ατέλειες 

 

Οι τεχνικές της ιοντοβολής είναι από τις πλέον χρησιμοποιούμενες μεθόδους 

καθαρισμού επιφανειών και αφαίρεσης υλικού από ένα στερεό σώμα (etching), εναπόθεσης 

λεπτών υμενίων, ανάλυσης επιφανειών και επιφανειακών στρώσεων. Πρόκειται για τις πιο 

γνωστές, ίσως, μεθόδους εναπόθεσης λόγω της απλότητας των φυσικών διαδικασιών που 

συμβαίνουν, καθώς και της ευκολίας χρήσης και παραμετροποίησης. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα πολύ ευρύ φάσμα υλικών. Ανάλογα το είδος του στόχου, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί απλό DC discharge sputtering μόνο για τους αγώγιμους στόχους, RF 

sputtering για οποιονδήποτε στόχο ανεξαρτήτως αγωγιμότητας, αλλά και η εξεζητημένη 

ion beam sputtering που είναι μια πολύ καλά ελεγχόμενη τεχνική εναπόθεσης. 

Υπάρχουν, όμως, και μειονεκτήματα. Γενικά, απαιτείται πολύ συγκεκριμένη και 

λεπτομερής διαμόρφωση του συστήματος εναπόθεσης για ορισμένα υλικά στόχους, ενώ οι 

υψηλοί ρυθμοί εναπόθεσης που επιτυγχάνονται με χρήση magnetron sputtering σε 

ορισμένες περιπτώσεις αναιρούνται. Αυτό συμβαίνει διότι το πλάσμα συγκεντρώνεται σε 

μια μικρή περιοχή της συνολικής επιφάνειας του στόχου, όπου εντοπίζεται η 

αλληλεπίδραση μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου. Έτσι, σιγά σιγά σχηματίζεται ένας 

κρατήρας στο στόχο, αφού το υλικό εκδιώχνεται κυρίως από αυτήν την περιοχή.  

Επακόλουθο αυτού είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό (25-30%) του συνολικού υλικού του 

στόχου να εναποτίθεται. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, επιστρατεύεται, συνήθως, η 

περιστροφή του στόχου ή η εφαρμογή μαγνητικού πεδίου με γραμμές όσο το δυνατόν πιο 

παράλληλες με την επιφάνεια του στόχου. 
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Για την ανάδειξη των διαφοροποιήσεων μεταξύ των τριών κύριων τεχνικών 

ιοντοβολής, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση καθεμιάς εκ των DC, RF και 

Magnetron sputtering τεχνικών. 

 

Α) DC Sputtering 

  

 Αποτελεί την απλούστερη μέθοδο. Αδρανές αέριο (π.χ. Ar) τοποθετείται στο 

θάλαμο. Στην κάθοδο του θαλάμου τοποθετείται ο στόχος του υλικού προς εναπόθεση, 

ενώ στην άνοδο το υπόστρωμα όπου θέλουμε να γίνει η εναπόθεση. Με την εφαρμογή 

υψηλής τάσης δημιουργείται πλάσμα λόγω ιονισμού των ιόντων του αερίου, με αποτέλεσμα 

αυτά να αποκτήσουν πολύ υψηλή ταχύτητα μέχρι την πρόσπτωση στο στόχο. Καθώς 

προσπίπτουν, εξάγουν άτομα του στόχου τα οποία κινούνται εντός του πλάσματος και, εν 

τέλει, επικάθονται στην επιφάνεια του υποστρώματος. Το DC sputtering, λοιπόν, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση αγώγιμων υλικών στόχου, αφού σε διαφορετική 

περίπτωση (μη αγώγιμο υλικό) θα καταστρέψει το υλικό λόγω υπερβολικής φόρτισης. 

 

B) RF Sputtering 

 

 Λύση στο παραπάνω πρόβλημα δίνει το RF sputtering, καθώς δίνει τη δυνατότητα 

παραγωγής υμενίων και νανοσωματιδίων από μονωτικά υλικά. Η λογική είναι ότι με την 

εφαρμογή ενός μικρού εναλλασσόμενου σήματος στα ηλεκτρόδια, αρκετά μεγάλης 

συχνότητας, τα ηλεκτρόνια θα αρχίσουν να ταλαντώνονται υπό την επίδραση του πεδίου 

στην περιοχή του πλάσματος. Θα έχουν, έτσι, αρκετή ενέργεια ώστε να ιονίσουν τα άτομα 

του πλάσματος κοντά στο στόχο επιταχύνοντας τη διαδικασία. Αντιθέτως, αν η συχνότητα 

ήταν μικρή (κάτω από 50 kHz) τα ιόντα θα ήταν αρκετά ευκίνητα και θα υπερτερούσαν 

φαινόμενα DC sputtering με μη επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει, λοιπόν, επικρατήσει η 

χρήση της συχνότητας των 13.56 MHz σε τέτοιες διεργασίες. Οι τάσεις RF μπορούν να 

συζευχθούν χωρητικά ανάμεσα στα ηλεκτρόδια, ενώ η συσσώρευση θετικού φορτίου 

αναιρείται από τις συγκρούσεις των ηλεκτρονίων στο στόχο. Τα ηλεκτρόδια θα είναι 

μονίμως πολωμένα λόγω της συσσώρευσης ηλεκτρονίων τόσο στην άνοδο όσο και στην 

κάθοδο. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι επειδή τα ιόντα έχουν διαφορετική κινητικότητα 

από τα ηλεκτρόνια, το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο θα ελκύει περισσότερο ρεύμα από 

τα ηλεκτρόνια από ότι το αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο από τα ιόντα. Για το λόγο 
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αυτό, η εκκένωση του πλάσματος είναι ασύμμετρη, συνεπώς τα δυναμικά στα δύο 

ηλεκτρόδια εξαρτώνται από τις επιφάνειές τους. 

 

Γ) Magnetron Sputtering 

 

 Ουσιαστικά, είναι μία παραλλαγή της μεθόδου DC sputtering. Επιλύει τα όποια 

προβλήματα απόδοσης υπάρχουν με το απλό DC. Στην περιοχή του στόχου 

δημιουργείται ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο το οποίο υπερτίθεται στο ηλεκτρικό λόγω της 

τάσης στα ηλεκτρόδια. Δίχως το μαγνητικό πεδίο η πλειονότητα των ηλεκτρονίων χάνει 

την ενέργειά της προτού ιονιστούν τα άτομα του αερίου. Έτσι, τα ηλεκτρόνια δέχονται μια 

δύναμη Lorentz 𝑭 = −𝑞(𝑬 + 𝝊 × 𝑩), που εξαρτάται από τις εντάσεις και τη γωνία 

μεταξύ των δύο πεδίων. Όταν αυτά είναι παράλληλα, τότε ο εξωτερικό γινόμενο 

μηδενίζεται με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια να επηρεάζονται μόνο από το ηλεκτρικό πεδίο 

και να επιταχύνονται προς την άνοδο. Στην περίπτωση που υπήρχε μόνο μαγνητικό πεδίο 

με διεύθυνση παράλληλη προς την κάθετο που συνδέει τα δύο ηλεκτρόδια, κάθε 

ηλεκτρόνιο που εγκαταλείπει την κάθοδο με κάποια ταχύτητα και γωνία σε σχέση με το 

πεδίο, θα εκτραπεί σε ελικοειδή τροχιά με τη συνιστώσα της δύναμης Lorentz να παίρνει 

το ρόλο της κεντρομόλου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης του μαγνητικού πεδίου, τα 

ηλεκτρόνια με ταχύτητα μη παράλληλη στον άξονα του πεδίου θα έφευγαν από το χώρο 

της εκκένωσης και θα κατευθύνονταν στα τοιχώματα του θαλάμου. Επομένως, είναι φανερό 

πως με αυτόν τον τρόπο τα ηλεκτρόνια μένουν καθηλωμένα κοντά στην κάθοδο με την 

ελικοειδή τροχιά που τους επιβάλλεται. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πυκνότητα των 

ηλεκτρονίων στον κύριο χώρο, καθώς και η πιθανότητα να συγκρουστούν με άτομο του 

αερίου και να το ιονίσουν. Στα περισσότερα συστήματα magnetron sputtering οι 

διευθύνσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου είναι κάθετες μεταξύ τους, δηλαδή 

το ηλεκτρικό είναι κάθετο στον στόχο και το μαγνητικό παράλληλο σε αυτόν (Εικόνα 

3.18). Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας έναν μαγνήτη σε μορφή δακτυλίου ή πλαισίου 
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κάτω από τον στόχο, οπότε και οι δυναμικές γραμμές ξεκινάνε κάθετα στο στόχο, στη 

συνέχεια κάμπτονται παράλληλα σε αυτόν και στο τέλος επιστρέφουν πάλι κάθετα.  

 Συνεπώς, τα ηλεκτρόνια καθώς φεύγουν από την κάθοδο επιταχύνονται προς την 

άνοδο κάνοντας μια ελικοειδή κίνηση, αλλά όταν συναντούν το παράλληλο μαγνητικό 

πεδίο η τροχιά τους κάμπτεται αναγκάζοντάς τα να επιστρέψουν προς τον στόχο. Μπορούν 

έτσι να έρθουν σε θέση σύγκρουσης με τα άτομα του αερίου του πλάσματος και να τα 

ιονίσουν. Αυτά με τη σειρά τους, λόγω της κρούσης, κινούνται προς τον στόχο στην 

κάθοδο όπου και προσκρούουν. Αφαιρούν, έτσι, μερικά άτομα από την επιφάνεια, ενώ στη 

συνέχεια τα ιόντα συγκρούονται ξανά με τα προηγούμενα ηλεκτρόνια που έχουν μαζευτεί 

στην περιοχή του πεδίου και παραλαμβάνουν ηλεκτρόνια, ώστε να γίνουν ηλεκτρικά 

ουδέτερα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Αποτέλεσμα αυτού είναι το 

magnetron να είναι σε θέση να δώσει λεπτά υμένια από ελαφριά υλικά με ρυθμούς της 

τάξης των μm/min. 

 To magnetron sputtering, όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή 

νανοσωματιδίων, με την τεχνική σύνθεσής τους να μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

«διακοπτόμενη συμπύκνωση αερίου». Τα νανοσωματίδια παράγονται από dc magnetron 

sputtering ακολουθούμενο από συμπύκνωση αέριας φάσης (Εικόνα 3.19). Τα παραχθέντα 

νανοσωματίδια τείνουν να κατέχουν ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο που επιτρέπει τον 

ηλεκτροστατικό χειρισμό τους. Είναι δυνατόν να επιταχυνθούν προς το υπόστρωμα 

παράγοντας μια μεγάλη ποικιλία μορφολογιών, όπως μεμονωμένες νησίδες του υλικού 

εναπόθεσης μέχρι και πολύ λεπτά υμένια επικάλυψης. Το σχήμα των νανοσωματιδίων 

Εικόνα 3.18: Η τροχιά ενός ηλεκτρονίου σε ένα 

σύστημα magnetron sputtering. 
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επηρεάζεται από πολλές διαφορετικές παραμέτρους. Η κεφαλή του magnetron sputtering 

μπορεί να μετακινηθεί μέσα στη ζώνη συμπύκνωσης. Μειώνοντας την απόσταση μεταξύ 

κεφαλής και πρώτου ανοίγματος εκτόνωσης, μειώνεται η απόσταση και ο χρόνος που 

συμβαίνει η συμπύκνωση, οπότε και ελαττώνεται το μέσο μέγεθος των νανοσωματιδίων. Η 

πηγή επιτρέπει την εισαγωγή αερίου (ήλιο ή αργό) που θα λειτουργήσει ως φορέας των 

παραγόμενων νανοσωματιδίων. Αυξάνοντας τον ρυθμό ροής του αερίου παρατηρείται 

μείωση του μέσου μεγέθους των παραγόμενων νανοσωματιδίων, εξαιτίας μείωσης του 

χρόνου παραμονής τους στην ζώνη συσσωμάτωσης. Η πίεση στη ζώνη άντλησης των 

νανοσωματιδίων είναι περίπου 1 × 10−3 mbar ενώ η πίεση στο θάλαμο εναπόθεσης είναι 

περίπου 5 × 10−5 mbar. Λόγω αυτής της βαθμίδας στην πίεση, τα νανοσωματίδια 

παρασύρονται στον θάλαμο εναπόθεσης και επικάθονται στο δείγμα. 

 

 

Εικόνα 3.19: Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος magnetron 

sputtering του εργαστηρίου. Τα μέρη του συστήματος είναι τα εξής: 

α) Βραχίονας ρύθμισης θέσης του στόχου, β) στόχος με τη διάταξη 

magnetron, γ) ζώνη συμπύκνωσης νανοσωματιδίων, δ) διάφραγμα 

εξόδου, ε) θάλαμος εναπόθεσης, στ) υπόστρωμα. 
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3.6.2 Εναπόθεση ατομικού στρώματος (Atomic Layer Deposition – ALD) 

 

 Η εναπόθεση ατομικού στρώματος (ALD) είναι μια τεχνική ικανή για εναπόθεση 

ποικιλίας λεπτών υμενίων από την αέρια φάση. Η ALD είναι μια πολλά υποσχόμενη 

τεχνική εναπόθεσης για τη βιομηχανία ημιαγωγών. Βρίσκει εφαρμογές που αφορούν την 

μικροηλεκτρονική και την ενέργεια είτε σε βιομηχανικό, είτε σε ερευνητικό επίπεδο. Έχει  

αρκετά πιθανά πλεονεκτήματα έναντι εναλλακτικών μεθόδων εναπόθεσης, όπως χημικές 

(CVD) και διάφορες φυσικές (PVD) τεχνικές, λόγω του πλήρη ελέγχου των υλικών ως 

προς το πάχος και τη σύνθεση. Αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προέρχονται, κυρίως, 

από την κυκλική και αυτό-ρυθμιζόμενη φύση των διαδικασιών ALD. 

 Η τεχνική ALD προτάθηκε ως μία μέθοδος επιταξίας από τους Suntola και Antson 

το 1977, με την εναπόθεση ZnS για οθόνες [44]. Έκτοτε πληθώρα υλικών εναποτίθεται με 

την τεχνική ALD και σε διάφορες θερμοκρασίες. Μια γενική διαδικασία ALD αποτελείται 

από μία σειριακή εναλλαγή παλμών χημικών προδρόμων σε αέρια φάση που αντιδρούν με 

το υπόστρωμα. Οι αντιδράσεις αερίου-επιφανείας ονομάζονται «ημι-αντιδράσεις» μιας και 

καταλαμβάνουν μόνο μέρος της διαδικασίας σύνθεσης των υλικών. Κατά τη διάρκεια μιας 

ημι-αντίδρασης, το πρόδρομο υλικό εισέρχεται μέσα στο θάλαμο σε συνθήκες κενού (<1 

Torr) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να προλάβει να αντιδράσει πλήρως με την 

επιφάνεια του υποστρώματος και να αφήσει ένα monolayer στην επιφάνεια. Έπειτα, ο 

θάλαμος καθαρίζεται από αδρανές αέριο (N2 ή Ar) για να αφαιρεθούν υποπροϊόντα της 

αντίδρασης και μέρη του πρόδρομου υλικού που δεν αντέδρασαν με την επιφάνεια. Εν 

συνεχεία, στο θάλαμο εισέρχεται ο παλμός του άλλου αντιδρώντος πρόδρομου υλικού και 

ένας ακόμα παλμός εκκαθάρισης του θαλάμου. Έτσι, έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος 

εναπόθεσης και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος 

[45]. 

 Tα κύρια πλεονεκτήματα της τεχνικής ALD προκύπτουν από τη σειριακή, αυτό-

ρυθμιζόμενη αντίδραση αερίου-επιφανείας κατά την εναπόθεση. Αρχικά, η ομοιομορφία 

εναποτιθέμενων υλικών και η ισοτροπία της διαδικασίας την καθιστά πολύ πιο προτιμητέα 

από άλλες τεχνικές CVD και sputtering που έχουν θέματα ανομοιομορφίας και σκίασης. 

Ο απόλυτος έλεγχος επί του πάχους των στρωμάτων είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο. Η 

ανάπτυξη ανά κύκλο είναι, συνήθως, μικρότερη από ένα Å/κύκλο. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό είναι ο έλεγχος της σύστασης. Μέσω συνδυαζόμενων κύκλων εναπόθεσης 

διαφορετικών πρόδρομων υλικών δύναται να αναπτυχθούν υλικά, όπως ZincTinOxide 

(ZTO) και SrTiO3 [46] [47]. 
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3.6.3 Εξάχνωση με ηλεκτρονικό κανόνι (e-gun evaporation) 

 

 Η εξάχνωση με δέσμη ηλεκτρονίων επιτυγχάνεται κατευθύνοντας μια δέσμη 

ηλεκτρονίων, που παράγεται από ένα νήμα βολφραμίου, στο στόχο. Αυτός είναι 

τοποθετημένος στην επιφάνεια μιας υδρόψυκτης θήκης από επινικελωμένο χαλκό. Όταν ο 

στόχος έχει πολύ υψηλή θερμική αγωγιμότητα τοποθετείται μέσα σε ένα πυρίμαχο σκεύος, 

έτσι ώστε να μονώνεται θερμικά από την υδρόψυκτη θήκη. Η δέσμη ηλεκτρονίων, λόγω 

ύπαρξης μαγνητικού πεδίου, διαγράφει μια καμπύλη τροχιά και προσπίπτει στην επιφάνεια 

του στόχου [43].  

 Μετά την πρόσκρουση με την επιφάνεια του στόχου η κινητική ενέργεια των 

ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε θερμική. Συνεπώς, τοπικά θα δημιουργηθεί μια μικρή λίμνη 

(διαμέτρου 1-2 mm) αναβράζοντος υλικού που εξατμίζεται. Οι ατμοί θα συμπυκνωθούν 

στο υπόστρωμα και, έτσι, θα σχηματιστεί το λεπτό υμένιο. Η εντοπισμένη θέρμανση του 

Εικόνα 3.20: Σχηματική αναπαράσταση όλων των βημάτων ενός πλήρους κύκλου ALD (a-e) και η 

επανάληψή τους (f) για την ολοκληρωμένη εναπόθεση του υλικού [45]. 
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υλικού σε συνδυασμό με την απαγωγή θερμότητας λόγω της συνεχούς  ψύξης, μειώνουν 

δραματικά τις ανεπιθύμητες εκροές αερίων από τα γειτονικά εξαρτήματα. Βάσει της 

τεχνικής αυτής, είναι δυνατόν να εξατμιστούν τα περισσότερα μέταλλα, ενώ σημαντικό 

πλεονέκτημά της είναι και η επιτυχής εξάτμιση ακόμα και πολύ δύστηκτων μετάλλων, όπως 

το βολφράμιο. Τέλος, ως μειονέκτημα μπορεί να χαρακτηριστεί ο σχετικά μικρός  κώνος 

εκπομπής και η έντονη εξάρτηση του ρυθμού εξάτμισης από το ρεύμα της δέσμης 

ηλεκτρονίων. 

 

3.7 Ολοκλήρωση στοιχείων μνήμης μέσω διασταυρούμενων ηλεκτροδίων 

(Crossbar) 
 

 Όπως είναι φανερό, για να μπορεί μία τεχνολογία να έχει προοπτικές μαζικής 

παραγωγής θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάπτυξη δομών υψηλής πυκνότητας 

ολοκλήρωσης. Η αρχιτεκτονική μέγιστης αξιοποίησης χώρου είναι η ανάπτυξη καθ’ ύψος 

(3-D δομές). Έτσι, ελαχιστοποιείται η επιφάνεια της μνήμης με επακόλουθο μικρότερα σε 

μέγεθος ηλεκτρονικά πολύ μεγαλύτερης από το σύνηθες, όμως, χωρητικότητας. Η 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική για μνήμες μεταβαλλόμενης αγωγιμότητας έχει καθιερωθεί 

ως «crossbar» (ή και crosspoint) [28]. Πρόκειται στην ουσία για διασταυρούμενα 

μεταλλικά νανονήματα (nanowires) που δρουν ως ηλεκτρόδια με το στοιχείο μνήμης 

ανάμεσά τους (Εικόνα 3.21).  
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 Μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί crossbar χωρητικότητας μερικών MB [48], αλλά 

είναι δυνατόν αυτή να ξεπεράσει το φράγμα των TB στο μέλλον [49]. Παρά ταύτα, η 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει κι αυτή τα προβλήματά της. Παρασιτικά 

ρεύματα από γειτονικά κελιά μνήμης είναι πιθανό να επηρεάσουν την κατάσταση 

αγωγιμότητας με αποτέλεσμα την απώλεια της πληροφορίας [50]. Αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί αναπτύσσοντας κατάλληλα αισθητήρια κυκλώματα και δομές τέτοιων 

διαστάσεων, ώστε να μπορούν αν ανταπεξέλθουν και να μην χάνεται η κατάσταση των 

κελιών μνήμης. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.21: Αρχιτεκτονική δομής crossbar. 
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Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους 

πλατίνας (Pt) – εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

 Ως γνωστόν στις μνήμες εναλλαγής αντίστασης διακρίνονται δύο καταστάσεις 

αντίστασης, η υψηλή HRS (High Resistance State) και η χαμηλή LRS (Low Resistance 

State). Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει διαπιστωθεί πως η εναλλαγή 

μεταξύ των δύο καταστάσεων οφείλεται στο σχηματισμό ή στη ρήξη του αγώγιμου δρόμου 

(Conductive Filament – CF) [1] [2]. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν διάφορα θέματα που 

πρέπει να επιλυθούν προτού να γίνει δυνατή η έναρξη μαζικής παραγωγής μνημών 

ReRAM. 

 Το κυριότερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται διακυμάνσεις 

των παραμέτρων εναλλαγής (switching parameters) ανά διάταξη ή ακόμα και ανά κύκλο 

λειτουργίας. Αυτό οφείλεται στη στοχαστική φύση του σχηματισμού των CFs που μπορεί 

να προσεγγιστεί, ίσως, με μεθόδους Monte-Carlo. Επομένως, από τη στιγμή που ο έλεγχος 

των χαρακτηριστικών σχηματισμού των CFs είναι εξαιρετικά δύσκολος, είναι δυνατόν να 

επιβληθούν με κάποιο τρόπο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο οξείδιο όπου θα 

σχηματιστούν οι αγώγιμοι δρόμοι. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό έχει προταθεί η 

ενσωμάτωση νανοκρυστάλλων εντός του οξειδίου [3] [4] [5] [6] [7].  

 Όσον αφορά το TiOx που αποτελεί και το κύριο διηλεκτρικό των διατάξεων της 

παρούσας εργασίας, έχει μελετηθεί πολύ κυρίως λόγω του σχετικά απλού τρόπου 

παρασκευής του, αλλά και της καλής συμπεριφοράς του κατά το φαινόμενο της  εναλλαγής 

αντίστασης. Διάφορες ομάδες έχουν δουλέψει πάνω στο πρόβλημα της ομοιομορφίας 

(uniformity) που περιεγράφηκε παραπάνω και πολλές από αυτές εισήγαγαν 

νανοκρυστάλλους μετάλλου μέσα στο διηλεκτρικό πλέγμα. Συγκεκριμένα, οι Chang et al. 

κατέγραψαν βελτίωση της ομοιομορφίας της εναλλαγής και της διατήρησης (retention) 

της πληροφορίας έχοντας εναποθέσει νανοκρυστάλλους 5 nm υπό διαφορετικούς χρόνους 

εναπόθεσης, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες [8]. Οι Yoon et al. εισήγαγαν μεγάλους 

νανοκρυστάλλους Ru (>100 nm) σε διαφορετικές θέσεις εντός του TiOx και με 

διαφορετικές πυκνότητες, με αποτέλεσμα και πάλι τη βελτίωση της ομοιομορφίας  σε 

υψηλές θερμοκρασίες [9]. Επίσης, οι Panda et al. κατέγραψαν χαμηλή ισχύ λειτουργίας 

έχοντας ενσωματώσει νανοκρυστάλλους Ni (4 nm) στο διηλεκτρικό [10].  
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 Μία ακόμα τεχνική βελτίωσης της απόδοσης των ReRAM είναι η χρήση παραπάνω 

του ενός ενεργού στρώματος οξειδίου εντός της διάταξης μνήμης, καθένα από τα οποία  

έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Υπό αυτό το σκεπτικό οι διατάξεις βασισμένες σε δύο 

στρώματα (bilayers) αποτελούν απλές αρχιτεκτονικές και έχουν πολύ καλές προοπτικές 

[11] [12], αφού το φαινόμενο εναλλαγής εμφανίζεται σε ένα από τα δύο στρώματα (TiO2-

y), ενώ το άλλο στρώμα έχει το ρόλο της δεξαμενής κενών θέσεων οξυγόνου (VO
+2)(TiO2-

x), διατηρώντας έτσι την ομοιομορφία της εναλλαγής. Επιπλέον, το δεύτερο αυτό στρώμα 

(TiO2-x) εξαιτίας της υποστοιχειομετρικής του φύσης θα αποτελεί μια αντίσταση σε σειρά, 

ελαχιστοποιώντας τα φαινόμενα υπέρβασης ρεύματος (current overshoot) και μειώνοντας 

την κατανάλωση. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο πάνω στρώμα οξειδίου 

(TiO2-y), έχει δειχθεί ότι μεγαλώνει το παράθυρο μνήμης [13]. Aυτή η αύξηση του 

οξυγόνου κατά την παρασκευή του στρώματος, οδηγεί στο σχηματισμό μεγαλύτερων 

κρυσταλλιτών, όπως έχουν επιβεβαιώσει μετρήσεις περίθλασης ακτίνων X (X-Ray 

Diffraction – XRD), υποδεικνύοντας μείωση του φράγματος διάχυσης (diffusion barrier) 

και, συνεπώς, βελτιωμένο ρυθμό διάχυσης (diffusivity). Δίνεται, δηλαδή, η δυνατότητα 

πολύ καλύτερου ελέγχου του φαινομένου. 

Η ενσωμάτωση μεταλλικών νανοκρυστάλλων εντός ενός bilayer είναι κάτι δεν έχει 

ερευνηθεί ακόμα σε διατάξεις μνήμης. Τα δείγματα που μελετήθηκαν στην παρούσα 

εργασία περιείχαν σχετικά μικρούς νανοκρυστάλλους Pt, διαμέτρου 3.6 nm. Όπως θα 

φανεί παρακάτω, τα δείγματα αυτά παρουσιάζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά μεταξύ των 

οποίων είναι ο λόγος εναλλαγής (switching ratio), η κατανάλωση ισχύος, η διατήρηση της 

κατάστασης και άλλα. Είναι σαφές πως η ύπαρξη των νανοκρυστάλλων στο διηλεκτρικό 

βοηθάει στο σχηματισμό των κενών θέσεων οξυγόνου, και κατά συνέπεια των αγώγιμων 

δρόμων, γύρω από τους νανοκρυστάλλους. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διατάξεις δεν 

χρειάζονται ηλεκτρομορφοποίηση (electroforming) και μπορούν να λειτουργήσουν 

κανονικά σε θερμοκρασία δωματίου. Για τους παραπάνω, λοιπόν, λόγους φαίνεται πως οι 

νανοκρύσταλλοι Pt που έχουν ενσωματωθεί στις ReRAM διατάξεις βοηθούν στη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. 

Η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων παρουσιάστηκε λεπτομερώς στο 

Κεφάλαιο 3. Παρακάτω θα παρουσιαστεί ένας πίνακας (Πίνακας 4.1) όπου θα φαίνονται 

ξεκάθαρα οι διαφοροποιήσεις κάθε δείγματος όσον αφορά τη θέση των νανοκρυστάλλων. 

Να σημειωθεί πως για τη σύγκριση της συμπεριφοράς των δειγμάτων με νανοκρυστάλλους, 

έχει δημιουργηθεί και ένα δείγμα αναφοράς (Reference – R) στο οποίο δεν έχουν 

εναποτεθεί νανοκρύσταλλοι. 
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Εικόνα 4.1: Διατομή δείγματος R (αριστερά) και 1 (δεξιά). 

Εικόνα 4.2: Διατομή δείγματος 2 (αριστερά) και 3 (δεξιά). 
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Sample 
Code 

TiO2-x 
d 

(nm) 

TiO2-y 
d 

(nm) 

TiOx 
deposition 

temperature 
(oC) 

TiO2-x 
deposition 
ambient 

TiO2-y 
deposition 
ambient 

NCs 
position 

NCs 
deposition 
ambient 
(sccm) 

R 22.5 22.5 RT Ar:O2  
(10:1.5) 

Ar:O2  
(10:5) 

- - 

1 22.5 22.5 RT Ar:O2  
(10:1.5) 

Ar:O2  
(10:5) 

Middle Ar:60 

2 22.5 22.5 RT Ar:O2  
(10:1.5) 

Ar:O2  
(10:5) 

Bottom Ar:60 

3 22.5 22.5 RT Ar:O2   
(10:1.5) 

Ar:O2  
(10:5) 

Top Ar:60 

Πίνακας 4.1: Λεπτομέρειες παρασκευής δειγμάτων και η θέση των NCs.  

 

Στην Εικόνα 4.3 παρουσιάζεται εικόνα TEM επίπεδης τομής των Pt NCs. Οι 

νανοκρύσταλλοι παρασκευάσθηκαν με πανομοιότυπο τρόπο για κάθε δείγμα. Το μήκος 

της ζώνης συμπύκνωσης ήταν στη θέση 60. Αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, επηρεάζει 

σημαντικά τη διάμετρο των νανοκρυστάλλων. Ο ρυθμός ανάπτυξης των νανοκρυστάλλων 

μπορεί να δοθεί από την εξής σχέση: 

𝑑𝑖

𝑑𝑧
= 𝜋(𝑟𝑎 + 𝑟𝑐)

2𝑛𝜐𝑡ℎ𝛽 

όπου 𝑖 είναι ο αριθμός ατόμων ανά NC, 𝑟𝑎 και 𝑟𝑐 οι ακτίνες ατόμων και νανοκρυστάλλων 

αντίστοιχα, 𝑛 η πυκνότητα ατμού, 𝜐𝑡ℎ η μέση ταχύτητα και 𝛽 ο ρυθμός ανάπτυξης των 

NCs εξαιτίας της υψηλής λανθάνουσας θερμότητας της υγροποίησης των μετάλλων [14]. 

Επομένως, μια μακρύτερη ζώνη συμπύκνωσης εγείρει μεγαλύτερη πυκνότητα ατμού και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερου μεγέθους νανοκρυστάλλους. Για το λόγο αυτό, η μέση 

διάμετρος των NCs που, εν γένει, εναποτίθενται στη θέση 20, είναι μικρότερη από τις 

αντίστοιχες τιμές για τις θέσεις 40, 60 και 80. 

Όπως φαίνεται, το σχήμα των NCs δεν είναι συγκεκριμένο. Ενδεικτικά, στην 

Εικόνα 4.3 μπορεί κανείς να διακρίνει νανοκρυστάλλους διαφόρων σχημάτων, από 

σφαιρικούς και κυβικούς έως πολύπλευρους, αλλά και ακανόνιστου σχήματος. Επιπλέον, η 

επιφανειακή πυκνότητα των νανοκρυστάλλων βρέθηκε να είναι 1.3×1012 np/cm2, ενώ η 

μέσος διάμετρος ήταν περί τα 3.6 nm. Ο χρόνος εναπόθεσης ήταν 1.5 min κάθε φορά. 

Γενικά, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει απόλυτος έλεγχος της κατανομής των NCs λόγω 

της πολυπλοκότητας των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία της 
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ιοντοβολής, και συγκεκριμένα λόγω του ότι η τοπική θερμοκρασία, η πυκνότητα των 

ιόντων και οι συγκρούσεις που γίνονται επηρεάζουν την ανάπτυξη των νανοκρυστάλλων 

[15].  

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός έγινε χρησιμοποιώντας το σύστημα χαρακτηρισμού 

ημιαγωγών Keithley 4200-SCS για τις μετρήσεις DC και τις μετρήσεις της δυναμικής 

λειτουργίας των διατάξεων. Πρόκειται για ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως για 

ηλεκτρικό χαρακτηρισμό λόγω των πολλαπλών λειτουργιών του. 

4.2 Μετρήσεις XRD 
 

 Η κρυσταλλική δομή των εναποτεθέντων υμενίων εξετάστηκε με μετρήσεις XRD 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο θ-2θ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στην 

Εικόνα 5.2, όπου και αποκαλύπτεται η ύπαρξη κορυφών που σχετίζονται με το ρουτίλιο. 

Οι κορυφές αυτές προέρχονται από το πάνω στρώμα (TiO2-y) που έχει μεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο, μιας και το κάτω στρώμα (TiO2-x) με την πολύ μικρή 

περιεκτικότητα έχει παρατηρηθεί πως βρίσκεται σε άμορφη κατάσταση [16]. Η χαμηλή 

πίεση λειτουργίας σε συνδυασμό με τις ροές οξυγόνου κατά την εναπόθεση, θα μπορούσαν 

να δικαιολογούν την παρατηρούμενη κρυσταλλική δομή ακόμα και σε θερμοκρασία 

δωματίου [17]. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η εμφάνιση κρυσταλλικών κορυφών 

Εικόνα 4.3: Εικόνα TEM όπου είναι ευδιάκριτοι οι 

νανοκρύσταλλοι.  
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εντός της bilayer δομής υποδεικνύει το σχηματισμό μικρών κρυσταλλιτών. Το μέσο 

μέγεθος κρυσταλλίτη της δομής ρουτιλίου υπολογίστηκε από την R(110) κορυφή των 

μετρήσεων XRD κάνοντας χρήση της σχέσης Scherrer: 

𝑆(ℎ𝑘𝑙) =
0.9 ∙ 𝜆

𝛣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

όπου λ είναι το μήκος κύματος της ακτίνας X (λ=0.154 nm), Β είναι η FWHM (Full Width 

Half Maximum) τιμή της (hkl) κορυφής και θ η γωνία περίθλασης. Ο υπολογισμός του 

μεγέθους S(110) υπέδειξε μέσο μέγεθος κρυσταλλίτη στα 9 nm. Έχει δειχθεί ότι το μέγεθος 

κρυσταλλίτη επηρεάζει το φράγμα διάχυσης των ιόντων και, κατά συνέπεια, την ταχύτητα 

ολίσθησης (drift velocity) [12]. 

 

 

Εικόνα 4.4: XRD μετρήσεις των στρωμάτων. 
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4.3 Μετρήσεις συνεχούς ρεύματος DC 
 

 Για την αξιολόγηση της απόδοσης των διατάξεων, εφαρμόστηκαν βρόγχοι σάρωσης 

τάσης (voltage sweep loops) και στα δείγματα με τους ενσωματωμένους  νανοκρυστάλλους 

πλατίνας, αλλά και στο δείγμα αναφοράς. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω, 

όπου φαίνεται και η εξάρτηση του λόγου εναλλαγής (switching ratio) και των κατανομών 

HRS, LRS από την ύπαρξη και θέση των NCs εντός του bilayer. Η εναλλαγή από την HRS 

στην LRS επετεύχθη με την εφαρμογή θετικής τάσης στο πάνω ηλεκτρόδιο (Top 

Electrode – TE) για την διαδικασία SET και αρνητικής τάσης για τη διαδικασία RESET. 

Το κάτω ηλεκτρόδιο (Bottom electrode – BE) ήταν γειωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια των 

μετρήσεων. Όπως φαίνεται, όλα τα δείγματα παρουσίασαν διπολική (bipolar) 

συμπεριφορά εναλλαγής αντίστασης δίχως την ανάγκη εφαρμογής τάσης για 

electroforming πριν την έναρξη των μετρήσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χαμηλή 

συγκέντρωση οξυγόνου κατά την εναπόθεση σε συνδυασμό με την ικανότητα του λεπτού 

στρώματος Ti στο TE να δρα ως δεξαμενή οξυγόνου, συνεισφέρουν στο σχηματισμό 

αγώγιμων δρόμων βασισμένων στις κενές θέσεις οξυγόνου. Η σάρωση πραγματοποιείται 

μεταξύ -5 και 5, 6, 7 ή και 8 V (βήμα 200 mV), ενώ επιβάλλεται εξωτερικός έλεγχος στο 

ρεύμα (Icc=1 mA) κατά τη διάρκεια της μετάβασης SET για την αποφυγή πλήρους 

διηλεκτρικής κατάρρευσης. Οι μεταβάσεις SET/RESET είναι βαθμιαίες και όχι 

απότομες. Πιθανώς γιατί κατά την εφαρμογή θετικής τάσης ιόντα οξυγόνου (O2-) 

μετακινούνται προς τη διεπιφάνεια Ti/TiO2-y οδηγώντας στο σχηματισμό κενών θέσεων 

οξυγόνου (VO
2+) στο υπόλοιπο στρώμα και ιδιαίτερα κοντά στη διεπιφάνεια. Θεωρητικές 

μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι τα κενά οξυγόνου επάγουν τη δημιουργία ρηχών 

ενεργειακών σταθμών, περίπου 0.3 eV κάτω από τη ζώνη αγωγιμότητας του ρουτιλίου 

TiO2-x [18].  Έτσι   συμβάλλουν στο σχηματισμό CFs μέσω παγίδευσης - αποπαγίδευσης 

ηλεκτρονίων που ξεκινούν από το κάτω ηλεκτρόδιο (self-doping process). Με την 

αντιστροφή της εξωτερικής τάσης, τα ιόντα οξυγόνου επανεγχέονται από την διεπιφάνεια 

Ti/TiO2-y και επανασυνδέονται με πλεγματικά κενά, διακόπτοντας με αυτόν τον τρόπο 

την ηλεκτρική συνέχεια του CF [19].  

 Στην περίπτωση των δειγμάτων με τους NCs φαίνεται πως δημιουργούνται 

αγώγιμοι δρόμοι μεγαλύτερης διαμέτρου λόγω της συνεισφοράς μεγαλύτερου αριθμού 

ατελειών. Αυτό συμβαίνει διότι η γέννηση μεγαλύτερης πυκνότητας κενών θέσεων 

οξυγόνου οφείλεται στο γεγονός ότι οι γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου συγκεντρώνονται 

προς τους νανοκρυστάλλους με αποτέλεσμα τη  τοπική αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού 

πεδίου (Εικόνα 4.5). Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι μας δίνεται η δυνατότητα να 
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επηρεάσουμε συγκεκριμένες περιοχές και, όπως είπαμε, να οριοθετήσουμε τη στοχαστική 

φύση σχηματισμού των CFs. Η πιθανότητα γένεσης VO
+2 δίνεται από την παρακάτω σχέση 

[20]: 

𝑝 = 𝑒𝑥𝑝 {

𝑞𝑉𝑙
2𝑑

− 𝜀𝜈

𝑘𝐵𝑇
} = 𝑒𝑥𝑝 {

𝑞𝐸𝑙
2

− 𝜀𝜈

𝑘𝐵𝑇
} 

όπου 𝑉 η εφαρμοζόμενη τάση στο οξείδιο, 𝑞 το ηλεκτρικό φορτίο των ιόντων οξυγόνου, 

𝑙 η σταθερά πλέγματος, 𝑑 το συνολικό πάχος οξειδίου και 𝜀𝜈 η ενέργεια σχηματισμού των 

VO
+2 [21]. 

Η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από τους νανοκρυστάλλους έχει επιλυθεί 

με τη βοήθεια του λογισμικού COMSOL βάσει της εξίσωσης Poisson: 

∇ ∙ (𝜀0𝜀𝑟𝐸) = 𝜌 

όπου ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού, εr είναι η στατική διηλεκτρική σταθερά 

του υλικού, ρ είναι η πυκνότητα φορτίου του υλικού και 𝛦 = −∇𝑉 το ηλεκτρικό πεδίο. 

Παρακάτω, λοιπόν, φαίνεται η τοπική ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου σε περιοχές γύρω 

από τον νανοκρύσταλλο (μέγιστη τιμή ~2.68 × 108 V/m), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 

είναι σταθερό (~1.4 × 108 V/m). Η υψηλή αυτή τιμή του ηλεκτρικού πεδίου δύναται να 

επηρεάσει σημαντικά τη ροή ιόντων, αφού η ταχύτητα ολίσθησης έχει άμεση εξάρτηση 

από την κατανομή του πεδίου [22]. Συνεπώς, η σημαντική αύξηση του τοπικού ηλεκτρικού 

πεδίου μαζί με την χωρικά μεγάλη επιφάνεια των NCs μπορεί να ερμηνεύσει τη ρύθμιση 

των χαρακτηριστικών των διατάξεων ανάλογα με τη θέση τους σε κάθε δείγμα. Η 

πιθανότητα γένεσης αναμένεται να μεταβληθεί ακόμα και κατά τρεις τάξεις μεγέθους, 

συγκριτικά με περιοχές όπου απουσιάζουν νανοκρύσταλλοι [23]. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 
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να επιτευχθεί μεταβολή της αγωγιμότητας ακόμα και με μικρότερες τάσεις λειτουργίας με 

αποτέλεσμα να βελτιώνεται δραματικά η κατανάλωση ισχύος των διατάξεων [24]. 

 Ξεκινώντας, λοιπόν, με τη σάρωση για 5V μέγιστη τάση παρατηρείται η 

διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των νανοδιατάξεων μνήμης ανάλογα με 

τη θέση των NCs (Εικόνα 4.6). Οι τάσεις ανάγνωσης ορίστηκαν στα 2V για όλα τα 

δείγματα, εκτός από το Sample 3 που αρκούσε τάση 1V για μέγιστο παράθυρο μνήμης. 

Ιδανικά θα έπρεπε σε όλα τα δείγματα η ανάγνωση να γίνεται στην ίδια τάση, η οποία 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η κατάσταση των κελιών μνήμης κατά την 

διαδικασία ανάγνωσης [25]. Όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα, όλες οι μεταβάσεις είναι 

βαθμιαίες. Ακόμα και στα 5V φαίνεται ξεκάθαρα ότι στο δείγμα 1 ακόμα κι αν υπάρχει 

μικρότερο παράθυρο μνήμης (~102) σε σχέση με το δείγμα αναφοράς R (~103), τα 

ρεύματα λειτουργίας είναι σαφώς μειωμένα. Κατά συνέπεια, έχει επιτευχθεί η δημιουργία 

μιας διάταξης μνήμης πολύ χαμηλής ισχύος (~ nW) που είναι και ένα από τα βασικά 

αντικείμενα έρευνας της εν λόγω τεχνολογίας. Στο δείγμα 3 είναι φανερή η μεγιστοποίηση 

του παραθύρου μνήμης (~104-105). Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών 

Εικόνα 4.5: Αποτέλεσμα προσομοίωσης της κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από Pt NCs 

3.6nm και τάση 6V. 
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σταθμών (multi-level) μνήμης και, συνεπώς, μπορεί να οδηγήσει σε μνήμες πολύ υψηλής 

πυκνότητας ολοκλήρωσης. Η αυτό-ανορθωτική (self-rectifying) συμπεριφορά, δηλαδή η  

 

διαφορά στο ρεύμα ILRS σε ±Vread στα δείγματα 1 και 3, αλλά και η μη-γραμμικότητα 

(non-linearity) που παρουσιάζει, κυρίως το δείγμα 3, δηλαδή το ρεύμα ILRS σε Vread και 

½Vread, τα καθιστούν ιδανικά για εφαρμογές crossbar και, γενικότερα, 3D δομών [26] [27]. 

Η εισαγωγή μεταλλικών νανοσωματιδίων ακριβώς πάνω από το BE σε συνδυασμό με το 

άμορφο, σχεδόν μεταλλικό, στρώμα TiO2-x, οδηγούν σε δραματική αύξηση των, ήδη 

πολλών σε αριθμό, κενών οξυγόνου στο κάτω στρώμα και, κατά συνέπεια, μεγάλη αύξηση 

της ροής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει ακυρωθεί το κάτω 

στρώμα, που είχε το ρόλο και μιας αντίστασης σε σειρά. Το παράθυρο μνήμης για τη 

σάρωση των 5V είναι περί τις δύο τάξεις μεγέθους (~102). 

 Εν συνεχεία, δοκιμάστηκε κυκλική σάρωση από -5 έως 6V, 7V και 8V για όλα τα 

δείγματα. Τα 8V αποδείχτηκαν πολλά, αφού λίγες επαφές άντεξαν τα πολύ υψηλά ρεύματα 

Εικόνα 4.6: Χαρακτηριστική I-V μετά από κυκλική σάρωση τάσης για όλα τα 

δείγματα, αποδεικνύοντας τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ HRS (εμπρόσθια 

σάρωση) και LRS (οπίσθια σάρωση). Τα βέλη 1, 2, 3, 4 υποδεικνύουν την 

κατεύθυνση σάρωσης από -5V σε 5V και πίσω. 
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και δεν βραχυκύκλωσαν, ειδικά μετά από σάρωση με μικρότερες τάσεις. Σημειώνεται ότι 

οι I-V που παρουσιάζονται εδώ παρουσιάζουν τη συμπεριφορά των ιδίων ακριβώς κελιών 

μνήμης για όλες τις σαρώσεις (5, 6 και 7V). Αποτελέσματα για τα 8V θα δοθούν μόνο με 

τη μορφή πιθανοτήτων αντίστασης σε διαφορετικά κελιά. Στα 6V, λοιπόν, παρατηρείται 

μεγέθυνση του παραθύρου μνήμης για τα δείγματα 1 (~103) και 3 (>105), όταν το δείγμα 

αναφοράς επέδειξε παρόμοιο παράθυρο με τα 5V. Είναι απολύτως λογικό η αύξηση της 

τάσης να οδηγήσει σε CFs μεγαλύτερης διαμέτρου με επόμενο την αύξηση του βρόγχου 

υστέρησης. Παρά ταύτα, το δείγμα 2 έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει κλείσιμο του βρόγχου 

υστέρησης. Φαίνεται πως έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλα μονοπάτια για τα ιόντα 

οξυγόνου, και επομένως τα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ροή ρεύματος 

διαμέσου των ορίων κόκκων (grain boundaries) [28] [29]. H σάρωση στα 7V έδειξε 

μεγέθυνση του βρόγχου υστέρησης για το δείγμα αναφοράς (>103) και για το δείγμα 1 

Εικόνα 4.7: Ι-V καμπύλες για 6V σάρωση. 
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(~104), ενώ στο δείγμα 2 το παράθυρο παραμένει μικρότερο του 10. Στο δείγμα 3 το 

παράθυρο έχει αρχίσει να κλείνει, παραμένει, όμως, (~103). 

 Με την μέτρηση πολλών διαφορετικών κελιών μνήμης (spatial) είναι δυνατή η 

εξαγωγή μιας αθροιστικής κατανομής πιθανοτήτων (cumulative probabilities) για τις δύο 

στάθμες αντίστασης των δειγμάτων. Το παράθυρο μνήμης μετριέται, ιδανικά,  ως η 

διαφορά της αντίστασης στη μέγιστη αθροιστική πιθανότητα της κατανομής LRS με την  

αντίσταση στην ελάχιστη της HRS. Ορίζεται, επίσης, ο συντελεστής απόκλισης ή 

διακύμανσης (coefficient of variance – σ/μ) που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος της 

Εικόνα 4.8: Καμπύλες υστέρησης για τάση σάρωσης 7V. 
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τυπικής απόκλισης προς τη μέση τιμή της αντίστασης. Γενικά απαιτείται ο συντελεστής 

αυτός να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα, ή και μικρότερος [30] [31]. Στις 

εικόνες 4.9 και 4.10 παρουσιάζονται οι εν λόγω κατανομές. Είναι φανερό πως με αύξηση 

της τάσης υπάρχει μια γενική βελτίωση των κατανομών πιθανότητας. Το δείγμα αναφοράς, 

Εικόνα 4.9: Κατανομές πιθανότητας με μέτρηση διαφορετικών κελιών μνήμης για 6V (αριστερά) 

και 7V (δεξιά). 

Εικόνα 4.10: Κατανομές πιθανότητας με μέτρηση διαφορετικών κελιών 

μνήμης για 8V. 



Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) – 
εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 

 

 

 69 

μιας και δεν έχει NCs, εμφανίζει την καλύτερη συμπεριφορά και από άποψη παραθύρου 

(RR), αλλά και από άποψη διακυμάνσεων, για την υψηλότερη τάση σάρωσης, δηλαδή τα 

8V όπου έχουμε ένα RR περίπου 102. Το δείγμα 2 εμφανίζει τις χειρότερες επιδόσεις με 

αλληλοεπικάλυψη των δύο καταστάσεων σχεδόν σε όλες τις τάσεις και μεγάλη διακύμανση, 

ιδιαίτερα στην HRS κατάσταση. Η βελτίωση στα δείγματα 1 και 3 οφείλεται στο 

σχηματισμό ισχυρότερων CFs λόγω της τοπικής ενίσχυσης του ηλεκτρικού πεδίου και του 

ελέγχου που οι NCs επιφέρουν στο σχηματισμό τους. Σε όλες τις περιπτώσεις το 

παράθυρο μνήμης κυμαίνεται μεταξύ 10 και 102, ενώ η διακύμανση, ειδικά στο δείγμα 1, 

είναι αισθητά μικρότερη από το δείγμα αναφοράς. Αυτό αποδίδεται στον τυχαίο 

σχηματισμό των αγώγιμων δρόμων διαμέσου των ορίων κόκκων. Η ύπαρξη των 

νανοκρυστάλλων ελαχιστοποιεί την τυχαία αυτή διαδικασία. Επίσης, η ύπαρξη NCs στη 

διεπιφάνεια Ti/TiO2-y για το δείγμα 3, αλλά και στη διεπιφάνεια TiO2-x/TiO2-y για το 

δείγμα 1, επιφέρουν άμεσο έλεγχο της διαδικασίας RESET. Πρόκειται για τα δύο σημεία, 

όπου έρευνες έχουν δείξει ότι το CF είναι πιο ασθενές. Η αύξηση του ρυθμού 

επανασύνδεσης ιόντων και κενών οξυγόνου με αποτέλεσμα την άμεση ρήξη του CF, σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου τοπικά που επιφέρει δραματική αύξηση 

της θέρμανσης κατά Joule (Joule heating) αποτελούν τους κύριους μηχανισμούς αποκοπής 

των δύο ηλεκτροδίων και αύξησης της αντίστασης [32] [33] [34]. Οι κατανομές 

πιθανότητας σε διαφορετικά κελιά μνήμης ως μέθοδος χαρακτηρισμού των επιδόσεων των 

ReRAM είναι εξαιρετικής σημασίας  λόγω και το γεγονότος ότι τα ενεργά στρώματα, όπου 

λαμβάνει χώρα το φαινόμενο εναλλαγής, είναι, κυρίως, άμορφα ή πολυκρυσταλλικά. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η ενέργεια ενεργοποίησης των οπών οξυγόνου Ea ενδέχεται να διαφέρει 

από θέση σε θέση [32].  

 Σε μία διάταξη μνήμης είναι σημαντικό να ακόμα και μετά από πολλούς κύκλους 

λειτουργίας η συμπεριφορά της διάταξης να παραμένει σχετικά ίδια. Για το λόγο αυτό, 

συνεχίστηκε ο χαρακτηρισμός των νανοδιατάξεων με συνεχείς κύκλους σάρωσης για 

διάφορες τάσεις στο ίδιο κελί μνήμης και την εξαγωγή αθροιστικής πιθανότητας 

(temporal) για κάθε δείγμα ως συνάρτηση της αντίστασης. Αρχικά, θα παρουσιαστεί η 

μεταβολή της αντίστασης των δύο καταστάσεων από κύκλο σε κύκλο για τάση 6V σε κάθε 

δείγμα και, έπειτα, πως συμπεριφέρεται κάθε δείγμα στη ιδανικότερη τάση σάρωσης για 

αυτό (βάσει RR). Όπως γίνεται φανερό, η ενσωμάτωση μεταλλικών νανοκρυστάλλων εντός 

των νανοδιατάξεων μνήμης μπορούν να θωρακίσουν τις διατάξεις και να τους προσδώσουν 

αντοχή σε συνεχή DC καταπόνηση. Το δείγμα αναφοράς παρουσιάζει συνεχή πτώση της 

απόδοσης με την πάροδο των κύκλων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η τιμές της LRS 
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παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από κύκλο σε κύκλο. Αντιθέτως, φαίνεται πως η 

Εικόνα 4.11: Μεταβολή της αντίστασης LRS και HRS των δειγμάτων σε συνεχή 

DC καταπόνηση 6V στο ίδιο κελί μνήμης. 

Εικόνα 4.12: Μεταβολή της αντίστασης LRS και HRS των δειγμάτων σε 

συνεχή DC καταπόνηση στο ίδιο κελί μνήμης για τις τάσεις που εμφανίζονται 

σε παρένθεση για κάθε δείγμα. 
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μετάβαση RESET παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις που πιθανώς να οφείλονται στην 

στοχαστική και συνεχή γένεση νέων οπών οξυγόνου που λαμβάνει χώρα κοντά στο 

ηλεκτρόδιο [35] [36]. Το δείγμα 1 παρουσίασε σταθερό παράθυρο καθ’ όλη τη διάρκεια 

των μετρήσεων (~102) με μικρές διακυμάνσεις στην HRS, ενώ το δείγμα 3 εμφάνισε μια 

πολύ γρήγορη μείωση του παραθύρου μετά τον 1ο κύκλο, αλλά σταθεροποιήθηκε στη 

συνέχεια στις δύο τάξεις μεγέθους (~102). Τέλος, το δείγμα 3 επέδειξε ελάχιστο παράθυρο 

από την αρχή.  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν και ως κατανομές 

πιθανότητας κατά την συνεχή DC καταπόνηση του ίδιου κελιού. Αρχικά, για τα 6V 

σάρωσης για όλα τα δείγματα και, στη συνέχεια, για τις ιδανικότερες τάσεις ανά δείγμα 

(βάσει παραθύρου πάλι). Σε κάθε περίπτωση φαίνεται η βελτίωση των επιδόσεων των 

δειγμάτων 1 και 3 συγκριτικά με το δείγμα R. Το δείγμα 1 εμφανίζει πέρα από αυξημένο 

παράθυρο και βελτιωμένους συντελεστές διακύμανσης. Το δείγμα 3, δυστυχώς, 

παρουσιάζει πολύ μεγάλη τιμή σ/μ στην HRS, για την οποία ευθύνεται αυτή η απότομη 

πτώση της αντίστασης μετά τον 1ο κύκλο, αλλά πέρα από αυτό έχει και αυτό μεγαλύτερο 

Εικόνα 4.13: Κατανομές πιθανότητας ίδιου κελιού κατά την συνεχή DC 

καταπόνηση για τάση 6V σε όλα τα δείγματα. 
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παράθυρο από το δείγμα αναφοράς. Το δείγμα 2, όπως έχει γίνει πλέον φανερό, αν και 

εμφανίζει ελάχιστη διακύμανση σε όλες τις καταστάσεις, παρουσιάζει πολύ μικρό 

παράθυρο. Αξίζει, και πάλι, να γίνει αναφορά στην πολύ μικρή κατανάλωση ισχύος που 

έχει το δείγμα 1. 

 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η ύπαρξη ικανού παραθύρου μνήμης σε 

συνδυασμό με μικρές διακυμάνσεις των τιμών της αντίστασης, για τα δείγματα 1 και 3, 

δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών bit ανά κελί μνήμης (MLC). Η προέλευση 

αυτής της πολυεπίπεδης (multilevel) συμπεριφοράς είναι διττή και ευνοείται από τη 

σταδιακή μετάβαση κατά τη διαδικασία SET. Αρχικά, είναι σημαντικός ο ρόλος του 

λεπτού στρώματος Ti στο TE που δρα ως δεξαμενή ιόντων [37] και επηρεάζει το βαθμό 

σχηματισμού/ρήξης των CFs ρυθμίζοντας τον αριθμό των παγίδων στο διηλεκτρικό. Κατά 

δεύτερον, η τοπική ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου αυξάνει τους ρυθμούς 

γένεσης/μετανάστευσης κενών θέσεων/ιόντων οξυγόνου, αντίστοιχα, κοντά στην περιοχή 

των NCs. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του φαινομένου 

εναλλαγής σε χαμηλά ρεύματα λειτουργίας, αφού η μετανάστευση (migration) των ιόντων 

Εικόνα 4.14: Κατανομές πιθανότητας ίδιου κελιού κατά την συνεχή DC καταπόνηση 

για τις τάσεις που εμφανίζονται σε παρένθεση για κάθε δείγμα. 
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οξυγόνου έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ενός ιοντικού ρεύματος που εξαρτάται εκθετικά 

από το ηλεκτρικό πεδίο [38].  

 Τέλος, για να διαπιστωθεί η εξάρτηση των HRS και LRS από το εμβαδόν επαφής 

πάρθηκαν I-V μετρήσεις για επαφές διαστάσεων 100x100, 200x200 και 400x400μm2. Το 

φαινόμενο εναλλαγής μπορεί να προέρχεται είτε από το σχηματισμό ενός αγώγιμου 

νήματος (CF) που ενώνει τα δύο ηλεκτρόδια κατά μήκος του οποίου διατάσσονται οι κενές 

θέσεις οξυγόνου (filamentary switching), είτε με τη κατανομή των κενών θέσεων σε μία 

διεπιφάνεια που μπορεί να ελέγχει την αγωγιμότητα της MIM διάταξης [39] [40]. Όπως 

είναι φανερό, οι διατάξεις δεν παρουσιάζουν κάποια ουσιαστική εξάρτηση από τις 

διαστάσεις του κελιού μνήμης. Μπορεί, επομένως, κανείς να μιλήσει για εντοπισμένη ροή 

Εικόνα 4.15: Εξάρτηση των HRS και LRS από το εμβαδόν επαφής. 
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ρεύματος και άμεση συσχέτιση του φαινομένου με την ύπαρξη CFs εντός του 

διηλεκτρικού. 

 

 

4.4 Μελέτη παραθύρου μνήμης με χρήση τετραγωνικών παλμών 
 

 Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί η δυναμική λειτουργία των νανοδιατάξεων μνήμης. 

Για το λόγο αυτό, ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός συνεχίστηκε και με την αποστολή 

τετραγωνικών παλμών με στόχο την καταγραφή του φαινομένου εναλλαγής κατά την 

παλμική λειτουργία. 

 Αφού έγινε ένας χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς του κάθε δείγματος σε παλμούς 

διαφορετικού πλάτους και ύψους, επιλέχθηκε ο κατάλληλος παλμός για κάθε δείγμα. Το 

πλάτος που επιλέχθηκε για όλα τα δείγματα ήταν 100 ns. Υπήρχαν ενδείξεις λειτουργίας 

ακόμα και για παλμούς 20 ns (δείγματα 1 και 3), φαινόμενο που, όμως, δεν ήταν 

επαναλαμβανόμενο σε αρκετές επαφές. Οι παλμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διαδικασία SET ήταν θετικοί +7, +6, +5, +6V για τα δείγματα R, 1, 2 και 3, αντίστοιχα. 

Για τη διαδικασία RESET οι παλμοί ήταν -7, -1, -5 και -6V για τα R, 1, 2 και 3, αντίστοιχα. 

Ο παλμός -1V για το δείγμα 1 φάνηκε αρκετός για να εκκινήσει η διαδικασία ρήξης του 

CF. Φαίνεται πως παρά την μικρή τάση το πεδίο που επάγεται γύρω από τους 

νανοκρυστάλλους είναι αρκετό (~3×107 V/m) για να σπάσει το αγώγιμο μονοπάτι στη 

μέση του, όπου είναι και το πιο λεπτό του σημείο [32]. Το ύψος του παλμού ανάγνωσης 

ήταν τα 0.5V, όπως  ορίζεται εξαρχής από το πρόγραμμα του Keithley 4200. Όσο πιο 

μικρός ο παλμός ανάγνωσης, τόσο καλύτερα, ώστε να μην υπάρχει αύξηση του ρυθμού 

γένεσης νέων οπών και συνεχής μετανάστευση ιόντων προς το TE. Αυτό θα μπορούσε να 

μεταβάλλει τις καταστάσεις αντίστασης με την πάροδο του χρόνου. Στις παρακάτω εικόνες 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής παλμών πλάτους 100 ns για τις 

διαδικασίες SET και RESET, αντίστοιχα. Κάθε SET/RESET παλμός ακολουθείται από 

τον παλμό ανάγνωσης για να ληφθεί η τιμή της αντίστασης. Οι παλμοί εφαρμόστηκαν σε 
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πολλά διαφορετικά κελιά μνήμης, αλλά και στο ίδιο κελί πολλές φορές. Να σημειωθεί πως 

δεν εφαρμόστηκε κανένα ρεύμα συμμόρφωσης. Εν γένει, οι δύο καταστάσεις θα πρέπει να 

διαχωρίζονται με σαφήνεια και σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, δεν είναι δυνατός ο 

σωστός προγραμματισμός του στοιχείου μνήμης. Προβληματίζει, λοιπόν, το γεγονός ότι 

το δείγμα αναφοράς R εμφανίζει αλληλοεπικάλυψη τιμών αντίστασης μεταξύ των δύο 

καταστάσεων. Η κατάσταση βελτιώνεται για τα δείγματα με νανοκρυστάλλους όσον αφορά 

το φαινόμενο αλληλοεπικάλυψης. Το δείγμα 1, όπως και το δείγμα 3, παρουσιάζει πολύ 

καλούς συντελεστές διακύμανσης και, συνεπώς, εξαιρετική ομοιομορφία. Το παράθυρο 

μνήμης κυμαίνεται μεταξύ 10 και 102. Το δείγμα 2 παρουσίασε πολύ μικρό παράθυρο σε 

συνέχεια και των αποτελεσμάτων των DC μετρήσεων. Αξίζει και πάλι να γίνει αναφορά 

στην πολύ μικρή κατανάλωση που παρουσιάζει το δείγμα 1. Η απαιτούμενη ισχύς 

προγραμματισμού κυμαίνεται στην τάξη των nW και μαζί με τον μικρό (-1V) απαιτούμενο 

παλμό RESET κρίνεται ιδανικό για ολοκλήρωση υψηλής πυκνότητας [7]. Τα ίδια 

αποτελέσματα λήφθηκαν και κατά την αποστολή πολλών ίδιων παλμών στο ίδιο κελί 

μνήμης. Το δείγμα R παρουσίασε και πάλι φαινόμενα αλληλοεπικάλυψης, ενώ τα υπόλοιπα 

δείγματα εμφάνισαν βελτιωμένα παράθυρα μνήμης. Η πολύ καλή ομοιομορφία των εν 

Εικόνα 4.16: Γράφημα κατανομής πιθανοτήτων ύστερα από παλμική 

καταπόνηση σε διαφορετικά κελιά μνήμης. 
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λόγω διατάξεων γίνεται εύκολα αντιληπτή από τις μικρές τιμές συντελεστή απόκλισης που 

Εικόνα 4.18: Μέτρηση αντοχής των δειγμάτων σε ακολουθία παλμών. 

Εικόνα 4.17: Γράφημα κατανομής πιθανοτήτων ύστερα από παλμική καταπόνηση 

στο ίδιο κελί μνήμης. 
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παρουσίασαν. 

Όσον αφορά το κατά πόσο αντέχουν (endurance) σε ακολουθίες παλμών, όλα τα 

δείγματα, πλην του 2, παρουσιάζουν αμελητέα πτώση της απόδοσης με την εφαρμογή μιας 

ακολουθίας 106 SET/RESET παλμών (Εικόνα 4.18). Παρουσιάζονται  διακυμάνσεις, 

αλλά εν τέλει το παράθυρο μνήμης παραμένει μεταξύ 10 και 102. Το δείγμα 2 μετά από 

τον ίδιο αριθμό παλμών εμφανίζει εκμηδένιση της υστέρησης μετά από 102 παλμούς, εν 

τέλει όμως, φαίνεται να σταθεροποιείται σε RR~5. Πάλι δεν εφαρμόστηκε  ICC. 

 Επίσης, έγιναν μετρήσεις διατήρησης του φορτίου (charge retention), όπου και 

πάλι γίνεται φανερή η βελτιωμένη συμπεριφορά των δειγμάτων 1 και 3 έναντι του R 

(Εικόνα 4.19). Το R φαίνεται να χάνει το αρχικό του παράθυρο μετά από 104 sec. Τα 

δείγματα 1 και 3 εμφάνισαν μικρές αυξομειώσεις των τιμών της αντίστασης των δύο 

καταστάσεων. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί ένδειξη του λεγόμενου διλήμματος 

τάσης – χρόνου (voltage – time dilemma) που περιγράφει την γένεση παγίδων εντός 

περιοχής που το CF έχει υποστεί ρήξη. Οι παγίδες αυτές συλλαμβάνουν και 

απελευθερώνουν τα ηλεκτρόνια κοντά στον αγώγιμο δρόμο [41]. Ακόμα κι έτσι, 

διατηρείται ένας λόγος εναλλαγής μεγαλύτερος του 20 στα 105 sec, που είναι αρκετός για 

το διαχωρισμό μεταξύ των καταστάσεων. Τέλος, το δείγμα 2 παρουσιάζει αντιστροφή των 

δύο καταστάσεων μετά τα 104 sec. Η συμπεριφορά αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, μπορεί 

να προκαλέσει αλλοίωση της πληροφορίας και σφάλματα στη μνήμη [42]. 
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4.5 Μηχανισμοί αγωγιμότητας 
 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του fitting της 

κατάστασης HRS σύμφωνα με την εκπομπή Poole – Frenkel, όπως αυτή δόθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Στην Εικόνα 4.21 φαίνεται το ωμικό fit της κατάστασης LRS, 

όπου παρατηρείται η κυριαρχία της ωμικής συμπεριφοράς της αγωγιμότητας. Η ωμική 

συμπεριφορά υποδηλώνει το σχηματισμό αγώγιμων δρόμων που μεταβάλλουν την 

αγωγιμότητα της διάταξης. Η αναπαράσταση έχει γίνει σε λογαριθμική κλίμακα για να 

είναι απόλυτα εμφανής τυχόν αποκλίσεις από την ωμική συμπεριφορά. Η απόκλιση σε 

υψηλές τάσεις οφείλεται στα φαινόμενα αυτό-συμμόρφωσης του ρεύματος των διατάξεων 

λόγω της παρουσίας του Ti στο TE. Το στρώμα αυτό, όπως προαναφέρθηκε, δρα ως ένα 

ρεζερβουάρ ιόντων οξυγόνου και φαίνεται να περιορίζει περαιτέρω συσσώρευση ιόντων με 

αποτέλεσμα τον κορεσμό του ρεύματος και την αδυναμία περαιτέρω ανάπτυξης των CFs. 

Στην αντίπερα όχθη, στην κατάσταση HRS, δεν παρατηρείται κάποια δυναμική εξάρτηση 

από την εφαρμοζόμενη τάση, αποκλείοντας έτσι την αγωγιμότητα περιοριζόμενη από 

Εικόνα 4.19: Μέτρηση διατήρησης φορτίου των δειγμάτων. 
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φορτία χώρου (Space Charge Limited Current – SCLC ∝V2) βάσει του νόμου του Child 

(𝐽 =
9

8
𝜇𝜀

𝑉2

𝑑3
) [43].  

Το μοντέλο Poole – Frenkel φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στα δείγματα R, 1 και 

3, με εξαίρεση την περιοχή χαμηλών τάσεων. Αυτό λογικά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν αρκετά ηλεκτρόνια στις παγίδες ώστε να γίνει η εκπομπή, όπως ακριβώς 

απαιτείται στην εκπομπή Poole – Frenkel, μιας και το οξείδιο μνήμης έχει πολύ 

μεγαλύτερη πυκνότητα ατελειών συγκριτικά με άλλα διηλεκτρικά. Όσο αυξάνεται η τάση 

έχουμε περισσότερα ηλεκτρόνια και αυτή η ασυμφωνία διορθώνεται. Για το λόγο αυτό, 

έχει προταθεί ένας πιο περίπλοκος μηχανισμός αγωγιμότητας, το λεγόμενο «trap-assisted 

tunneling» κομμάτι του οποίου είναι και ο μηχανισμός P-F [44]. 

 

Εικόνα 4.20: Fitting του μηχανισμού Poole-Frenkel στην κατάσταση HRS. 

των δειγμάτων R, 1 και 3. 
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Τέλος, όσον αφορά το δείγμα 2, αυτό φαίνεται πως ακολουθεί πλήρως το ωμικό 

μοντέλο, όπως φαίνεται και παρακάτω. Η ύπαρξη νανοκρυστάλλων στη διεπιφάνεια 

Au/TiO2-x ενισχύει τόσο πολύ το πεδίο και, συνάμα, αυξάνει τόσο πολύ το ρυθμό γένεσης 

κενών θέσεων στο, σχεδόν μεταλλικό, κάτω στρώμα οξειδίου που δικαιολογεί τα υψηλά 

ρεύματα και την ωμική συμπεριφορά, ακόμα και σε μικρές τάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.21: Ohmic fitting σε log-log κλίμακα των πειραματικών δεδομένων της 

LRS κατάστασης των δειγμάτων R, 1 και 3. 
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Εικόνα 4.22: Ohmic fitting της συμπεριφοράς του δείγματος 2. 



Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) – 
εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 

 

 

 82 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
 

[1]  K. Kamiya, M. Y. Yang, B. Magyari-Köpe, M. Niwa, Y. Nishi και K. Shiraishi, 

«Vacancy Cohesion-Isolation Phase Transition Upon Charge Injection and 

Removal in Binary Oxide-Based RRAM Filamentary-Type Switching,» IEEE 

Transactions on Electron Devices, τόμ. 60, αρ. 10, 2013.  

[2]  S. Larentis, F. Nardi, S. Balatti, D. C. Gilmer και D. Ielmini, «Resistive Switching 

by Voltage-Driven Ion Migration in Bipolar RRAM—Part II: Modeling,» IEEE 

Transactions on Electron Devices, τόμ. 59, αρ. 9, 2012.  

[3]  M. Uenuma, B. Zheng, K. Kawano, M. Horita, Y. Ishikawa, I. Yamashita και Y. 

Uraoka, «Guided filament formation in NiO-resistive random access memory by 

embedding gold nanoparticles,» Applied Physics Letters, τόμ. 100, αρ. 8, 2012.  

[4]  M. J. Yun, H.-D. Kim, S. M. Hong, J. H. Park, D. S. Jeon και T. G. Kim, «Effect 

of embedded metal nanocrystals, on the resistive switching characteristics in NiN-

based resistive random access memory cells,» Journal of Applied Physics, τόμ. 115, 

αρ. 9, 2014.  

[5]  B. J. Choi, A. C. Torrezan, K. J. Norris, F. Miao, J. P. Strachan, M.-X. Zhang, D. 

A. A. Ohlberg, N. P. Kobayashi, J. J. Yang και R. S. Williams, «Electrical 

Performance and Scalability of Pt Dispersed SiO2 Nanometallic Resistance 

Switch,» Nano Letters, τόμ. 13, αρ. 7, pp. 3213-3217, 2013.  

[6]  P. Bousoulas, S. D. J. Giannopoulos και D. Tsoukalas, «Improving the resistive 

switching uniformity of forming-free TiO2-x based devices by embedded Pt 

nanocrystals,» σε European Solid-State Device Research Conference, 2015.  

[7]  M. Tsigkourakos, P. Bousoulas, V. Aslanidis, E. Skotadis και D. Tsoukalas, «Ultra-

Low Power Multilevel Switching with Enhanced Uniformity in Forming Free 

TiO2−x-Based RRAM with Embedded Pt Nanocrystals,» Physica Status Solidi (A) 

Applications and Materials Science, τόμ. 214, αρ. 12, 2017.  

[8]  W. Chang, K. J. Cheng, J. M. Tsai, H. J. Chen, F. Chen, M. J. Tsai και T. B. Wu, 

«Improvement of resistive switching characteristics in TiO2 thin films with 

embedded Pt nanocrystals,» Applied Physics Letters, τόμ. 95, αρ. 4, 2009.  



Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) – 
εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 

 

 

 83 

[9]  J. H. Yoon, J. H. Han, J. S. Jung, W. Jeon, G. H. Kim, S. J. Song, J. Y. Seok, K. J. 

Yoon, M. H. Lee και C. S. Hwang, «Highly Improved Uniformity in the Resistive 

Switching Parameters of TiO2 Thin Films by Inserting Ru Nanodots,» Advanced 

Materials, τόμ. 25, αρ. 14, pp. 1987-1992, 2013.  

[10]  D. Panda, A. Dhar και S. K. Ray, «Nonvolatile Memristive Switching 

Characteristics of TiO2 Films Embedded With Nickel Nanocrystals,» IEEE 

Transactions on Nanotechnology, τόμ. 11, αρ. 1, pp. 51-55, 2012.  

[11]  K. M. Kim, S. R. Lee, S. Kim, M. Chang και C. S. Hwang, «Self-Limited Switching 

in Ta2O5/TaOx Memristors Exhibiting Uniform Multilevel Changes in 

Resistance,» Advanced Functional Materials, τόμ. 25, αρ. 10, pp. 1527-1534, 2015.  

[12]  P. Bousoulas, P. Asenov, I. Karageorgiou, D. Sakellaropoulos, S. Stathopoulos και 

D. Tsoukalas, «Engineering amorphous-crystalline interfaces in 

TiO2−x/TiO2−y-based bilayer structures for enhanced resistive switching and 

synaptic properties,» Journal of Applied Physics, τόμ. 120, αρ. 15, p. 154501, 2016.  

[13]  Y. H. Do, J. S. Kwak, Y. C. Bae, K. Jung, H. Im και J. P. Hong, «Hysteretic bipolar 

resistive switching characteristics in TiO2/TiO2−x multilayer homojunctions,» 

Applied Physics Letters, τόμ. 95, αρ. 9, p. 093507, 2009.  

[14]  K. W., «Formation of large metal clusters by surface nucleation,» Journal of Applied 

Physics, τόμ. 62, αρ. 3, p. 841, 1987.  

[15]  B. A. και I. Kolev, «Detailed Numerical Investigation of a DC Sputter Magnetron,» 

IEEE Transactions on Plasma Science, τόμ. 64, αρ. 3, pp. 886 - 894, 2006.  

[16]  P. Bousoulas, I. Michelakaki και D. Tsoukalas, «Influence of oxygen content of 

room temperature TiO2−x deposited films for enhanced resistive switching 

memory performance,» Journal of Applied Physics, τόμ. 115, αρ. 3, p. 034516, 2014.  

[17]  P. Zeeman και S. Takabayashi, «Effect of total and oxygen partial pressures on 

structure of photocatalytic TiO2 films sputtered on unheated substrate,» Surface 

and Coatings Technology, τόμ. 153, αρ. 1, pp. 93-99, 2002.  



Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) – 
εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 

 

 

 84 

[18]  E. Cho, S. Han, H.-S. Ahn, K.-R. Lee, Kim, S. K. και C. S. Hwang, «First-Principles 

Study of Point Defects in Rutile TiO2-x,» Physical Review B, τόμ. 73, p. 193202, 

2006.  

[19]  B. Gao, J. Kang, L. Liu, X. Liu και B. Yu, «A physical model for bipolar oxide-

based resistive switching memory based on ion-transport-recombination effect,» 

Applied Physics Letters, τόμ. 98, p. 232108, 2011.  

[20]  B. Gao, H. Zhang, B. Chen, L. Liu, X. Liu, R. Han, J. Kang, Z. Fang, H. Yu, B. 

Yu και D.-L. Kwong, «Modeling of Retention Failure Behavior in Bipolar Oxide-

Based Resistive Switching Memory,» IEEE Electron Device Letters, τόμ. 32, αρ. 3, 

pp. 276 - 278, 2011.  

[21]  S.-G. Park, B. Magyari-Köpe και Y. Nishi, «Electronic correlation effects in 

reduced rutile TiO2 within the LDA+U method,» Phys. Rev. B, τόμ. 82, 2010.  

[22]  N. F. Mott και R. W. Gurney, Electronic Processes in Ionic Crystals, Clarendon 

Press, 1948.  

[23]  O. Banakh, P. Schmid, R. Sanjinés και F. Lévy, «Electrical and optical properties 

of TiOx thin films deposited by reactive magnetron sputtering,» Surface and Coatings 

Technology, Τόμ. %1 από %2151-152, pp. 272-275, 2002.  

[24]  S.-C. Qin, R.-X. Dong και X.-L. Yan, «Memristive behavior of Al2O3 film with 

bottom electrode surface modified by Ag nanoparticles,» Applied Physics A, τόμ. 

118, αρ. 2, p. 605–612, 2015.  

[25]  Y. Chen, H. Y. Lee, P. S. Chen, P. Y. Gu, C. W. Chen, W. P. Lin, W. H. Liu, Y. 

Y. Hsu, S. S. Sheu και P. C. Chiang, «Highly scalable hafnium oxide memory with 

improvements of resistive distribution and read disturb immunity,» σε IEEE 

International Electron Devices Meeting (IEDM), 2009.  

[26]  H. Ma, J. Feng, T. Gao και X. Zhu, «A vacancy-modulated self-selective resistive 

switching memory with pronounced nonlinear behavior,» Applied Physics A, τόμ. 

123:730, 2017.  



Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) – 
εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 

 

 

 85 

[27]  J.-J. Huang, Y.-M. Tseng, W.-C. Luo, C.-W. Hsu και T. H. Hou, «One selector-

one resistor (1S1R) crossbar array for high-density flexible memory applications,» 

σε IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2011.  

[28]  B. Xiao και S. Watanabe, «Oxygen vacancy effects on an amorphous-TaOx based 

resistance switch: a first principles study,» Nanoscale, τόμ. 6, pp. 10169-10178, 2014.  

[29]  G. Bersuker, D. Veksler, D. M. Nminibapiel, P. R. Shrestha, J. P. Campbell, J. T. 

Ryan, H. Baumgart, M. S. Mason και K. P. Cheung, «Toward reliable RRAM 

performance: macro- and micro-analysis of operation processes,» Journal of 

Computational Electronics, τόμ. 16, αρ. 4, pp. 1085-1094, 2017.  

[30]  Y. S. Chen, B. Chen, B. Gao, L. F. Liu, X. Y. Liu και J. F. Kang, «Well controlled 

multiple resistive switching states in the Al local doped HfO2 resistive random 

access memory device,» Journal of Applied Physics, τόμ. 113, αρ. 16, 2013.  

[31]  B. Gao, B. Chen, F. Zhang, L. Liu, X. Liu, J. Kang, H. Yu και B. Yu, «A Novel 

Defect-Engineering-Based Implementation for High-Performance Multilevel 

Data Storage in Resistive Switching Memory,» IEEE Transactions on Electron Devices, 

τόμ. 60, αρ. 4, pp. 1379 - 1383, 2013.  

[32]  C. Wang, H. Wu, B. Gao, T. Zhang, Y. Yang και H. Qian, «Conduction 

mechanisms, dynamics and stability in ReRAMs,» Microelectronic Engineering, Τόμ. 

%1 από %2187-188, pp. 121-133, 2017.  

[33]  J.-Y. Chen, C.-L. Hsin, C.-W. Huang, C.-H. Chiu, Y.-T. Huang, S.-J. Lin, W.-W. 

Wu και L.-J. Chen, «Dynamic Evolution of Conducting Nanofilament in Resistive 

Switching Memories,» Nano Letters, τόμ. 13, αρ. 8, pp. 3671-3677, 2013.  

[34]  S. Kim, S.-J. Kim, K. M. Kim, S. R. Lee, M. Chang, E. Cho, Y.-B. Kim, C. J. Kim, 

U. -I. Chung και I.-K. Yoo, «Physical electro-thermal model of resistive switching 

in bi-layered resistance-change memory,» Nature Scientific Reports, τόμ. 3, 2013.  

[35]  S. Yu, X. Guan και H.-S. P. Wong, «On the stochastic nature of resistive switching 

in metal oxide RRAM: Physical modeling, monte carlo simulation, and 

experimental characterization,» σε International Electron Devices Meeting (IEDM), 

2011.  



Κεφάλαιο 4: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων bilayers με νανοκρυστάλλους πλατίνας (Pt) – 
εξάρτηση επιδόσεων από τη θέση των νανοκρυστάλλων 

 

 

 86 

[36]  X. Guan, S. Yu και H.-S. P. Wong, «On the Switching Parameter Variation of 

Metal-Oxide RRAM—Part I: Physical Modeling and Simulation Methodology,» 

IEEE Transactions on Electron Devices, τόμ. 59, αρ. 4, pp. 1172-1182, 2012.  

[37]  S.-Y. Wang, C.-W. Huang, D.-Y. Lee, T.-Y. Tseng και T.-C. Chang, «Multilevel 

resistive switching in Ti/CuxO/Pt memory devices,» Journal of Applied Physics, τόμ. 

108, αρ. 11, 2010.  

[38]  R. Waser, R. Dittmann, G. Staikov και K. Szot, «Redox-Based Resistive Switching 

Memories – Nanoionic Mechanisms, Prospects, and Challenges,» Advanced 

Materials, τόμ. 21, αρ. 25-26, pp. 2632-2663, 2009.  

[39]  J. Jang, M. Picket, X. Li, D. A. Ohlberg, D. Stewart και S. Williams, «Memristive 

switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices,» Nature Nanotechnology, 

τόμ. 3, αρ. 7, pp. 429-433, 2008.  

[40]  G. Sassine, S. La Barbera, N. Najjari, M. Minvielle, C. Dubourdieu και F. Alibart, 

«Interfacial versus filamentary resistive switching in TiO 2 and HfO 2 devices,» 

Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, 

Processing, Measurement, and Phenomena, τόμ. 34, αρ. 1, p. 012202, 2016.  

[41]  D. Ielmini, F. Nardi, C. Cagli και A. L. Lacaita, «Size-Dependent Retention Time 

in NiO-Based Resistive-Switching Memories,» IEEE Electron Device Letters, τόμ. 

31, αρ. 4, pp. 353 - 355, 2010.  

[42]  D. Ielmini, «Resistive switching memories based on metal oxides: mechanisms, 

reliability and scaling,» Semiconductor Science and Technology, τόμ. 31, αρ. 6, 2016.  

[43]  F.-C. Chiu, «A Review on Conduction Mechanisms in Dielectric Films,» Advances 

in Materials Science and Engineering, τόμ. 2014, 2014.  

[44]  S. Yu, X. Guan και H.-S. P. Wong, «Conduction mechanism of TiN–HfOx–Pt 

resistive switching memory: a trap-assisted-tunneling model,» Applied Physics 

Letters, τόμ. 99, αρ. 6, 2011.  

 

 

 



Κεφάλαιο 5: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων με Al2O3 – ρύθμιση επιδόσεων με την εισαγωγή 
TiO2-x 

 

 

 87 

Κεφάλαιο 5: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων με Al2O3 – ρύθμιση επιδόσεων 

με την εισαγωγή TiO2-x 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

 Έχουν ερευνηθεί διάφορα υλικά, όπως οξείδια μετάλλων και νιτρίδια [1], 

περοβσκίτες [2], πολυμερή [3] και χαλκογενίδια [4] ως ενεργά υλικά στις διατάξεις μνήμης 

ReRAM. Ωστόσο, τα οξείδια μετάλλων έχουν αποτελέσει το κύριο αντικείμενο 

διερεύνησης του φαινομένου εναλλαγής τα τελευταία χρόνια. Διάφορα οξείδια μετάλλων, 

όπως HfOx, AlOx, NiOx, TaOx, TiOx και ZnO, έχουν διερευνηθεί εκτενώς προκειμένου 

να ληφθούν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά ReRAM [5][6][7][8][9]. Μεταξύ των διαφόρων 

αυτών οξειδίων μετάλλων οι συσκευές ReRAΜ που βασίζονται σε AlOx έχουν δείξει, 

επίσης, ελπιδοφόρα χαρακτηριστικά εναλλαγής αντίστασης λόγω των ιδιοτήτων τους, όπως 

η υψηλή διηλεκτρική σταθερά, το χαμηλό ρεύμα διαρροής, η υψηλή τάση διάρρηξης 

(breakdown voltage) και θερμική σταθερότητα [9][10][11]. Επιπροσθέτως, 

χρησιμοποιείται σε MOSFET ως στρώμα οξειδίου, αλλά και ως φράγμα σήραγγας σε 

CMOS διατάξεις, καθώς MIM διόδους [12]. 

 Μια από τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές εναπόθεσης αλουμίνας είναι η εναπόθεση 

ατομικού στρώματος (ALD), που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Με την ALD 

αναπτύσσονται στρώματα οξειδίων εξαιρετικά ομοιόμορφου πάχους και στοιχειομετρικά  

ελεγχόμενα. Στην ALD η θερμοκρασία εναπόθεσης είναι μία από τις βασικές 

παραμέτρους ελέγχου  των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών του οξειδίου. Παρά ταύτα 

υπάρχουν λίγες αναφορές σχετικά με το βαθμό που επηρεάζει η θερμοκρασία εναπόθεσης 

την απόδοση των διατάξεων ReRAM [13][14]. Οι διατάξεις που αναπτύχθηκαν 

χρησιμοποιώντας την τεχνική ALD εμπεριέχουν άμορφο στρώμα αλουμίνας (Al2O3) 

στους 300°C. Η θερμοκρασία αυτή επιλέχθηκε για την ανάπτυξη καλής ποιότητας 

οξειδίου. Εξετάσθηκαν δύο είδη δειγμάτων: ένα δείγμα μόνο με Al2O3 και άλλο ένα με 

ένα στρώμα TiO2-x κάτω από την αλουμίνα που παίζει το ρόλο μιας σειριακής αντίστασης, 

αλλά και προσφέρει πληθώρα κενών θέσεων οξυγόνου, που είναι και ο κύριος υπεύθυνος 

του φαινομένου εναλλαγής. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, το εν λόγω 

στρώμα TiOx είναι και αυτό σε άμορφη (σχεδόν μεταλλική) κατάσταση. Η χρήση του 

κρίθηκε απαραίτητη για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτελεί λύση στο πρόβλημα υψηλών 

ρευμάτων εναλλαγής που έχει παρουσιάσει το Al2O3 (~mA) [15]. 
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 Η διαδικασία παρασκευής των δειγμάτων παρουσιάστηκε λεπτομερώς στο 

Κεφάλαιο 3. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας (Πίνακας 5.1) όπου φαίνονται οι 

διαφορές κάθε δείγματος όσον αφορά τα εναποτεθέντα υμένια. 

 

Sample 
Code 

TiO2-x  
(nm) 

Al2O3 
(nm) 

TiO2-x 
deposition 
ambient 

Al2O3 
deposition 

temperature 
(°C) 

TiO2-x 
deposition 

temperature  
 

Sample A1 - 22.5 - 300 RT 
Sample A2 22.5 22.5 Ar:O2  (10:1.5)    300 RT 

Πίνακας 5.1: Λεπτομέρειες παρασκευής δειγμάτων. 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 5.1: Διατομή διάταξης RRAM με Al2O3 (αριστερά) και bilayer TiO2-x/Al2O3 (δεξιά). 
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5.2 Μετρήσεις συνεχούς ρεύματος DC 
  

 Το παράθυρο μνήμης και γενικότερη η απόδοση των νανοδιατάξεων μνήμης 

εξετάστηκε αρχικά με κυκλικές σαρώσεις τάσης (voltage sweep loops). Η μετάβαση από 

την HRS στην LRS επετεύχθη εφαρμόζοντας θετική τάση στο πάνω ηλεκτρόδιο για τη 

διαδικασία SET και αρνητική τάση για τη διαδικασία RESET. Για την εμφάνιση του 

φαινομένου εναλλαγής εφαρμόστηκε μια υψηλή αρχική τάση, ώστε να συμβεί ήπια 

κατάρρευση (soft breakdown) στο άμορφο Al2O3 και να σχηματιστούν κάποια πρώιμα 

αγώγιμα μονοπάτια. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη μόνο στο δείγμα Α1. Για την 

αποφυγή της πλήρης διηλεκτρικής ρήξης (hard dielectric breakdown) του οξειδίου 

εφαρμόστηκε ένα ρεύμα συμμόρφωσης (Icc=10-4 A) κατά τη διάρκεια του electroforming. 

Το δείγμα Α2 λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης σε VO
+2 στο TiO2-x κάτω στρώμα 

φαίνεται πως αμβλύνει την ανάγκη electroforming σε συνδυασμό πάντα με την ύπαρξη του 

Ti στο TE και την ικανότητά του να δρα ως δεξαμενή οξυγόνου εξασφαλίζοντας το 

Εικόνα 5.2: Διαδικασία electroforming δείγματος Α1. 
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σχηματισμό των CF [16]. Οι διατάξεις εμφάνισαν διπολική (bipolar) συμπεριφορά 

εναλλαγής αντίστασης. 

 Η σάρωση των δειγμάτων ξεκίνησε από το 1V και σταμάτησε στα 3V για το δείγμα 

Α1, ενώ το δείγμα Α2 επέδειξε αντοχή σε ακόμα υψηλότερες τάσεις, μιας και πρόκειται 

για δομή bilayer. Η τάση ανάγνωσης ήταν 0.2 V και για τα δύο δείγματα. Κατά τον 

χαρακτηρισμό των δειγμάτων δοκιμάστηκαν διάφορα Icc, αλλά εν τέλει επιλέχτηκαν τα    

10-2 A. Το ρεύμα αυτό ήταν αρκετά μεγάλο, όμως για μικρότερα ρεύματα συμμόρφωσης 

ο βρόγχος υστέρησης ήταν πολύ μικρός. Σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις έφταναν το 

ρεύμα αυτό, αλλά επανέρχονταν κανονικά στη συνήθη τους λειτουργία. Το γεγονός ότι 

απαιτείται η χρήση Ιcc εισάγει ακόμα μια παράμετρο ελέγχου που πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

κατά την ολοκλήρωση των διατάξεων, πράγμα που κάνει ακόμα πιο πολύπλοκη την 

υλοποίηση. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, το παράθυρο μνήμης αυξάνεται και 

για τα δύο δείγματα με αύξηση της τάσης. Μεγιστοποιείται, δε, περί τα 3V. Περαιτέρω 

αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης, στο δείγμα Α2, δεν επέδειξε αύξηση του λόγου 

εναλλαγής, του πηλίκου δηλαδή RHRS/RLRS (Resistance Ratio – RR). Μια χαρακτηριστική 

σύγκριση των ρευμάτων που παρουσιάζουν τα δύο δείγματα παρουσιάζεται στην παρακάτω 

εικόνα για σάρωση 3V. Το RR είναι περίπου 5 για το Α1, ενώ για το Α2 περίπου 90-100. 

Εικόνα 5.3: Χαρακτηριστικές I-V του δείγματος Α1 (αριστερά) και Α2 (δεξιά) για διάφορες τάσεις 

σάρωσης. Τα βέλη 1, 2, 3 και 4 υποδεικνύουν την κατεύθυνση σάρωσης. 
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Είναι ξεκάθαρη η μείωση των ρευμάτων λειτουργίας στο δείγμα Α2 που αποτελεί δομή 

bilayer. Η χρήση του υποστοιχειομετρικού TiO2-x παίζει το ρόλο αντίστασης που 

συμβάλλει εμφανώς στη μείωση της κατανάλωσης. 

 Η μέτρηση πολλών κελιών μνήμης ανά δείγμα (spatial) κατέστησε δυνατή την 

εξαγωγή της αθροιστικής πιθανότητας της αντίστασης κάθε δείγματος (cumulative 

probabilities). Ο συντελεστής διακύμανσης (σ/μ) αποτελεί το λόγο της τυπικής απόκλισης 

προς τη μέση τιμή της εκάστοτε κατάστασης αντίστασης (HRS/LRS). Ιδανικά, θα θέλαμε 

διακύμανση μικρότερη της μονάδας [17], αλλά όπως θα φανεί και παρακάτω κάτι τέτοιο 

δεν είναι πάντα δυνατό. Η μη-ύπαρξη grain boundaries στα άμορφα Al2O3 και TiO2-x 

μπορεί να αποτελεί παράγοντα ανομοιομορφίας των αποτελεσμάτων [18]. Η άμορφη 

διευθέτησή τους δε δημιουργεί προτιμητέα κανάλια για τη μετακίνηση των κενών θέσεων 

οξυγόνου του κάτω οξειδίου, που λειτουργεί ως δεξαμενή VO
+2. Οι μετρήσεις έχουν γίνει 

για 3V τάση σάρωσης. Ενώ το Al2O3 από μόνο του έχει καλύτερη στατιστική, η εισαγωγή 

του TiOx δυσχεραίνει την κατάσταση. Εντούτοις, με την είσοδο του TiOx στη διάταξη 

Εικόνα 5.4: Σύγκριση επίδοσης των δύο δειγμάτων για σάρωση 3V. 



Κεφάλαιο 5: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων με Al2O3 – ρύθμιση επιδόσεων με την εισαγωγή 
TiO2-x 

 

 

 92 

αυξάνεται το παράθυρο μνήμης. Και για τα δύο δείγματα παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη 

των καταστάσεων HRS και LRS που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποθηκευμένης 

πληροφορίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα για το RR, ακόμα 

κι αν δεν είναι το ιδανικό. Αν μετρηθεί ο λόγος των δύο αντιστάσεων σε πιθανότητα 50% 

γίνεται αντιληπτό ότι το RR είναι περίπου 5 για το δείγμα Α1, ενώ για το Α2 είναι 

μεγαλύτερο του 102 [19]. Έχει γίνει, επίσης, υπολογισμός κατανομών για διαφορετικές 

τάσεις ανά δείγμα. Συγκεκριμένα, για τάσεις σάρωσης 2, 2.5 και 3V για διαφορετικά πάλι 

κελιά τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω. Όπως φαίνεται, ενώ για μικρότερες τάσεις 

εμφανίστηκε κάπως καλύτερη ομοιομορφία, το παράθυρο μνήμης είναι αισθητά στενότερο 

(Εικόνα 5.6). 

 Εν συνεχεία, ο χαρακτηρισμός προχώρησε με τη συνεχή DC καταπόνηση των 

δειγμάτων στο ίδιο κελί μνήμης. Η τάση σάρωσης που επιλέχτηκε για τη διαδικασία αυτή 

ήταν τα 3V, αφού ήταν αυτή στην οποία οι διατάξεις επέδειξαν την καλύτερη συμπεριφορά. 

Ενώ στην περίπτωση του δείγματος Α2 εμφανίστηκε ένα αρκετά καλό παράθυρο μνήμης 

Εικόνα 5.5: Κατανομές πιθανότητας αντίστασης των δύο δειγμάτων για σάρωση με 3V σε 

διαφορετικά κελιά μνήμης. 
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και γενικά πολύ καλή ομοιομορφία όσον αφορά τις τιμές της αντίστασης, το δείγμα Α1 

δεν είχε καλή συμπεριφορά. Εμφάνισε συνεχείς αυξομειώσεις στο μετρούμενο ρεύμα. Έχει 

υπολογιστεί ότι η απαιτούμενη ελεύθερη ενέργεια Gibbs του TiO2 και του Al2O3 είναι         

-899.1 και -1582.3 kJ/mol, αντίστοιχα [20]. Το ΔG υποδηλώνει ότι η γένεση VO είναι 

πολύ πιο δύσκολη στο Al2O3 σε σχέση με το TiOx. Το CF που δημιουργείται είναι πολύ 

πιο πλούσιο σε VO στη μεριά του TiOx, η πυκνότητα κενών θέσεων οξυγόνου δηλαδή είναι 

πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο σταθερό. Ως συνέπεια αυτού, η ρήξη 

του CF είναι πολύ πιο εύκολο να επέλθει εντός της αλουμίνας. Επιπροσθέτως, το φαινόμενο 

συλλογής ιόντων οξυγόνου από το Ti TE δεν είναι ιδιαίτερα προτιμητέο στη διεπιφάνεια 

Ti/Al2O3. Συνεπώς, η ανεπάρκεια εύκολα μετακινούμενων O-2 έχει ως αποτέλεσμα τη 

Εικόνα 5.6: Κατανομές πιθανότητας από μέτρηση διαφορετικών κελιών ανά δείγμα για 

διάφορες τάσεις σάρωσης. 
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συσσώρευση μεγάλου αριθμού VO
+2 που, τελικά, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του 

Εικόνα 5.7: Συνεχής DC καταπόνηση του ίδιου κελιού μνήμης για τάση 3V. 

Εικόνα 5.8: Κατανομές πιθανότητας κατά την συνεχή καταπόνηση στο ίδιο κελί 

μνήμης. 
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κελιού μνήμης [19].  

 Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι και εδώ μετρήθηκε η εξάρτηση της 

αντίστασης των δύο καταστάσεων από την επιφάνεια του κελιού μνήμης. Οι τιμές της 

αντίστασης παρέμειναν εν γένει αμετάβλητες. Αυτό υποδεικνύει ύπαρξη ισχυρών CF που 

είναι υπεύθυνα για την εναλλαγή μεταξύ των δύο καταστάσεων αντίστασης. Οι κενές θέσεις 

συντάσσονται σε νήματα και συμβάλλουν στην αλλαγή της αγωγιμότητας του υλικού [21]. 

 

5.3 Μελέτη παραθύρου μνήμης με χρήση τετραγωνικών παλμών 
 

 Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι πολύ σημαντικό να 

εξεταστεί η δυναμική λειτουργία των νανοδιατάξεων. Έτσι, είναι απαραίτητος ηλεκτρικός 

χαρακτηρισμός με την εφαρμογή τετραγωνικών παλμών, ώστε να καταγραφεί το 

φαινόμενο εναλλαγής αντίστασης κατά την παλμική λειτουργία. 

Εικόνα 5.9: Εξάρτηση της αντίστασης από την επιφάνεια του TE. 



Κεφάλαιο 5: Χαρακτηρισμός νανοδιατάξεων με Al2O3 – ρύθμιση επιδόσεων με την εισαγωγή 
TiO2-x 

 

 

 96 

 Κατά τη μελέτη των παλμικών επιδόσεων των νανοδιατάξεων εστάλησαν παλμοί 

ύψους ±3V και πλάτους 100ns για τις διαδικασίες SET και RESET. Το ύψος του παλμού 

ανάγνωσης ήταν και εδώ 0.5V. Οι παλμοί εφαρμόστηκαν σε αρκετά διαφορετικά κελιά για 

την εξαγωγή μιας αντιπροσωπευτικής στατιστικής των αντιστάσεων των δύο καταστάσεων 

μνήμης, αλλά και στο ίδιο κελί για να φανεί πως ανταποκρίνεται σε συνεχή παλμική 

καταπόνηση. Όπως είναι φανερό από την Εικόνα 5.10 η ίδια κατάσταση που εμφανίστηκε 

και στις DC μετρήσεις εξακολουθεί να εμφανίζεται και εδώ. Η κατανομή πιθανοτήτων για 

καταπόνηση διαφορετικών κελιών παρουσιάζει την αλληλοεπικάλυψη των δύο 

καταστάσεων, που θα έπρεπε να είναι σαφώς διακριτές. Για πιθανότητα 50%, όμως, 

φαίνεται πως ο λόγος HRS/LRS είναι μικρότερος του 10 για το δείγμα Α1, όταν για το 

Α2 είναι περίπου 102. Ο συντελεστής διακύμανσης (σ/μ) είναι ελαφρά χειρότερος για το 

Α2 λόγω της εγγενούς ανομοιομορφίας που εισάγει το άμορφο TiO2-x. Φαίνεται, λοιπόν, 

και πάλι πως με την εισαγωγή οξειδίου του τιτανίου στη διάταξη υπάρχει μια μεγέθυνση 

του παραθύρου μνήμης. Αξίζει να αναφερθεί και πιθανή μείωση της κατανάλωσης μιας 

τέτοιας διάταξης, μιας και τα μετρούμενα ρεύματα είναι αισθητά μικρότερα στο δείγμα 

Α2. Παρόμοια αποτελέσματα εξήχθησαν και για ίδιο κελί. Οι Amborgio et al. έχουν δείξει 

ότι η άμορφη κατάσταση ενεργού υλικού ευθύνεται για τη διασπορά στις τιμές της 

Εικόνα 5.10: Γράφημα κατανομής πιθανοτήτων ύστερα από την παλμική 

καταπόνηση διαφορετικών κελιών μνήμης στα δείγματα. 
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ενέργειας ενεργοποίησης των VO (Ea) [22]. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τη 

διακύμανση των τιμών αντίστασης των διαδικασιών SET/RESET. 

 Εν συνεχεία εξετάστηκε η αντοχή των διατάξεων σε ακολουθίες παλμών ύψους ±3V 

και πλάτους 100ns. Το δείγμα Α1 παρόλο που στην αρχή εμφανίζει ένα καλό RR, στη 

συνέχεια παρουσιάζει αυξομειώσεις της αντίστασης και των δύο καταστάσεων (102 συρμοί) 

για να καταλήξει, εν τέλει, με τιμές αντίστασης αντίστοιχες της HRS μετά από 106 συρμούς 

παλμών. Η αστάθεια αυτή έγκειται στην άμορφη φύση του υλικού και στην 

γένεση/επανασύνδεση διαφορετικού αριθμού κενών/ιόντων κάθε φορά [23]. Επιπλέον, η 

δυσκολία σχηματισμού ενός σταθερού CF στο Al2O3 παίζει έναν ακόμα ρόλο στη 

διακύμανση αυτή. Το δείγμα Α2, από την άλλη, επέδειξε σταθερότητα και RR>60. 

 Τέλος, έγιναν μετρήσεις διατήρησης του αποθηκευμένου φορτίου (charge 

retention). Και στα δύο δείγματα εμφανίστηκε αύξηση των τιμών αντίστασης έπειτα από 

104 sec. Λόγω της συνεχούς επανασύνδεσης των οπών οξυγόνου με τα ιόντα γίνεται 

Εικόνα 5.11: Κατανομή πιθανοτήτων παλμικής λειτουργίας κατά την καταπόνηση του 

ίδιου κελιού μνήμης. 
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αντιληπτό πως σταδιακά το κενό μεταξύ CF και ΤΕ (CF gap) αυξάνεται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την σταδιακή μετατόπιση των τιμών της αντίστασης προς υψηλότερες τιμές. 

Με το πέρας 105 sec, οι καταστάσεις αντίστασης του δείγματος Α1 έχουν σχεδόν ταυτιστεί 

(RR~2) με συνέπεια την απώλεια της αποθηκευμένης πληροφορίας. Στο δείγμα Α2, παρά 

την αύξηση των τιμών HRS και LRS, το παράθυρο είναι μεγαλύτερο του 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.12: Μετρήσεις αντοχής δειγμάτων σε ακολουθίες παλμών. 
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5.4 Μηχανισμοί αγωγιμότητας 
 

 Έπειτα από εξέταση των μηχανισμών αγωγιμότητας μέσω fitting των 

χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης των δειγμάτων φαίνεται πως ο μηχανισμός που δίνει τη 

βέλτιστη προσαρμογή είναι η αγωγιμότητα περιοριζόμενη από φορτία χώρου (Space 

charge Limited Conduction – SCLC). Οι κενές θέσεις οξυγόνου λειτουργούν ως παγίδες 

ηλεκτρονίων που ενδέχεται να βοηθήσουν στη δημιουργία/ρήξη των καναλιών μεταφοράς 

των ηλεκτρονίων. O SCLC μηχανισμός υποδεικνύει ότι όσο η εφαρμοζόμενη τάση είναι 

μικρότερη μιας τάσης παρέκκλισης από τον νόμο Ohm (Vtr) βρισκόμαστε στη γραμμική 

περιοχή με μία κλίση κοντά στη μονάδα. Όσο η κλίση αυξάνεται, αλλά παραμένει μεταξύ 

1 και μικρότερη του 2, με την τάση να είναι ανάμεσα στις Vtr και VTFL (Traps-Filled Limit 

– TFL), θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα παγίδευση στο στρώμα της διεπιφάνειας Al2O3/Ti, 

και πιθανώς μετακίνηση ιόντων εντός του διηλεκτρικού. Όταν I∝V2 και η εφαρμοζόμενη 

Εικόνα 5.13: Μετρήσεις διατήρησης φορτίου. 
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τάση είναι μεγαλύτερη της τάσης κατωφλίου VTFL (~ 0.5V) η πυκνότητα ρεύματος 

ακολουθεί το νόμο του Child. Στην περιοχή αυτή η κλίση είναι κοντά στο 2. Εδώ οι 

παγίδες έχουν γεμίσει με ηλεκτρόνια και οι εγχεόμενοι φορείς είναι ελεύθεροι να κινηθούν 

εντός του διηλεκτρικού. Η περαιτέρω αύξηση της κλίσης υποδηλώνει ότι οι παγίδες που 

σχετίζονται με τις κενές θέσεις παραμένουν γεμάτες. Η έγχυση όλο και περισσότερων 

ελεύθερων ηλεκτρονίων ευθύνεται για την αύξηση του ρεύματος [24], [25]. 

 

 

  

Εικόνα 5.14: Fitting για την ανάδειξη του κυρίαρχου μηχανισμού αγωγιμότητας στο δείγμα Α1 

(αριστερά) και στο Α2 (δεξιά). 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 
  

 Η ενσωμάτωση νανοκρυστάλλων πλατίνας επέφερε σημαντική βελτίωση των 

παραμέτρων εναλλαγής στις δομές bilayer TiOx διαφορετικής συγκέντρωσης οξυγόνου 

κατά την εναπόθεση. Μάλιστα, ανάλογα με τη θέση των νανοκρυστάλλων φάνηκε πως είναι 

δυνατός ο περαιτέρω έλεγχος της διαδικασίας και η ρύθμιση των επιδόσεων. Η μεγάλη 

ενίσχυση της απόδοσης των νανοδιατάξεων προέρχεται από τον σχηματισμό διηθητικών 

δικτύων εντός του διηλεκτρικού, όπου και λαμβάνει χώρα το φαινόμενο εναλλαγής 

αντίστασης, σε συγκεκριμένες περιοχές κοντά στους νανοκρυστάλλους. Το πεδίο εκεί 

φάνηκε πως ενισχύεται τοπικά. Η εισαγωγή νανοκρυστάλλων Pt έχει επιφέρει αύξηση του 

παραθύρου μνήμης σε σχέση με το δείγμα αναφοράς, ενώ έχει βελτιώσει και την 

ομοιομορφία. Επίσης, ικανοποιητικά αποτελέσματα λήφθηκαν και κατά την εξέταση της 

δυναμικής λειτουργίας. Οι χαμηλότερες τιμές τάσεων λειτουργίας και ρευμάτων που 

δύναται να επιτευχθούν είναι πολύ σημαντικές για πιθανές εφαρμογές χαμηλής ισχύος. 

 Όσον αφορά τη θέση των νανοκρυστάλλων εντός του ενεργού bilayer, φάνηκε πως 

είναι δυνατή η ρύθμιση της κατανάλωσης. Ενδεικτικά, στο δείγμα 1 η κατανάλωση ισχύος 

είναι της τάξης των nW. Τα δείγματα εμφάνισαν αρκετά γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των 

δύο καταστάσεων (~nsec), ενώ στην πλειονότητά τους επέδειξαν ικανή διατήρηση φορτίου. 

Στην περίπτωση, όμως, του δείγματος 2 με τους NCs πάνω από το ΒΕ παρουσιάστηκε 

αύξηση των ρευμάτων και «ακύρωση» του ρόλου του κάτω στρώματος TiOx ως αντίσταση. 

Αυτό ήταν και το δείγμα με την χειρότερη απόδοση. Αξίζει να σημειωθεί πως σε κανένα 

δείγμα δεν υπήρχε ανάγκη για electroforming. 

 Εν συνεχεία, έγινε χρήση της τεχνικής ALD για την εναπόθεση πλήρως 

στοιχειομετρικού και άμορφου Al2O3. Πρόκειται για τεχνική απόλυτα συμβατή με τις 

διεργασίες CMOS ακόμα και στους 300°C. Ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η αλουμίνα ως 

ενεργό υλικό νανοδιατάξεων μνήμης. Λόγω των υψηλών ρευμάτων λειτουργίας, θεωρήθηκε 

σωστό να παρασκευαστεί κι ένα δείγμα με TiO2-x κάτω από το Al2O3, ώστε να ελεγχθεί η 

πιθανή μείωση της κατανάλωσης. Η άμορφη φάση του Al2O3 κατέστησε αναγκαία τη 

διαδικασία ηλεκτροσχηματισμού των πρώτων αγώγιμων δρόμων, τουλάχιστον στο δείγμα 

Α1. Η άμορφη κατάσταση και των δύο στρωμάτων καθιστά εντελώς στοχαστική την 

ανάπτυξη των CFs ελέω έλλειψης grain boundaries. Και τα δύο δείγματα εμφάνισαν 

γρήγορους χρόνους εναλλαγής, αλλά υψηλή κατανάλωση συγκριτικά με τα bilayers TiOx. 

 Η εισαγωγή TiOx έκανε σαφές ότι μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις στο δείγμα Α2. 

Συγκεκριμένα, δύναται να επιφέρει μείωση των ρευμάτων λειτουργίας και να αυξήσει 
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σημαντικά το παράθυρο μνήμης. Σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκε πως μπορεί να βελτιώσει 

τις κατανομές, αλλά λόγω της άμορφης κατάστασής του η διασπορά των τιμών αντίστασης 

δεν επιτρέπει την εξαφάνιση φαινομένων αλληλοεπικάλυψης των καταστάσεων, όπως αυτά 

εμφανίστηκαν και στο δείγμα Α1. Εντούτοις, το δείγμα αυτό εμφάνισε βελτίωση σε θέματα 

αντοχής και ικανότητας διατήρησης της πληροφορίας. 

 Πιθανός τρόπος επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος ενδέχεται να είναι κι 

εδώ η εισαγωγή νανοκρυστάλλων Pt. Η τοπική ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου που 

συνεπάγεται η ύπαρξη των NCs μπορεί να περιορίσει την τυχαιότητα με την οποία 

δημιουργούνται τα CFs. Εν γένει, όμως, το Al2O3 χρησιμοποιείται ως λεπτό barrier layer. 

Η παρουσία του μπορεί να μειώσει τυχόν ρεύματα διαρροής. Θα ήταν χρήσιμο να 

ερευνηθεί πως συμπεριφέρεται σε μια δομή bilayer με Pt NCs, για παράδειγμα. 

 Τέλος, άλλη μελλοντική πρόταση περαιτέρω ενδελεχούς έρευνας είναι η δημιουργία 

δομών crossbar με χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίας (e-beam) για την ανάπτυξη πολύ 

μικρών διατάξεων. Η ολοκλήρωση των δομών θα δείξει κατά πόσο οι διατάξεις έχουν 

μέλλον σε μεγάλες πυκνότητες ολοκλήρωσης. Ο έλεγχος και ο προγραμματισμός των 

δομών αυτών, βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Παρά ταύτα, οι διατάξεις με τα νανοσωματίδια έδειξαν πως είναι 

καλοί υποψήφιοι για δομές υψηλής πυκνότητας λόγω και των χαμηλών ρευμάτων τους. 

Επιπρόσθετα, η αυτό-ανορθωτική συμπεριφορά, καθώς και η μη-γραμμικότητα, που 

επέδειξαν οι διατάξεις των δειγμάτων 1 και 3 αποτελούν ιδανικά χαρακτηριστικά για 

εφαρμογές crossbar και, γενικότερα τρισδιάστατων δομών. 



 


