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 MIM نانوساختار هدایتی خازن هاي تاثیر الکترود ها بر مکانیزم هاي
1نعمتی، علی  ؛  3و2سید محمد، مهدوي ؛ 2طهماسبی، نعمت ؛ 1لیرضا، عکشیر
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  تهران،  خیابان آزادي ،ه صنعتی شریفدانشگا مهندسی و علم مواد، دانشکده1
 هرانت آزادي، خیابان شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک، ي دانشکده2

  تهران آزادي، خیابان شریف، صنعتی دانشگاه نانو، فنآوري و علوم ي پژوهشکده3

  چکیده
مشاهده شد که نوع فصل مشترك  .نها بررسی شده استتولید شده و هدایت الکتریکی در آ Pt/STO/Auو  Pt/STO/Ptبا دو وضعیت متفاوت  MIMخازن هاي 

فصل مشترك هایی که  فصل مشترك ها میتواند بر روي مکانیزم عبور الکترون ها از میان این خازن ها تاثیرگذار باشد ها بین  هادي و عایق و حتی نحوه ي تولید این
یدهند که محتمال به دلیل به روش لیزر پالسی تولید شده اند در مقایسه با فصل مشترك هایی که با روش پرتو الکترونی تولید شده اند هدایت باالتري از خود نشان م

  .می باشد در فصل مشترك با هادي در الیه ي دي الکتریک و درنتیجه افزایش دانسیته ي ناقل ها، ولید جاهاي خالی اکسیژنیت
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Abstract 
In the preset work, the electrical conduction of MIM capacitors with two different configurations, 
Pt/STO/Pt and Pt/STO/Au, are investigated. The results shows that the mechanism of electron transfer 
is strongly affected by the type of interface between electrode and dielectric as well as  the type of 
production of interface between electrode and dielectric. The interfaces that are produce by PLD have 
obviously better conductance in comparison with the ones produce by electron beam evaporation. This 
observation is probably due to the enhancement in the density of electron carriers emerges by 
increasing the oxygen vacancies in the interfaces. 
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  قدمهم
کاربردهاي وسیعی در صنعت الکنرونیک و  MIMخازن هاي      

خازن ها در ابعاد  با پیشرفت این صنایع و نیاز به. کامپیوتر دارند
خواص مطلوب دست خوش تغییراتی شده که این تغییرات  ،نانو

بررسی  .میتواند کاربرد خازن ها را در صنایع مذکور محدود کند
 MIMاخیر بر خواص هدایتی خازن هاي هاي فراوانی در سالهاي 

شده است و اعتقاد بر این است که هدایت در این خازن ها محدود 

به فصل مشترك بوده و با تغییر فصل مشترك میتوان هدایت را در 
  .]4-1[این خازن ها کنترل کرد

: حققان شناسایی شده که عبارتند ازمکانیزم عمده توسط م 4
شاتکی اصالح شده، جریان تونلی و مکانیزم گسیل شاتکی، گسیل 

 .(Space Charge Limited Current)محدود به بارهاي فضایی

مکانیزم گسیل شاتکی بارها و بارها توسط  ،در میان این مکانیزم ها
 . ]2[محققان مختلف مکانیزم غالب شناخته شده است
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با فصل مشترك هاي  MIM در این کار با تولید خازن هاي
  .ی رفتار هدایتی این خازن ها می پردازیممتفاوت به بررس

  
  روش هاي آزمایشگاهی

تیتانیم و پالتین بصورت پیوسته توسط الیه نشانی با الیه هاي      
استفاده از پرتو الکترونی بر روي زیرالیه ي تک کریستال 

از پودر تیتانات استرانسیم براي  .الیه نشانی شد (100)سیلیکونی 
پودر تیتانات استرانسیم  .ریک استفاده کردیمتولید الیه ي دي الکت

به مدت  PVAدرصد وزنی چسب  02/0بعد از مخلوط شدن با 
   ساعت در یک ظرف دربسته قرار داده شده و سپس با پرس 24
N  5 بصورت استوانه اي به قطر mm 14  و ارتفاعmm 10  در

 ه طبق سیکل حرارتی زیر زینتر شدسپس قرص حاصل. آمده است

  .)1 شکل(

  
  .سیکل عملیات حرارتی براي تولید هدف -1شکل 

  
، نرخ nm 240با طول موج  KrFوسیله ي لیزر تولید الیه ها ب

دماي  .انجام گرفت mJ/Pulse 300و انرژي لیزر  Hz 10تکرار 
 mTorr09/0 و فشار پایه قبل از الیه نشانی    C350°الیه نشانی 

تعیین  mTorr100نی و فشار گاز اکسیژن محفظه حین الیه نشا
از هدف قرار داده  cm 3در فاصله ي  cm2 1×1زیرالیه ابعاد . شد

شده و پرتو لیزر بعد از فوکوس توسط عدسی کوارتزي، وارد 
محفظه شده و با برخورد به ماده ي هدف موجب تشکیل پالسما و 

جهت الیه نشانی یکنواخت بر روي زیرالیه، . الیه نشانی می شود
  ا نرخ ثابتی دوران میکرد و الیه نشانی به مدتماده ي هدف ب

min 10 الیه هاي تولید شده تحت فشار . انجام شدTorr760 
در نهایت الیه ها تحت  .درون محفظه تا دماي اتاق سرد شده اند

آنیل  C 700̊و در دماي  cc/min 100عبور گاز اکسیژن با نرخ 

ترود باالیی و تولید الیه هاي تولید شده براي الیه نشانی الک .شدند
درون محفظه ي الیه نشانی با استفاده  Pt/SrTiO3/Ptخازن هاي 

 هااز پرتو الکترونی قرار داده شده و الیه نشانی پالتین بر روي آن
یک  Pt/SrTiO3/Auو براي تولید خازن هاي . صورت گرفته است

 .الیه طال بر روي دي الکتریک تولید شده اسپاتر شد

از میکروسکوپ الکترونی روبشی  الیه هافولوژي براي بررسی مور
جهت آنالیز ترکیبی از طیف نگاري فوتوالکترون  .استفاده کردیم

واص بررسی خبراي و در نهایت  .پرتو ایکس استفاده شده است
استفاده  Zahner Electrik, Im6exهدایتی خازن ها از دستگاه 

  .شد
  نتایج و بحث

تصویر مقطع عرضی از الیه هاي تولید شده بر روي  2کل ش     
  .را نشان میدهد Si/Ti/Ptزیرالیه ي 

  
تصویر مقطع عرضی از الیه ي نازك تیتانات استرانسیم الیه نشانی  -2شکل 

 .Si/Ti/Ptشده بر روي زیرالیه ي 

  
ده می شود ریز ساختار کامال دانه همانطور که مشاه

ري این ریزساختار بعد از ل شکل گیبوده و دلی  (Granular)دانه
نیل طبیعتا به وجود ذرات حاصل از برخورد لیزر با هدف فرآیند آ

در الیه برمیگردد، چرا که این ذرات میتوانند بصورت جوانه زا 
عمل کرده و در حین فرآیند آنیل دانه ها از این مکان ها شکل 

ندازه ي ا .بگیرند و در نهایت ساختار دانه دانه به دست بیاید
نانومتر براورد شده و ضخامت الیه ي تولید شده  70متوسط دانه 

  .نانومتر تعیین شد 360حدود 

STO 

Pt 
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نتایج طیف نگاري فوتوالکترون پرتو ایکس در جاي دیگري به 
و در نهایت ساختار تیتانات  ]5[طور مفصل بحث شده است

  .استرانسیم پروسکایتی کامال تایید شده است
براي خازن  ریان بر حسب ولتاژ اعمالینمودار دانسیته ي ج

Pt/STO/Pt  آمده است 3در شکل.  

  
 Pt/STO/Pt ریان بر حسب ولتاژ براي خازن هاينمودار دانسیته ي ج -3شکل 

  
و همانطور که . ولتاژ بایاس بر الکترود باالیی اعمال می شود

مشاهده می شود زمانیکه بایاس مثبت بر الکترود باالیی اعمال می 
یعنی زمانیکه الکترون ها از الکترود پایینی وارد خازن می  - شود

مقادیر بیشتري نسبت به حال عکس از خود نشان  ،هدایت –شوند 
میدهد که این موضوع محتمال به حضور جاهاي خالی اکسیژنی در 
فصل مشترك پایینی مربوط می شود چرا که این فصل مشترك به 

ضور جاهاي خالی اکسیژنی کان حروش لیزر پالسی تولید شده و ام
نشان میدهد که چگونه  4شکل و  1رابطه ي  .ن زیاد استدر آ

حضور جاهاي خالی اکسیژنی غلظت الکترون هاي هدایت را در 
  .این فصل مشترك باال می برد

)1(  

 
  

  
  ساختار نواري تیتانات استرانسیم همراه با جاهاي خالی اکسیژنی – 4شکل 

  
محدود به  Pt/STO/Ptایت در خازن نشان میدهد که هد 3شکل 

  .فصل مشترك می باشد
 Pt/STO/Auنمودار دانسیته ي جریان بر حسب ولتاژ براي خازن 

  .آمده است 5در شکل 

  
 Pt/STO/Auریان بر حسب ولتاژ براي خازن هاي نمودار دانسیته ي ج -5شکل 

  
شود و همانطور که  مجددا ولتاژ بایاس بر الکترود باالیی اعمال می

مالحظه می شود زمانیکه الکترون ها از فصل مشترك پایینی 
(Pt/STO) بوده تا  وارد خازن می شوند با موانع بیشتري مواجه

علت  .زمانیکه الکترون ها از فصل مشترك باالیی وارد می شوند
این تغییرات هدایت با تغییرات بایاس را باید در اختالف توابع کار 

بر این عقیده اند که اتصال طال با محققان  .تین جستطال و پال
تیتانات استرانسیم از نوع اهمی بوده در حالیکه اتصال پالتین با 

و وجود این سد  ]2[تیتانات استرانسیم از نوع شاتکی می باشد 
شاتکی در فصل مشترك پالتین و تیتانات استرانسیم میتواند مانعی 

خازن بوده و در نتیجه هدایت در این در مقابل ورود الکترون ها به 
نسبت به خازن  Pt/STO/Ptدر کل خازن هاي  .شاخه کاهش یابد

براي کاربرد در قطعات الکترونیکی به  Pt/STO/Auهاي 
مناسب تر    (DRAM)دینامیک خصوص حافظه هاي تصادفی

  .تشخیص داده شده اند
  

  نتیجه گیري
استرانسیم در دو با دي الکتریک تیتانات  MIMخازن هاي      

مکانیزم هاي تولید شده و  Pt/STO/Auو  Pt/STO/Ptوضعیت 
نشان داده شد که فصل مشترك هاي  .هدایت در آنها بررسی شد

میتوانند رفتار هدایتی را در این سیستم ها دي الکتریک /الکترود
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عالوه  .کنترل کرده و مقادیر جریان را در این خازن ها تغییر دهند
نحوه ي تولید فصل مشترك ها هم بر  ،شترك هابر نوع فصل م

  .روي مقادیر هدایت عبوري از میان این خازن ها مؤثر است

  
  سپاسگزاري

و  بر خود الزم میدانم از همکاري صمیمانه ي دوست عزیزم مهدي توکلی      
  .تشکر نمایم حسین گودرزي
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