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Сучаснi досягнення iнформацiйних технологiй залежать вiд
швидкiсних i високоємкiсних пристроїв енергонезалежної па-
м’ятi. Нинi iнтенсивно дослiджують рiзноманiтнi альтернативи
сучасним пристроям пам’ятi з метою отримання бiльш поту-
жних i функцiональних пристроїв. Огляд присвячений суча-
сному стану теоретичних дослiджень ефектiв пам’ятi гетеро-
структур на основi полярно-активних наноплiвок та їх застосу-
вань: енергонезалежної пам’ятi на основi сегнетоелектричних
наноплiвок, резистивним сегнетоелектричним дiодам i польо-
вим транзисторам, пам’ятi на масивах нанодоменiв i провiдних
доменних стiнках, резистивної пам’ятi з довiльним доступом,
основаної на явищi перемикання опору наноплiвок оксидiв пе-
рехiдних металiв, i мемристорнiй пам’ятi. Значну увагу придi-
лено континуальнiй теорiї зарядових, польових i гiстерезисних
характеристик гетероструктур на основi наноплiвок мемристо-
рiв, iонiкiв i твердих електролiтiв, впливу розмiрних ефектiв на
перемикання спонтанної поляризацiї в наногетероструктурах
типу сегнетоелектрик–напiвпровiдник. Розглянуто основнi ме-
ханiзми перемикання поляризацiї та опору в полярно-активних
наноплiвках: електричний, електромiграцiйний i деформацiй-
ний.
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1. Вступ

Багато гетероструктур з тонких плiвок типу
напiвпровiдник/полярно-активний оксид/(напiв)про-
вiдник виявляють рiзноманiтнi ефекти пам’ятi,
якими можна керувати електричним або магнiтним
полем. Полярно-активними оксидами є впорядкованi
й релаксорнi сегнетоелектрики, якi здебiльшого є
дiелектриками або широкозонними напiвпровiдника-
ми. Стабiльний напрямок спонтанної поляризацiї в
сегнетоелектричних плiвках реверсується прикладе-
ним електричним полем, величина якого бiльша за
коерцитивний. Найпростiшим модельним запам’ято-
вуючим елементом є плiвка мiж двома електродами,
залежнiсть поляризацiї якої вiд зовнiшнього електри-
чного поля має вигляд петлi сегнетоелектричного
гiстерезису.

Сегнетоелектричнi плiвки з товщиною порядку 10–
100 нм є основою для сучасної енергонезалежної па-
м’ятi, основаної на сегнетоелектричних конденсатор-
них структурах (FеRAM). FеRAM поєднує в собi пе-
реваги необмеженого енергонезалежного зберiгання
поляризацiйного заряду i практично вiдсутнiсть ста-
рiння (за вiдсутностi перезапису) у порiвняннi з iсну-
ючими конденсаторними елементами пам’ятi з пла-
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ваючим затвором. Комiрки FеRAM вiльно iнтегру-
ються у схеми i є системою-на-чипi. Принцип дiї Fе-
RAM є руйнуючим, оскiльки поляризацiйний стан iн-
формацiйного бiта знищується при зчитуваннi. Через
часткове обернене перемикання залишкової поляри-
зацiї при кожнiй операцiї зчитування виникають по-
милки, що унеможливлює впровадження неруйную-
чої FеRAM. Оскiльки зарядовi пристрої потребують
мiнiмальної площi для надiйного зберiгання даних,
можливостi подальшої мiнiатюризацiї FеRAM обме-
женi.

Перспективними кандидатами для енергонезале-
жної пам’ятi є тонкi плiвки деяких твердих електро-
лiтiв та iонiкiв з реверсованим (мета)стабiльним пере-
розподiлом просторового заряду; складнi оксиди пе-
рехiдних металiв, що виявляють резистивне переми-
кання опору мiж низькоомним та високоомним ста-
нами. Зокрема, активно пропонуються рiзнi моделi й
дослiджуються фiзичнi принципи дiї резистивної па-
м’ятi (RеRAM). Здебiльшого комiрка ReRAM являє
собою конденсатор, що складається з iзолюючої (або
напiвпровiдникової) тонкої плiвки оксиду перехiдного
металу, в якому спостерiгається оборотне перемика-
ння електричного опору у вiдповiдь на iмпульс еле-
ктричної напруги. ReRAM реалiзована на магнiтних
(MRAM) або сегнетоелектричних (FTJ) тунельних
переходах, фазозсувнiй пам’ятi (PCM, Ovonics), се-
гнетоелектричних дiодах i польових транзисторах
(FeRRAM i FeFET), ефектах локального захоплен-
ня/звiльнення носiїв заряду.

Фiзичнi механiзми функцiонування ReRAM, зокре-
ма роль кисневих вакансiй у процесах перемикання
опору, остаточно не з’ясованi, хоча й встановлено,
що електромiграцiя iонiв спричиняє окислювально-
вiдновнi процеси, якi iстотно впливають на електро-
опiр плiвки. Електромiграцiя анiонiв використовує-
ться в тонких плiвках оксидiв перехiдних металiв як
iзоляторiв, шляхи проходження струму в яких вини-
кають i зникають завдяки локальним окислювально-
вiдновним реакцiям. Електромiграцiя катiонiв дозво-
ляє створювати комiрки пам’ятi, що працюють зав-
дяки електрохiмiчному зростанню й розчиненню ме-
талевих нанониток у тонких плiвках.

Перемикання плiвки мiж станами з високим i низь-
ким опором вiдбувається завдяки сильному “перека-
чуванню” мiж електронним i iонним типами переносу
заряду, що вiдбувається зi змiною величини прикла-
деної електричної напруги. При цьому через електро-
мiграцiю поблизу одного з електродiв виникає рiз-
кий максимум просторового заряду (iонiв, електронiв
або дiрок). У результатi метастабiльної змiни домiну-

ючого типу перенесення заряду вiдбувається стриб-
коподiбна змiна нахилу статичної вольт-амперної ха-
рактеристики мемристора, що приводить до гiстере-
зису типу метелика для динамiчних вольт-амперних
характеристик. Цi результати вiдкривають можливо-
стi створення мемристорної пам’ятi (MemRAM) на
основi тонких плiвок наноiонiкiв i твердих електролi-
тiв. Першi приклади реалiзацiї мемристорiв (опорiв
з пам’яттю) на основi нанорозмiрних плiвок твердо-
тiльних електролiтiв-iонiкiв були запропонованi по-
рiвняно недавно. Загалом, на сьогоднiшнiй день роз-
робляють архiтектуру рiзноманiтних пристроїв рези-
стивної пам’ятi й дослiджують можливостi їх скей-
лiнгу. Вирiшальним критерiєм при виборi потрiбної
концепцiї є подолання iснуючих обмежень на Flash-
пам’ять щодо швидкостi запису, граничного числа ци-
клiв роботи й високих напруг запису.

Сучасне матерiалознавство стверджує, що корельо-
ванi оксиди-мультифероїки, керування спонтанною
поляризацiєю й намагнiченiстю в яких здiйснюється
за допомогою як електричних, так i магнiтних по-
лiв, становлять iнтерес для розвитку моделей енер-
гонезалежної пам’ятi. Зокрема, корельованi оксиди
типу мультифероїка фериту вiсмуту (BiFeO3), ланта-
нiдiв стронцiю, марганцю (La1−xSrxMnO3) та алюмi-
нiю (La1−xSrxAlO3) є перспективними для спiнтронi-
ки й особливо для пристроїв пам’ятi, у яких буде ви-
користана взаємодiя деформацiї ґратки, поляризацiї
та спiнiв, що формують новi магнiтоелектричнi фа-
зи. Керувати фазовим станом мультифероїкiв, тобто
їх електричною поляризацiєю чи намагнiченiстю, мо-
жна за допомогою механiчного напруження, магнi-
тного або електричного поля, або оптичного збудже-
ння. Для енергонезалежного зберiгання даних визна-
чальною властивiстю мультифероїка є наявнiсть па-
раметрiв порядку: спонтанної поляризацiї, намагнi-
ченостi й/або деформацiї, що перемикаються за до-
помогою зовнiшнiх полiв, мiж рiзними, але енергети-
чно еквiвалентними, стiйкими станами. Подiбне пе-
ремикання може супроводжуватися виникненням на-
нодоменної структури, окремими доменами якої мо-
жна керувати й додатково збiльшувати густину i/або
ускладнювати структуру записаної iнформацiї.

Пiд час розбудови теорiї функцiонування комiрок
пам’ятi на основi полярно-активних наноплiвок слiд
враховувати, що трансляцiйна симетрiя порушується
на iнтерфейсi мiж iонними кристалами (дiелектри-
чними або напiвпровiдниковими). Тому там можуть
виникати новi електроннi стани й проявлятися
супутнi їм електромеханiчнi явища, що робить
iнтерфейси одним iз найбiльш цiкавих об’єктiв до-

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. Огляди 2010. Т. 6, №2 141



Г.М. МОРОЗОВСЬКА, Г.С. СВЄЧНIКОВ

слiдження фiзики поверхнi й багатообiцяючими для
сучасних застосувань у наноелектронiцi. До типових
прикладiв належать iнтерфейси LaAlO3/SrTiO3,
(La,Sr)MnO3/SrTiO3, (La,Sr)MnO3/SrRuO3 та
(La,Sr)MnO3/BiFeO3, де ефект поля дозволяє ефе-
ктивно управляти густиною носiїв, i, як наслiдок,
модулює характеристики електроперенесення на
iнтерфейсi. Наприклад, електричне поле визначає
квантовий фазовий перехiд мiж станом iз двови-
мiрною надпровiднiстю й дiелектричним станом на
iнтерфейсi LaAlO3/SrTiO3, вiдкриваючи можливостi
створення мезоскопiчних надпровiдних ланцюгiв i
квантових ключiв.

Завдяки властивим ефектам пам’ятi та їх розма-
їттю полярно-активнi плiвки й гетероструктури на
їхнiй основi були запропонованi як базовi елементи
для енергонезалежних комiрок пам’ятi, до того ж во-
ни можуть бути масштабованi до нанометрових роз-
мiрiв. Конкретнi приклади та моделi розглянуто далi.

2. Енергонезалежна пам’ять на основi
сегнетоелектричних наноплiвок

2.1. Фiзичнi принципи, якi лежать в основi
роботи FеRAM

Принцип дiї бiльшостi пристроїв FеRAM ґрунтується
на реверсуваннi поляризацiї зовнiшнiм електричним
полем в конденсаторнiй структурi типу метал–тонка
плiвка сегнетоелектрика–метал [1–7]. Сигнали “0” або
“1” вiдповiдають енергонезалежному зберiганню по-
зитивної або негативної величини залишкової спон-
танної поляризацiї тонкої плiвки сегнетоелектрика.
FеRAM на основi сегнетоелектричних наноплiвок пе-
реважно використовують стандартну комiрку з двох
транзисторiв i двох конденсаторiв. У таких пристроях
сегнетоелектричнi конденсатори формуються поверх
шару захисного оксиду, що виконує роль польового
оксиду.

По вiдношенню до електричних властивостей Fе-
RAM є привабливими порiвняно з iншими видами
енергонезалежної пам’ятi за рахунок низького енер-
госпоживання, можливостi багаторазового зчитуван-
ня в межах часу, меншого вiд 100 нс [8]. Вiдносно
невеликий час запису на FеRAM зумовлений з швид-
кою динамiкою реверсування поляризацiї.

Для покращання експлуатацiйних характеристик
FеRAM необхiдна висока якiсть наноплiвок. Напри-
клад, в тестових комiрках [9–11] сегнетоелектрична
плiвка складається з бiльш нiж 90% кристалографi-
чного (111) PbZr0,4Ti0,6O3 (PZT), легованого La, Ca,

i Sr. Високу вiдтворюванiсть плiвки PZT досягнуто
розпиленням сегнетоелектрика на платину (111), яка
вiдiграє роль шаблону у процесi кристалiзацiї PZT в
перовскiтнiй фазi.

Для вдосконалення експлуатацiйних характери-
стик FeRAM необхiднi сегнетоелектричнi наноплiв-
ки з гранично малою деградацiєю величини поля-
ризацiї, що перемикається пiд час перезапису. За-
стосування PZT обмежено 1012 циклами перезапи-
су без помiтної деградацiї [12]. Крiм PZT можуть
бути прийнятнi SrBi2Ta2O9 (SBT), (BiLa)4Ti3O12,
BaMgF4, Bi4Ti3O12, Pb5Ge3O11 та спорiдненi матерi-
али [13]. Однак i вони повнiстю не вiдповiдають всiм
вимогам субмiкронних технологiй i потребують доо-
працювання, оскiльки всi плiвки з цих матерiалiв ма-
ють недолiки виникнення помилок даних через час-
ткове зворотне перемикання залишкової поляризацiї
при кожнiй операцiї зчитування, що приводить до по-
стiйної деградацiї та втрати даних [7].

Крiм найбiльш розробленої FеRAM активно роз-
виваються рiзнi альтернативнi пiдходи до проблеми
енергонезалежної пам’ятi.

2.2. Фiзичнi основи альтернативної
пам’ятi на основi сегнетоелектричних
наноплiвок: польовi транзистори, дiоди
Шотткi i нанодомени

Фiзичний принцип дiї резистивної пам’ятi (Rе-
RAM), комiрка якої виступає конденсатором, що
складається з дiелектричної або напiвпровiдникової
тонкої плiвки оксиду перехiдного металу, полягає в
оберненому перемиканнi величини електричного опо-
ру, що виникає при прикладаннi iмпульсiв електри-
чної напруги до плiвки. Ефект оберненого перемика-
ння величини електричного опору виникає в багатьох
фiзичних системах:

• магнiтних тунельних переходах, якi використо-
вують в приладах пам’ятi MRAM [14];

• сегнетоелектричних тунельних переходах, якi
використовують в приладах пам’ятi FTJ [15–
17];

• фазозсувних матерiалах, якi використовують в
пам’ятi PCM та Ovonics [18–20];

• ферорезистивних сегнетоелектричних дiодах i
польових транзисторах FeRRAM i FeFET [21–
23]. Перевагою FeFET є неруйнуючий принцип
зчитування, а недолiком – занадто короткий час
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проходження струму для використання в енер-
гонезалежнiй пам’ятi.

Перемикання величини електричного опору також
спостерiгається при:

• захопленнi/звiльненнi носiїв заряду [24] в напiв-
провiдникових гетероструктурах;

• реверсуваннi сегнетоелектричних нанодоменiв,
якi утворюються та вiзуалiзуються методами
скануючої зондової мiкроскопiї [25–28].

Найбiльш дослiдженими є фiзичнi принципи роботи
та експлуатацiйнi характеристики метал-оксидного
напiвпровiдникового польового транзистора (MOS-
FeFET), затвор якого є сегнетоелектриком [29–33].

Електричнi характеристики, типовi для MOS-
FeFET, показано на рис. 1. Вiдмiнна риса C–V ха-
рактеристики – гiстерезис, що визначається сегнето-
електричною поляризацiєю плiвки. Зауважимо, що
пастки на межi дiелектрик/напiвпровiдник також мо-
жуть привести до змiни характеристик C–V гiстере-
зису. Гiстерезис на C–V залежностi вiдтворюється на
залежностi струму стiк–витiк вiд напруги затвора, як
показано на рис. 1,а. Максимальна ширина петлi гi-
стерезису за напругою називається вiкном пам’ятi i
є одним з найбiльш важливих експлуатацiйних пара-
метрiв MOS-FeFET. Гiстерезисну I–V характеристи-
ку наведено на рис. 1,б.

Порогова напруга, напруга насичення i сток-
затворна C–V характеристика транзистора сильно за-
лежать вiд локального стану iнтерфейсу (обiрваних
зв’язкiв та домiшок). Внаслiдок неповної компенса-
цiї заряду в сегнетоелектричнiй плiвцi з боку напiв-
провiдника може вiдбуватися або формування 180◦-
доменної структури, або iнжекцiя носiїв заряду. Оби-
два явища зменшують поляризацiю сегнетоелектри-
чної плiвки i приводять до втрати iнформацiї [34, 35].

Незважаючи на значнi науковi зусилля, для впро-
вадження MOS-FeFET у виробництво необхiдно зна-
чне покращання їх експлуатацiйних характеристик.
Зокрема, фiзичнi принципи, якi лежать в основi по-
кращання їх експлуатацiйних характеристик, такi:

• Заради контролю локального стану iнтерфейсу
(вiдсутностi пасток, обiрваних зв’язкiв та домi-
шок) потрiбно мiнiмiзувати (в iдеальному ви-
падку виключити) iнтердифузiю мiж сегнето-
електриком i кремнiєм, тобто позбутися iнтер-
фейсного шару мiж сегнетоелектричною плiв-
кою, каналом транзистора стоком та витоком.

Рис. 1. C–V характеристики напiвпровiдникового дiода з сегне-
тоелектричною плiвкою. Вiкно пам’ятi виникає у результатi се-
гнетоелектричного гiстерезису (а). I–V характеристика: струм
сток–витiк IDS в залежностi вiд напруги на затворi VG (б).
Рiзниця порогових напруг VTH2–VTH1 визначає вiкно пам’ятi
(адаптовано з [7])

Для цього потрiбно максимально знижувати
температуру осадження плiвки або за допо-
могою наноманiпуляцiй створювати “iдеальнi”
атомарно-рiзкi iнтерфейси.

• Вирiшити проблему коротких часiв затримки
струму в MOS-FeFET. На сьогоднi головним не-
долiком FeFET є саме занадто короткий для ви-
користання в енергонезалежнiй пам’ятi час про-
ходження струму, а шляхи збiльшення часу про-
ходження струму не розроблено [29, 30].

Для мiнiмiзацiї iнтердифузiї доцiльне використан-
ня сегнетоелектричних релаксорiв-полiмерiв у ролi
пiдзатворного дiелектрика FeFET [36, 37]. Полiмери
наносять при кiмнатнiй температурi, коли iнтерди-
фузiя мала, а буферний шар можна не створювати.
Вiдмiнними рисами полярно-невпорядкованих сегне-
тоелектричних релаксорiв-полiмерiв вiд впорядкова-
них сегнетоелектрикiв є величезнi значення вiдносної
дiелектричної проникностi (до 106 для полiмерiв ти-
пу PVDF) та її виражена частотна дисперсiя, малi
коерцитивнi поля (менше Кв/см), i, як наслiдок, ма-
ла робота перемикання поляризацiї, яка визначається
малою площею петлi гiстерезису. Часи перемикання
FeFET з релаксорами значно меншi, нiж для окси-
дних FеRAM, але їх перевагою є неруйнiвний прин-
цип зчитування.

Обговорено перспективи сегнетоелектричних дiо-
дiв Шотткi для альтернативної енергонезалежної се-
гнеторезистивної пам’ятi [38, 39]. Сучасний огляд те-
оретичних уявлень i експериментальних дослiджень
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Рис. 2. Схема зонної структури FTJ (а). Наноплiвка є сегнетоелектричним тунельним бар’єром. Два можливих стани поля-
ризацiї 1 i 2, пов’язанi з положенням сегнетоактивного iона (в даному випадку Ti в BaTiO3). EF1,2 – рiвень енергiї Фермi, χ
– спорiдненiсть електрона в сегнетоелектрику, t0 – товщина бар’єра, φ1 i φ2 – висота бар’єра поблизу нижнього i верхнього
електрода вiдповiдно. Залежнiсть механiчної деформацiї вiд напруги (гiстерезис типу метелика) (б). Два можливих види I–V
характеристик FTJ, що виникають у процесi перемикання поляризацiї (в) (адаптовано з [17])

про сегнетоелектричнi тунельнi переходи складено
авторами роботи [40]. FTJ складаються з двох провiд-
них електродiв, роздiлених сегнетоелектричною плiв-
кою нанометрової товщини, що є бар’єрним перехо-
дом, внаслiдок якого, власне, i вiдбувається тунелю-
вання (рис. 2,a).

Фiзичнi принципи функцiонування FTJ вперше бу-
ло дослiджено в роботах [17, 40]. На основi набли-
ження Венцеля–Крамера–Брiллюена [17] розглянуто
тунелювання крiзь тонкий шар п’єзоелектрика з ура-
хуванням змiни товщини бар’єра, залежностi поло-
ження зони провiдностi i ефективної маси електро-
нiв вiд п’єзоелектричної деформацiї системи пiд дiєю
прикладеної напруги. Нехтуючи асиметрiєю бар’єра
внаслiдок рiзницi робiт виходу електродiв, в роботi
[17] теоретично доведено, що:

• Вплив сегнетоелектричної природи бар’єра на
тунельний струм полягає в гiстерезиснiй за-
лежностi механiчної деформацiї вiд напруги
(так званого п’єзоелектричного метелика), яка
впливає на товщину бар’єра i зонну структу-
ру (рис. 2,б). Оскiльки для сегнетоелектри-
кiв п’єзоелектричний коефiцiєнт змiнює знак
при перемиканнi поляризацiї, то вплив п’єзоеле-
ктричного ефекту приведе до появи гiстерезису
вольт-амперної характеристики – резистивного

переключення в сегнетоелектричних тунельних
переходах.

• Вплив внутрiшнiх електричних полiв, що вини-
кають внаслiдок неповного екранування спон-
танної поляризацiї та/або поверхневих ефектiв,
на тунельний бар’єр приводить до резистивного
переключення тiльки у випадку асиметричної
системи, для якої потенцiал внутрiшнього поля
має ненульове середнє значення, яке змiнюється
при перемиканнi поляризацiї.

• Локальне змiщення атомiв приводить до змi-
ни роботи виходу електрона в метал залежно
вiд величини i напрямку поляризацiї. Непов-
не екранування зв’язаних зарядiв вiльними за-
рядами на iнтерфейсi приводить до появи еле-
ктричного поля деполяризацiї, в результатi чого
змiнюється контактна рiзниця потенцiалiв.

• Асиметрiя електростатичного потенцiалу вну-
трiшнього поля деполяризацiї, що виникає вна-
слiдок неповного екранування, приводить до
асиметричних I–V характеристик FTJ (лiва I–V
характеристика на рис. 2,в вiдповiдає симетри-
чним iнтерфейсам метал–сегнетоелектрик, пра-
ва I–V характеристика вiдповiдає асиметрично-
му iнтерфейсу).
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Вiдзначимо, що для реалiзацiї резистивного пере-
микання в надтонких FTJ необхiдне перемикання по-
ляризацiї в нанометрових шарах сегнетоелектрика.
Останнє пiддавалося сумнiву поки вперше не була
продемонстрована принципова можливiсть збереже-
ння поляризацiї в наноплiвках сегнетоелектрикiв з
товщиною вiд 5–25 нм [41–45] до 3–5 сталих ґратки
на стискаючiй пiдкладцi [46, 47].

Зокрема, експериментальнi дослiдження FTJ
типу напiвпровiдник–дiелектрик–напiвпровiдник з
сегнетоелектриком–дiелектриком (Ba,Sr)TiO3 (BST)
у ролi бар’єра показали, що для BST-бар’єра тов-
щиною 5 нм система демонструвала одночастинкове
надпровiдникове тунелювання [44]. Для бар’єрiв
з товщиною близько 100 нм спостерiгали струми
витоку i струми, обмеженi просторовим зарядом.
Для бар’єрiв з товщиною 20–25 нм спостерiгалося
випрямлення вольт-амперних характеристик.

Електричне транспортування через шари SrTiO3

товщиною вiд 0,8 до 3,4 нм на епiтаксiйнiй плiвцi-
електродi La0,67Ca0,33MnO3 дослiджено за допомо-
гою провiдної атомно-силової мiкроскопiї [45]. Для
оцiнки висоти потенцiального бар’єра було викори-
стано карти значень електроопору, записанi при рi-
зних напругах для рiзних значень товщини бар’єра та
отримано значення бар’єра порядку 0,2–0,4 еВ (роз-
кид пов’язаний з невизначенiстю ефективної маси).
Зi збiльшенням товщини бар’єра опiр зростає на п’ять
порядкiв (без бар’єра i з бар’єром максимальної тов-
щини). Отриманi залежностi опору i струму вiд тов-
щини бар’єра вiдповiдають режиму Fowler–Nordheim.

У роботi [41] теоретично дослiджено спiввiдноше-
ння мiж перенесенням електронiв через перехiд ме-
тал/сегнетоелектрик/метал з надтонким сегнетоеле-
ктричним бар’єром i станом поляризацiї бар’єра. З
урахуванням кiнцевої довжини екранування в мета-
лах отримано розподiл електростатичного потенцiалу
внутрiшнього поля деполяризацiї, зумовленого непов-
ним екрануванням зв’язаних зарядiв навiть в умовах
короткого замикання. Вiдмiнностi властивостей ме-
талiв, що приводять до сильних вiдмiнностей довжин
екранування, приводять до рiзкої асиметрiї в розпо-
дiлi потенцiалу внутрiшнього поля. Реверсування по-
ляризацiї приведе до iнвертування потенцiалу. При
цьому форма, середня висота i ширина потенцiаль-
ного бар’єра також будуть змiнюватися. Було розра-
ховано тунельну провiднiсть i показано, що за пев-
них умов провiднiсть для двох станiв поляризацiї бу-
де вiдрiзнятися в десятки разiв. Це, у свою чергу, буде
приводити до змiн електроопору переходу в десятки
разiв при реверсуваннi поляризацiї [41].

У роботi [42] розглянуто вплив зовнiшнього ме-
ханiчного напруження на тунельну провiднiсть се-
гнетоелектричної наноплiвки з товщиною близько 10
нм. Вважаючи поляризацiю однорiдною i враховуючи
кiнцеву довжину екранування у напiвпровiдникових
електродах, авторами роботи було знайдено розподiл
електростатичного потенцiалу в системi, що дозволи-
ло знайти змiни тунельної провiдностi плiвки як фун-
кцiю прикладеного зовнiшнього тиску.

Розмiрний ефект у тонкоплiвкових гетерострукту-
рах метал/сегнетоелектрики/метал було проаналiзо-
вано з використанням багаторiвневої схеми, що ком-
бiнує феноменологiчну модель i теорiю функцiонала
густини (DFT) [43]. Модель застосовано до опису ге-
тероструктур SrRuO3 / BaTiO3 / SrRuO3 з перехi-
дними шарами двох типiв, що мiстять Ti (послiдов-
нiсть перехiдних атомарних шарiв SrO/TiO2/BaO),
i Ru (послiдовнiсть перехiдних атомарних шарiв
SrO/RuO2/BaO). На основi спрощеної феноменоло-
гiчної моделi було сформульовано процедуру оброб-
ки результатiв DFT-розрахункiв, що дозволяє оцiни-
ти внесок поверхневих, градiєнтних ефектiв (близько-
дiйнi внески) i неповного екранування (електростати-
чний внесок). Було продемонстровано, що розмiрний
ефект роздiлений на двi складовi: далекодiйну еле-
ктростатичну i короткодiйну “хiмiчну”.

Товщина магнiтної блохiвської доменної стiнки в
феромагнетиках iстотно бiльша 10–50 нм, тому ста-
бiльнi магнiтнi нанодомени навряд чи можливi. Тов-
щина 180◦-доменної стiнки в упорядкованих сегнето-
електриках зi структурою перовскiту значно менша
– не бiльше кiлькох cталих ґратки (близько 1 нм).
Враховуючи масштаб доменних стiнок, а також мо-
жливостi управлiння їх положенням, цi утворення
можуть вiдiграти важливу роль в електронних при-
строях майбутнього. Зокрема, одним iз перспектив-
них застосувань сегнетоелектричних плiвок з контро-
льованою доменною структурою є створення переза-
писуваних систем зберiгання iнформацiї.

Домени з практично однорiдною спонтанною по-
ляризацiєю i досить тонкими доменними стiнками
(менше 1 нм) було сформовано в сегнетоелектри-
ках i сегнетоелектриках-напiвпровiдниках за допо-
могою впливу зовнiшнього електричного поля пев-
ного напрямку. Одно- та двовимiрнi масиви стiйких
субмiкро- i нанодоменiв було сформовано в таких
сегнетоелектричних матерiалах, як LiNbO3 [25, 48,
49], LiTaO3 [50–52], Pb(Zr,Ti)O3 [53–57], BaTiO3 [58] i
RbTiOPO4 [59] за допомогою неоднорiдного електри-
чного поля, створюваного нанорозмiрною голкою,
“нановусом” або “наноолiвцем” зонда атомно-силового
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Рис. 3. Схематичне зображення локальних сенсорiв на голцi зонда (а). Принципова схема системи обробки сигналу, що мiстить
масив зондiв атомного силового мiкроскопа i x− y площину (б) (адаптовано з [60])

мiкроскопа (АСМ), cкануючої нелiнiйної зондової дi-
електричної мiкроскопiї (СНДМ) або п’єзоелектри-
чної силової мiкроскопiї (ПСМ) (рис. 3).

Експериментальнi та теоретичнi дослiдження меха-
нiзмiв формування штучних доменiв становлять фун-
даментальний iнтерес та практичне значення завдяки
можливостям їх використання в рiзноманiтних стру-
ктурах для сучасних електронних та електромеханi-
чних пристроїв, елементах нелiнiйної оптики та ко-
мiрках пам’ятi. У роботах [61, 62] показано можли-
вiсть використання для цiєї мети cкануючої нелiнiй-
ної зондової дiелектричної мiкроскопiї (СНДМ) i плi-
вок сегнетоелектричних конгруентних монокристалiв
танталата лiтiю з товщиною 20–50 нм. Було досягну-
то щiльнiсть запису близько 10 Терабiт/дюйм2 та час
запису доменiв 500 пс, однак реальна щiльнiсть збере-
ження iнформацiї набагато менша (внаслiдок вiдстанi
мiж бiтами) i становить 1 Терабiт/дюйм2. Результати
з перезапису доменiв у роботi не наведено.

Утворення нанодоменiв методом СНДМ здiйснює-
ться так само, як i в методi АСМ i ПСМ, а саме дода-
тком iмпульсу електричної напруги до голки провiд-
ностi зонда, що знаходиться в безпосереднiй близько-
стi вiд поверхнi зразка з полярно-активного матерi-
алу. При реєстрацiї полярного стану поверхнi зразка
вимiрюється нелiнiйна ємнiсть голки зонда не на ча-
стотi ω збуджуючої електричної напруги, прикладе-
ної до голки зонда, а на однiй з кратних частот 2ω, 3ω.

Постiйно змiщувана напруга перешкоджає зворо-
тному мимовiльному переключенню нанодоменiв, да-
ючи можливiсть доменнiй стiнцi закрiпитися i створи-
ти стiйкий домен. Час, необхiдний для прикладення
поля змiщення, може iстотно обмежити швидкiсть за-
пису iнформацiї в такiй системi. У експериментах [62]
час прикладення напруги змiщення був не меншим за

1 мс, що визначалося можливостями скануючої систе-
ми. Для реальної системи запису було запропонова-
но схему з допомiжним плоским верхнiм електродом,
що забезпечує постiйну напругу змiщення одночасно
в усьому зразку i принципово дозволяє здiйснити су-
бнаносекундний запис окремих доменiв. Проте вини-
кають обмеження, пов’язанi з кiнцевим часом перемi-
щення зразка пiд зондом. Пiд час використання маси-
вiв зондiв виникне проблема розсiювання поля змiще-
ння електрода i умов електричного контакту в мiсцi
запису.

Теорiю утворення нанодоменiв в сегнетоелектри-
ках i сегнетоелектриках-напiвпровiдниках детально
викладено в роботах [63–68]. Аналiтичну теорiю ло-
кального реверсування поляризацiї в сегнетоелектри-
ках поблизу заряджених дефектiв викладено в робо-
тах [69–76].

Корельованi оксиди типу мультифероїка фери-
ту вiсмуту (BiFeO3), лантанiдiв стронцiю, марганцю
(La1−xSrxMnO3) i алюмiнiю (La1−xSrxAlO3) станов-
лять iнтерес для матерiалознавства i особливо при-
строїв пам’ятi, в яких використовується взаємодiя де-
формацiї ґратки, поляризацiї та спiнiв, що формують
новi магнiтоелектричнi фази [77]. Управляти фазо-
вим станом мультифероїкiв можна за допомогою ме-
ханiчного напруження або електричної напруги, ма-
гнiтного поля чи оптичного збудження, що й викори-
стовується в спiнтронiцi, пристроях пам’ятi i комунi-
кацiях. Для енергонезалежного зберiгання даних ви-
значальною властивiстю мультифероїка є наявнiсть
параметрiв порядку (спонтанної поляризацiї, нама-
гнiченостi i/або деформацiї), що перемикаються за
допомогою зовнiшнiх полiв мiж рiзними, але енер-
гетично еквiвалентними стiйкими станами. Подiбне
перемикання може супроводжуватися виникненням
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(нано)доменної структури, окремими доменами якої
можна керувати i додатково збiльшувати щiльнiсть
i/або ускладнювати структуру записаної iнформацiї
[3, 78].

У роботi [79] повiдомлено про спостереження при
кiмнатнiй температурi електронної провiдностi в око-
лi сегнетоелектричних доменних стiнок у тонких
плiвках мультифероїка BiFeO3 з товщиною 100 нм i
рiзною орiєнтацiєю (111), (110), (100), вирощених ме-
тодом лазерної молекулярно-променевої епiтаксiї на
пiдкладках монокристалiчного SrTiO3 з тонким епi-
таксiйним шаром (50 нм) SrRuO3 у ролi нижнього
електрода. Походження i фiзичну природу спостере-
жуваної провiдностi зразкiв дослiджено з використа-
нням комбiнацiй провiдної атомно-силової мiкроско-
пiї, просвiчуючої електронної мiкроскопiї високої роз-
дiльної здатностi, а також квантово-механiчних обчи-
слень на основi теорiї функцiонала густини. Проведе-
ний аналiз показує, що розподiл провiдностi корелює
зi змiнами як електростатичного потенцiалу, так i ло-
кальної електронної структури, яка демонструє змен-
шення ширини забороненої зони в околi доменних стi-
нок. Манiпуляцiї з провiдними сегнетоелектричними
доменними стiнками проводили за допомогою ПСМ.
Запис i перезапис доменiв показує оборотнiсть робо-
ти пристрою. Таким чином, запис доменiв з провiдни-
ми доменними стiнками дозволяє контролювати опiр
мiж планарними електродами. Це вiдкриває можли-
востi застосування таких наномасштабних особливо-
стей провiдностi в сучасних пристроях пам’ятi.

3. Фiзичнi принципи роботи резистивної
пам’ятi на основi наноплiвок з оксидiв
перехiдних металiв

Огляд останнiх досягнень, експериментальних ре-
зультатiв та основних механiзмiв функцiонування
ReRAM описанi в роботi [80] для комiрок пам’ятi, що
складаються iз плiвок перовскiтних титанатiв i ман-
ганатiв нанометрової товщини (аж до 2 сталих ґра-
тки).

Фiзичнi принципи роботи ReRAM використовують
явище перемикання опору в оксидах перехiдних мета-
лiв. Явище перемикання опору спостерiгається у плiв-
ках рiзноманiтних оксидiв перехiдних металiв, таких
як PCMO: Cr, SrZrO3, SrTiO3, NiO2, TiO2, i Cu2O.
Процеси, якi спостерiгаються при перемиканнi, iсто-
тно залежать вiд матерiалу.

Типова комiрка ReRAM являє собою конденсатор,
що складається з плiвки оксиду перехiдного мета-
лу, в якiй спостерiгається обернене перемикання еле-

ктроопору при прикладаннi iмпульсної електричної
напруги. Плiвку розташовано мiж двома металевими
електродами При прикладаннi iмпульсiв напруги рi-
зної полярностi порядку декiлькох вольт опiр комiрки
обернено змiнюється мiж станами з великим i малим
опором.

За виглядом вольт-амперних характеристик фiзи-
чнi процеси перемикання опору можуть бути роздi-
ленi на два класи: унiполярний i бiполярний (рис.
4,a, б вiдповiдно). Iснуючi моделi перемикання опору
можуть бути класифiкованi як використовуючi кон-
цепцiї ниткоподiбних струмопровiдних шляхах або
струмопровiдних шляхах на поверхнях роздiлу (рис.
4,в,г вiдповiдно).

Для унiполярного перемикання напрямок переми-
кання залежить вiд амплiтуди напруги, але не вiд
його полярностi. Свiжовиготовлена гетероструктура
знаходиться у станi з високим опором (HRS) i мо-
же бути переведена у стан з низьким опором (LRS)
прикладенням високовольтного iмпульсу. Це назива-
ється процесом формування. Пiсля формування ге-
тероструктура може бути переключена з LRS в HRS
шляхом прикладання порогової напруги (процес ски-
дання). Перемикання з HRS у LRS (процес установ-
ки) досягнуто прикладенням порогової напруги, яка
вища, нiж напруга скидання. У процесi установки
струм обмежений провiднiстю контрольної системи,
або, фактично, додатковим послiдовним опором. Цей
тип перемикання спостерiгався в багатьох оксидах-
iзоляторах, таких як подвiйнi оксиди металiв. Бi-
полярне перемикання опору залежить вiд полярно-
стi прикладеної напруги i спостерiгається в багатьох
оксидах напiвпровiдникiв, наприклад, у складних пе-
ровскiтних оксидах.

Iснують суто емпiричнi особливостi перемикання
опору, характернi для комiрок на основi гетеростру-
ктур з рiзних матерiалiв [80]. Зокрема, було по-
казано, що окиснення комiрок пам’ятi змiнює вла-
стивостi перемикання опору [80]. Наприклад, свi-
жовиготовленi гетероструктури Ti/ PCMO/SRO i
SRO/Nb:STO/Ag демонструють гiстерезис. У проце-
сi вiдпалу (на повiтрi або в атмосферi кисню) шари
PCMO i Nb:STO окислюються, тобто кiлькiсть ва-
кансiй кисню в них iстотно зменшується. Вiдпаленi
гетероструктури Ti/PCMO/SRO переходять у LRS
стан, а гетероструктури SRO/Nb:STO/Ag переходять
в HRS стан, i гiстерезисна поведiнка пригнiчується.

Цi факти можуть бути поясненi так: експеримен-
тальнi дослiдження показали, що електрохiмiчне пе-
ремiщення вакансiй кисню в околi поверхонь роздi-
лу вiдiграє важливу роль у перемиканнi опору. Для
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Рис. 4. Вольт-ампернi характеристики для однополярного переключення в гетероструктурi Pt/NiO/Pt (а), бiполярнi перемикання
в гетероструктурi Ti/La2CuO4/La1,65Sr0,35CuO4 (б); моделi перемикання опору на ниткоподiбних струмопровiдних шляхах (в)
та струмопровiдних шляхах на поверхнях роздiлу (г) (адаптовано з роботи [80])

оксидних напiвпровiдникiв p-типу вакансiї кисню є
акцепторами. Зменшення концентрацiї кисневих ва-
кансiй поблизу iнтерфейсу, що виникає при вiдпалi,
може привести до зменшення товщини виснажено-
го шару у плiвцi оксиду, приводячи до зменшення
контактного опору. З iншого боку, вакансiї кисню дi-
ють як донори в оксидних напiвпровiдниках n-типу.
Зменшення концентрацiї кисневих вакансiй поблизу
iнтерфейсу, що виникає при вiдпалi, може привести
до збiльшення товщини виснаженого шару в плiв-
цi оксиду, що приводить до збiльшення контактно-
го опору. Можливо, що стан опору комiрки визнача-
ється щiльнiстю кисневих вакансiй поблизу кордону
роздiлу. Практично повне окислення шарiв оксидiв
перехiдних металiв може пригнiчувати мiграцiю iонiв
кисню, приводячи до зникнення гiстерезису опору та
значного погiршення експлуатацiйних характеристик
комiрок пам’ятi.

Недавно вдалося реалiзувати зворотне, енергонеза-
лежне i полярно-незалежне резистивне перемикання
мiж надпровiдним i дiелектричним станами на iнтер-
фейсi Au/YBa2Cu3O7−δ (YBCO)/Au [81]. При подан-
нi електричного iмпульсу надпровiдний стан YBCO
поблизу електродiв оборотно зникає i вiдновлюється.

Проведено чисельне моделювання пристроїв пам’я-
тi, що складаються з багатошарового стоку провiд-
ний сегнетоелектрик/несегнетоелектрик, який комбi-

нує зберiгання iнформацiї за допомогою орiєнтацiї се-
гнетоелектричної спонтанної поляризацiї iз зчитува-
нням iнформацiї в низькоомному станi стоку [82]. По
сутi цим доведено, що змiна електроопору FеRRAM
пов’язана iз змiною щiльностi електронних станiв по-
близу iнтерфейсу.

Характеристики резистивного перемикання з само-
випрямлянням можуть вiдповiдати переходу комiрки
резистивної пам’ятi у LRS-стан. Такий висновок було
зроблено авторами [83] пiсля дослiдження нанокри-
сталiв золота, вживлених у плiвку оксиду цирконiю
(ZrO2:nc-Au). Самовипрямлення спостерiгається в ге-
тероструктурi Au/ZrO2: nc-Au/n + Si, а саме контакт
Шотткi на iнтерфейсi Au/ZrO2 обмежує iнжекцiю за-
ряду при “оберненому” знаку прикладеної електри-
чної напруги. При “прямому” знаковi прикладеної на-
пруги струм обмежений просторовим зарядом побли-
зу електрода, що приводить до ефекту випрямлення
з фактором порядку 103 при напрузi ± 0,5 В в LRS.
Самовипрямлення при резистивному перемиканнi до-
зволяє мiнiмiзувати ефект перехресних перешкод в
масивi елементiв пам’ятi.

Хоча дослiдження ReRAM на оксидах перехiдних
металiв знаходяться в початковiй фазi, спробуємо
сформулювати деякi фiзичнi принципи, якi лежать
в основi покращання її експлуатацiйних характери-
стик:
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• Оскiльки окислення шарiв оксидiв перехiдних
металiв пригнiчує мiграцiю iонiв кисню, приво-
дячи до зникнення гiстерезису опору, його варто
уникати.

• Контролюючи щiльнiсть електронних станiв по-
близу iнтерфейсу, можна керувати електроопо-
ром комiрок.

• Самовипрямлення вольт-амперних характери-
стик, що виникає при резистивному перемикан-
нi опору, дозволяє мiнiмiзувати ефект перехре-
сних перешкод в масивi елементiв пам’ятi.

Резистивну пам’ять можна реалiзувати на наноiонi-
ках [84], при цьому її концепцiя стає ближча до мем-
ристорiв, розглянутих в наступному роздiлi.

4. Резистивне перемикання опору в
мемристорах

4.1. Визначення та фiзичнi характеристики
мемристора

У 1971 роцi у роботi [85] з мiркувань симетрiї перед-
бачено появу четвертого пасивного елемента – опору
з пам’яттю, або мемристора (memristor).

У 1976 роцi у роботi [86] узагальнено концепцiю
систем динамiчних приладiв, названих мемристивни-
ми системами, що володiють перетягнутими петлями-
метеликами гiстерезису, i якi не можуть зберiгати
енергiю, оскiльки струм, що проходить через елемент,
повинен дорiвнювати нулю при нульовiй прикладенiй
напрузi. Однак мемристори “пам’ятають” про сумар-
ний заряд, який протiк через них, завдяки змiнi їх
електроопору. Феноменологiчно мемристорний ефект
описується системою рiвнянь стану: V = I R (w, I) i
dw/dt = f(w, I), в яких V – прикладена напруга, I –
електричний струм, R – опiр, w – змiннi, що описують
стан мемристора. Для мемристорiв R i f є складними
неоднозначними функцiями струму I.

Мемристори були iнтелектуальною дилемою аж до
2008 року, поки в роботi [87] не вдалося показати, що
мемристорна поведiнка властива тонким плiвкам на-
пiвпровiдникiв, для яких рiвняння стану для дина-
мiчних носiїв заряду (електронiв i дiрок) та рухомих
заряджених домiшок (iонiв) пов’язанi мiж собою за
наявностi прикладеного електричного поля. У робо-
тi [87] було запропоновано просту аналiтичну модель,
що показує, як змiнюється опiр мемристора вiд вне-
ску областей сильно легованого напiвпровiдника i не-
легованого матерiалу. Ця система описується рiвня-
ннями мемристора. Змiннiй стану w вiдповiдає рiзка

межа мiж легованим та нелегованим напiвпровiдни-
ком, яка змiнюється в межах вiд 0 до L, що вiдпо-
вiдає положенню мiж металевими контактами з обох
сторiн плiвки. Опiр мемристора M(q), що залежить
вiд заряду q, який вiдповiдає за виникнення гiстере-
зису, обернено пропорцiйний товщинi плiвки L. Тому
мемристорна поведiнка значно бiльше виражена для
нанометрових напiвпровiдникових плiвок, нiж для мi-
крометрових.

Першi реалiзацiї мемристорiв на основi наноме-
трових плiвок твердотiльних електролiтiв-iонiкiв бу-
ло здiйснено порiвняно недавно в роботi [88], якi
сформували комiрки наномасштабної резистивної па-
м’ятi мемристорного типу, що володiють дiодними
вольт-амперними характеристиками з фактором ви-
прямлення порядку 106. Вiдтворюванiсть дiодних
характеристик зберiгається аж до 108 циклiв за-
пис/зчитування. Пристрої виявилися вiдносно низь-
коенергоспоживаючими порiвняно з аналогiчними
попередниками, не потребують попереднього форму-
вання при високiй напрузi i володiють мультибiтовою
щiльнiстю зберiгання даних.

Електромiграцiя iонiв зумовлює окисно-вiдновнi
процеси. Вони також впливають на електроопiр. Еле-
ктромiграцiя катiонiв дозволяє створювати комiрки
пам’ятi, що працюють на електрохiмiчному зростаннi
та розчиненнi металевих нанониток у тонких плiвках.
Електромiграцiя анiонiв використовується в тонких
плiвках оксидiв перехiдних металiв-iзоляторiв, шля-
хи струмопроходження в яких виникають i зникають
завдяки локальним окисно-вiдновним реакцiям. Ни-
нi розробляється архiтектура таких пристроїв пам’ятi
та дослiджуються можливостi їх скейлiнгу [87–88].

У роботi [89] було вдосконалено фiзичну модель
мемристорної пам’ятi, засновану на аналiзi чисельно-
го вирiшення зв’язаних рiвнянь, що описують дрейф
i дифузiю електронiв, дiрок та рухливих iонiв в гете-
роструктурах типу метал–напiвпровiдник–метал. За-
пропонована модель також придатна для опису твер-
дих електролiтiв i нестехiометричних твердих розчи-
нiв з рухомими дефектами, наприклад, вакансiями
кисню.

Вiдмiнною особливiстю мемристора є подвiйна пе-
ретягнута петля гiстерезису, наприклад, гiстерезисна
I–V характеристика у виглядi метелика. Така фiгура
Лiссажу неможлива для електричного кола, складе-
ного з iнших пасивних елементiв.

Стацiонарнi розподiли щiльностi рухомих iонiзова-
них донорiв у плiвцi мемристорного напiвпровiдни-
ка для прикладених рiзних напруг V показано на
рис. 5,а. Типовi статичнi I–V характеристики показа-
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Рис. 5. Стацiонарнi розподiли густини рухомих iонiзованих до-
норiв ND(x) у плiвцi напiвпровiдника (угорi показано його роз-
рiз) для рiзних напруг V , прикладених до правого електрода
(x = L) : V =0, 40, 4000 (а). Статичнi I–V характеристики для
позитивних (суцiльнi кривi) i негативних (пунктирнi кривi) на-
пруг (б) (адаптовано з [89])

но на рис. 5,б. Рiзнi кривi на рис. 5,б вiдповiдають рi-
знiй середнiй концентрацiї рухливих iонiв 〈ND〉/N0 =
0, 01, 0, 1, 1, 10 та фiксованiй концентрацiї нерухо-
мих акцепторiв NA/N0 = 0, 01.

ВАХ, розрахованi в роботах [87, 89], є симетрични-
ми щодо змiни знака прикладеної напруги, можливо
за рахунок припущення про iдентичнiсть електродiв.
Навпаки, дiоднi ВАХ є можливим рiшенням для бо-
ротьби з перехресними перешкодами мiж елементами
пам’ятi в щiльному масивi мемристорiв [88].

Розрахунки статичних ВАХ наногетероструктур на
основi мемристорiв, iонiки i твердих електролiтiв, якi
володiють випрямлянням, проведено в наступному
роздiлi.

4.2. Континуальна теорiя, що описує
мемристорний ефект у iонiках та
твердих електролiтах

Розглянемо нанометрову плiвку напiвпровiдника з
рухомими iонами (для визначеностi донорами), роз-

ташовану мiж двома плоскими електродами, непро-
никними для донорiв.

Iнтерфейс z = h передбачається омiчним для пе-
ренесення електронiв i дiрок, що, наприклад, вiдпо-
вiдає реальному випадку або металевого електрода
з прилеглими δ-легованими шарами напiвпровiдника,
або випадку сильно легованого напiвпровiдникового
електрода з шириною i положенням забороненої зони
приблизно такими ж, як i в плiвцi iонiка.

На iнтерфейсi z = 0 iснує рiзниця робiт виходу,
що приводить до вбудованої рiзницi потенцiалiв Vb
на контактi.

Для розглянутої геометрiї одновимiрний розподiл
електростатичного потенцiалу Ve(z) у плiвцi напiв-
провiдника визначається самоузгодженим чином з
розв’язку рiвняння Пуассона з граничними умовами:{

d2

dz2Ve(z)=− e
ε0ε

(N+(z)−Na(z)−n(z)+p(z)),

Ve(0)=V0 + Vb, Ve(h) = 0.
(4.1)

У (4.1) фiгурує концентрацiя рухомих N+ iонiзова-
них донорiв, електронiв (n) i дiрок (p) i нерухомих
акцепторiв Na, якi, проте, можуть бути неоднорi-
дно розподiленi у процесi легування (наприклад, δ-
легування). Заряд наведено в одиницях заряду еле-
ктрона e, ε0 – унiверсальна дiелектрична стала, ε –
вiдносна дiелектрична стала плiвки напiвпровiдни-
ка. Електрична напруга V0 прикладена до електро-
да z<0. Електрод z>h заземлений. Товщина плiвки
дорiвнює h.

Акцепторнi рiвнi Na(z) вважають досить глибоки-
ми i тому повнiстю заповненими електронами (тобто
зарядженими негативно). Нерухомi донори NS (z) iн-
шого типу, вiдмiнного вiд N0 (якщо такi є в плiвцi),
можуть бути включенi в розгляд замiною: Na (z) →
Na (z)−NS (z).

Спiввiдношення мiж концентрацiями неiонiзованих
донорiв N0 i iонiзованих донорiв N+ визначається
з матерiальних рiвнянь збереження масових потокiв
атомiв донорiв:

∂ N0

∂ t
≈ γRN+n− γGN0, (4.2a)

∂ N+

∂ t
+

1
e
div J+ = −γRN+n+ γGN0. (4.2b)

Закони збереження потокiв електронiв (n) i дiрок (p)
мають вигляд

∂ n

∂ t
+

1
e
div Jn = −γRN+n+ γGN0, (4.3a)
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∂ p

∂ t
+

1
e
div Jp = 0. (4.3b)

У (4.2)–(4.3) фiгурують коефiцiєнти рекомбiнацiї (γR)
i генерацiї (γG) електронiв [90]. Ймовiрнiсть iонiзацiї
акцепторiв (або iнших джерел дiрок) вважається не-
хтовно малою. У стацiонарному станi процеси реком-
бiнацiї i генерацiї носiїв заряду знаходяться в локаль-
нiй рiвновазi, тобто γGN0 = γRN+ n.

Умова збереження повного числа донорних атомiв
Nd у плiвцi приводить до iнтегрального спiввiдноше-

ння, Nd = 1
h

h∫
0

(N+ +N0)dr, яке на пiдставi рiвностi

γGN0 = γRN
n
+ записуємо у виглядi [91]:

Nd =
1
h

h∫
0

N+

(
1 +

γR
γG

n

)
dr ≈

(
1 +

γR
γG

n̄

)
1
h

h∫
0

N+dr.

(4.4)

Рiвняння (4.2) i (4.3) потрiбно розв’язувати разом з
граничними умовами на iнтерфейсах, якi деталiзова-
нi нижче.

Оскiльки електроди непроникнi для донорiв, струм
донорiв вiдсутнiй на iнтерфейсах. У стацiонарному
одновимiрному випадку цю умову приводимо до рiв-
ностi нулю струму донорiв у плiвцi [89]. При цьому
рiвняння (4.2) не є незалежними, тобто при виконан-
нi умовиN0 = γR

γG
Nn

+ можна розв’язувати лише (4.2b).
У випадку нехтування генерацiйно-рекомбiнацiйним
внеском в електротранспорт (що справедливо для
“холодних” носiїв при кiмнатних температурах за вiд-
сутностi фотоiонiзацiї), загальне число рухомих до-
норiв зберiгається, а умова (4.4) набуває простiшого

вигляду: 1
h

h∫
0

N+dr = Nd. У цьому виглядi вона вико-

ристана в роботах [87, 89].
Стацiонарнi рiвняння для електричних струмiв до-

норiв (N+), електронiв (n) i дiрок (p), одержанi з рiв-
нянь (4.2a) i (4.3), мають такий вигляд:

div J+ = − d
dz

(
eD+

d
dzN+ + eµ+N+

d
dzVe

)
= 0,

div Jn = div (nµn grad Φn) =

= d
dz

(
eDn

d
dzn− eµnn

d
dzVe

)
= 0,

div Jp = div (p µp grad Φp) =

= − d
dz

(
eDp

d
dzp+ eµpp

d
dzVe

)
= 0.

(4.5)

Залежнiстю коефiцiєнтiв дифузiї Di i рухливостей
µi вiд концентрацiї частинок, як правило, нехту-

ють заради отримання наближених аналiтичних ре-
зультатiв i вважають справедливими спiввiдношення
Нернста–Ейнштейна: µ+

D+
= µn

Dn
= µp

Dp
= e

kBT
[87, 89].

Квазiрiвнi Фермi Φn = ξ + kBT ln
(
n
n0

)
− eVe для

електронiв i Φp = ξ−kBT ln
(
p
p0

)
− eVe для дiрок вiд-

рiзняються вiд рiвноважного рiвня хiмiчного потен-
цiалу ξ внаслiдок наявностi електричного потенцiалу
Ve (z) [92].

Рiвняння (4.5) розв’язуються разом з такими гра-
ничними умовами.

Умови непроникностi iнтерфейсiв z = 0 i z = h для
донорiв мають вигляд

J+(r)|z=0 = 0, J+(r)|z=h = 0. (4.6)

Умови неперервностi електронного та дiркового стру-
мiв на iнтерфейсах мають вигляд

Jn(r)|z=0 = Jn(r)|z=h , Jp(r)|z=0 = Jp(r)|z=h . (4.7)

Розв’язок (4.5), що задовольняє граничнi умови (4.6)
i (4.7), має вигляд

N+ (z) = N+
d exp

(
− µ+

DR
Ve (z)

)
, J+ ≡ 0, (4.8a)

n (z) = n0 exp
(
µn
Dn

Ve (z)
)

+

+
Jn
Dn

z∫
h

exp
(
µn
Dn

(Ve (z)− Ve (z̃))
)
dz̃, (4.8b)

p (z) = p0 exp
(
− µp
Dp

Ve (z)
)
−

− Jp
Dp

z∫
h

exp
(
− µp
Dp

(Ve (z)− Ve (z̃))
)
dz̃. (4.8c)

Для визначення констант iнтегрування n0, p0, Jn i Jp
в (4.8) слiд врахувати, що концентрацiї електронiв i
дiрок на iнтерфейсах визначаються рiвноважним по-
ложенням рiвня Фермi ξ i ξ−eV0 електродiв при z = h
та z =0 вiдповiдно або густиною поверхневих станiв
на iнтерфейсах. В обох випадках граничнi умови ма-
ють вигляд [90, 91]:

Φn (h) = Φp (h) = ξ, Φn (0) = Φp (0) = ξ − eV0. (4.9a)
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Умови (4.9a), переписанi у виглядi Φn (0) = Φn (h) −
eV0 та Φp (0) = Φp (h)−eV0, разом з виразами для ква-
зiрiвнiв Фермi, Φn = ξ + kBT ln

(
n
n0

)
− eVe i Φp = ξ −

kBT ln
(
p
p0

)
−eVe, i граничними умовами для електро-

статичного потенцiалу Ve (0) = V0 + Vb, Ve (h) = 0,
приводять до таких спiввiдношень концентрацiй еле-
ктронiв i дiрок на iнтерфейсах:

n (h) = n0, n (0) = n0 exp
(
eVb
kBT

)
,

p (h) = p0, p (0) = p0 exp
(
− eVb
kBT

)
. (4.9b)

Таким чином, концентрацiї носiїв заряду n (h) i n (0)
(також як p (h) i p (0)) визначаються роботою виходу
електродiв або щiльнiстю поверхневих станiв, в свою
чергу визначають положення рiвня Фермi. Фактично
в (4.9) передбачається, що дiрки у валентнiй зонi i
електрони в домiшковiй зонi поблизу iнтерфейсiв зна-
ходяться в рiвновазi з електродами.

Для гетероструктури з омiчними iнтерфейсами без
поверхневих станiв граничнi умови для концентрацiї
електронiв i дiрок мають симетричний вигляд: n(0) =
n(h) = n0, p(0) = p(h) = p0 [93].

Умова локальної електронейтральностi, n0 +Na =
p+Nd, справедлива в об’ємi напiвпровiдника далеко
вiд iнтерфейсiв. Вона приводить до вiдомого спiввiд-
ношення, n0p0 = n2

S , де nS − концентрацiя носiїв
у власному напiвпровiднику, яка, як правило, вiдо-
ма з експерименту. В iншому випадку nS визначає-
ться положенням рiвня Фермi i щiльнiстю електрон-
них станiв (DOS) в об’ємi бездомiшкового напiвпро-
вiдника. Для складних оксидiв DOS розраховується
квантово-механiчно за допомогою теорiї функцiонала
густини.

Спiввiдношення n0+Na = p+Nd i n0p0 = n2
S дозво-

ляють зв’язати граничнi концентрацiї n0 i p0 з кон-
центрацiями акцепторiв i донорiв так:

n0 =

√
n2
S +

(
N̄a −Nd

2

)2

− N̄a −Nd
2

,

p0 =

√
n2
S +

(
N̄a −Nd

2

)2

+
N̄a −Nd

2
. (4.10)

Введено середню концентрацiю акцепторiв: N̄a =
1
h

h∫
0

Na(z)dz.

Пiдстановка виразiв (4.8б, в) в умови (4.9b) визна-
чає вирази для густини струмiв електронiв Jn i дiрок
Jp:

Jn =
Dnn0 (exp (−eV0/kBT )− 1)

0∫
h

exp
(
− eVe(z̃)

kBT

)
dz̃

,

Jp =
Dpp0 (1− exp (eV0/kBT ))

0∫
h

exp
(
eVe(z̃)
kBT

)
dz̃

. (4.11)

Нехтуючи процесами локальної генерацiї-рекомбiна-
цiї носiїв, умова (4.4) приводить до спiввiдношення

N+
d = hNd

(
h∫
0

exp
(
− eVe(z)

kBT

)
dz

)−1

.

Використовуючи (4.8) i (4.11), рiвняння Пуассона
(4.1) для електричного потенцiалу зводиться до ви-
гляду



d2Ve
dz2

=
e

ε0ε



n0 exp
(
− eV0
kBT

)
− n0

0∫
h

exp
(
− eVe(z̃)

kBT

)
dz̃

z∫
h

exp
(
e (Ve (z)− Ve (z̃))

kBT

)
dz̃ +Na (z) + n0 exp

(
eVe
kBT

)
−

−
hNd exp

(
−eVe

kBT

)
h∫
0

exp
(
− eVe(z̃)

kBT

)
dz̃

− p0 exp
(
− eVe
kBT

)
+
p0 − p0 exp

(
eV0
kBT

)
0∫
h

exp
(
eVe(z̃)
kBT

)
dz̃

z∫
h

exp
(
−e (Ve (z)− Ve (z̃))

kBT

)
dz̃


Ve (0) = V0 + Vb, Ve (h) = 0.

(4.12)
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Рис. 6. ВАХ у лiнiйному (a, б) i напiвлогарифмiчному (в, г) масштабi при φb = −5; ηS = 0, 1, ηd = 0, 01, 0,1, 0,5, 0,9, 0,99 (кривi
1, 2, 3, 4, 5) та двох значеннях товщини плiвки h/Rd = 20 (a, в), h/Rd = 40 (б, г). У напiвлогарифмiчному масштабi вiдкладено
абсолютне значення струму у вiдносних одиницях

4.3. Статичнi вольт-ампернi характери-
стики, розподiл просторового заряду та
поля у наногетероструктурах на основi
iонiкiв i твердих електролiтiв

Розв’язок рiвняння (4.12) дозволяє знайти розподiл
електричного потенцiалу та полiв. ВАХ розраховую-
ться зi спiввiдношень (4.11), повний струм дорiвнює
J = Jp + Jn. Пiдстановка розв’язку (4.12) та струмiв
(4.11) у рiвняння (4.8) дозволяє розрахувати розподiл
концентрацiй донорiв, електронiв i дiрок.

Для графiчного представлення результатiв доцiль-
но ввести безрозмiрнi змiннi i параметри: потенцi-
ал φ = eVe

kBT
, вбудовану рiзницю потенцiалiв φb =

eVb

kBT
, пов’язану з бар’єром Шотткi, довжину екрану-

вання R=
d

√
ε ε0kBT

(N̄a+Nd)e2 (яка становить не бiльше 0,5–

5 нм для напiвпровiдникiв типу PCMO, LSMO або
LCMO), вiдноснi концентрацiї акцепторiв ηa (z) =
Na(z)
N̄a+Nd

, донорiв ηd = Nd

N̄a+Nd
i електронiв в квазi-

нейтральнiй областi компенсованого напiвпровiдника
ηS = nS

N̄a+Nd
, концентрацiї електронiв η0 = n0

N̄a+Nd
=√

η2
S +

(
1
2 − ηd

)2 − ( 1
2 − ηd

)
i дiрок χ0 = p0

N̄a+Nd
=√

η2
S +

(
1
2 − ηd

)2 +
(

1
2 − ηd

)
у домiшковому напiвпро-

вiднику.
На рис. 6 наведено результати розрахункiв ВАХ на

основi рiвнянь (4.12), (4.11) i (4.8). Для тонких плiвок
(h/Rd ≤ 20) можливий злам на ВАХ i спостерiгає-
ться ефект випрямлення (рис. 6,а, в). Зi збiльшенням
товщини плiвки (h/Rd ≥ 40) замiсть зламу при неве-
ликих напругах з’являється бiстабiльнiсть у виглядi
рiзкої s-образностi або “зуба” на ВАХ (кривi 1, 2, 3
на рис. 6,а, в). Згiдно з оцiнками Rd ∼ (1 − 5) нм
iнтервал товщини iснування зламу або формування
зуба становить 10–200 нм для типових резистивних
напiвпровiдникiв.

Зi збiльшенням напруги зуб зникає, але крутизна
характеристики падає по вiдношенню до первинної.
Характеристики цiєї особливостi залежать вiд вiдно-
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Рис. 7. Розподiл потенцiалу φ (а), концентрацiї донорiв N+ (б ), поля Ef (в) та повного просторового заряду ρf (г) по товщинi
плiвки при h/Rd=40, φb = −5, ηS =0,1, ηd =0,1 i рiзних значеннях прикладеної напруги φ0, позначеної цифрами бiля кривих

сної концентрацiї донорiв ηd = Nd

N̄a+Nd
, тобто визнача-

ються ступенем компенсацiї в напiвпровiднику. Для
параметрiв, наведених на рис. 6, бiстабiльнiсть iснує
тiльки для вiдносно малого ступеня компенсацiї, при-
чому ВАХ є практично симетричною (кривi 1, 2, 3
при ηd ≤ 0, 5 на рис. 6,а, в). Для ηd > 0, 5 яскраво ви-
ражена дiоднiсть характеристики, тобто випрямлен-
ня для прямої гiлки напруг (кривi 4, 5 на рис. 6).
Коефiцiєнт випрямлення зростає iз ростом величини
вбудованого потенцiалу φb.

Зуб на статичних ВАХ перетворюється на гiстере-
зисну особливiсть у динамiчному режимi. Фактично
природа динамiчного ефекту пам’ятi може породжу-
ватися статичною бiстабiльнiстю.

Розподiл електричного потенцiалу, поля, концен-
трацiй донорiв, електронiв, дiрок i повного просторо-
вого заряду по товщинi плiвки наведено на рис. 7–10 у
тому числi для рiзних значень напруги, поблизу яких
виникає “зуб” на ВАХ.

З наших розрахункiв розподiлiв зарядiв i полiв у
плiвках рiзної товщини випливає, що при нульовiй на-
прузi асиметрiя розподiлiв пов’язана виключно з на-

явнiстю бар’єра Шотткi поблизу одного з електродiв,
тобто вiдмiнним вiд нуля φb (наприклад, див. кривi
“0” на рис. 7–10). Для тонких плiвок (h/Rd ≤ 10) ти-
повi розподiли зарядiв i полiв мають тi ж характернi
особливостi, що i для товстих плiвок, проте максиму-
ми розподiлiв значно розмитi.

Зi збiльшенням прикладеної електричної напруги
виникають локалiзованi шари просторового заряду
поблизу одного з електродiв, причому вибiр електро-
да залежить вiд знака прикладеної напруги (порiв-
няйте кривi 1, 5, 10 або –4, –1,5 на рис. 7–10). Ши-
рина шарiв просторового заряду одного знака стано-
вить порядку 5–10 радiусiв екранування Rd, а висо-
та збiльшується зi збiльшенням напруги φ0. Зi збiль-
шенням напруги на розподiлi концентрацiї електро-
нiв виникають максимум i мiнiмум поблизу одно-
го з електродiв (кривi 5, 10 i –4 на рис. 7,а), а
концентрацiя дiрок має бiльш рiзкий максимум по-
близу одного з електродiв. Для вибраних параме-
трiв (ступеня компенсацiї ηd = 0, 1) максимальна
концентрацiя дiрок може на порядок перевищува-
ти концентрацiю електронiв. Максимуми i локаль-
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Рис. 8. Розподiл потенцiалу φ (а), концентрацiї донорiв N+ (б ), поля Ef (в) та повного просторового заряду ρf (г) по товщинi
плiвки при h/Rd=20, φb = −5, ηS =0,1, ηd =0,1 i рiзних значеннях прикладеної напруги φ0, позначеної цифрами бiля кривих

нi мiнiмуми поблизу електродiв видно i на розпо-
дiлi просторового заряду (кривi 5, 10 i –4 на рис.
7,г).

Локалiзацiя просторового заряду тягне за собою
самоузгоджене формування i посилення максиму-
мiв електричного потенцiалу та поля. У центральнiй
областi плiвки поле практично вiдсутнє i нахил роз-
подiлу потенцiалу практично сталий. Значне падiння
потенцiалу вiдбувається в шарах просторового заря-
ду (зокрема, iонiзованих донорiв) при збiльшеннi на-
пруги.

За подальшого збiльшення напруги (φ0 > 10 В) ма-
ксимуми на розподiлах не зникають, тому нахил ВАХ
при великих напругах практично сталий, але iстотно
менший за нахил при малих (φ0 < 2 В). Рiзка змi-
на нахилу ВАХ означає перехiд зi стану з низьким
опором, коли нема падiння потенцiалу в шарах про-
сторового заряду, в стан з високим опором, коли падi-
ння потенцiалу iстотне в шарах просторового заряду,
внаслiдок невеликого зламу або дiлянки з негатив-
ним опором, вiдповiдне зменшення поля в централь-

нiй частинi плiвки в результатi збiльшення ступеня
його екранування просторовим зарядом.

На основi проведеного аналiзу можна зробити ви-
сновок, що виникнення вiд’ємної дiлянки (або “зуба”)
на статичних ВАХ iонiкiв i твердих електролiтiв по-
в’язане з утворенням i розвитком (мета)стабiльних
максимумiв розподiлу електричного потенцiалу, по-
ля i просторового заряду поблизу одного з електро-
дiв, що може бути використане в комiрках резистив-
ної пам’ятi мемристорного типу.

Перемикання плiвки мiж станами з високим i низь-
ким опором зумовлене сильним “перекачуванням”
мiж електронним та iонним типами перенесення за-
ряду, що вiдбувається зi змiною величини прикладе-
ної електричної напруги. Завдяки електромiграцiї по-
близу одного з електродiв виникає рiзкий максимум
просторового заряду (iонiв, електронiв чи дiрок). У
результатi метастабiльної змiни домiнуючого типу пе-
ренесення заряду вiдбувається стрибкоподiбна змiна
нахилу статичної ВАХ, що приводить до гiстерези-
су типу метелик для динамiчних ВАХ. Цi результа-
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Рис. 9. Розподiл концентрацiї електронiв (а) i дiрок (б ) по товщинi плiвки при h/Rd=40, φb = −5, ηS =0,1, ηd =0,1 i рiзних
значеннях прикладеної напруги φ0, позначеної цифрами бiля кривих

Рис. 10. Розподiл концентрацiї електронiв (а) i дiрок (б ) по товщинi плiвки при h/Rd=20, φb = −5, ηS =0,1, ηd =0,1 i рiзних
значеннях прикладеної напруги φ0, позначеної цифрами бiля кривих

ти вiдкривають можливостi створення мемристорної
пам’ятi (MemRAM) на основi тонких плiвок нано-
iонiкiв i твердих електролiтiв.

5. Вплив розмiрних ефектiв на перемикання
спонтанної поляризацiї в
наногетероструктурах типу
сегнетоелектрик–напiвпровiдник

Обрив поляризацiї на iнтерфейсах сегнетоелектрик–
напiвпровiдник, викликаний порушенням транс-
ляцiйної симетрiї сегнетоелектричного матерiалу
або невiдповiднiстю зарядiв iонних шарiв, може
iндукувати змiну електронного стану поблизу iн-
терфейсу i поляризацiї матерiалiв на межi [94–98].
Цi явища виникають на iнтерфейсах внаслiдок
взаємодiї мiж поляризацiєю i електронними станами
(зокрема, двовимiрний електронний газ на iнтерфейсi
LaAlO3/SrTiO3 або перехiд Мотта дiелектрик–метал)

та поляризацiйно-контрольованим тунелюванням
електронiв через iнтерфейс сегнетоелектрик–
напiвпровiдник або дiелектрик–напiвметал ти-
пу PbTiO3/(La,Sr)MnO3, BiFeO3/(La,Sr)MnO3,
BaTiO3/SrRuO3 або SrTiO3/(La,Sr)MnO3 i
SrRuO3/(La,Sr)MnO3. Цi фiзичнi явища необхi-
дно враховувати в наноструктурах, якi знаходяться
пiд потенцiалом i використовуються у комiрках
пам’ятi.

Низка цих та iнших фiзичних явищ робить iнтер-
фейси одним iз найбiльш iнтригуючих об’єктiв до-
слiдження фiзики поверхнi i багатообiцяючими для
застосувань у наноелектронiцi та комiрках пам’ятi
[99–102], проте фiзичне пояснення спостережуваних
властивостей iнтерфейсiв i однозначна iдентифiкацiя
джерела носiїв заряду в них досi є проблемою.

Наприклад, незважаючи на проведенi дослiдже-
ння [103–105] природа носiїв заряду на iнтерфейсi
LaAlO3/SrTiO3 залишається незрозумiлою. Залежно
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вiд умов зростання, поява заряду на iнтерфейсi мо-
же бути пов’язана з виникненням вакансiй кисню у
процесi осадження [103, 104] або з ефектами iнтер-
дифузiї [105], а також з так званою “полярною ка-
тастрофою”, чи необхiднiстю компенсацiї заряду по-
лярного зрiзу LaAlO3 в контактi з неполярним зрi-
зом SrTiO3 [106]. Дiйсно, за вiдсутностi компенсу-
ючого заряду на iнтерфейсi мiж полярним i непо-
лярним шарами, в системi виникає електростатичний
потенцiал, розбiжний зi збiльшенням товщини ша-
ру, що отримало назву “полярної катастрофи” [107].
Для порiвняння на iнтерфейсi двох ковалентних на-
пiвпровiдникiв (наприклад, GaAs/Si) подiбний сце-
нарiй приводить до сильних спотворень стехiометрiї
i неминучої появи значної шорсткостi на межi подi-
лу. Однак для оксидiв елементiв змiнної валентностi
з’являється можливiсть перемiщення електронiв, що
потребує значно менших витрат енергiї, нiж перемi-
щення атомiв. Використовуючи спектроскопiю втрат
енергiї електронiв з атомарною роздiльною здатнi-
стю [106] дослiджували мiкроскопiчний розподiл iо-
нiв уздовж iнтерфейсу (001) LaAlO3/SrTiO3 i вияви-
ли, що iснує фундаментальна вiдмiннiсть мiж iонно-
скомпенсованим AlO2/SrO/TiO2, та електронно-
скомпенсованим AlO2/LaO/TiO2 iнтерфейсами як з
точки зору рiзкостi переходу, так i значення густини
заряду.

Iснує думка, що високе значення густини заряду (∼
1017 cм−2), що було спочатку виявлене [99] на iнтер-
фейсi LaAlO3/SrTiO3, пов’язане з електронами, якi
видiляються кисневими вакансiями, а їх стан близь-
кий до двовимiрного газу. У той же час меншi значе-
ння ∼ 1013 cм−2 можуть бути невiд’ємною особливi-
стю iнтерфейсу. Однак цi значення значно меншi, нiж
потрiбно для придушення “полярної катастрофи” –
0,5 електрона на елементарну комiрку (тобто 3,5·1014

cм−2) [106].
На основi теорiї функцiонала густини було запропо-

новано кiлька моделей для вирiшення цих протирiч.
Так, у роботi [108] показано, що електрони заповню-
ють кiлька рiзних пiдзон на iнтерфейсi i володiють
цiлим набором станiв з рiзними масами i рухливостя-
ми, якi дають рiзний внесок у перенесення заряду.

В роботi [109] розглянуто окремий шар LaAlO3

на пiдкладцi SrTiO3(001) для пояснення переходу
метал–дiелектрик i виявили велике змiщення пiдґра-
ток у надтонких плiвках LaAlO3.

Експериментально було показано, що для зразкiв
LaAlO3/SrTiO3, вирощених при низькому тиску ки-
сню (менше, нiж 10−6 mbar), провiднiсть визнача-
ється кисневими вакансiями i глибоко проникає в

пiдкладку, тодi як провiднiсть зразкiв, вирощених в
атмосферi з бiльшою домiшкою кисню (> 10−5 mbar),
сконцентрована на iнтерфейсi [110].

Автори роботи [111] використовували ефект по-
ля для дослiдження фазової дiаграми iнтерфейсу-
провiдника мiж широкозонними iзоляторами LaAlO3

i SrTiO3. Ефект поля дозволяє ефективно ке-
рувати густиною носiїв i, як наслiдок, модулює
характеристики електроперенесення на iнтерфейсi
LaAlO3/SrTiO3 [112], тодi як вiн не змiнює концентра-
цiї вакансiй кисню i ступiнь непорядку в просторово-
му розташуваннi атомiв у зразку [113, 114]. Електри-
чне поле управляє густиною носiїв i визначає кван-
товий фазовий перехiд мiж станом з двовимiрною
надпровiднiстю i дiелектричним станом на iнтерфей-
сi LaAlO3/SrTiO3, вiдкриваючи можливостi створен-
ня мезоскопiчних надпровiдних ланцюгiв i квантових
ключiв [115].

Теоретичнi розрахунки передбачили складнi фа-
зовi дiаграми i ключову роль флуктуацiй густини
носiїв заряду у визначеннi основного стану системи
LaAlO3/SrTiO3 [116]. Зокрема, з теоретичного роз-
гляду [117] випливає, що електричне поле управляє
щiльнiстю носiїв i визначає квантовий фазовий пере-
хiд мiж станом з двовимiрною надпровiднiстю i дiеле-
ктричним станом, вiдкриваючи можливостi створен-
ня мезоскопiчних надпровiдних ланцюгiв i квантових
ключiв [111]. Пiзнiше магнiтний основний стан [118]
i стан з двовимiрною надпровiднiстю [119, 120], що
iснує при температурах близько ∼ 200 мK i локалi-
зований в шарi з товщиною не бiльше 10 нм, було
виявлено експериментально.

Актуальним є теоретичний розгляд епiтаксiйних iн-
терфейсiв типу “власний або вiртуальний сегнетоеле-
ктрики/напiвметал або напiвпровiдник”, дослiджен-
ня атомарних i мезоскопiчних явищ на iнтерфей-
сах, просторового розподiлу електричного потенцiа-
лу та поля. Як приклад можна навести теорiю утво-
рення бар’єра Шотткi в сегнетоелектричних плiвках,
яка до цих пiр мiстить цiлу низку невирiшених про-
блем. Iснує лише декiлька робiт, присвячених тео-
рiї сегнетоелектричних дiодiв Шотткi [121] i нелiнiй-
них дiелектричних властивостей епiтаксiйних плiвок
Pb(Zr,Ti)O3 [122, 123], автори яких придiляють осо-
бливу увагу впливу шарiв просторового заряду на
розподiл поляризацiї та динамiку утворення доменiв
у сегнетоелектричних плiвках.

Нами було розглянуто полярно-активнi власти-
востi i локальне реверсування поляризацiї в на-
ногетероструктурах типу провiдний електрод (зонд
СЗМ)/дiелектричний зазор/наноплiвка/напiвпровiд-
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Рис. 11. Початковий стан наногетероструктури: напiвпровiдник/сегнетоелектрик (а). Розподiл електростатичного потенцiалу в
гетероструктурi (б ). Кiнцевий стан: реверсування поляризацiї пiд дiєю електричного поля зонда (в). Розподiл електростатичного
потенцiалу в кiнцевому станi(г) (адаптовано з [124])

ник (або напiвметал), для тонких плiвок вла-
сних i вiртуальних широкозонних сегнетоелектри-
кiв [124, 125]. Полярно-активнi властивостi сегнето-
електричної плiвки розраховували в рамках конти-
нуальної феноменологiчної теорiї Ландау–Гiнзбурга–
Девоншiра (ЛГД) з урахуванням градiєнта поляриза-
цiї, поверхневої енергiї, поверхневого заряду i диполь-
них шарiв на iнтерфейсi. Хоча стабiльнiсть спонтан-
ної поляризацiї в структурах типу сегнетоелектрична
плiвка/дiелектрик/напiвпровiдник було дослiджено в
рамках ЛГД-теорiї, вплив градiєнта поляризацiї, по-
верхневої енергiї, поверхневого заряду i дипольних
шарiв на iнтерфейсi на властивостi таких структур
практично не враховувався ранiше.

5.1. Основнi рiвняння континуальної теорiї.
Вплив вбудованого електричного поля
на фазову дiаграму перемикання
спонтанної поляризацiї плiвки

Розглянемо асиметричну наногетероструктуру, що
складається з вузькозонного (або металевого) напiв-
провiдника i сегнетоелектричної плiвки товщиною L i
поляризацiєю P3. Розглядаються нанометровi плiвки
власних сегнетоелектрикiв з фазовим переходом дру-
гого роду, якi є широкозонними напiвпровiдниками

або дiелектриками, тобто в обох випадках їх провiд-
нiстю можна знехтувати.

У початковому станi зовнiшня електрична напру-
га вiдсутня, i спонтанна поляризацiя сегнетоелектри-
ка на поверхнi z = −L повнiстю екранована iнер-
цiйними зарядами з навколишнього середовища (див.
рис. 11,a).

Типовий розподiл електростатичного потенцiалу
поблизу iнтерфейсу показано на рис. 11,б. Введе-
нi позначення: φ потенцiал, Ub – контактна рi-
зниця потенцiалiв на iнтерфейсi сегнетоелектрик–
напiвпровiдник, WS – глибина проникнення електри-
чного поля в напiвпровiдник (фактично товщина ша-
ру збiдненого просторового заряду (її показано штри-
хованою та суцiльною кривими для зарядiв рiзних
знакiв)), σS – густина поверхневого заряду на iнтер-
фейсi. Прямокутником позначений екранований по-
верхневий заряд σf i заряд-зображення протилежно-
го знака, який накопичується на поверхнi голки ска-
нуючого зондового мiкроскопа (СЗМ).

При подачi електричної напруги на плоский еле-
ктрод, що займає область простору z < −L − H,
або зонд скануючого силового мiкроскопа вiдбуває-
ться перерозподiл поляризацiї. Зi збiльшенням напру-
ги вiдбувається локальне реверсування поляризацiї,
що у пiдсумку приводить до утворення наскрiзних
доменiв (intergrown domains) у тонких плiвках (див.
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рис. 11,в). При реверсуваннi поляризацiї пiд дiєю еле-
ктричного поля зонда можливе iснування надтонкого
дiелектричного зазору H мiж зондом та поверхнею
сегнетоелектрика (див. рис. 11,г).

Пiд час запису доменiв швидкiсть змiни зовнiшньо-
го поля Е, як правило, нехтовно мала, тому без втра-
ти точностi можна вважати, що rotE ≈ 0. Рiвнян-
ня Максвелла для квазiстатичного електричного по-
ля E = −∇ϕ та вектора змiщення D приводять до
рiвняння Пуассона:

div D = div (ε0E + P) = ρ(ϕ). (5.1)

Електростатичний потенцiал ϕ(x, y, z) визначається
прикладеною електричною напругою, контактними
та поверхневими ефектами. Вiд електростатичного
потенцiалу залежить густина вiльного заряду ρ(ϕ),
пропорцiйна концентрацiї дiрок i акцепторiв у вален-
тнiй зонi, електронiв у зонi провiдностi i донорiв у
забороненiй зонi.

Сегнетоелектрична плiвка, яка займає область про-
стору −L < z < 0, є дiелектрично iзотропною в попе-
речному напрямку, тобто дiелектрична проникнiсть
ε11 = ε22. Для типових сегнетоелектрикiв залежнiсть
компонент поляризацiї, що лежать у площинi плiв-
ки, вiд електричного поля E1,2 наближено є лiнiйною
P1,2 ≈ ε0 (ε11 − 1)E1,2 (ε0 – унiверсальна дiелектри-
чна стала), тодi як компонента поляризацiї P3 нелi-
нiйним чином залежить вiд електричного поля. У цих
припущеннях компоненти вектора поляризацiї мають
вигляд

P (r) =

=
(
ε0 (ε11−1)E1, ε0 (ε11−1)E2, P3 (E, r)+ε0

(
εb33−1

)
E3

)
.

У рамках ЛГД-теорiї стацiонарний розподiл по-
ляризацiї P3(x, y, z) з урахуванням просторової дис-
персiї є розв’язком нелiнiйного рiвняння Ейлера–
Лагранжа [124]:

αP+
3 βP

3
3 − g

(
Δ⊥ +

∂2

∂z2

)
P=

3 −
∂ϕ

∂ z
. (5.2a)

У рiвняннi (5.2a) введено позначення: Δ⊥ = ∂2

∂ x2 +
∂2

∂ y2 − поперечний оператор Лапласа. Коефiцiєнт α
залежить вiд температури i є додатним для власних
сегнетоелектрикiв у параелектричнiй фазi, α < 0 для
власних сегнетоелектрикiв у сегнетоелектричнiй фа-
зi. Коефiцiєнт β > 0 для сегнетоелектрикiв з фазовим
переходом другого роду, коефiцiєнт при градiєнтi по-
ляризацiї g > 0.

Рiвняння (5.2a) розв’язано разом з граничними
умовами [124]:(
P3 + λ1

∂P3

∂z

)∣∣∣∣
z=0

= −Pb,

(
P3 − λ2

∂P3

∂z

)∣∣∣∣
z=−L

= 0. (5.2b)

Екстраполяцiйнi довжини λ1,2 в (5.2b) визначено ве-
личиною коефiцiєнтiв розкладання поверхневої енер-
гiї плiвки за ступенями поляризацiї [124]. Неоднорi-
днiсть Pb у граничних умовах (5.2b) описує ефекти,
пов’язанi з утворенням диполiв на iнтерфейсi [126,
127] i порушенням трансляцiйної симетрiї по нормалi
до iнтерфейсу для нормальної компоненти поляриза-
цiї [128, 129].

Рiвняння Пуассона (5.1) розбиваємо на три областi:
зазор (−H − L < z < −L), сегнетоелектрична плiвка
(−L < z < 0) i напiвпровiдник (z > 0). У цих областях
воно має вигляд(
∂2ϕ

∂ z2
+ Δ⊥ϕ

)
= 0, −H − L < z < −L,

εb33
∂2ϕ

∂ z2
+ε11Δ⊥ϕ =

1
ε0

(
∂P3

∂ z
− ρf (ϕ)

)
, −L < z < 0,

ε0εS

(
∂2ϕ

∂ z2
+ Δ⊥ϕ

)
= −ρS(ϕ), z > 0. (5.3)

“Фонова” дiелектрична проникнiсть εb33, що фiгурує в
(5.3), не пов’язана з м’якою модою сегнетоелектрика
(як правило, ε33 � εb33); εS – дiелектрична прони-
кнiсть ґратки напiвпровiдника.

Рiвняння (5.1) i (5.3) становлять замкнуту систему
зв’язаних рiвнянь, яка повинна бути доповнена гра-
ничними умовами для:

а) потенцiалу при z = −L−H, його неперервностi
при z = −L, контактної рiзницi потенцiалiв при z = 0
i спадання до нуля при z = +∞:

ϕ (x, y,−L−H) = U ,e

ϕ (x, y,−L+ 0) = ϕ (x, y,−L− 0) , (5.4a)

ϕ (x, y,+0)− ϕ (x, y,−0) = Ub, ϕ (x, y, z →∞) = 0;
(5.4b)
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б) рiзницi нормальних компонент iндукцiї при z = 0
i z = −L:

ε0ε
b
33

∂ϕ(x, y,−0)
∂z

− P3(x, y,−0)−

−εSε0
∂ϕ(x, y,+0)

∂z
= σS(x, y), (5.4c)

−ε0εb33
∂ϕ(x, y,−L+ 0)

∂z
+ P3(x, y,−L+ 0)+

+εg33ε0
∂ϕ(x, y,−L− 0)

∂z
= σf (x, y). (5.4d)

У формулах (5.4) введенi позначення: Ub – контактна
рiзниця потенцiалiв на iнтерфейсi z = 0, εg33 – дiеле-
ктрична проникнiсть зазору, σS – щiльнiсть поверх-
невого заряду на iнтерфейсi, σf – щiльнiсть поверх-
невого заряду на електродi.

Типовий розподiл потенцiалу Ue(x, y), створеного
на поверхнi z = −L − H провiдним електродом або
зарядженим зондом СЗМ, практично не залежить вiд
поперечних координат в актуальнiй областi реверсу-
вання поляризацiї при ефективному радiусi зонда або
розмiрi контактного електрода R бiльше суми товщи-
ни плiвки L i зазору H (наприклад, типовi параметри
R=100 нм, L =(5–50) нм, H < 1 нм).

Густина просторового заряду в легованому напiв-
провiднику, що складається з дiрок p (ϕ), iонiзованих
донорiв N+

d (ϕ), електронiв n (ϕ) i заповнених акце-
пторiв N−a (ϕ), має вигляд [130]:

ρS(ϕ) = q
(
p (ϕ) +N+

d (ϕ)− n (ϕ)−N−a (ϕ)
)
,

p (ϕ) = N0
pF

(
EF − EV + qϕ

kBT

)
,

N+
d (ϕ) = NdF

(
EF − Ed + qϕ

kBT

)
,

n (ϕ) = N0
eF

(
EC − EF − qϕ

kBT

)
,

N−a (ϕ) = NaF

(
Ea − EF − qϕ

kBT

)
. (5.5a)

Тут F (θ) = (exp (θ) + 1)−1 – функцiя розподiлу
Фермi–Дiрака, q – абсолютна величина елементарно-
го заряду, EF, EV , EC , Ed i Ea – енергетичнi положен-
ня рiвня Фермi, валентної зони, зони провiдностi, рiв-
ня донорiв i акцепторiв вiдповiдно. Оскiльки ρS(ϕ)→
0 у квазiнейтральнiй областi напiвпровiдника, де ϕ→
0 й має виконуватися тотожнiсть p (0) + N+

d (0) −
n (0) − N−a (0) = 0. Ця тотожнiсть разом зi стан-
дартними припущеннями N+

d ≈ const, N−a ≈ const
та Больцманiвським наближенням для електронiв
EC −EF− qϕ� kBT (чи дiрок EF−EV + qϕ� kBT )
приводить до виразiв ρS ≈ qp0

S

(
exp

(
− qϕ
kBT

)
− 1
)
−

qn0
S

(
exp

(
qϕ
kBT

)
− 1
)

для густини заряду, де введе-
но рiвноважнi концентрацiї дiрок (p0

S) або електронiв
(n0
S) у квазiнейтральнiй областi напiвпровiдника.
У наближеннi збiдненого носiями шару (або “рiз-

кої межi”) густина просторового заряду поблизу iн-
терфейсу сильно легованого напiвпровiдника p-типу
(або n-типу) має вигляд [124]:

ρS(ϕ) ≈
{
ρ0
S , 0 < |z| < WS ,

0, |z| > WS .
(5.5b)

Надалi вибiр вiдповiдної густини заряду ρ0
S = qp0

S i
товщини шару просторового заряду WS = WSp (або
ρ0
S = −qn0

S iWS = WSn) визначається знаком прикла-
деного потенцiалу (тобто знаком заряду в збiдненому
шарi). Точно кажучи, для певного типу носiїв заряду
товщина шару просторового заряду WS , що дорiвнює
глибинi проникнення поля в напiвпровiдник, повин-
на бути визначена самоузгоджено iз системи рiвнянь
(5.2)–(5.3) з урахуванням (5.4)–(5.5).

Оскiльки сегнетоелектрична плiвка є широкозон-
ним напiвпровiдником або iзолятором, густина про-
сторового заряду в нiй нехтовно мала, тобто ρf (ϕ) ≈
0 при −L < z < 0. У цих припущеннях одновимiрний
розв’язок рiвняння (5.3), який задовольняє граничнi
умови (5.4a) i (5.4c), (5.4d), має вигляд [124]:

ϕ(z) ≈



− ρ0
S

2ε0εS
(WS − z)2 θ (WS − z) , z > 0,

z∫
−L

P3(z̃)
ε0εb33

dz̃ − (L+ z)
(
ρ0
SWS − σS
ε0εb33

)
+ Ue+

+
H

ε0ε
g
33

(
σS + σf − ρ0

SWS

)
, −L ≤ z < 0,

Ue +
H + L+ z

ε0ε
g
33

(
σS + σf − ρ0

SWS

)
,

−L−H ≤ z < −L.
(5.6)
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Введено функцiю сходинки θ(z). Падiння потенцiалу
та розподiл просторового заряду вiдмiннi вiд нуля в
шарi напiвпровiдника 0 < z < WS .

Наближенi вирази (5.6) для потенцiалу ϕ в напiв-
провiднику вiдповiдають параболiчному наближен-
ню, що є розв’язком для сталої густини заряду в збi-
дненому/збагаченому шарi. Залежно вiд типу основ-
них носiїв (n або p) WSn � WSp або WSn � WSp

вiдповiдно.
З рiвняння (5.6) можна отримати розподiл електри-

чного поля E3(z) = − ∂ϕ∂ z та iндукцiї D3 у сегнетоеле-
ктричнiй плiвцi:

E3(z) ≈ −
P3(z)
ε0εb33

+
ρ0
SWS − σS
ε0εb33

,

D3(z) = ρ0
SWS − σS , при − L < z < 0 (5.7a)

та у напiвпровiднику

E3(z) ≈
ρ0
S

ε0εS
(z −WS) θ (WS − z) ,

D3(z) = ρ0
S (z −WS) θ (WS − z) , при z > 0. (5.7b)

Компенсуючий вiльний заряд −σf = D3(−L) виникає
на другому iнтерфейсi z = −L. Умова електроней-
тральностi всiєї системи має вигляд −σS + ρ0

SWS +
σf = 0.

Розподiл поляризацiї P3(z) є розв’язком крайової
задачi Ейлера–Лагранжа (5.2) з пiдстановкою еле-
ктричного поля з (5.7). Розв’язок, отриманий прямим
варiацiйним методом у [124], має вигляд

P3(z) =
εS − 1
εS

ρ0
S (z −WS) θ (WS − z) , z ≥ 0 (5.8a)

у напiвпровiднику, а в сегнетоелектричнiй плiвцi:

P3(z) =
2ε0εb33β 〈P3〉3 + ρ0

SWS − σS
ε0εb33

(
α+ 3β 〈P3〉2

)
+ 1

×

×f (z, L)− Pbb(z, L), −L < z ≤ 0. (5.8b)

Величина 〈P3〉 – поляризацiя, усереднена по товщинi
плiвки: 〈P3〉 ≡ 1

L

∫ 0

−L P3(z̃)dz̃. Просторовий розподiл
поляризацiї визначається функцiями f i b координати
z [124]:

f (z, L) = 1− ξ λ2 cosh ((L+ z)/ξ) + λ1 cosh (z/ξ) + ξ (sinh ((L+ z)/ξ)− sinh (z/ξ))
(ξ2 + λ1λ2) sinh (L/ξ) + ξ (λ1 + λ2) cosh (L/ξ)

, (5.9a)

b (z, L) =

=
ξλ2 cosh ((L+ z)/ξ) + ξ2 sinh ((L+ z)/ξ)

(ξ2 + λ1λ2) sinh (L/ξ) + ξ (λ1 + λ2) cosh (L/ξ)
.

(5.9b)

Характерна довжина ξ ≈
√
ε0εb33g становить порядку

декiлькох сталих ґратки.

Середня поляризацiя 〈P3〉 i глибина проникнення
поля WSn,p визначаються самоузгоджено, пiсля усе-
реднення по z в рiвняннi (5.8b), i з граничної умо-
ви (5.4b). Пiсля математичних перетворень рiвняння
(5.8b) i (5.4b) зводяться до системи двох зв’язаних
рiвнянь для визначення середньої поляризацiї 〈P3〉 та

глибини проникнення WS :

〈P3〉 = ρ0
SWS − σS + εb

33ρ
0
S

2LεS
W 2
S−

− ε0ε
b
33
L

(
Ub + Ue + H

ε0ε
g
33

(
σS + σf − ρ0

SWS

))
,(

α+ 1
ε0εb

33

)
〈P3〉+ β 〈P3〉3 (3− 2 〈f〉) =

=
(
ρ0SWS−σS

ε0εb
33

)
〈f〉 − Pb

ε0εb
33
〈b〉 .

(5.10)

Середнi значення функцiї 〈f〉≈1− ξ2(2ξ+λ1+λ2)
L(ξ(λ1+λ2)+ξ2+λ1λ2)

завжди додатнi i меншi одиницi. Середнє значення
〈b〉 ≈ ξ2

L(ξ+λ1)
, як правило, значно менше одиницi

[124].
В частинному випадку вузькозонного напiвпро-

вiдника i не дуже тонкої сегнетоелектричної плiв-
ки (бiльше 10 нм) справедлива строга нерiвнiсть
WS � L для основного типу носiїв. За цих
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умов справедливий наближений вираз 〈P3〉 ≈(
ρ0
SWS − σS

) (
1 + εb

33H
εg
33L

)
− ε0ε

b
33
L

(
Ub + Ue + Hσf

ε0ε
g
33

)
, що

приводить до кубiчного рiвняння для середньої поля-
ризацiї:(
α+

1
ε0εb33

(
1− εg33L 〈f〉

εg33L+ εb33H

))
〈P3〉+

+β 〈P3〉3 (3− 2 〈f〉) = Efb (L,H) + Efe (L,H) . (5.11a)

У рiвняннi (5.11а) фiгурують вбудоване електричне
поле Efb (L,H) i зовнiшнє поле Efe (L,H):

Efb (L,H) =
εg33 〈f〉

εg33L+ εb33H

(
Ub +

Hσf
ε0ε

g
33

)
− Pb
ε0εb33

〈b〉 ,

(5.11b)

Efe (L,H) =
εg33 〈f〉Ue

εg33L+ εb33H
. (5.11c)

Рiвняння (5.11a) еквiвалентне рiвнянню, яке описує
петлю гiстерезису сегнетоелектричної поляризацiї в
однорiдному електричному полi, де вбудоване поле
Efb (L,H) визначає горизонтальне змiщення петлi по
осi полiв. Тому для випадку (5.11) симетричнi коер-
цитивнi поля об’ємного матерiалу Ebc = ± 2

3
√

3

√
−α3

β

[131] стають асиметричними i виражаються форму-
лою [124]:

E±c (L,H, T ) = −Efb (L,H)± 2
3
√

3
×

×

√
− 1
β (3−2 〈f〉)

(
α (T )+

1
ε0εb33

(
1− εg33L 〈f〉

εg33L+εb33H

))3

.

(5.12)

З (5.12) випливає, що коерцитивне поле iснує за умови
додатно визначеного детермiнанта, тобто при α (T )+

1
ε0εb

33

(
1− εg

33L〈f〉
εg
33L+εb

33H

)
< 0, оскiльки β (3− 2 〈f〉) зав-

жди позитивна за рахунок нерiвностей 〈f〉 ≤ 1 i β > 0
для розглянутих сегнетоелектрикiв з фазовим пере-
ходом другого роду.

Перенормування коефiцiєнта α в рiвняннях (5.11)–
(5.12), тобто член 1

ε0εb
33

(
1− εg

33L〈f〉
εg
33L+εb

33H

)
, являє со-

бою суперпозицiю “зовнiшнього” внеску вiд поля де-
поляризацiї в зазорi з товщиною H (фактор 0 <

εg
33L

εg
33L+εb

33H
< 1) i “внутрiшнього” внеску (фактор 0 <

〈f〉 ≤ 1), що виникає внаслiдок кiнцевої екстрапо-
ляцiйної довжини λi < ∞ i градiєнта поляризацiї
(〈f〉 = 1 як при g = 0, так i при λi =∞).

Нижче ми покажемо, що рiвняння (5.11) дозволя-
ють точно оцiнити “зовнiшнiй” i “внутрiшнiй” внески
в перенормування температури переходу сегнетоеле-
ктричної плiвки в параелектричну фазу (порiвняйте
з наближеними оцiнками у статтi [132]).

Для власних сегнетоелектрикiв коефiцiєнт α(T ) =
αT (T − T ∗c ), де T – абсолютна температура, T ∗c –
температура Кюрi сегнетоелектрика. У випадку тон-
кої (менше 10 нм) епiтаксiйної сегнетоелектричної T ∗c
плiвки сильно залежить вiд пружних напружень мiж
плiвкою i напiвпровiдниковою пiдкладкою, причому
справедлива формула T ∗c = T+

c
2um

αT

q12c11−c12q11
c11

[124],
де um – деформацiя невiдповiдностi сталих ґратки
плiвка–пiдкладка, cijkl – тензор пружних жорстко-
стей, qijkl – тензор електрострикцiйних напруг. У ви-
падку полiкристалiчної (або товстої) плiвки T ∗c при-
близно дорiвнює температурi Кюрi об’ємного матерi-
алу.

Критична товщина Lcr(T ), так само як i крити-
чна температура Tcr (L), iндукованої розмiром фазо-
вого переходу сегнетоелектричної плiвки у параеле-
ктричну фазу визначається за умови перетворення
на нуль детермiнанта в рiвняннi (5.12), тобто з рiв-
няння α + 1

ε0εb
33

(
1− εg

33L〈f〉
εg
33L+εb

33H

)
= 0. Розв’язок цього

рiвняння має вигляд

Lcr(T ) ≈ − 1
ε0α (T )

×

×
(

ξ2 (2ξ + λ1 + λ2)
εb33 (ξ (λ1 + λ2) + ξ2 + λ1λ2)

+
H

εg33

)
, (5.13)

Tcr (L) ≈ T ∗c −
1

αT ε0εb33
×

×
(

1− εg33L

εg33L+εb33H

(
1− ξ2 (2ξ+λ1+λ2)

L (ξ (λ1+λ2)+ξ2+λ1λ2)

))
.

(5.14)

За вiдсутностi зазору (H = 0) вбудоване поле
Efb обернено пропорцiйне товщинi плiвки, тобто
Efb (L, 0) ≈ B/L. Константа B залежить вiд диполь-
ного моменту на iнтерфейсi Pb, густина поверхнево-
го заряду σf , контактної рiзницi потенцiалiв Ub (див.
(5.11b) i штриховану лiнiю на рис. 12,а).
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Рис. 12. Дiаграма в координатах “зовнiшнє електричне поле – обернена товщина сегнетоелектричної плiвки”,
{Ef

e

Eb
c
, Lcr

L

}
, що

показує стабiльнiсть “верхнього” (〈P3〉 > 0) i “нижнього” (〈P3〉 < 0) станiв поляризацiї (а). Схематичне зображення петель
гiстерезису поляризацiї в сегнетоелектричнiй фазi (б ) i електретоподiбному станi поляризацiї (в), зумовленому вбудованим
електричним полем iнтерфейсу (адаптовано з [124])

Пунктирна крива на рис. 12,а – залежнiсть вбу-
дованого електричного поля вiд товщини −Efb (L);
суцiльнi кривi – залежнiсть лiвого E−c (L) i правого
E+
c (L) коерцитивних полiв вiд товщини при H = 0,

фiксованiй температурi i екстраполяцiйних довжи-
нах, Ebc – абсолютна величина коерцитивного поля в
об’ємному матерiалi, Lcr – критична товщина плiвки.

Вбудоване поле Efb приводить до вертикальної аси-
метрiї та горизонтального зсуву петель гiстерезису
поляризацiї у плiвцi з товщиною бiльше критичної
L > Lcr(T ) (див. областi 2 i 3 на рис. 12,а i рис. 12,б ).
Поляризований стан, iндукований електричним по-
лем, виникає при товщинi плiвки меншiй за крити-
чну L < Lcr(T ) (див. областi 5 i 6 на рис. 13,а i
рис. 13,в).

Для параметрiв типових сегнетоелектричних мате-
рiалiв наближенi вирази для лiвого i правого коерци-
тивних полiв мають вигляд E±c (L, 0, T ) ≈ − (B/L) ±
Ebc (T )

√
(1− Lcr (T )/L)3 (див. (5.12)). Тому суцiльнi

кривi на рис. 12,а нагадують асиметричний “пташи-
ний дзьоб” з вершиною при E±c (L = Lcr) ≈ − (B/Lcr)
та асимптотами E±c (L� Lcr) → ±Ebc (T ). Знак вбу-
дованого поля i його залежнiсть вiд товщини плiвки
визначає нахил дзьоба “вгору” або “вниз” та деталi
його форми.

Iснують два можливих розв’язки, що вiдповiдають
двом протилежним напрямкам поляризацiї (умов-
но “вгору” або “вниз”, як показано стрiлками на
рис. 12,а). Область 4 на рис. 12,а вiдповiдає термо-
динамiчно стiйкому стану поляризацiї “вгору” (〈P3〉 >
0), метастабiльний стан “вниз” вiдсутнiй у цiй областi.
В областi 1 iснує лише стiйкий стан “вниз”. Область
6 вiдповiдає поляризацiї “вгору”, а область 5 – по-
ляризацiї “вниз”, але петлi гiстерезису вiдсутнi в цих
областях, оскiльки L < Lcr i коерцитивне поле стає
комплексною величиною.

Бiстабiльний стан поляризацiї (гiстерезис) iснує
тiльки в областях 2 i 3. Стани “вгору” абсолютно стiй-
кi в областi 3, а стани “вниз” – метастабiльнi. Стани
“вниз” абсолютно стiйкi в областi 2, а стани “вгору” –
метастабiльнi.

Розрахунки [124] показують, що глибини проникне-
ння поля WSn i WSp, як правило, на порядок вiдрi-
зняються для станiв поляризацiї “вгору” i “вниз”.

5.2. Основнi та метастабiльнi стани
наногетероструктур. Петлi
гiстерезису

На рис. 13 показано типовi залежностi вiд коор-
динати z електричної поляризацiї, потенцiалу, по-
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Рис. 13. Розподiл поляризацiї (a), потенцiалу (б ), електричного поля (в) i густини заряду (г) залежно вiд координати z для
гетероструктури BFO/LSMO. Параметри Ub = 0,05 В, поверхнева густина заряду σS = 0,05 Кл/м2, вбудована поляризацiя
Pb = −0, 3,−0, 2,−0, 1, 0 Кл/м2 (нижнi кривi знизу вгору) та 0,1, 0,2, 0,3 Кл/м2 (верхнi кривi зверху вниз). Концентрацiя носiїв
у LSMO дорiвнює p0S = 1026м−3, товщина плiвки BFO дорiвнює L = 25 нм, коефiцiєнт при градiєнтi поляризацiї g =10−8 м3/Φ

ля та об’ємної густини заряду в наногетерострукту-
рi BiFeO3/(La,Sr)MnO3 (BFO/LSMO) для рiзних зна-
чень поляризацiї на iнтерфейсi Pb, фiксованої екстра-
поляцiйної довжини та поверхневого заряду σS .

Типовим є нелiнiйний розподiл поляризацiї в сегне-
тоелектричнiй плiвцi i стрибок поляризацiї на iнтер-
фейсi, причому величина стрибка i знак поляризацiї
плiвки залежить вiд величини i знака вбудованої по-
ляризацiї Pb. У напiвпровiднику поляризацiя лiнiйно
залежить вiд координати z i вiдмiнна вiд нуля в шарi
з товщиною WS , причому її знак i величина також
визначається величиною i знаком Pb (див. рiзнi кривi
на рис. 13,а та формули (5.8)–(5.9)).

Розподiл електричного потенцiалу, поля i просто-
рового заряду в напiвпровiднику вiдмiннi вiд нуля в
шарi з товщиною WS (див. рiзнi кривi на рис. 13,б–
г), а в сегнетоелектричнiй плiвцi вони описуються
нелiнiйною залежнiстю вiдповiдно до формул (5.6)–
(5.7). Просторовий заряд постiйний в напiвпровiдни-
ку у припущеннi (5.5b) виснаженого/збагаченого ша-
ру. У центрi сегнетоелектричної плiвки вiн практи-
чно вiдсутнiй (локальна електронейтральнiсть) i рiз-
ко зростає поблизу iнтерфейсiв.

На рис. 14 показано типовi петлi гiстерезису сере-
днього значення поляризацiї у плiвцi BFO i глибину
проникнення поля в напiвпровiднику LSMO за вiдсу-

тностi поверхневої густини заряду σS для двох рiзних
значень концентрацiї основних носiїв (дiрок) у LSMO.

Асиметрiя петель зростає iз збiльшенням концен-
трацiї основних носiїв у LSMO (порiвняти рис. 14,a,
в з рис. 14,б, г). Асиметрiя петель гiстерезису, зсув по
горизонталi i по вертикалi зумовленi ефектами екра-
нування за допомогою основних носiїв для позитив-
них напруг (Ue + Ub) > 0 i неосновних носiїв для вiд’-
ємних напруг (Ue + Ub) < 0 i впливом вбудованого
електричного поля.

Слабке екранування породжує сильнi електричнi
поля деполяризацiї, якi, в свою чергу, пригнiчують
спонтанну поляризацiю в сегнетоелектричнiй плiв-
цi i збiльшують вiльну енергiю системи за рахунок
позитивної енергiї поля деполяризацiї. У результа-
тi сильний ефект поля може привести до вигину
зон при z = 0 i утворення шару поверхневого заря-
ду.

На рис. 15 показано вплив поверхневого заряду σS
на залежнiсть середньої поляризацiї 〈P3〉 для стабiль-
них i метастабiльних станiв вiд товщини сегнетоеле-
ктричної плiвки. Видно, що поверхневий заряд пев-
ного знака збiльшує середню поляризацiю i розмиває
точку фазового переходу при критичнiй товщинi для
стабiльних станiв (порiвняти верхнi кривi 1–5 ). Крiм
того, поверхневий заряд приводить до сильної аси-
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екстраполяцiйнi довжини λi ≈0 нм (суцiльнi кривi) i λi = 30 нм (пунктирнi кривi). Поляризацiя iнтерфейсу Pb = 0 i густина
заряду σS = 0. Для LSMO концентрацiя дiрок p0S = 1026 м−3 (a, в) i p0S = 1027 м−3 (б, г) значно бiльша за концентрацiю
електронiв n0

S = 1025 м−3 (як неосновних носiїв). Зазор вiдсутнiй (H = 0) (адаптовано з [124])

метрiї стабiльних i метастабiльних станiв поляризацiї
“вгору” i “вниз”, причому метастабiльнi стану iснують
не для всiх значень σS (див. верхнi i нижнi кривi на
рис. 15). Фактично поверхневий заряд створює дода-
ткове вбудоване електричне поле у плiвцi (див. члени
у правiй частинi рiвняння (5.10)).

Густина струму в тонкоплiвковiй гетероструктурi
складається iз струму провiдностi, дифузiйного стру-
му i струму змiщення, тунельного струму (для уль-
тратонких зазорiв), емiсiйних струмiв Шотткi i Пула–
Френкеля [133]. У процесi локального реверсування
поляризацiї змiнюються товщина, величина i знак
шару електричного заряду, екрануючого поле в на-
пiвпровiднику. Як правило, заряд шару змiнює знак
при змiнi напрямку спонтанної поляризацiї (напри-
клад, при утвореннi домену), що супроводжується пi-
ком струму змiщення, форма i амплiтуда якого зале-
жать вiд розмiрiв i форми утворюваних доменiв. Для
радiусiв доменiв менших за 100 нм i електродiв струм
змiщення протiкає значно швидше, нiж струми вито-
ку i тунелювання.

Аналiтичнi результати [124] дозволяють розраху-
вати максимальну густину тунельного струму (або
густину струму польової емiсiї мiж поверхнею зон-
да i поверхнею сегнетоелектричної плiвки). У ре-
жимi Фаулера–Нордгейма [133, 134] густина струму

Jt ∼ exp
(
− 2

~
∫ 0

−L−H dz
√

2m∗q |ϕ(z)|
)

визначається
iнтегралом вiд потенцiалу ϕ(z) з виразу (5.6). Потен-
цiал залежить вiд глибини проникнення електрично-
го поля у напiвпровiдник WS (Ue, L,H), яка визнача-
ється самоузгоджено з виразiв (5.10).

Аналiзуючи отриманi результати, можна зробити
висновок, що внутрiшнiй ефект поля на iнтерфейсi
сегнетоелектрик–напiвпровiдник приводить до фор-
мування шару просторового заряду бiля поверхнi на-
пiвпровiдника. Вбудоване електричне поле створює
поляризацiю у наноплiвках сегнетоелектрикiв i є при-
чиною горизонтальної i вертикальної асиметрiї пе-
тель гiстерезису поляризацiї.

Аналiтичний розгляд закладає основу для зв’язку
мезоскопiчної ЛГД-теорiї тонких сегнетоелектричних
плiвок з атомарним квантово-механiчним описом бу-
дови iнтерфейсiв сегнетоелектрик–напiвпровiдник у
наногетероструктурах, що використовуються в ко-
мiрках сегнетоелектричної пам’ятi.

6. Висновки

Завдяки властивим ефектам пам’ятi полярно-активнi
наноплiвки i напiвпровiдниковi гетероструктури на
їх основi були запропонованi у ролi базових еле-
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Рис. 15. Ефект пам’ятi в наногетероструктурi. Залежнiсть роз-
подiлу середньої поляризацiї BFO вiд товщини плiвки для рi-
зних величин густини поверхневого заряду σS = 0; –0,1; –0,2;
–0,3; –0,6 Кл/м2 на iнтерфейсi BFO/LSMO (кривi 1, 2, 3, 4,
5 вiдповiдно). Екстраполяцiйнi довжини λi = 0 нм, концен-
трацiя носiїв у напiвпровiднику n0

S = p0S = 1026 м−3 (a) i
n0

S = p0S = 1027 м−3 (б ). Верхнi кривi – стiйкi стани поляриза-
цiї. Нижнi кривi – метастабiльнi стани, якi вiдповiдають нега-
тивним величинам поляризацiї (якщо такi iснують для певного
значення σS)

ментiв для енергонезалежних комiрок пам’ятi но-
вої генерацiї. Такi комiрки комбiнують перева-
ги Flash-пам’ятi та динамiчної пам’ятi з довiль-
ним доступом, до того ж вони повиннi бути до-
бре масштабованi до нанометрових розмiрiв. Ви-
рiшальним критерiєм при виборi потрiбної кон-
цепцiї є подолання iснуючих обмежень на Flash-
пам’ять, що стосуються швидкостi запису, грани-
чного числа циклiв роботи i високих напруг запи-
су.

Перспективними полярно-активними матерiалами
є наногетероструктури типу (напiв)провiдник/поляр-
но-активна плiвка/(напiв) провiдник, що володiють
рiзними ефектами пам’ятi, величиною яких можна
керувати зовнiшнiми полями, зокрема:
а) власнi i релаксорнi сегнетоелектрики (як прави-
ло, оксиднi дiелектрики або широзоннi напiвпровiд-
ники), напрямок спонтанної поляризацiї в яких ре-

версується прикладеним електричним полем, величи-
на якого бiльша вiд коерцитивної;
б) тонкi плiвки лiтiєвих, стронцiєвих i марганцевих
твердих електролiтiв i (супер)iонiкiв з реверсованим
(мета)стабiльним перерозподiлом просторового заря-
ду; складнi оксиди перехiдних металiв, що демонстру-
ють резистивне перемикання опору мiж низькоомним
i високоомним станами;
в) корельованi оксиди-мультифероїки типу фериту вi-
смуту, керування спонтанною поляризацiєю i нама-
гнiченiстю в яких здiйснюється за допомогою як еле-
ктричних, так i магнiтних полiв.

Аналiз, проведений в континуальнiй теорiї, до-
зволяє видiлити такi основнi механiзми виникнен-
ня ефектiв пам’ятi в наногетероструктурах на основi
полярно-активних наноплiвок:
1. Резистивне перемикання в сегнетоелектричних ту-
нельних переходах виникає завдяки асиметрiї еле-
ктростатичного потенцiалу внутрiшнього поля депо-
ляризацiї (неповне екранування), змiни структури
межi метал–сегнетоелектрик при перемиканнi поля-
ризацiї та п’єзоелектричної деформацiї бар’єра, що
змiнює його товщину i характеристики зонної стру-
ктури.
2. Мемристорне перемикання наноплiвок iонiкiв i
твердих електролiтiв мiж станами з високим та низь-
ким опором вiдбувається завдяки сильному “перека-
чуванню” мiж електронним та iонним типами перене-
сення заряду, що походить зi змiною величини при-
кладеної електричної напруги. Внаслiдок електромi-
грацiї поблизу електродiв виникають рiзкi максиму-
ми заряду рухомих iонiв, електронiв чи дiрок. У ре-
зультатi метастабiльної змiни домiнуючого типу пе-
ренесення заряду вiдбувається стрибкоподiбна змiна
нахилу статичної ВАХ, що приводить до гiстерезису
типу метелика для динамiчних ВАХ.
3. Перемикання спонтанної поляризацiї в мультифе-
роїках вiдбувається за тими ж правилами, що i в се-
гнетоелектрикiв. Однак з бiльшою ймовiрнiстю воно
може супроводжуватися виникненням нанодоменної
структури, окремими доменами якої можна керувати
i додатково збiльшувати густину i/або ускладнювати
структуру записаної iнформацiї.
4. Внутрiшнiй ефект поля на iнтерфейсi сегнетоелек-
трик-напiвпровiдник приводить до формування шару
просторового заряду бiля поверхнi напiвпровiдника,
дозволяє ефективно управляти густиною носiїв, i, як
наслiдок, модулює характеристики електроперенесе-
ння на iнтерфейсi. Вбудоване електричне поле ство-
рює поляризацiю у наноплiвках сегнетоелектрикiв i
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є причиною горизонтальної i вертикальної асиметрiї
петель гiстерезису поляризацiї.

Аналiтичний розгляд, проведений у межах кон-
тинуальної теорiї, закладає основу для зв’язку ме-
зоскопiчної теорiї ефектiв пам’ятi тонких полярно-
активних плiвок i наногетероструктур на їх основi з
атомарним квантово-механiчним описом їх будови.
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ЭФФЕКТЫ ПАМЯТИ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ
ПОЛЯРНО-АКТИВНЫХ НАНОПЛЕНОК

А.М. Морозовская, Г.С. Свєчников

Р е з ю м е

Современные достижения информационных технологий зави-
сят от скоростных и высокоемкостных устройств энергоне-
зависимой памяти. В настоящее время интенсивно исследу-
ются разнообразные альтернативы современным устройствам
памяти с целью получения более мощных и функциональных
устройств памяти. Дан обзор современного состояния фунда-
ментальных исследований эффектов памяти гетероструктур
на основе полярно-активных нанопленок и их применений:
энергонезависимой памяти на основе сегнетоэлектрических на-
нопленок, резистивным сегнетоэлектрическим диодам и поле-
вым транзисторам, памяти на массивах нанодоменов и прово-
дящих доменных стенках, резистивной памяти с произвольным
доступом, основанной на явлении переключения сопротивле-
ния в нанопленках оксидов переходных металлов, и мемри-
сторной памяти. Значительное внимание уделено континуаль-
ной теории зарядовых, полевых и гистерезисных характери-
стик гетероструктур на основе нанопленок мемристоров, иони-
ков и твердых электролитов, влиянию размерных эффектов на
переключение спонтанной поляризации в наногетерострукту-
рах типа сегнетоэлектрик–полупроводник. Рассмотрены основ-
ные механизмы переключения поляризации и сопротивления

в полярно-активных нанопленках: электрический, электроми-
грационный и деформационный.

MEMORY EFFECTS OF HETEROSTRUCTURES
ON THE BASIS OF POLAR-ACTIVE NANOFILMS

A.N. Morozovska, G.S. Svechnikov

V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics
Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(Prosp. Nauky, Kyiv 03680, Ukraine)

S u m m a r y

Modern achievements of information technologies depend on high-

rate and high-capacity devices with energy-independent memory.

At the present time, various alternatives to modern memory units

are intensively studied with the aim to develop more powerful func-

tional devices. The survey is devoted to the modern state of the-

oretical studies of the memory effects of heterostructures on the

basis of polar-active nanofilms and their applications: the energy-

independent memory on the basis of ferroelectric nanofilms, resis-

tive ferroelectric diodes and field transistors, memory on arrays

of nanodomains and conductive domain walls, resistive memory

with free-running access based on the phenomenon of switching

of the resistance of nanofilms made of oxides of transition met-

als, and memristor memory. A significant attention is paid to

the continual theory of charge, field, and hysteresis characteristics

of heterostructures on the basis of memristor nanofilms, ionics,

and solid electrolytes and to the influence of size effects on the

switching of the spontaneous polarization in nanoheterostructures

of the ferroelectric–semiconductor type. The main mechanisms

of switching of the polarization and the resistance in polar-active

nanofilms such as the electric, electromigrative, and deformational

ones are considered.
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