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Presentació 
Avui dia es faria molt difícil imaginar la vida sense cap element basat en 

dispositius microelectrònics. En el nostre entorn hi ha multitud d’elements d’ús quotidià 
on s’hi poden trobar transistors, circuits integrats o computadors. Aquest gran 
desenvolupament tecnològic, que ha experimentat la humanitat, hauria estat del tot 
impossible sense la constant evolució de l’electrònica. Una de les principals causes 
d’aquesta “revolució” ha estat la continua millora dels transistors MOS, que ha vingut 
donada, principalment, per la seva constant reducció de dimensions fins arribar al rang 
nanomètric. Aquesta disminució ha produït un major nivell de compactació dels 
dispositius MOS i un augment de la velocitat de funcionament, però tanmateix, ha 
comportat un empitjorament de la seva fiabilitat. Així, la contínua disminució de les 
dimensions dels dispositius no ha vingut acompanyada d’un escalat proporcional en les 
tensions d’alimentació provocant així l’augment del camp elèctric en els dispositius, fet 
que produirà un major impacte dels mecanismes de degradació que els afecten. Per altra 
part, tradicionalment, a la indústria electrònica s’ha utilitzat com a material dielèctric de 
porta dels dispositius MOS, quasi exclusivament, l’òxid de Silici (SiO2), entre d’altres 
raons pel seu immillorable comportament com a aïllant. Però, en disminuir 
significativament el gruix d’aquest òxid de porta per sota dels 3nm com a conseqüència 
de l’escalat, ha aparegut un nivell intolerable de corrent de fuites pel dielèctric, que 
impedeix el funcionament correcte del dispositiu. L’aparició d’aquest corrent de fuites 
en òxids de pocs nanòmetres de gruix ha mostrat que s’han assolit els límits físics de la 
utilització del SiO2 com aïllant de porta. Per esmenar aquest inconvenient és desitjable 
una solució que comporti la mínima alteració possible del procés de fabricació. Així 
doncs, entre les diferents possibilitats que s’han proposat per resoldre aquest problema 
s’ha observat que una de les millors opcions és la substitució de l’òxid de Silici per un 
altre material dielèctric, però amb una constant dielèctrica major, els denominats 
materials high-K. Amb la utilització d’aquests materials s’aconseguirà un valor 
capacitiu igual al que presenta el SiO2, però amb un major gruix físic, reduint així 
significativament el corrent de fuites que apareix en dielèctrics de porta d’òxid de Silici.  

 
La introducció dels materials high-K no ha estat trivial, sinó que ha comportat tota 

una sèrie de canvis, tant a l’estructura del dielèctric de porta com en la seva composició 
final. De fet, s’ha observat que per tal d’obtenir una millor estabilitat en el dielèctric 
high-K cal créixer una capa interficial de SiO2 entre la capa de high-K i el substrat de 
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Silici, passant a treballar així amb un dielèctric bicapa o stack. Aquesta capa interficial 
ha pres una gran rellevància en la fiabilitat dels dispositius MOS, ja que s’ha trobat que 
pot ser determinant en la degradació total del dielèctric. És per això que part dels estudis 
realitzats en aquesta tesi s’han dedicat a analitzar la influència d’aquesta capa interficial 
de SiO2 en la degradació del stack dielèctric. Per altra banda, per tal de millorar el 
comportament del dielèctric high-K com a aïllant també s’ha anat modificant la 
composició material d’alta constant dielèctrica i inclús de la porta del transistor. En 
aquest sentit, en aquesta tesi també s’han estudiat dispositius MOS en els que s’ha variat 
el percentatge de high-K en el dielèctric, així com el material de l’elèctrode de porta. 

 
Tanmateix, és necessari realitzar un estudi complet sobre la fiabilitat dels nous 

dispositius MOS basats en dielèctrics high-K. Cal tenir present que com a conseqüència 
de la reducció de dimensions soferta pels dispositius MOS, alguns mecanismes de 
degradació han adquirit una gran rellevància i són objecte de gran interès per la 
comunitat científica. Aquesta tesi s’ha centrat en l’estudi d’alguns dels més rellevants 
com la degradació prèvia a la ruptura dielèctrica provocada per l’aplicació de tensions al 
terminal de porta (degradació per BTI) i la degradació per portadors calents. L’impacte 
d’aquests mecanismes de degradació en el funcionament dels dispositius MOS s’ha vist 
fortament incrementat degut a la reducció de dimensions soferta pels dispositius MOS 
en augmentar significativament els camps elèctrics presents al dispositiu. Per exemple, 
s’ha observat un canvi en les característiques i dependències de la degradació per 
portadors calents quan la longitud del canal del transistor arriba als pocs centenars de 
nanòmetres, respecte a longituds de canal més llargues. En aquesta tesi s’han analitzat 
les possibles causes d’aquests canvis, proposant una explicació de com es produeix la 
degradació per portadors calents en dispositius MOS i s’ha determinat l’impacte final 
d’aquest mecanisme de fallada en el temps de vida del dispositiu. 

 
Aquesta tesi s’ha estructurat en tres capítols. El primer d’ells és una introducció 

als aspectes teòrics més rellevants utilitzats al llarg d’aquest treball, on es descriuen els 
diferents dispositius MOS utilitzats i les característiques més importants dels 
mecanismes de degradació que s’analitzaran en aquesta tesi. En el segon capítol es 
presenten els resultats obtinguts de l’estudi de la influència del gruix de la capa 
interficial de SiO2 en la degradació del stack dielèctric de SiO2/HfO2 en capacitats MOS 
sotmeses a diferents estressos estàtics i dinàmics, i es determina quina funció juga 
aquesta capa interficial en la degradació total del dispositiu. El tercer capítol se centra 
en l’anàlisi de la degradació per portadors calents en transistors MOS de canal curt i 
amb dielèctric high-K. S’han analitzat diversos aspectes. Per una part, s’ha obtingut el 
temps de vida de dispositius degradats tant a temperatura ambient com a temperatures 
elevades, observant la dependència del dany provocat per portadors calents amb la 
temperatura. Per altra part, per analitzar els efectes de la degradació en condicions més 
similars a les d’operació reals dels circuits actuals s’ha estudiat el dany produït per 
portadors calents a elevades corrents de drenador, així com aplicant al dispositiu 
tensions variables en el temps. Per acabar, s’ha analitzat la degradació per portadors 
calents en transistors amb dielèctric high-K i substrat de Germani, ja que s’ha observat 
una millor mobilitat dels portadors mitjançant la utilització d’aquest substrat respecte a 
l’obtinguda amb Silici. Finalment, es presenten les conclusions obtingudes dels 
diferents estudis realitzats, i, en forma d’annex, s’inclouen tant els articles publicats en 
revistes d’àmbit electrònic, com les contribucions realitzades a diferents congressos 
nacionals i internacionals que han sorgit d’aquesta tesi. 
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Presentation 
Nowadays, it would be very difficult to imagine life without products and 

services based on microelectronic devices. In our environment, there are many items of 
daily use where you can find transistors, integrated circuits or computers. The huge 
technological development that humanity has experienced would have not been possible 
without the constant electronics evolution. One of the main causes of this revolution has 
been the continue improvement of the MOS transistors, focused mainly on its 
continuous dimensions reduction up to the nanometer range. This decrease has 
produced a greater integration level of the MOS devices per area unit and an increase of 
the operation speed, but it has provoked a deterioration of its reliability. Thus, the 
continuous device dimensions reduction has not been accompanied by a proportional 
scaling of the supply voltages and consequently the electric field in the devices 
increases, causing a greater impact of the device degradation mechanisms. Traditionally, 
the electronics industry has used as gate dielectric of the MOS devices, almost 
exclusively, the silicon oxide (SiO2), among other reasons, for its excellent performance 
as an insulator. However, when the gate oxide thickness is significantly reduced, below 
3nm due to scaling, an intolerable level of leakage current through the dielectric appears 
which prevents the correct device operation. The appearance of this leakage current into 
the oxide has shown that the physical limits on the use of SiO2 as the gate insulator have 
been reached. To solve this problem, it is desirable a solution that involves the 
minimum manufacturing process change. Thus, to solve this problem, among others 
possibilities, one of the best options is to replace the silicon oxide as a dielectric 
material for another one, but with a higher dielectric constant, the so-called high-K 
materials. With the use of these materials, an equal capacitance value as for SiO2 
dielectric can be obtained, but with a larger physical thickness reducing significantly the 
leakage current that appears in the gate dielectric with the ultra-thin silicon oxide. 
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The high-K materials introduction has not been trivial. Some changes in the 

dielectric gate structure and in its final composition are necessary. In fact, it has been 
observed that to obtain a better stability of the high-K dielectric, an interfacial SiO2 
layer between the high-K and the silicon substrate, must be grown. This interfacial layer 
has taken a great relevance on the MOS devices reliability, because it could take an 
important role in the total dielectric degradation. That is why in this thesis some studies 
have been focused to analyze the SiO2 interfacial layer influence on the dielectric stack 
degradation. Furthermore, to improve the performance of high dielectric constant 
material as insulator, the composition of high-K dielectric and even the gate of the 
transistor have changed. In this sense, in this thesis MOS devices with different high-K 
dielectric percentage and different gate electrode have been studied. 

 
On the other hand, it is necessary to perform a full study about the reliability of 

MOS devices based on high-K dielectrics. The dimensions reduction suffered by the 
MOS devices provokes that some degradation mechanisms have a more relevant impact 
in the device reliability and for this reason, the interest of the scientific community in 
these degradation mechanisms has increased. This thesis has focused on the study of 
some of the more relevant as the degradation before the dielectric breakdown produced 
by the application of gate voltages (BTI degradation) and the channel hot-carrier 
degradation. The impact of these degradation mechanisms in the MOS devices 
operation has been greatly increased due to the larger electric fields present in the 
device due to device scaling. For example, a change on the characteristics and 
dependencies of the channel hot-carriers degradation is observed when the channel 
length of the transistor reaches a few hundred nanometers, compared to the longer 
channel lengths devices. In this thesis, the causes of these changes are analyzed, 
suggesting an explanation of how the hot-carriers degradation happens in MOS devices 
and determines the final impact of this failure mechanism in the device lifetime. 

 
This thesis is divided in three chapters. The first one is an introduction to the most 

relevant theoretical aspects used throughout this work, where the used MOS devices and 
the most important characteristics of the failure mechanisms analyzed in this thesis are 
described. In the second chapter, the results about the influence of the SiO2 interficial 
layer thickness into the degradation of the SiO2/HfO2 dielectric stack in MOS capacitors 
subjected to different static and dynamic stresses are presented. The role of this 
interfacial layer into the total device degradation is analyzed. The third chapter focuses 
on the analysis of the channel hot-carrier degradation in short channel MOS transistors 
with high-K dielectric. Some aspects have been analyzed. On the one hand, the devices 
lifetime at room and elevated temperatures is obtained, to study the temperature 
dependence of the hot-carriers damage. Moreover, the effects of degradation in similar 
conditions to the actual circuit operation are studied, that is, at high drain currents (or 
high gate voltages) and at dynamic conditions. To finish, we have analyzed the hot-
carrier degradation on transistors with high-K dielectric and Germanium substrate, 
because a better mobility of carriers is obtained with this kind of substrate compared to 
the Silicon one. Finally, the conclusions of this work are presented, and afterwards the 
publications in different electronic journals and the conferences contributions arisen 
from this thesis are included. 
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1. Introducció 
Per tal de reduir l‘elevat corrent de porta que apareix en el dielèctric d’òxid de 

Silici (SiO2), com a conseqüència del continu escalat dels dispositius MOS quan s’arriba 
a gruixos d’òxid ultra-prims (rang nanomètric), una de les possibles solucions, i que de 
fet ja s’està implementant, és la substitució del SiO2, per materials amb una elevada 
constant dielèctrica o materials high-K. S’ha observat que els mecanismes de fallada 
associats al dielèctric d’òxid de Silici i també al de l’oxinitrur de Silici (SiON) afecten a 
aquests materials high-K. És per això que es fa necessari realitzar una anàlisi precisa a fi 
de conèixer, clarament, com afecta la seva introducció a la fiabilitat dels dispositius. 
Concretament, aquesta tesi s’ha centrat en analitzar l’impacte en el funcionament dels 
dispositius MOS amb dielèctric high-K de la degradació prèvia a la ruptura del de l’òxid 
produïda per l’aplicació de tensions al terminal de porta i la degradació per portadors 
calents en dispositius MOS basats amb el dielèctric high-K. Però abans de presentar els 
resultats obtinguts, que es realitzarà en futurs capítols, en aquest primer s’introdueixen 
els dispositius utilitzats en aquesta tesi, com són la capacitat MOS i el transistor 
MOSFET, i se’n descriurà el seu funcionament. Addicionalment es mostraran les 
conseqüències en el funcionament d’aquests dispositius, que ha comportat la contínua 
reducció de les seves dimensions, com poden ser els efectes de canal curt que apareixen 
en disminuir la longitud de canal del transistor, o el corrent de fuites que sorgeix quan 
es minimitza el gruix del dielèctric de porta fins al rang nanomètric. Donat que en 
aquesta tesi s’han utilitzat, principalment, dispositius basats en dielèctrics high-K, en 
aquest capítol també es descriuran les característiques fonamentals d’aquests materials i 
els problemes que ha comportat la seva implantació en els dispositius MOS. De la 
mateixa manera es descriuran les solucions adoptades per tal de millorar-ne el seu 
funcionament des del punt de vista de fiabilitat electrònica. Finalment, es presentaran 
les diferents tècniques de caracterització elèctrica utilitzades en aquesta tesi així com les 
característiques més importants dels mecanismes de fallada analitzats en posteriors 
capítols. 
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1.1. Capacitat MOS 

La capacitat MOS (Metal Oxide Semiconductor) és un dels elements de test més 
senzills i per això dels més utilitzats en la caracterització de la fiabilitat dels dispositius 
electrònics. La Figura 1.1 mostra la seva estructura bàsica, que està constituïda per un 
terminal de porta (Gate, G), que pot ser de poli-Silici o de metall; un dielèctric que 
realitza la funció d’aïllant; i un terminal de substrat (Bulk, B) format per un material 
semiconductor, que acostuma a ser Silici, dopat amb electrons (tipus n) o forats (tipus p). 
Fins recentment la capa dielèctrica entre els elèctrodes ha estat, principalment, de SiO2 
o SiON. Però actualment, ja s’estan fabricant dielèctrics amb altres tipus d’òxids 
dielèctrics com per exemple els materials high-K.  

 

Poli-Si o metall
Dielèctric

Semiconductor

Terminal de 
Porta

Terminal de 
Substrat

 
Fig. 1.1  Estructura bàsica d’una capacitat MOS. 

 
La presència del material dielèctric entre els terminals de porta i substrat fa que 

l’estructura MOS tingui una capacitat de valor: 
 

(1.1)             
ox

o

t
AK

C
⋅⋅

=
ε

 

 
on K és la constant dielèctrica del material, εo la permitivitat del buit, A l’àrea de la 
capacitat i tox el gruix del dielèctric.  
 

Idealment, en una estructura MOS no hauria d’existir càrrega atrapada, ni a 
l’interior de l’òxid ni a la interfície entre el dielèctric i el semiconductor. A més, quan 
s’aplica una caiguda de tensió entre els terminals de porta i substrat no hauria de 
circular corrent a través d’ella, ja que ambdós estan separats per un aïllant que ho hauria 
d’impedir. Però malauradament, en les estructures MOS reals poden existir defectes en 
el material tant a l’interior del dielèctric de porta com a la interfície dielèctric-
semiconductor.  

 
Degut a l’asimetria energètica entre les unions metall-òxid i òxid-semiconductor 

es fa necessari aplicar una tensió a la porta de l’estructura, anomenada tensió de bandes 



 
CAPACITAT MOS  

17 

planes (VFB) per tal d’obtenir així la condició de bandes planes, tal i com s’observa a la 
Figura 1.2. 

 

 
Fig. 1.2. Estructura MOS després 
d’aplicar la tensió de bandes planes. 

 
Per altra banda, depenent del tipus de polarització, tensió entre porta i substrat, 

aplicada a l’estructura MOS s’hi poden distingir tres modes de funcionament 
[Barbottin '86]. A la Figura 1.3 es mostren aquests modes pel cas concret d’una 
capacitat MOS amb un substrat de tipus p, que tot seguit es passaran a descriure: 
 

a) Quan la tensió aplicada a la porta (VG) és negativa respecte al substrat, els 
portadors majoritaris (forats en un semiconductor de tipus p) són atrets des del 
substrat cap a la interfície òxid-semiconductor, portant l’estructura a 
acumulació (Fig. 1.3.a). Aquests portadors majoritaris provocaran una lleu 
elevació dels nivells d’energia a prop de la interfície de l’òxid.  

 
b) En aplicar una tensió de porta positiva, els portadors majoritaris seran repel·lits 

cap al substrat, deixant la zona del Silici pròxima a la interfície òxid-
semiconductor buida de portadors mòbils i carregada amb ions negatius (regió 
de depleció), estant l’estructura en depleció (Fig. 1.3.b).  

 
c) Si s’augmenta significativament la tensió de porta, la densitat d’electrons atrets 

cap a la interfície amb l’òxid serà superior a la dels portadors majoritaris i el 
semiconductor passarà a comportar-se com un semiconductor tipus n en aquesta 
zona (capa d’inversió). La tensió a partir de la qual es produeix aquesta inversió 
es coneix com la tensió llindar (VT) i aleshores es diu que el dispositiu treballa 
en mode de inversió (Fig. 1.3.c). 

 

a) b) c)
 

Fig. 1.3  Modes de funcionament d’una estructura MOS amb un substrat de tipus p: a) Acumulació 
b) Depleció i c) Inversió; pel cas d’un substrat de tipus n les tensions serien de signe contrari. 
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Un cop presentat el funcionament bàsic d’una capacitat MOS cal tenir present que 
les capacitats MOS són l’element base per a la fabricació d’altres dispositius electrònics 
com els transistors MOSFET, que també s’utilitzaran en aquesta tesi. D’aquí que alguns 
conceptes presentats per a les capacitats continuaran essent vàlids per la resta de 
dispositius.  

1.2. Transistor MOSFET 

El MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) està basat en 
l’estructura capacitiva MOS, on s’afegeixen dos terminals, font i drenador (source i 
drain, respectivament), un a cada banda del terminal de porta i de dopatge diferent al 
del substrat, tal i com es mostra a la Figura 1.4.  

 

Font (Source)

Porta (Gate)

Drenador (Drain)

Substrat
(Bulk)  

Fig. 1.4  Transistor MOSFET de tipus n. 
 

El seu funcionament ve descrit per la formació d’un canal quan existeix una 
inversió de càrrega al substrat. És per això que si el substrat és de tipus ‘p’ la capa 
d’inversió serà d’electrons i aleshores el transistor serà de canal ‘n’ (nMOSFET). En 
canvi, si el substrat és de tipus ‘n’ la inversió de càrrega serà de forats i es dirà que el 
transistor és de canal ‘p’ (pMOSFET). Amb tot això, l’aplicació d’una tensió a la porta 
permetrà la formació del canal d’inversió que modularà la conducció entre font i 
drenador quan existeixi una caiguda de tensió produïda entre ells. Per exemple, en un 
transistor MOSFET de canal ‘n’, com el de la Figura 1.4, si s’aplica una tensió positiva 
entre drenador i font (VDS), el corrent que circula entre aquests terminals (ID) està en 
funció del valor de tensió aplicada entre porta i font (VGS). Aleshores es definiran tres 
modes de funcionament en funció de la relació de tensions aplicades al dispositiu:  

 
1. Si la tensió aplicada a la porta és inferior a la tensió llindar (VGS < VT) 

necessària per generar la capa d’inversió de càrrega al substrat, no es formarà 
canal de conducció, tal i com es presenta a la Figura 1.5. Aleshores, el corrent 
de drenador serà zero (ID=0) i es diu que el transistor treballa en tall.  

 
Porta

DrenadorFont

 
Fig. 1.5  Quan VGS <VT no es crea canal d’inversió entre font i drenador 

 
2.  Per VGS ≥ VT sí que es generarà la capa d’inversió de càrrega en el substrat i 

per tant existirà canal, com es mostra a la Figura 1.6. De manera que si 
s’aplica una tensió entre drenador i font existirà conducció de corrent entre 
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( ) (1.3)        
2

2
TGS

ox
Dsat VV

L
WC

I −=
μ

ambdós terminals. Per tensions entre drenador i font petites (VDS ≈ 50mV), el 
corrent que circularà pel drenador presentarà una relació lineal amb la tensió 
de drenador (Eq. 1.2), i es diu que el transistor treballa en zona lineal. 

 
Porta

DrenadorFont Canal d’inversió

 
Fig. 1.6  Creació del canal d’inversió de portadors 
entre font i drenador quan VGS ≥VT. 

 
3. Quan VGS >> VT i VDS > VDS,sat la zona de canal d’inversió més propera al 

drenador desapareixerà i es produirà un pinçament del canal (pinch-off, 
Fig.1.7). Aleshores, el corrent de drenador se saturarà (Eq. 1.3), entrant així 
el transistor en zona de saturació. 

 
Porta

DrenadorFont Zona de 
pinch-off

 
Fig. 1.7  Creació de la zona de pinçament (pinch-off) al 
drenador quan s’aplica una VGS >> VT i VDS > VDS,sat. 

 
on μ és la mobilitat, L i W són la longitud i l’amplada del canal respectivament, i Cox 
és la capacitat de l’òxid de porta del transistor MOSFET.  
 

A la Figura 1.8 es poden observar les tres zones de funcionament, mitjançant 
l'obtenció del corrent de drenador durant l’aplicació d’un escombrat de la tensió de 
drenador per diferents valors de tensió de porta. 
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Fig. 1.8  Característica ID-VDS d’un MOSFET per diferents 
valors de VGS, mostrant-se les diferents zones de funcionament.   

 
Un cop presentat el funcionament del transistor MOSFET cal recordar que la 

indústria microelectrònica està interessada en la contínua millora dels dispositius que 
fabrica. En aquest sentit, un dels seus objectius és reduir-ne les seves dimensions, 
aconseguint així una major compactació dels dispositius i una major velocitat de treball. 
Però aquest escalat ha comportat l’aparició de canvis en el funcionament del transistor 
que hauran de tenir-se en compte i que es presentaran breument a continuació. 

(1.2)    
2 DS
DS

TGSoxDlin V
V

VVC
L

WI ⎟⎟
⎠
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⎛
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1.3. Efectes de l’escalat en els transistors 

L’escalat dels dispositius s’ha realitzat seguint diferents regles. En principi es va 
proposar realitzar un escalat en dimensions mantenint el camp elèctric constant 
[Dennard '74]. Alguns exemples d’aquest escalat es mostren a la segona columna de la 
Taula 1.3. Ara bé, aquesta proposta ha donat lloc a problemes, ja que s’ha observat que 
les tensions en el dispositiu no s’escalaven com en principi s’esperava. Això va donar 
lloc a unes regles d’escalat generalitzat [Frank '01] on es permet l’augment del camp 
elèctric un determinat factor ε (Taula 1.3). Aquestes regles d’escalat intenten 
minimitzar els problemes derivats d’una contínua reducció de les dimensions dels 
transistors, que s’apliquen tant a les dimensions horitzontals (longitud i amplada del 
canal,...) com les verticals (gruix d’òxid, profunditats d’unió,...). Els principals 
inconvenients es presentaran a continuació. 

 
Paràmetres  

físics 
Escalat  

E constant 
Escalat  

generalitzat 
Escalat selectiu  

generalitzat 
Camp elèctric 1 ε ε 

L, tox 1/α 1/α 1/αd 
W 1/α 1/α 1/αw 

Àrea dispositiu 1/α2 1/α2 1/αw
2 

Tensió 1/α ε/α ε/αd 
 

Taula 1.3  Factors d’escalat dels principals paràmetres dels dispositius MOS [Frank '01]. 

1.3.1. Escalat horitzontal: efectes de canal curt 
Les característiques de funcionament del transistor MOS presentades a l’anterior 

apartat corresponen al cas dels transistors amb longituds de canal llargues (L>1µm) 
[Barbottin '86]. Però a mesura que les dimensions del canal de porta d’un transistor es 
redueixen considerablement s’ha observat com apareixen una sèrie de fenòmens no 
ideals que acaben donant lloc a significatives desviacions respecte al comportament 
esperat del dispositiu. Aquests fenòmens es coneixen habitualment com efectes de 
canal curt i es presentaran breument en els següents sub-apartats.  

 

• Modulació del canal 
 

Quan un transistor MOS treballa a la zona de saturació, ID hauria de ser constant i 
independent de VDS. Però en transistors de canal curt no s’observa aquest comportament, 
sinó que apareix un cert pendent positiu a la característica ID-VDS, com es mostra a la 
Figura 1.9. El motiu és que quan el transistor treballa a la zona de saturació es produeix 
el pinçament del canal prop del drenador; aleshores si VDS s’incrementa, el punt de 
pinch-off es desplaça cap al terminal de font, reduint així la longitud efectiva del canal.  

 
 

 
Fig. 1.9  L’efecte de modulació del canal s’observa amb el pendent 
a la zona de saturació i la posterior determinació del paràmetre λ. 
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Aquest fenomen s’interpreta com una conductància de sortida finita quan es 
treballa en saturació i es modela multiplicant IDsat per un factor (1+λVD), com mostra 
l’equació 1.4, on λ representa la conductància de sortida quan el transistor es troba en 
saturació i ve donada per l'equació 1.5 on VE és coneguda com la tensió d’Early.  

 

( ) ( )DSTGS
ox

Dsat VVV
L

WC
I λ

μ
+−= 1

2
2  (1.4)  on 

ELV
1

=λ  (1.5) 

• Velocitat de saturació 
 

Quan es redueixen les dimensions del transistor, però es manté constant VD, el 
camp elèctric al llarg del canal (El) augmenta. Conseqüentment, la velocitat dels 
electrons també ho farà ja que estan relacionats mitjançant la constant de mobilitat. Ara 
bé, la velocitat dels portadors no pot augmentar infinitament i a un cert camp elèctric 
(Elmax) s’arribarà a una velocitat de saturació. Aquesta velocitat dels portadors es modela 
en funció del camp elèctric seguint l’expressió 1.6. 

 

( )max1 ll

leff

EE
E

+
=

μ
υ  El < Elmax 

        (1.6) 
satυυ =  El > Elmax   

 

on µeff correspon a la mobilitat efectiva dels portadors.  
 

A més, l’elevada velocitat amb la que circulen els electrons pot provocar que 
impactin amb els portadors quan arriben a la zona de pinçament del canal, generant així 
parelles electrò-forat. Aquest fet es coneix com la generació d’ionització per impacte 
(impact ionization). Aleshores, part d’aquests portadors poden penetrar a l’òxid 
generant defectes, donant lloc a variacions en les característiques de funcionament del 
transistor, i fins i tot provocant la seva fallada total. Aquest efecte es coneix com la 
degradació per portadors calents (Channel Hot-Carriers) i és un dels modes de 
fallada de més interès actualment en el món de la fiabilitat electrònica. 

 
• Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) 

 

A diferència del que succeeix per transistors de canal llarg, on la barrera de 
potencial al llarg del canal és constant i independent de VD, per transistors de canal curt 
la barrera de potencial disminueix a mesura que s’augmenta VD, tal i com s’observa a la 
Figura 1.10, degut a l’elevat camp elèctric entre drenador i font. Això provoca una 
reducció de VT quan VD s’incrementa, modificant així el comportament del dispositiu. 

 

 
Fig. 1.10  Potencial superficial per un MOSFET de canal llarg o curt. S’observa 
la reducció de nivell potencial al llarg del canal per transistors de canal curt.  
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• Punch-through  
 

Altrament, quan la longitud de canal és molt petita les zones de buidament tant del 
drenador i com de la font s’arriben a tocar (punch-through). En aquesta situació, el 
corrent de drenador pot deixar d’estar restringit a la superfície del canal d’inversió, 
poden fluir a través de les regions de depleció en contacte, tal i com es mostra a la 
Figura 1.11. D’aquesta manera la porta pot perdre el control sobre el funcionament del 
transistor, comportant canvis significatius en les característiques del transistor.  

 

 
 

Fig. 1.11  Representació esquemàtica del contacte entre les dues 
zones (font i drenador) de buidament, originant el punch-through.  

 
Aquests són alguns dels efectes de canal curt existents. Per altra banda, un altre 

efecte limitador és la reducció de les dimensions verticals i la conseqüent aparició del 
corrent de fuites per l’òxid de porta del dispositiu.  

1.3.2. Escalat vertical: corrent de fuites 
Tradicionalment, el material utilitzat com a dielèctric de porta en els dispositius 

MOS ha estat l’òxid de Silici (SiO2), ja que exhibeix una gran nombre d’avantatges. 
Entre d’altres, presenta una bona estabilitat quan entra en contacte amb el substrat de 
Silici. A més, té una baixa densitat de defectes intrínsecs que el fa un dielèctric amb una 
elevada fiabilitat, i la seva integració en el procés de fabricació dels dispositius és 
senzilla. 

 
Cal tenir present que quan es parla de l’escalat de les dimensions verticals d’un 

dispositiu MOS es fa referència, principalment, a la reducció del gruix del dielèctric. La 
principal raó per la reducció del gruix de l’òxid de porta és la constant recerca de majors 
corrents de conducció entre drenador i font (Eq. 1.2) per aconseguir així una velocitat 
del dispositiu més elevada. Les regles de l’escalat [Frank '01] preveuen una continua 
reducció dels voltatges tant de porta com de drenador, donant com a resultat una 
reducció del corrent de conducció, tal i com s’extreu de l’equació 1.2. Així doncs, 
s’observa que únicament amb un augment de la capacitat de l’òxid (Cox, Eq. 1.7) es 
podrà millorar significativament el nivell de corrent de conducció. 

 

     
ox

ox t
LWkC ⋅

⋅⋅= 0ε   (1.7) 

 
En l’expressió 1.7, la permitivitat elèctrica al buit (εo= 8.85·10-14 F/m) i la 

constant dielèctrica del SiO2 (k=3.9) són constants. Per tant, l’única manera possible per 
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augmentar Cox i obtenir així el desitjat increment del corrent de conducció, és la 
reducció del gruix de l’òxid de porta (tox) del dispositiu.  
 

Cal recordar que quan una estructura MOS té un gruix de dielèctric suficientment 
gran, aquest permet aïllar la porta del substrat, considerant aleshores menyspreable el 
pas de corrent a través de l’òxid. Però a mesura que el gruix de l’òxid disminueix, en 
aplicar una tensió de porta els portadors poden travessar més fàcilment l’òxid, donant 
lloc a un corrent a través de la porta i produint un augment del consum del dispositiu 
que comportarà així un empitjorament de la fiabilitat. Aquest corrent és el resultat de 
l’elevat camp elèctric que cau a l’estructura MOS, aleshores els portadors poden 
travessar la barrera potencial de l’òxid per efecte túnel. Es distingeixen, principalment, 
dos tipus de conducció: túnel quàntic i túnel assistit per trampes. 

 
En el cas dels dielèctrics amb una baixa densitat de defectes, com ho és el SiO2, el 

mecanisme de transport dominant és el túnel quàntic que es produeix quan un electró 
(e-) travessa directament d’ànode a càtode un òxid ideal i lliure de defectes. La 
conducció d’aquest electró tindrà una gran dependència del camp elèctric aplicat al 
dispositiu i en menor mesura de la temperatura. Així doncs: 

 
• Quan els electrons travessen una barrera trapezoïdal d’òxid de porta, com es 

mostra a la Figura 1.12.a, i entren a la banda de conducció de l’aïllant es diu que 
la conducció és del tipus túnel directe [Lenzling '69]. 

 

• Quan els electrons travessen una barrera triangular del dielèctric de porta, com 
es presenta a la Figura 1.12.b, aleshores la conducció s’anomena corrent per 
túnel Fowler-Nordheim [Depas '95]. 

 
Túnel Fowler-NordheimTúnel directe

  

Túnel directeTúnel Fowler-Nordheim

 

Fig. 1.12  Principals modes de conducció que apareixen en òxids de porta ultra-prims:  
a) túnel directe, b) túnel Fowler-Nordheim. 

 
Un altre tipus de conducció és el túnel assistit per trampes, habitual en els 

materials amb una elevada densitat de defectes, com poden ser els materials high-K. Per 
trampes s’entenen els nivells energètics buits situats a la banda prohibida de l’aïllant 
amb energies properes a la banda de conducció o a la de valència. Així doncs, els 
electrons atrapats en una trampa quan se’ls aplica un camp elèctric suficientment elevat, 
aquest pot donar lloc a la disminució de l’alçada de la barrera de potencial, fent que 
l’electró sigui alliberat [Albella '84]. Existeixen dos tipus [Chaneliere '99]: la conducció 
Hopping, on l’electró circula a través del dielèctric passant de trampa en trampa 
tèrmicament excitat; i la conducció Frenkel–Poole, on els e- salten directament des 
d’un defecte del dielèctric fins arribar a la banda de conducció del dispositiu. 
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Cal tenir present que quan es treballa amb capes ultra-primes (<3nm) d’òxid de 

porta i s’apliquen tensions normals d’operació s’observa un elevat corrent de fuites a 
través de l’òxid. La Figura 1.13 mostra com aquest corrent de fuites augmenta 
exponencialment a mesura que es redueix el gruix del dielèctric quan aquest és basat en 
SiO2, provocant així un increment del consum del circuit fins a nivells intolerables pel 
seu correcte funcionament. L’aparició d’aquest corrent de fuites és un dels principals 
aspectes limitadors de la utilització del SiO2 com a dielèctric de porta. 
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Fig. 1.13   Densitat de corrent de fuites per diferents gruixos de SiO2. El corrent 
augmenta exponencialment a mesura que el gruix de l’òxid disminueix [Kauerauf '07]. 

 
Un altre problema que ha comportat la reducció del gruix del dielèctric és 

l’empitjorament de la fiabilitat dels dispositius electrònics. S’ha observat que per capes 
d’òxid de Silici amb un gruix menor als 2.2nm aquestes no compleixen els criteris de 
fiabilitat establerts per la indústria [Stathis '98], degut principalment al significatiu 
augment de la generació de defectes en aquests òxids. Així, per gruixos de SiO2 al 
voltant de 1nm la probabilitat de formació d’un camí de conducció entre el substrat i la 
porta és elevada, fet que redueix la fiabilitat del dispositiu a uns nivells totalment 
inacceptables [Alam '99]. És per això que s’haurà d’optar per la utilització de variacions 
en la tecnologia per tal de poder assolir així els requeriments estipulats pel ITRS 
(International Technology Roadmap for Semiconductors) [ITRS '08], organisme que 
representa el consens de les companyies de semiconductors més importants sobre les 
necessitats tecnològiques futures. 

 
Per tot això la comunitat científica ha desenvolupat diverses alternatives 

tecnològiques que intenten resoldre els problemes que presenta l’escalat en el gruix del 
SiO2, com pot ser la utilització de dispositius SOI (Silicon On Insulator) [Colinge '88] o 
introduir un canvi en la geometria del transistor com són els dispositius de múltiples 
portes com els FINFETs, entre d’altres. Ara bé, la indústria dels semiconductors està 
intentant d’evitar un canvi significatiu en el procés de fabricació i per això prefereix 
realitzar primerament canvis en l’estructura MOS, però sense modificar-ne 
excessivament el seu procés de fabricació. Amb tot això, entre les possibles solucions, 
ha estat la substitució de l’òxid de Silici per materials d’alta constant dielèctrica (high-K) 
la que s’ha postulat com la més ferma candidata. De fet, fabricants tant importants com 
Intel ja estan comercialitzant productes on s’utilitzen materials high-K com a dielèctric 
de porta dels dispositius.  
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1.4. Dielèctrics de porta d’alta permitivitat o high-K 

Els dielèctrics de porta d’alta permitivitat o high-K no són uns materials 
desconeguts, sinó que ja fa molts anys que la indústria de semiconductors els coneix. De 
fet alguns d’ells van ser utilitzats ja com a materials d’òxid de porta a la dècada dels 70 
[Thomas '70; Balog '77], però els gruixos amb que es treballava aleshores (200-300nm) 
no el feien aprofitable per la indústria. Més recentment [B.H. Lee '99] s’han assolit 
gruixos nanomètrics amb materials high-K i això ha permès la seva utilització com a 
dielèctric de porta en transistors a les tecnologies actuals.  

 
Recordem que per evitar l’indesitjable corrent de fuites, que apareix amb la 

reducció del gruix del SiO2 en arribar a rangs nanomètrics, es vol reemplaçar aquest 
amb una capa d’un material amb una constant dielèctrica (K) més gran. D’aquesta 
manera es mantindrà el mateix valor capacitiu [Robertson '06] de l’estructura MOS, 
però amb un major gruix físic de dielèctric, reduint així el corrent túnel que pugui 
travessar el dispositiu. La Figura 1.14 mostra com en una capa de SiO2, d’un gruix físic 
menor, el corrent de fuites travessa la capa dielèctrica; en canvi, per una capa de 
material high-K, amb un gruix físic superior, el corrent de fuites es veu fortament reduït.   

 

 
Fig. 1.14  El major gruix de la capa de high-K redueix el corrent túnel 
que travessa el dielèctric, respecte el cas del SiO2 [Robertson '06]. 

 
Per poder comparar els materials high-K i el SiO2 s’utilitza el paràmetre del gruix 

d’òxid equivalent (Equivalent Oxide Thickness, EOT) que es defineix com el gruix de 
SiO2 que es requereix per obtenir una capacitat equivalent a l'obtinguda amb el material 
d’alta constant dielèctrica. Per tant, el valor d’EOT s’obté igualant els valors d’ambdues 
capacitats (SiO2 i high-K):  

 

    
kHigh

kHighSiO
kHigh K

tK
EOT

−

−
− =

·
2    (1.8) 

 
on tHigh-K és el gruix físic del dielèctric high-K, i KSiO2 i KHigh-K són les permitivitats 
respectives del SiO2 i del material high-K utilitzat. Donat que KSiO2 és de 3.9 i 
considerant la permitivitat dels materials high-K per sobre de 10, de l‘equació 1.8 es 
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dedueix que per aconseguir valors de capacitat equivalent es requeriran gruixos físics 
del high-K majors als del SiO2, reduint així el corrent de fuites tal i com es desitjava. 

1.4.1. Elecció del material high-K 
Existeixen un gran nombre de materials high-K i s’estan dedicant molts esforços 

en la investigació per saber quin d’ells és el més indicat a l’hora de substituir el SiO2. 
Ara bé, cal tenir present que el dielèctric high-K que s’esculli haurà de complir una sèrie 
de condicions, entre les quals hi ha: 

 
• Un valor de K suficientment elevat per consolidar el material com a dielèctric de 

porta, proporcionant així a la indústria les prestacions dielèctriques requerides. 
 

• Bon aïllant, amb un offset de banda superior a 1eV per minimitzar la injecció de 
portadors a les bandes de conducció, reduint així el corrent de fuites. 

 

• Bona estabilitat cinètica, ja que haurà de suportar elevades temperatures durant 
el procés de fabricació. 

 

• Bona estabilitat termodinàmica quan entri amb contacte directe amb el substrat 
de Silici, creant una bona interfície elèctrica amb el Silici. 

 

• Presentar pocs defectes actius en la interfície amb el substrat, proporcionant així 
una bona mobilitat i una millor fiabilitat dielèctrica.  

 
La Taula 1.2 mostra els principals paràmetres físics dels diferents materials 

dielèctrics estudiats avui dia: constant dielèctrica (K), amplada de la banda prohibida 
(GAP) i offset de banda. Pel cas del SiO2, els valors de GAP i offset de banda són 
adequats, en canvi presenta un baix valor de K. Pel que fa als materials high-K 
presenten una K més gran, però no mostren valors de GAP i d’offset de banda prou 
acceptables. Per tant, s’haurà d’arribar a un compromís entre aquests paràmetres per tal 
d’escollir el material high-K més adient. 

 

 
Taula 1.4  Paràmetres de diferents materials dielèctrics [Robertson '06]. 

 
Un cop estudiada una àmplia varietat de combinacions de materials high-K: Ta2O5 

[Lu '98], ZrO2 [J.C. Wang '02], SrTiO3 [Lue '02] i Al2O3 [Degraeve '03b] s’ha proposat 
com a millor candidat, a l’hora de substituir el SiO2, l’òxid d'Hafni (HfO2) [Robertson 
'06], degut als bons resultats que ha presentat en termes d’estabilitat (termodinàmica i 
cinètica), així com el valor de K que proporciona. Ara bé, el procés de substitució no ha 
estat tant trivial com canviar únicament de material, sinó que ha calgut estudiar més en 
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profunditat com fer els nous dispositius amb els materials high-K triats per tal que 
puguin ser utilitzats per la indústria electrònica.  

1.4.2. Millores necessàries en els dielèctrics high-K 
La substitució d’un dielèctric quasi perfecte, com el SiO2, és molt difícil. En 

concret, la introducció dels materials high-K ha presentat una sèrie d’inconvenients que 
s’han de resoldre: 

 
a)  Elevada densitat de defectes preexistents. És coneguda l’elevada densitat de 

defectes que presenten els materials high-K. S’ha observat que el percentatge d’Hafni 
incorporat al dielèctric està relacionat amb la densitat de defectes que aquest presenta. 
Una menor concentració d’Hafni comporta una reducció significativa de defectes i, com 
a conseqüència, una menor degradació soferta pels dispositius [Takayanagi '04; 
Degraeve '08]. Contràriament, un major percentatge d’Hafni redueix significativament 
el corrent de fuites, però la mala qualitat resultant de la capa dielèctrica comporta uns 
pitjors resultats en termes de fiabilitat. És per això que s’haurà d’arribar a un compromís 
respecte el percentatge d’Hafni que forma el dielèctric. 

  

b)  Variació substancial de l’estructura del dielèctric. Per millorar l'estabilitat i 
la qualitat elèctrica del dielèctric s’ha trobat imprescindible el creixement controlat 
d’una capa interficial de SiO2 entre el material high-K i el substrat, tal i com s’observa 
a la Figura 1.15 [Robertson '06]. Però cal tenir present que la seva introducció 
augmentarà el EOT final de l’estructura, tal i com s’extreu de l’equació 1.9. Aquesta 
estructura multi-capa resultant s’anomena stack dielèctric.  

 

erficialSiO
kHigh

kHighSiO
stack EOT

K
tK

EOT int2

2
·

+=
−

−    (1.9) 

 

 
 

Fig. 1.15  Imatge HRTEM on es mostra la capa interficial 
de SiO2 entre el material high-K i el Silici [Robertson '06]. 

 
Tanmateix, s’ha trobat que la utilització d’aquesta estructura bicapa en el 

dielèctric comporta un gran asimetria en el corrent de fuites [Degraeve '03b]. Depenent 
per on es produeixi la injecció de portadors al dielèctric, ja sigui pel substrat (Fig. 
1.16.a) o per la porta (Fig. 1.16.b), aquesta és major o menor. En particular, a voltatges 
baixos, en la injecció des del substrat els electrons només travesen, per efecte túnel, la 
capa interficial del SiO2, entrant directament a la banda de conducció del high-K i 
donant lloc a un major corrent que si la injecció es realitza des de la porta. 

SiO2 
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Conseqüentment la degradació en els stacks dependrà significativament de la polaritat 
de l’estrès aplicat fet que s’haurà de tenir en compte a l’hora d’analitzar-la.  
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Fig. 1.16  Diagrama de bandes per un stack dielèctric format per 1nm de SiO2 i 5nm de high-K, on 
es mostra tant la injecció des del substrat (a) com des de la porta (b) [Kauerauf '05]. 

 
Per altra banda, alguns estudis realitzats apunten que la capa interficial de SiO2 

juga un paper molt important a la ruptura del stack [Kauerauf '02; Degraeve '08], fins al 
punt que pot arribar a determinar la ruptura final del dispositiu. És per això que aquest 
treball intentarà fer una contribució en aquest aspecte.  

 

c)  La inestabilitat de la interfície high-K/Si. Una altra proposta per millorar el 
dielèctric ha estat la introducció de Nitrogen i Silici al dielèctric basat en Hafni, obtenint 
així l‘estructura dielèctrica HfSiON [Visokay '02; Gusev '06]. Aquesta combinació ha 
proporcionat els millors resultats en termes d’estabilitat tèrmica [Visokay '02] i de 
fiabilitat [J.C. Lee '05b]. Si bé la introducció de Silici al dielèctric high-K ajuda a reduir 
l’atrapament de càrrega [Kirsch '05], per la seva part la introducció de Nitrogen al 
dielèctric disminueix la penetració del dopant del substrat al dielèctric [Aoulaiche '07]. 
S’ha observat que la nitrogenació ha estat positiva, reduint el dany produït al dispositiu 
en alguns mecanismes de degradació com el PBTI (Positive Bias Temperature 
Inestability) i la degradació per portadors calents [Lin '00; Degraeve '08]. Malgrat això, 
la introducció de Nitrogen ha comportat un augment de la degradació en altres 
mecanismes de fallada com per exemple el NBTI (Negative Bias Temperature 
Inestability) [Kimizuka '00; Aoulaiche '07], ja que amb la utilització del Nitrogen 
s’indueix una major generació de defectes susceptibles d’atrapar càrrega durant l’estrès.  

 

d)  Control del valor de la tensió llindar. S’ha observat una variació a la tensió 
llindar en transistors nMOS/pMOS depenent dels materials dielèctrics i de porta 
utilitzats, ja que la interacció entre els materials high-K i la “clàssica” porta de poli-
Silici [Heyns '03; B. H. Lee '05a; Gusev '06] ha donat com a resultat l’efecte de 
depleció del poli-Silici de porta [Hobbs '03]. Així doncs, la millor solució que s’ha 
trobat ha estat canviar el material de porta i treballar amb materials amb un rang de 
funció de treball més elevat, tal i com proporcionen els metalls. En aquest sentit s’ha 
obtingut que les portes metàl·liques d'Alumini, Titani o les de FUSI (Fully Silicided), 
proporcionen un millor comportament dels dispositius respecte l'estabilitat de la tensió 
llindar [Groeseneken '04]. 

 

e)  Reducció de la mobilitat. Com s’ha comentat anteriorment, l’escalat dels 
dispositius pretén fer-los més petits, més ràpids i amb un menor consum. Ara bé, la 
velocitat de funcionament en els MOSFETs està en funció del corrent drenador-font, el 
qual depèn de la mobilitat (μ) dels portadors. A la Figura 1.17 es compara la mobilitat 
dels electrons quan el dielèctric és SiO2 i quan està basat en materials high-K. S’observa 
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com per les mostres amb dielèctric SiO2 la mobilitat és força bona, propera al model 
universal de mobilitat, i limitada, principalment, per la rugositat de la interfície Si:SiO2. 
En canvi, en transistors MOSFET amb un dielèctric high-K la mobilitat es veu 
fortament reduïda i està per sota de la corba universal [J.C. Lee '05b] en tots els 
dielèctrics analitzats.  
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Fig. 1.17  Mobilitat dels electrons en funció del camp elèctric 
aplicat en transistors amb diferents dielèctrics [Gusev '01]. 

 
Les raons d’aquesta reducció de la mobilitat en transistors amb dielèctric high-K 

poden ser diverses, com per exemple: l’excessiva quantitat de càrrega atrapada als estats 
interficials o al major nombre de càrregues atrapades en el volum del high-K en 
comparació amb el SiO2. Finalment, els dispositius high-K mostren també una reducció 
de la mobilitat com a conseqüència del procés de fabricació de la capa interficial de 
SiO2. Així doncs, a l’hora de resoldre aquesta reducció de mobilitat s’han estudiat 
diverses opcions: 

 
 Un canvi en el mètode de deposició, ja que s’ha observat que el ALD (Atomic 

Layer Deposition) [Kirsch '05] i el MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor 
Deposition) [Heyns '03] milloren la mobilitat. 

 

 Un canvi en el material de substrat passant del Silici al Germani, ja que aquest 
últim presenta uns millors valors de mobilitat [Shang '06], tot i que els 
dispositius fabricats amb aquest substrat encara presenten una pitjor fiabilitat 
que no pas els de substrat de Silici.  

 
Un cop presentats els diferents dispositius electrònics utilitzats en aquesta tesi i els 

materials de què estan composats els seus dielèctrics es presentaran les diferents 
tècniques de caracterització de dispositius emprades en aquest treball. 

1.5. Caracterització elèctrica de dispositius 

A l’hora d’analitzar el funcionament d’un dispositiu MOS, ja sigui una capacitat 
com un transistor, s’utilitzaran diferents tècniques de caracterització elèctrica. Les més 
utilitzades són les que proporcionen relacions de Corrent-Tensió, Capacitat-Tensió i el 
Charge-Pumping. Aquestes tècniques també s’utilitzaran en aquesta tesi per observar 
com es modifiquen els paràmetres característics (VT, ID,...) dels dispositius quan es 
produeix en ells algun mecanisme de fallada o degradació. Totes aquestes tècniques de 
caracterització s’han dut a terme mitjançant l’ús d’una específica instrumentació 
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electrònica com són: els analitzadors de semiconductors (Agilent 4156C i Keithley 
K4200) per la caracterització I-V, el mesurador d’impedàncies (Agilent 4284) per la 
caracterització C-V, i el generador de polsos (HP81101) per l’aplicació de tensions 
variables en el temps i de les mesures Charge-Pumping. 

1.5.1. Caracterització Corrent - Tensió (I-V) 
Segurament és el mode de caracterització de dispositius més utilitzat, degut a la 

seva simplicitat. En aquest apartat, es prendrà com a referència l’estudi d’un MOSFET, 
ja que és el dispositiu que permet una major varietat d’estudis de caracterització. Així 
doncs, existeix un ampli ventall de relacions I-V (IG-VGS, ID-VGS i ID-VDS), les quals 
proporcionen una àmplia informació sobre el funcionament dels dispositius.  

 

• Característica IG-VGS 
 

S’utilitza principalment per caracteritzar el dielèctric de porta, i s’utilitza tant en 
transistors com en capacitats (en aquest cas la característica pròpiament és IG-VG), tal i 
com es mostra a la Figura 1.18. Consisteix en aplicar un escombrat de tensió a la porta i 
mesurar-ne el corrent, mentre que els altres terminals del dispositiu estan connectats a 
terra. Aquest estudi dóna a conèixer el corrent de fuites que circula a través del 
dielèctric del dispositiu.  
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Fig. 1.18  Set-up experimental per l’obtenció de la característica IG -VG d’una capacitat (a) 
i la característica IG-VGS en un transistor (b).  
 

• Característica ID-VGS 
 

Es realitza aplicant un escombrat de la tensió de porta per un valor fix de tensió de 
drenador i amb la resta de terminals connectats a terra, com s’observa a la Figura 1.19. 
Si la VD és petita (~50mV) la ID-VGS correspondrà a la zona lineal del transistor; en 
canvi, per una VD de l’ordre de la tensió d’alimentació (~1.2V) la corba correspondrà a 
la característica de saturació. 

 

S D

G

AA

AAA

ADC
sweep

VD

 
Fig. 1.19  Set-up experimental per la caracterització del transistor mitjançant una ID -VGS.  
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Aquest estudi permet obtenir diferents paràmetres del transistor com són la 
transconductància, el pendent sub-llindar o la tensió llindar [Albella '84]. Pel que fa a 
aquesta última existeixen diferents mètodes per obtenir-la, un dels més freqüents és 
definir la VT com aquella on s’obté un cert nivell de corrent al drenador. El valor de 
tensió llindar dependrà de la geometria del transistor i del nivell de corrent que es fixi. 
Aquest mètode habitualment és utilitzat per analitzar les variacions de la tensió llindar 
provocada per algun mecanisme de fallada, registrant així el canvi de VT pel corrent 
prefixat que en l’exemple mostrat a la Figura 1.20 és de 1μA.  
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Fig. 1.20  ID-VGS en mode lineal que permet obtenir el valor de VT.  

 
 

• Característica ID-VDS 
 

La corba ID-VDS s’obté registrant el corrent ID mentre es realitza un escombrat de 
tensió de drenador, i simultàniament s’apliquen diferents tensions constants de porta. 
Per dur-lo a terme es requereix una configuració com la mostrada a la Figura 1.21. 
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Fig. 1.21  Set-up experimental per la caracterització del transistor mitjançant una ID –VDS.  

 
Aquesta característica proporciona diferents paràmetres del transistor com són la 

modulació del canal i el punt de saturació del transistor; permeten així la determinació 
de la tensió i el corrent de saturació (VDsat i IDsat, respectivament). Ara bé, per transistors 
de canal curt, on els efectes de modulació del canal són considerables (efectes de canal 
curt), no és possible observar correctament la saturació al corrent del drenador. 
Aleshores, habitualment, s’estableix un criteri com a referència; per exemple, s’utilitza 
com a punt de saturació aquell on ID assoleix un 80-90% del seu valor per VDS igual a la 
tensió d’alimentació. La Figura 1.8 seria un clar exemple d’una corba ID-VDS, on a més 
es poden observar els diferents modes de funcionament d’un transistor MOSFET.  
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1.5.2. Característica Capacitat - Tensió (C-V)  
Un altre mètode utilitzat per obtenir els paràmetres característics d’una estructura 

MOS és l’anàlisi de la característica Capacitat–Tensió (C-V). L’avantatge d’aquest 
mètode és que no introdueix un estrès addicional a la mostra i a més permet obtenir 
diferents paràmetres com per exemple el gruix de l’òxid (tox), la tensió de bandes planes 
(VFB), el dopatge del substrat (NS) i la densitat d’estats interficials (Nit).  

 
Cal tenir en compte que en una estructura MOS la capacitat de l’estructura (C) és 

la combinació de la capacitat de l’òxid (Cox, Eq. 1.11) i la del semiconductor (Cs) en 
sèrie, tal i com es presenta a l’equació 1.10. Mentre Cs depèn del voltatge aplicat a la 
porta, Cox és constant i constitueix la màxima capacitat que pot tenir l'estructura MOS. 
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Per obtenir la característica C-V, s’aplica una rampa de tensió a la porta que durà 

l'estructura MOS d’acumulació a inversió o viceversa. Sobre aquesta rampa de tensió 
s’hi superposa un petit senyal altern, el qual permetrà mesurar el valor de la capacitat. 
El valor de l’amplitud d’aquest senyal és recomanable que sigui proper al voltatge 
tèrmic (25mV, a temperatura ambient) per mantenir així l’aproximació de petit senyal 
[Vogel '03]. Cal tenir present que depenent de la freqüència del senyal altern es 
distingirà entre dues corbes, tal i com s’observa a la Figura 1.22: la d’alta freqüència 
(HFCV) i la de baixa freqüència (BFCV). El llindar entre baixes i altes freqüències està 
marcat al voltant dels 100Hz [Campabadal '86], però el règim d’altes freqüències serà 
sempre de l’ordre de centenars de KHz. 

 

 
Fig. 1.22  Característica C-V d’alta i baixa freqüència en una capacitat MOS amb substrat tipus p. 

 
Per exemple, considerant una estructura MOS amb substrat de tipus ‘p’, s’observa 

que pel cas de la corba d’alta freqüència, quan s’aplica una tensió negativa a la porta de 
la capacitat el substrat està en acumulació i s’obté una concentració de portadors 
majoritaris a la seva superfície, tal i com es mostrava a la Figura 1.2.a. En aquest cas, el 
sistema es comportarà com un condensador de plaques paral·leles amb l’òxid com a 
dielèctric i la capacitat total estarà pròxima al seu valor màxim, Cox. A mesura que VG 
augmenta i es fa positiva, la capacitat MOS passa a estar en depleció. En conseqüència, 
la regió de buidament no contindrà portadors lliures i serà equivalent a un dielèctric 
d’amplada w. En aquest punt, la capacitat total es visualitza com dos condensadors en 
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sèrie un corresponent a l’òxid i l’altre a la zona de càrrega espacial del substrat (Cs). Si 
es continua augmentant la tensió de porta, la capa de depleció s’amplia encara més, fent 
disminuir així la capacitat. Quan es genera la capa d’inversió de càrrega al substrat 
l’amplada w assoleix el seu valor màxim, i per tant la capacitat total de l’estructura (Cox 
en sèrie amb Cs) serà mínima. En condicions de forta inversió, el camp elèctric indueix 
que la concentració de portadors minoritaris s’apropi a la capa interficial i aquests no 
seran capaços de respondre a les modulacions del voltatge del senyal d’alta freqüència, 
ja que s’excedeix la capacitat de generació i recombinació tèrmica dels mateixos al 
substrat, deixant de contribuir així al valor total de la capacitat. 

 
Pel cas de baixa freqüència, la característica C-V a la zona d’acumulació i la de 

depleció coincidiran amb la d’alta freqüència degut a què no hi ha portadors minoritaris 
implicats i els majoritaris seran capaços de seguir les variacions del senyal en ambdós 
casos. Però al contrari que en el cas d’alta freqüència, quan s’arriba a les condicions de 
forta inversió, a baixes freqüències, el ritme de generació-recombinació dels minoritaris 
al substrat pot seguir la modulació del voltatge fent que la capacitat del sistema torni a 
augmentar, tal i com s’observa a la Figura 1.22.  

 
La modelització d’una capacitat MOS mitjançant elements discrets, es realitza 

habitualment amb un circuit de dos elements format per una capacitat i una resistència, 
en sèrie o en paral·lel depenent del gruix de l’òxid, tal i com s’observa a la Figura 1.23. 
Així doncs, per òxids de porta superiors als 3nm el corrent de túnel serà petit i es 
modelitzarà el circuit amb els elements en sèrie (Fig. 1.23.a). En canvi, per òxids molt 
prims (<3nm) el corrent de fuites a través del dielèctric pren una major importància i es 
modelitzarà la capacitat MOS amb el model de circuit en paral·lel (Fig. 1.23.b). Aquest 
model negligeix la resistència en sèrie [Yang '99] i tindrà en compte la resistència de 
l’òxid representada per la resistència en paral·lel, la qual disminuirà a mesura que el 
corrent de fuites s’incrementi.  

 

a) b) c)

 
Fig. 1.23  Models equivalents, basat en elements discrets, d’una capacitat MOS [Norton '03]. 

 
A mesura que es redueix el gruix del dielèctric i es treballa a freqüències molt 

elevades, el corrent de fuites augmenta i els models de dos elements condueixen a errors 
en la mesura. En concret, s’observa una dependència de la capacitat amb la tensió de 
porta i amb la freqüència aplicada a la C-V [Norton '03]. Així doncs, es requerirà un 
model més precís, que en aquest cas serà el de tres elements (Fig. 1.23.c), el qual inclou 
una resistència sèrie que simula el substrat [Hauser '98], permetent així una 
modelització més correcte.  

 
 



 
INTRODUCCIÓ 

34 

 
Tot i això, el model dels tres elements no resol completament tots els problemes, 

ja que quan s’obté la característica C-V amb una única freqüència en capacitats MOS 
d’òxids ultra-prims apareixen problemes de dispersió freqüencial. Per il·lustrar aquest 
efecte, a la Figura 1.24 es mostren les característiques C-V obtingudes a les freqüències 
de 500kHz (●) i 1MHz (▲), i s’observa com a la zona d’acumulació els valors de 
capacitat obtingudes per cada freqüència són significativament diferents. 
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Fig. 1.24   Dispersió freqüencial de l’anàlisi HFCV en capacitats MOS amb òxids ultra-prims. 

 
Així doncs, per eliminar aquesta dispersió freqüencial en els valors de capacitat 

obtinguts, es mesurarà la impedància complexa del circuit equivalent de tres elements a 
dues freqüències diferents [Lonnum '86; Yang '99], obtenint així un valor capacitiu de 
l’estructura més fiable i que ve descrit per l‘equació 1.12. 
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on C1

’ i C2
’ són els valors capacitius, i D1

’ i D2
’ els factors de dissipació (D) mesurats a  

diferents freqüències (f1 i f2). Mitjançant aquest mètode s’obté finalment una 
característica C-V sense dispersió freqüencial, com es mostra a la Figura 1.24 (■).  

 
Cal tenir present que quan es treballa amb gruixos d’òxid menors a 3nm és difícil 

obtenir la corba C-V per baixes freqüències, ja que el corrent de fuites distorsiona les 
dades obtingudes [Vogel '03]. Aleshores, s’hauran de buscar mètodes alternatius com la 
utilització de simuladors de corbes C-V, com per exemple el NCSU CVC [Hauser '00]. 
Ara bé, cal ser conscient que la utilització de simuladors pot comportar petites 
discrepàncies amb els resultats esperats, ja que sempre dependrà de les aproximacions 
utilitzades pel simulador (efectes quàntics, equació de Schrödinger), les condicions de 
contorn de les funcions d’ona i el tipus de l’estadística dels portadors [Vogel '03]. 
Aquests simuladors proporcionen tant la corba BFCV com diferents paràmetres 
característics d’un dispositiu com poden ser el valor capacitiu, el gruix d’òxid o el 
dopatge del substrat.  
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Un dels paràmetres més importants que es pot obtenir de la característica C-V és 

la densitat d’estats interficials (Nit) en dispositius MOS. Ara bé, amb les dimensions de 
les tecnologies actuals on els gruixos d’òxid són inferiors a 3nm el mètode C-V no 
proporciona un valor fiable d’aquest paràmetre. Així doncs, serà necessari utilitzar una 
altra tècnica per obtenir la densitat d’estats interficials essent el Charge-Pumping una 
de les més utilitzades.  

1.5.3. Charge-Pumping 
El Charge-Pumping (CP) és una de les tècniques més conegudes i fiables a l’hora 

determinar el nombre d’estats interficials d’un transistor MOSFET. Aquest mètode va 
ser presentat a finals de la dècada dels 60 [Brugler '69], però no va ser fins més tard que 
es va donar una interpretació més fiable dels resultats experimentals obtinguts amb 
aquesta tècnica [Groeseneken '84]. En aquest apartat es descriurà de forma bàsica en 
què consisteix el mètode de Charge-Pumping, centrant l’explicació en les 
característiques del mètode que s’utilitzarà en aquesta tesi. 

 
El procediment d’aquesta tècnica utilitzat en aquest treball, consisteix en aplicar 

un tren de polsos a la porta del MOSFET d’una amplitud fixa (ΔVG), i se’ls hi fa un 
escombrat de tensió a la base (Vbase), com es mostra a la Figura 1.25.b, que fa passar el 
substrat del transistor d’inversió a acumulació. Simultàniament, s’aplicarà al drenador i 
a la font una tensió inversa (Vr) respecte al substrat per assegurar així que les unions 
font/drenador-substrat es trobin en inversa. Amb aquesta configuració de tensions 
primer es produeix la captura d’electrons a les trampes interficials i posteriorment les 
càrregues atrapades es recombinen amb els forats al substrat donant lloc al corrent de 
Charge-Pumping (ICP, Fig. 1.25.c). Aquest corrent ICP és directament proporcional a la 
densitat de càrrega atrapada a la interfície (Nit), a l’àrea del dispositiu (A), a la 
freqüència del pols aplicat a la porta (f) i a la càrrega de l’electró (q), com es mostra a 
l‘equació 1.13 [Stathis '06].  

 
itCP NqAfI ⋅⋅⋅=   (1.13)  

 

a)

b)

c)a)

b)

c)
 

Fig. 1.25  Set-up bàsic per la caracterització per Charge-Pumping [Heremans '89] (a), 
representació gràfica del tren de polsos que s’aplica a la porta durant les mesures de CP (b) i ICP 
obtingut després d’un escombrat de Vbase (c). 
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La mesura del corrent ICP quan es varia la tensió de la base del pols aplicat a la 

porta serà una mesura proporcional als estats interficials presents en el dispositiu, com a 
conseqüència d’un procés de degradació previ; per exemple, després de sotmetre el 
dispositiu a un estrès. Ara bé, s’ha observat que l’aparició d’un considerable corrent de 
fuites en el dielèctric quan es redueix el seu gruix pot emmascarar el corrent de Charge-
Pumping. Per tal d’evitar-ho i poder continuar utilitzant aquest mètode ha estat 
necessari augmentar la freqüència del pols aplicat a la porta fins l’ordre dels Megahertz 
o Gigahertz [Masson '99]. Per altra banda, un altre aspecte limitador del Charge-
Pumping és la seva dependència en funció de la temperatura, ja que els e- i els h+ 
s’emeten més fàcilment a elevades temperatures, fet que farà reduir ICP en augmentar la 
temperatura, alterant així els resultats obtinguts [Groeseneken '84]. 

 
En un altre ordre de coses, s’ha observat que variant la freqüència dels polsos en el 

mètode Charge-Pumping es pot arribar a analitzar on es produeix el dany en el dielèctric 
de porta [Bauza '96]. Aquest fet ha pres sobretot una gran rellevància amb la introducció 
del material high-K com a dielèctric i la conseqüent utilització de bicapes o stacks com 
a estructura dielèctrica, per conèixer on es produeixen els defectes en aquestes noves 
estructures, si a la capa interficial de SiO2 o a la capa high-K. Amb el mètode presentat 
per Groeseneken et al. es realitza un escaneig no gaire profund en el volum del 
dielèctric de les trampes generades, donat que s’obtenen en els temps de pujada i 
baixada dels polsos aplicats, degut a que en aquest curt període de temps es produeix la 
recombinació entre portadors majoritaris i minoritaris [Groeseneken '84]. Aquest fet 
limitaria l’estudi, de la localització de l’atrapament de càrrega en una estructura bicapa, 
a la capa interficial de SiO2 [Degraeve '03a; Young '06]. Però recentment s’ha presentat 
una variació del mètode Charge-Pumping “clàssic” (VT2CP, [Zahid '07]) on modificant 
el temps de càrrega i descàrrega del senyal aplicat s’aconseguirà una major profunditat 
en l’estudi de la localització del dany en el gruix del dielèctric de porta. 

  
Amb tot això, tots aquests mètodes de caracterització presentats (I-V, C-V i CP) en 

aquest capítol seran útils tant per la caracterització dels dispositius verges com per 
estudiar la seva fiabilitat quan es troben sotmesos a condicions de funcionament que 
degraden les seves característiques de funcionament. 
 

1.6. Mecanismes de degradació de l’estructura MOS 

La fiabilitat d’un dispositiu és un dels aspectes claus per la indústria micro i 
nanoelectrònica. Per fiabilitat s’entén la probabilitat de que un dispositiu funcioni 
correctament durant tota la seva vida útil. Així doncs, quan es parla de la fiabilitat de 
l’òxid de porta es fa referència a què aquest sigui aïllant el major temps possible, sota 
diferents condicions d’operació. Pel que fa a dispositius amb dielèctrics basats en high-
K, estudis recents mostren que existeixen mecanismes de degradació que disminueixen 
la fiabilitat d’aquests materials en ser utilitzats com a dielèctric de porta i en 
conseqüència empitjoren la fiabilitat dels dispositius del que formen part. Alguns 
d’aquests mecanismes són: la ruptura dielèctrica i el seu procés de degradació prèvia, la 
Bias Temperature Instability (BTI) o la degradació per portadors calents (CHC). 
Aquests mecanismes de degradació ja eren presents en dispositius amb dielèctric basat 
únicament en SiO2. Per tant, es podrà utilitzar l’experiència i els coneixements adquirits 
dels treballs realitzats en SiO2 per aplicar-los en l’anàlisi d’aquests mecanismes de 
degradació en dispositius amb dielèctric high-K [Degraeve '08]. 
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Cal tenir present que sota condicions d’operació normals, el temps necessari per 

malmetre l’òxid de porta d’un dispositiu és molt elevat, de l’ordre d’anys. Per aquesta 
raó, per tal d’analitzar els diferents mecanismes de degradació en un temps raonable se 
sotmet el dispositiu a tests elèctrics accelerats, que consisteixen en aplicar camps 
elèctrics molt més elevats que els utilitzats en condicions normals de treball, estressant 
d’aquesta manera el dispositiu. Un dels estressos elèctrics més utilitzats consisteix en 
aplicar una tensió elevada i constant al terminal de porta (Constant Voltage Stress, CVS) 
durant un temps determinat i amb la resta de terminals connectats a terra, enregistrant 
simultàniament el corrent que circula per cada terminal. Un altre estrès utilitzat 
consisteix en aplicar un corrent constant (Current Constant Stress, CCS) a la porta del 
dispositiu. Per aquest tipus d’estrès, la degradació del dielèctric s’observa a través de 
l’evolució temporal de la tensió a la porta. Finalment, per analitzar el mecanisme de 
degradació per portadors calents l’estrès es basa en aplicar tensions elevades a la porta  
i al drenador del transistor, de manera que monitoritzant el corrent que circula  
pels terminals del dispositiu es podrà determinar el dany que el corrent del canal 
produeix.  

 
Per acabar, cal tenir present que tot i que els estressos normalment utilitzats per 

analitzar la ruptura dielèctrica i la seva degradació prèvia són estressos constants, la 
condició de funcionament habitual d’un dispositiu en un circuit és de tipus dinàmic; és a 
dir, sotmès a tensions variables en el temps. Per aquest motiu, per evaluar la fiabilitat 
del dielèctric de porta també es realitzen tests dinàmics (unipolars, bipolars), aplicant 
tensions variables als terminals del dispositiu. 

 
En aquesta tesi s’han analitzat els següents mecanismes de degradació en 

dispositius MOS amb un dielèctric format per materials high-K: la degradació prèvia a 
la ruptura de l’òxid, el BTI i la degradació per portadors calents. Les característiques 
més importants d’aquests mecanismes de degradació s’exposaran a continuació. 

1.6.1. Degradació i ruptura de l’òxid 
Actualment està ben acceptat que la pèrdua de les propietats aïllants del dielèctric 

de porta dels dispositius MOS és degut a un procés previ de degradació, associada a la 
generació de defectes o trampes durant l’estrès elèctric [DiMaria '93]. Per explicar 
aquest procés s’han desenvolupat diversos models, essent el model percolatiu el més 
acceptat [Suñé '90; Degraeve '99]. Cal tenir present que tot material dielèctric pot tenir, 
inicialment, un cert nombre de trampes preexistents, tal i com es mostra a la Figura 
1.26.a, essent més baixa pel SiO2 que pels high-K [Robertson '06]. Segons el model 
percolatiu, esquematitzat a la Figura 1.26, en aplicar un estrès elèctric sobre un òxid es 
generen defectes, o trampes [Alam '02], que es distribueixen de forma aleatòria tant a la 
interfície Si/SiO2 com en el volum de l’òxid (Figs. 1.26.a i b). Aleshores, quan 
s’assoleix una densitat de trampes crítica es forma un camí d’elevada conductivitat entre 
la porta i el substrat produint-se finalment la ruptura dielèctrica (BD).  

 
La ruptura dielèctrica és un fenomen extremadament local on el corrent circula per 

una àrea molt reduïda del dielèctric [Suñé '90], denominada spot de ruptura. A més, la 
ruptura és un fenomen estadístic, ja que aplicant unes mateixes condicions d’estrès a 
estructures nominalment idèntiques, els valors dels paràmetres de ruptura, com poden 
ser el camp elèctric o el temps de ruptura, no sempre seran els mateixos, sinó que 
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estaran distribuïts en un rang de valors seguint una determinada distribució de Weibull 
[Stathis '01].  

 

 
 

 
Fig. 1.26  Model percolatiu per la degradació i ruptura dielèctrica [Degraeve '99]: a) Defectes 
preexistents en el dielèctric, b) Conducció entre defectes veïns, c) Creació del camí percolatiu. 

 
Per altra banda, a la Figura 1.27 es presenten les característiques I-V associades als 

diferents modes de ruptura en el dielèctric que es poden observar depenent del gruix de 
l’òxid. Així doncs, quan es treballa amb òxids d’un gruix superior als 10nm el mode de 
ruptura dominant és la ruptura forta (Hard Breakdown, HBD) on el dielèctric perd 
totalment les seves propietats aïllants, tal i com es mostra a la Figura 1.27.d.  

 
A mesura que el gruix d’òxid disminueix es poden observar altres modes de 

ruptura, obtenint que per dielèctrics inferiors als 5nm apareix la ruptura suau (Soft 
Breakdown, SBD), tal i com s’observa a la Figura 1.27.c, on l’òxid perd parcialment les 
seves propietats aïllants, sense arribar a la ruptura total. Tot i que el nivell de corrent de 
SBD és diversos ordres de magnitud menor al de HBD, com es pot comprovar a la 
Figura 1.27, es creu que el mode que desencadena la ruptura és el mateix tant pel HBD 
com pel SBD [Miranda '01]. A més, si després de produir-se el SBD es continua 
estressant el dielèctric arribarà finalment a produir-se la ruptura HBD. Ambdós modes 
de ruptura, HBD i SBD, es detecten mitjançant l’aparició de canvis bruscos en la corrent 
o tensió pel dielèctric, depenent de si provoca la ruptura després de sotmetre el 
dielèctric a tensions o corrents d’estrès.  

 
Finalment, per òxids amb gruixos inferiors als 2.5nm s’ha detectat un altre mode 

de ruptura que és la ruptura progressiva (Progressive Breakdown, PBD) [Monsieur 
'01], que es manifesta mitjançant un increment progressiu del corrent a mesura que la 
degradació de l’òxid augmenta, arribant finalment a la HBD. Cal fer notar que tots 
aquests modes de ruptura també han estat observats en dispositius basats amb materials 
high-K [Kim '02]. 

 
Per altra banda, per gruixos compresos entre 3nm i 10nm es pot observar un altre 

mode de degradació anomenat SILC (Stress Induced Leakage Current) [Olivo '88]. 
Aquest corrent s’obté a camps baixos i es caracteritza per un augment continu del 
corrent amb l’estrès (Fig. 1.27.b), contràriament al que succeeix pel cas de HBD i SBD. 
La SILC és deguda a la contribució de les trampes generades i distribuïdes a tota l’àrea 
de l’estructura [Degraeve '01], donant lloc a un túnel inelàstic assistit per trampes 
[Takagi '99]. D’aquí que es consideri que la SILC està relacionada amb les trampes 
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generades durant l’estrès i s’utilitzi per monitoritzar la degradació produïda en el 
dielèctric [Alam '02]. 

 

 
Fig. 1.27  Diferents mecanismes de fallada que tenen lloc 
en un òxid de gruix de 4.35nm [Miranda '01].  
 

1.6.2. Bias Temperature Instability 
La Bias Temperature Instability (BTI) [Stathis '06] consisteix en l’augment, en 

valor absolut, de la tensió llindar d’un transistor quan en aquest s’aplica una 
determinada tensió de porta, essent els seus efectes més evidents a temperatures 
elevades. En funció de la polaritat de la tensió es distingirà entre PBTI (Positive Bias 
Temperature Instability) quan la tensió de porta és positiva, i NBTI (Negative Bias 
Temperature Instability) quan és negativa.  

 
A l’última dècada el NBTI ha estat àmpliament estudiat en transistors pMOS amb 

dielèctric basats tant en SiO2 com en SiON [La Rosa '97], pels que s’ha establert com un 
dels fenòmens més limitadors del temps de vida a la tecnologia CMOS [Kimizuka '00; 
Fernandez '06]. Tanmateix, la introducció dels materials high-K com a dielèctric de 
porta no ha produït canvis substancials a la fenomenologia del NBTI [La Rosa '97; 
Aoulaiche '06; Stathis '06; Degraeve '08]. Actualment, està acceptat que l’augment de la 
tensió llindar produït pel NBTI és deguda a l’atrapament de càrrega a la interfície del 
Silici amb el dielèctric [Aoulaiche '06] i també a l’atrapament de forats, pel que el 
processat de la capa interficial de SiO2 és un factor clau per controlar la degradació per 
NBTI en stacks amb dielèctric high-K [Degraeve '08]. Altrament, s’ha observat que la 
introducció de Nitrogen en el dielèctric redueix significativament el temps de vida dels 
dispositius afectats pel NBTI [Aoulaiche '07].  

 
Per altra banda, la degradació per PBTI ha estat molt menys estudiada que no pas 

la corresponent al NBTI, ja que els seus efectes en els dispositius basats en SiO2 i SiON 
són molt menors. Tot i així, s’ha observat que quan es treballa en dispositius basats amb 
un dielèctric de porta high-K, els efectes produïts pel PBTI són més comparables als 
generats en el cas del NBTI [Degraeve '08] d’aquí que prengui una major rellevància. 
La degradació per PBTI és deguda principalment a la generació d’atrapament de càrrega 
a la capa de high-K [Onishi '03]. Aleshores, per tal de minimitzar les conseqüències del 
PBTI s’ha optat per la utilització de portes metàl·liques i per una reducció del 
percentatge del material high-K introduït al dielèctric, assolint així un nivell més 
acceptable de degradació [Degraeve '08]. 
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Com a exemple dels efectes del BTI a la tensió llindar, la Figura 1.28 mostra 

l’evolució de la variació de la tensió llindar (ΔVT), d’un transistor pMOS, deguda al 
NBTI, després d’aplicar estressos CVS a diferents tensions [Fernandez '06]. S’observa 
com ΔVT augmenta potencialment en funció del temps d’estrès, seguint la relació 
expressada a l’equació 1.14: 

 
(1.14)                                   b

estrèsT taV ⋅=Δ  
 

 
Fig. 1.28  Evolució de la tensió llindar en transistors pMOS amb 
el temps per diferents tensions d’estressos BTI [Fernandez '06]. 

 
on ‘a’ i ‘b’ són paràmetres que depenen de la tecnologia i addicionalment del camp 
elèctric aplicat i de la temperatura. Cal tenir present que, concretament, el paràmetre 
‘b’ depèn del temps transcorregut entre el finalització de l’estrès i l’obtenció de VT 
[Kaczer '07a]. En aquest sentit, la Figura 1.29 mostra els diferents valors de la ΔVT 
respecte del temps d’estrès quan es deixa transcórrer diferents temps entre la 
finalització de l’aplicació de l’estrès i la mesura de VT. De la Figura 1.29 s’extreu que 
el valor del coeficient b augmenta en funció del temps que passa entre la finalització 
de l’estrès i la mesura de VT. A més, s’observa com el valor de ΔVT disminueix. 
Aquest resultat indica que una part del dany produït al dispositiu es recupera un cop 
s’ha finalitzat l’estrès NBTI, introduint-se així el concepte de relaxació o recuperació 
d’aquest tipus de degradació.  
 

 
Fig. 1.29  Avaluació de ΔVT en funció dels temps 
d’estrès a diferents temps de relaxació [Kaczer '07a]. 
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L’aparició del terme de relaxació en la degradació BTI introdueix el concepte de 

dos estats de la degradació produïda al dispositiu: una de permanent i una altra de 
recuperable. Com exemple d’aquesta última, a la Figura 1.30 [Degraeve '08] s’observa 
com un cop acabat l’estrès NBTI, la variació de la tensió llindar es redueix 
progressivament a mesura que el temps de relaxació augmenta, tendint a un valor 
constant de degradació o degradació permanent.  

 

 
Fig.1.30  ΔVT en funció del temps de relaxació que es 
produeixi després de l’aplicació de l’estrès NBTI 
[Degraeve '08]. 

 
La relaxació de la degradació té repercussions importants en l’estudi del BTI, ja 

que dificulta l’estimació del dany real generat en el dispositiu durant l’estrès. Per 
exemple, s’ha de tenir en compte que quan un dispositiu treballa en condicions 
dinàmiques, es veu sotmès a un procés de relaxació quan el senyal està en estat baix, 
amb la conseqüent modificació de VT. Per altra banda, el procés de caracterització de la 
degradació també implica una relaxació donat que és inevitable que transcorri un curt 
interval temps entre la interrupció de l’estrès i la caracterització. Per resoldre-ho, s’han 
desenvolupat diverses tècniques de caracterització, com per exemple les mesures ‘On-
the-Fly’ [Denais '04], on es mesura el corrent de drenador simultàniament a l’aplicació 
de l’estrès; o el mètode ‘Ultra-Fast’ [Reisinger '06], on es caracteritza la degradació a 
partir de la mesura d’un mateix únic punt en tota la corba I-V, minimitzant així el temps 
de relaxació.  

 
L’estudi de la degradació per BTI té un gran interès en l’àmbit de la fiabilitat 

electrònica. Per altra banda, donat que la continua reducció de la longitud de canal dels 
transistors MOS, no s’ha vist acompanyada d’una igual disminució de la tensió 
d’alimentació, això ha provocat que els camps elèctrics en el dispositiu augmentin 
considerablement. Aquest fet ha comportat que un altre mecanisme de degradació 
estigui adquirint una gran rellevància com és el cas de la degradació per portadors 
calents, el qual serà presentat a continuació.  
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1.6.3. Degradació per portadors calents 
Per portador calent (hot-carrier) s’entén aquell portador (electró o forat) que 

guanya una gran energia quan es troba en un elevat camp elèctric. Un portador calent no 
està en equilibri amb l’estructura cristal·lina i per tant la distribució energètica no 
segueix la distribució Maxwell-Boltzman. Això significa que un portador calent pot ser 
injectat a l’òxid de porta a uns camps elèctrics molt menors que no pas pel cas de la 
injecció túnel. Habitualment, es parla d’electrons calents (hot-electrons), però també es 
podria parlar de forats calents (hot-holes), tot i que requereix una energia major (4.8eV 
en front de 3.1eV) per poder ser injectats a l’òxid [Acovic '96]. 

 
La degradació generada pels portadors calents es produeix quan s’aplica una 

tensió a la porta, superior a la tensió llindar (VG>VT) i simultàniament una tensió al 
drenador superior a la tensió de saturació de drenador (VD>VDsat), la resta de terminals 
estaran connectats a massa, tal i com s’observa a la Figura 1.31.a. D’aquesta manera 
s’obté una distribució dels camps elèctrics amb el seu màxim al drenador, tal i com es 
mostra la Figura 1.31.b [Hofmann '85]. 

 

S

VD

VG

Substrate

High-k

SiO2

    
Fig. 1.31  Configuració de tensions en un transistor per produir degradació per portadors calents (a) i 
distribució del camp elèctric lateral en el canal del transistor (b) [Hofmann '85]. 

 
El valor màxim del camp elèctric (Em) en el drenador s’aproxima mitjançant 

l’expressió 1.15 [Hu '85]: 
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on ESAT és el camp elèctric crític per la mobilitat en saturació dels portadors, Leff és la 
longitud efectiva del canal, tox el gruix del dielèctric i xj la profunditat d’unió de 
drenador i font. Per tant, es pot arribar a relacionar el camp elèctric al drenador amb les 
geometries verticals (gruix d’òxid, profunditat d’unió) del transistor [Kolhatkar '00], 
aspecte que jugarà un paper clau a l’hora d’explicar els resultats obtinguts en el tercer 
capítol d’aquesta tesi. 
 

Amb la configuració de tensions esmentada anteriorment es produeix a la regió del 
drenador la zona de pinçament del canal, com s’observa a la Figura 1.31.a, on el camp 

a) b)
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elèctric és molt elevat. Amb tot això, en un transistor nMOS els electrons es mouran des 
del terminal de font cap al drenador generant el corrent de drenador i en arribar a la 
zona de pinch-off es veuran fortament accelerats per l’elevat camp elèctric. Aleshores, 
un percentatge d’aquests electrons intercol·lisionaran i degut a la ionització per 
impacte (veure apartat 1.3.1) generaran parelles e-/h+, tal i com es presenta a la Figura 
1.32. Aquests electrons i/o forats generats adquireixen una gran energia, sota la 
influència d’un gran camp elèctric al drenador, i poden ser injectats al dielèctric 
malmetent així les característiques elèctriques del dispositiu. Els efectes d’aquesta 
degradació s’observen mitjançant les variacions de VT, IDsat o la generació d’estats 
interficials [DiMaria '00]. Per provocar el dany per portadors calents en un temps 
d’estrès raonable se sotmet el dispositiu a test accelerats, els quals consisteixen en 
aplicar tensions de drenador i de porta més grans que les utilitzades durant el 
funcionament normal d’un circuit. A diferència d’altres mecanismes de degradació, s’ha 
observat que en dispositius de canal llarg i amb dielèctric SiO2 l’increment de 
temperatura d’operació no accelera el procés de degradació per portadors calents 
[Heremans '90]. Per altra banda, cal tenir present que la ionització per impacte es 
produeix, principalment, a la zona de pinçament del canal i per tant la degradació es 
localitzarà fonamentalment prop del drenador i no pas a la font, fet que permet afirmar 
que la degradació per portadors calents és una degradació no-uniforme. De fet, alguns 
estudis [Toyoshima '90] han dividit el transistor degradat per portadors calents en dues 
regions diferents: una de verge que correspon a la zona que va des de la font fins a 
l’inici del pinçament del canal; i una altra corresponent a la zona degradada del 
drenador que pertany a la regió de pinch-off del canal.  

 
Aleshores, els electrons generats per la ionització per impacte poden fluir cap al 

drenador, porta o la font; en canvi, els forats normalment ho fan cap al substrat, tal i 
com s’observa a la Figura 1.32. És per això que el corrent de substrat (ISUB) permet de 
forma fefaent mesurar les parelles e-/h+ generades per la ionització per impacte [Acovic 
'96] i per això serà el paràmetre de monitorització la degradació per portadors calents. 
Aquest corrent ve descrit per l’equació 1.18 [Heremans '90]: 
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Fig. 1.32  Ionització per impacte en un transistor nMOS. 

 
on iφ  és l’energia llindar per la ionització per impacte (~1.5-1.6eV), Em és el camp 
elèctric lateral, q és la càrrega fonamental de l’electró (1.6*10-19C), C1 és una constant i 
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λe és el recorregut lliure mitjà (mean free path) d’un electró en el Silici (distància 
recorreguda per una partícula entre dues col·lisions, ~9.2nm), que varia depenent de la 
temperatura. Per tant, la degradació per portadors calents depèn de la temperatura, i s’ha 
observat que per transistors de canal llarg i amb un dielèctric basat en SiO2 a més 
temperatura s’obté una degradació menor i a la inversa [Tam '84; Heremans '90]. 

 
Com s’ha comentat anteriorment, el paràmetre de monitorització de la degradació 

per portadors calents és el corrent de substrat, és per això que del seu anàlisi se n’extreu 
la condició de màxima degradació per portadors calents. A la Figura 1.33 es mostra el 
comportament de ISUB quan s’aplica al transistor un escombrat de tensió de porta i 
simultàniament una tensió de drenador constant i superior o igual a VDsat, reproduint 
així les condicions de la degradació per portadors calents. De la figura se n’extreu que 
per tensions inferiors a VT (<0.6V) en no haver-se creat encara el canal de conducció, i 
per tant no haver-hi generació de portadors calents, el corrent que s’observa és 
simplement el corrent de fuites que sorgeix a les unions del dispositiu. Un cop superada 
VT l’augment inicial observat a ISUB s’atribueix a l’increment de ID, i la posterior 
disminució de ISUB és degut al decreixement d’Em a mesura que VG augmenta [Hu '85], 
com s’obté de l’equació 1.17 on augmentar VG significa incrementar VDSAT i 
conseqüentment reduir Em. Finalment es determina que el punt on el corrent de substrat 
és màxim serà la condició on es genera el major número de parelles electró/forat i per 
tant proporcionarà la relació entre VG i VD on es produeix una major degradació per 
portadors calents.  
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Fig. 1.33  ISUB vs. VG per diferents tensions de drenador. El pic màxim 
del ISUB indicarà la relació de màxima degradació per portadors calents. 

 
És important poder predir el temps de vida del dispositiu quan se’l sotmet a 

qualsevol tipus de degradació, i en particular, pel cas de la degradació per portadors 
calents el mètode utilitzat per determinar el temps de vida d’un dispositiu es basa en el 
model de l’electró afortunat (Lucky Electron Model, LEM) [Tam '84; Hu '85], el qual 
té en compte el càlcul de les probabilitats associades a la successió d’esdeveniments que 
fan possible que un electró que circula pel canal acabi assolint el terminal de porta. 
Aleshores, pel que fa a la degradació per portadors calents segons el LEM el dany 
generat en el dispositiu es produeix en termes de generació d’estats interficials (Nit) 



 
MECANISMES DE DEGRADACIÓ DE L’ESTRUCTURA MOS 

45 

[Heremans '88], i es relaciona amb el camp elèctric Em (Eq. 1.15), tal i com s’observa a 
l’equació 1.19. 
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on W és l’amplada del dispositiu, eit ,φ  és l'energia que l’electró necessita per crear una 
trampa interficial i C2 és una constant. Tanmateix, una mesura per determinar el camp 
elèctric lateral és l’anomenat factor de multiplicació (M) [Groeseneken '01], que ve 
descrit per l’equació 1.20 (on C3 és una constant):  
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Aleshores, si es defineix τ com el temps de vida necessari per crear una 

determinada degradació a l'òxid i es combinen les equacions 1.19 i 1.20 s’obté que el 
temps de vida es determina per l’equació 1.21 (on C4 és una constant):  

 

(1.21)        44

,

m

D

SUBD MC
I

I
C

W
I ieit

−

−

⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⋅
φφ

τ  

 
Així doncs, si es representa el temps de vida en funció del factor de multiplicació 

(M) en un doble eix logarítmic s’obtindrà una línia recta amb un determinat pendent m, 
indicador de l’energia dels electrons que causen el dany. Ara bé, en una forma més 
simplificada d’escriure l’equació 1.21, a l’equació 1.22 es relaciona el temps de vida 
amb la tensió de drenador (on C5 i B són constants). 
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L’equació 1.22 mostra aleshores que el temps de vida d’un dispositiu sotmès a la 

degradació per portadors calents depèn de la inversa de la tensió de drenador (1/VD), 
obtenint així una relació lineal entre el logaritme del temps de vida i VD [Takeda '83], i 
per tant amb la tensió d’alimentació del dispositiu. Cal tenir present que aquesta relació 
únicament és vàlida per un estret rang de tensions de porta, prop del valor màxim del 
corrent de substrat. 

 
Per altra banda, en les darreres dècades per tal de reduir la generació de portadors 

calents s’han implementat diferents estratègies tecnològiques com són: la modificació 
de l’estructura del drenador, la millora de la qualitat de l’òxid o la reducció de les 
tensions d’alimentació. A continuació es presentaran aquestes modificacions 
implementades en els dispositius per tal de minimitzar la degradació produïda pels 
portadors calents. 

 
Inicialment es va optar per l’aplicació de noves tècniques d’enginyeria de 

drenador [Takeda '85], introduint a l’estructura de font i drenador una extensió més 
endins del canal, però de dopatge menor, creant així l’estructura LDD (Low Doped 
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Drain). Amb aquesta estructura, mitjançant la reducció del dopatge, s’aconsegueix una 
reducció del pic del camp elèctric generat, fent disminuir així el factor de multiplicació, 
i conseqüentment la generació de portadors calents. Contràriament, també ha comportat 
una degradació addicional degut a l’augment de les resistències en sèrie corresponents a 
la zona LDD, i per tant ha calgut un compromís amb el dopatge del LDD. Ara bé, per 
les tecnologies actuals, on la longitud de canal del transistor s’ha continuat reduint fins a 
rangs sub-micronics, s’ha observat un augment significatiu dels efectes de canal curt 
fins al punt que poden convertir-se en un aspecte clau en l’evolució de la fiabilitat dels 
dispositius. Per tal de reduir-los s’ha hagut d’optar per un augment progressiu del 
dopatge d’aquestes extensions fins arribar finalment a la utilització de les estructures 
HDD (Highly Doped Drain), fet que permet obtenir unes unions més abruptes i 
conseqüentment un millor comportament dels dispositius en front dels efectes de canal 
curt en els transistors.  

 
Per altra banda, una altra estratègia que s’ha dut a terme per reduir el dany físic 

que produeix la degradació per portadors calents ha estat la millora de la qualitat de 
l’òxid de porta, ja sigui SiO2 o materials high-K. En aquest sentit la introducció de 
Nitrogen a l’òxid ha estat àmpliament estudiada [Lin '00; H.C.H. Wang '05] observant-
se una substancial millora pels transistors nMOS. Per altra banda, altres grups 
d’investigació també han utilitzat Deuteri en lloc d’Hidrogen en el procés de fabricació 
[Li '99] millorant també el comportament en termes de temps de vida dels dispositius 
quan es veuen sotmesos a la degradació per portadors calents. Amb aquestes 
innovacions s’ha aconseguit una considerable millora dels dispositius en front de la 
degradació per portadors calents, tot i que ha comportat l’empitjorament del 
funcionament dels dispositius per altres mecanismes.  

 
Finalment, pel que respecta a la reducció de les tensions d’alimentació, s’ha 

observat que la contínua reducció de les dimensions dels transistors MOS no s’ha vist 
acompanyada d’una igual reducció en les tensions d’alimentació [Nowak '02], per tal 
de no sacrificar la velocitat dels circuits i a més poder mantenir així la compatibilitat 
amb les tecnologies precedents. Ara bé, això ha comportat que la degradació per 
portadors calents prengui de nou una gran rellevància degut a l'augment significatiu 
dels camps elèctrics dins dels nous dispositius de longitud de canal cada cop més curt, 
tal i com s’observa a la Figura 1.34.  
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Fig. 1.34  Influència de la reducció de la longitud de canal en el 

camp elèctric lateral al llarg de les darreres dècades [Huard '09].  
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A més, la utilització dels materials high-K com a dielèctric de porta ha comportat 

un nou repte a l’estudi de la fiabilitat dels dispositius MOS. Així doncs, la degradació 
per portadors calents en transistors basats en high-K i amb dimensions més reduïdes ha 
estat motiu d’interès per la comunitat científica [Kumar '02; Sim '05; Hokyung '06], 
observant, entre d’altres, canvis en les condicions de màxima degradació o en el seu 
comportament en front de la temperatura. És per això que aquesta tesi vol ser una 
aportació en aquest àmbit de la fiabilitat electrònica. 

 
Per altra part, recentment, diferents estudis han posat en dubte la validesa del 

model LEM per l’estudi de la degradació per portadors calents pels actuals nodes 
tecnològics. Segons aquest model, a tensions de drenador per sota de 3.7eV no 
s’assoleix el rang de tensions per produir degradació per portadors calents [Rauch '01]. 
Però a l’hora d’estudiar la degradació per portadors calents encara s’observa la seva 
existència en aquest rang de tensions. Així doncs, s’ha obert el camí a diferents 
interpretacions del model de degradació per portadors calents. Un d’ells és el Electron-
Electron Scattering (EES) [Rauch '01] on aquesta persistència és justifica mitjançant 
un mecanisme addicional de guany d’energia que es produeix degut a les interaccions 
entre els portadors i que pot arribar a malmetre el dielèctric de porta. Un altre model 
proposat és el Multiple Vibrational Excitation (MVE) [Hess '99a] on la degradació per 
portadors calents es basa en l’excitació vibracional múltiple [Hess '99a] dels enllaços 
Si-H a tensions baixes, els quals proporcionaran l’energia suficient al portador per tal de 
produir la degradació per portadors calents. De fet estudis més recents [Guerin '07] 
promulguen una interactuació entre ambdues explicacions, depenent la tensió aplicada. 
En aquesta tesi no s’entrarà tant al detall físic sobre aquestes hipòtesis, tot i que sí que 
es proporcionarà una visió diferent del comportament de la degradació per portadors 
calents per les noves tecnologies.  
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2. Influència de la capa interficial de SiO2 en la 
degradació per BTI de dielèctrics amb high-K 

Per evitar el corrent de fuites que apareix en els transistors MOS basats en 
dielèctric SiO2 en arribar al rang nanomètric de l’òxid de porta, una de les possibles 
solucions és la substitució del SiO2 per un material d’alta constant dielèctrica. Com s’ha 
exposat a la introducció, per tal de millorar l'estabilitat i la qualitat de la interfície entre 
el dielèctric high-K i el substrat de Silici es creix entre tots dos materials, i de forma 
controlada, una capa interficial de SiO2. Així, el dielèctric de porta estarà format 
finalment per un stack, o bicapa, amb una capa de material d’alta constant dielèctrica i 
una altra d’òxid de Silici. Alguns treballs [Groeseneken '04; Degraeve '08] indiquen una 
gran influència d’aquesta capa interficial de SiO2 a la degradació prèvia a la ruptura del 
stack dielèctric. Per aprofundir en aquest aspecte, en aquest capítol s’ha analitzat 
l’impacte que té la capa interficial de SiO2 en la degradació prèvia a la ruptura final de 
tot el stack dielèctric. 

 
Aquest capítol està dividit en dues parts ben diferenciades. A la primera, s’ha 

analitzat l’efecte del gruix de la capa interficial de SiO2 en la degradació del stack 
SiO2/HfO2. Aquest estudi es durà a terme aplicant tensions d’estrès de porta tant de 
tipus constant com dinàmic. També s’ha analitzat l'expressió matemàtica adient per 
ajustar les corbes de degradació obtingudes, i així poder extreure més conclusions sobre 
la influència de cadascuna de les capes a la degradació final del dielèctric de porta. La 
segona part del capítol correspon als estudis realitzats a partir de les corbes C-V, amb 
les quals per exemple es podran obtenir els paràmetres de l'estructura MOS de test. A 
més, partint dels resultats obtinguts a la primera part, s’observarà com es modifica la 
característica C-V a mesura que la degradació del stack dielèctric augmenta. Per acabar, 
s’ha estudiat com afecta la progressiva pèrdua de propietats aïllants del dielèctric en el 
circuit equivalent de tres elements (apartat 1.5.2) que modelitza qualsevol estructura 
MOS capacitiva.  

 
Però prèviament a la presentació dels resultats obtinguts dels diferents estudis es 

presentaran les mostres utilitzades durant tot aquest capítol i se’n descriuran les seves 
característiques fonamentals.  
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2.1. Mostres utilitzades 
Les mostres emprades en aquest capítol han estat obtingudes gràcies a la 

col·laboració amb l'empresa IBM, i consisteixen en capacitats MOS amb l’estructura 
presentada a la Figura 2.1, on el substrat és de tipus n i la porta és d’Alumini, que en ser 
metàl·lica evita així l’efecte de depleció del poli-Silici (apartat 1.4.2). El dielèctric, per 
la seva banda, està constituït per un stack, o bicapa, format per una capa de high-K, 
concretament d’òxid d’Hafni (HfO2), i una capa interficial de SiO2. L’àrea de les 
mostres utilitzades en aquest apartat és de 6.9*10-5 cm2. 
 

Stack
dielèctric

Al

HfO2

SiO2

Si-n

Porta

Substrat

Stack
dielèctric

Al

HfO2

SiO2

Si-n

Porta

Substrat

 

Fig. 2.1  Estructura de la capacitat MOS utilitzada per analitzar l’efecte 
de la capa interficial de SiO2 en la degradació del stack dielèctric. 

 
La particularitat de les mostres és que el gruix físic nominal de HfO2 és de 3.5nm 

per totes les mostres utilitzades. Ara bé, el gruix físic de la capa interficial de SiO2 varia 
prenent valors de 1, 1.4 i 1.8nm per cada lot de capacitats. Aquesta particularitat 
permetrà analitzar quina influència té el gruix de la capa interficial de SiO2 en la 
degradació del stack dielèctric SiO2/HfO2. A més, els diferents gruixos de capa 
interficial de SiO2 proporcionen un EOT diferent per cada mostra, tal i com es presenta 
a la Taula 2.1. 

 

HfO2 SiO2

1 1,5
1,4 1,9
1,8 2,3

Gruix físic (nm) EOT (nm)

3,5

 
Taula 2.1  Gruix físic i EOT dels stacks SiO2/HfO2 
de les capacitats MOS utilitzades en aquest capítol. 

 
Recordem que els estudis realitzats en aquest capítol se separaran en dos grans 

blocs: anàlisi de la degradació prèvia a la ruptura del stack dielèctric SiO2/HfO2 en 
capacitats MOS; i estudi de la degradació del mateix dielèctric mitjançant les 
característiques C-V. 
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2.2. Estudi de la degradació del stack dielèctric SiO2/HfO2 
En aquest apartat, en primer lloc s’ha estudiat la dependència de la degradació del 

stack format per una capa interficial de SiO2 i una altra de material high-K en funció del 
tipus de tensió de porta aplicada. Posteriorment, s’ha analitzat com afecta la variació del 
gruix de la capa interficial de SiO2 del stack en la degradació del dielèctric format per 
SiO2/HfO2. Finalment, s’ha buscat l’ajust més adequat de l’evolució de la degradació 
del dielèctric que permeti aprofundir en l’anàlisi de la influència dels diferents materials 
que formen el stack en la degradació del dielèctric.  

 
Primerament, es descriurà el procediment de mesura escollit per tal de 

caracteritzar la degradació produïda al dispositiu, i s’explicarà com s’han determinat les 
tensions aplicades durant tot l’estudi. 

2.2.1. Procediment de mesura 
A mesura que el dielèctric de porta es degrada la conducció per ell augmenta, fins 

a produir la ruptura; moment on es perden les seves propietats dielèctriques. Per tant, el 
valor de corrent que travessa el dielèctric és un indicatiu del nivell de degradació 
produït al dispositiu. La variació d’aquest corrent a mesura que la degradació augmenta, 
es veurà reflectida a les corbes de caracterització. Tenint en compte aquesta 
consideració, el procediment de mesura utilitzat en aquesta secció es descriu en el 
següent diagrama:  

 

Caracterització
I-V, CVS

Final estrès?

Final de 
l’estudi!

Estrès = 

No

Sí

n2

Caracterització
Mostres fresques

I-V, CVS

 
Fig. 2.2  Diagrama per caracteritzar l'evolució de la 
degradació d’un dispositiu utilitzat en aquesta secció. 

 
El procediment de mesura ha consistit en estressar el stack SiO2/high-K amb 

diferents nivells i formes de tensió aplicades a la porta de la capacitat: estrès constant 
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positiu i negatiu, estrès unipolar i bipolar. Donat que aquests estressos s’apliquen al 
terminal de porta, es poden considerar com estressos del tipus BTI (Bias Temperature 
Instability) a temperatura ambient. Per analitzar l’evolució de la degradació, l’estrès ha 
estat interromput en temps predeterminats per tal d’aplicar tensions de més baix nivell i 
així poder caracteritzar l’efecte de la degradació del dielèctric en el corrent que travessa 
el dispositiu. Aquestes mesures de baix nivell aplicades després de la interrupció de 
l’estrès han estat una tensió constant positiva (Constant Voltage Stress, CVS), que 
permetrà observar el ritme de degradació produït, i una rampa de tensió (I-V), a través 
del qual s’obtindrà l'evolució de la densitat de corrent (J) amb la degradació del stack. 
Les tensions aplicades a cada interrupció de l’estrès han estat de baix nivell per tal de 
mesurar la degradació produïda durant l’aplicació d’estrès, introduint el menor dany 
possible al dielèctric. Cal tenir present que en el cas de l’estrès dinàmic, no és possible 
registrar el corrent durant l’estudi, com sí que ho és amb els estressos constants aplicats 
amb l’analitzador de semiconductors (apartat 1.5), ja que l’estrès s’aplica mitjançant el 
generador de polsos el qual no permet recollir el corrent quan s’aplica tensió al no tenir 
connexions amb cables SMU (Source Monitor Unit). Per tant, per poder comparar els 
resultats de la degradació produïda pels diferents tipus d’estrès, les tensions de baix 
nivell s’aplicaran en tot els casos on l’estrès s’interrompi, ja siguin estressos constants 
com dinàmics.  

 
Inicialment, es registrarà l’estat de la mostra fresca o verge abans d’aplicar 

qualsevol tipus d’estrès a la capacitat, fet que permetrà comparar-lo amb els resultats 
obtinguts després de cada interrupció de l’estrès. Per això, les primeres mesures de 
caracterització que es realitzaran són la CVS i la I-V de baix nivell. Després d’aquesta 
primera anàlisi s’aplicarà contínuament la seqüència estrès-caracterització (estrès, CVS i 
I-V), únicament variant el temps d’aplicació de l’estrès que s’interromprà seguint 
potències de 2, per tal de poder observar millor el comportament del dielèctric en els 
primers instants de la degradació. Amb tot això, l’interval màxim d’aplicació d’estrès ha 
estat de 4096 segons, finalment amb un temps d’estrès total de 8192 segons un cop 
realitzades totes les interrupcions corresponents.  

 
Un cop presentat el procediment de mesura utilitzat en els estudis sobre la 

degradació del dielèctric, prèviament a qualsevol estrès caldrà determinar les tensions 
que s’aplicaran a cadascuna de les anàlisis a realitzar. 

2.2.2. Elecció de les tensions d’estrès 
A l’hora d’estressar la mostra s’ha d’anar amb cura de no aplicar tensions massa 

elevades que puguin provocar ràpidament la ruptura del dispositiu. Però tampoc han de 
ser massa baixes, sinó els temps de mesura necessari per observar una degradació 
significativa seria excessivament llarg. Per tant, s’haurà d’arribar a un compromís en la 
selecció de la tensió d’estrès, de manera que es pugui observar adequadament l'evolució 
de la degradació del dielèctric.  

 
Per determinar el valor de la tensió d’estrès per a les diferents mostres s’han 

registrat les corresponents característiques I-V, fins assolir la ruptura final del dispositiu, 
tal i com es mostra a la Figura 2.3. La tensió de ruptura (VBD), que és aquella per la qual 
es produeix un increment sobtat del corrent de porta, es troba al voltant de 3.3V. Per 
l’elecció de les tensions d’estrès es tindrà en compte escollir valors inferiors a aquest, de 
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manera que permetin analitzar adequadament l’evolució de la degradació dels stack 
dielèctric sense arribar ràpidament a la ruptura del dielèctric. 
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Fig. 2.3  Característiques I-V de ruptura pels diferents stacks de SiO2/HfO2 utilitzats en aquesta tesi. 

 
Per altra banda, per l’elecció de les tensions d’estrès s’ha seguit el criteri d’aplicar 

el mateix camp elèctric (expressió 2.1) a totes les estructures. D’aquesta manera es 
podrà comparar correctament la degradació produïda a les mostres amb un gruix de la 
capa interficial de SiO2 diferent.  

 

ox

g

t
V

E =      (2.1) 

 
Aleshores, per tal d’obtenir un mateix camp elèctric a totes les mostres s’haurà de 

complir la igualtat presentada a l’expressió 2.2: 
 

3

3

2

2

1

1

EOT
V

EOT
V

EOT
V ggg ==     (2.2) 

 
essent EOT1, EOT2 i EOT3 els gruixos equivalents de SiO2 per cadascun dels stacks de 
SiO2/HfO2 descrits i mostrats anteriorment a la Taula 2.1. Per altra banda, Vg1, Vg2 i Vg3 
seran les tensions constants positives d’estrès que s’aplicaran a cadascun dels diferents 
stacks analitzats. D’aquesta manera, s’aconsegueix un mateix camp elèctric total aplicat 
en els diferents stacks de SiO2/HfO2, i a la vegada, que el camp elèctric que cau a les 
capes de HfO2 i de SiO2 també es conservi a les diferents mostres. 
 

Així doncs, a partir de les tensions de ruptura observades a la Figura 2.3 s’ha 
escollit, finalment, com a tensió de referència la que pot presentar un caràcter més crític 
que en aquest cas és la corresponent a la mostra amb una capa interficial de SiO2 més 
prima (1nm), ja que teòricament és la que es degradarà més ràpidament. Es prendrà 
doncs com a tensió d’estrès CVS positiu per aquest gruix de SiO2 el valor de 1.8V, 
donat que és un punt intermedi entre la tensió zero i la de ruptura final observada. I a 
partir d’aquest valor, aplicant l'equació 2.2 a cadascun dels casos, es deduiran 
definitivament les diferents tensions positives d’estrès a aplicar a cada mostra.  

 
Cal tenir present que quan es realitzi l’estudi amb estrès negatiu s’haurà de tenir 

en compte una caiguda de tensió addicional de 1.2V, aproximadament, al substrat de la 
capacitat [Rosenbaum '91], ja que aquest és de tipus n. Així doncs, per determinar la 
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tensió negativa d’estrès es considerarà la tensió positiva prèviament escollida, però amb 
signe negatiu i se li restarà els 1.2V de caiguda de tensió al substrat, mantenint així 
sempre la relació del mateix camp elèctric en el dielèctric per totes les mostres.  

 
A més de l’aplicació d’estressos constants, també se sotmetrà les mostres a 

estressos dinàmics, tant de tipus unipolar com bipolar. Pel cas de l’estrès unipolar s’ha 
aplicat un estrès unipolar positiu, essent aquest el més proper a les condicions 
d’operació dels circuits CMOS. Els límits màxims i mínims dels estressos unipolars i 
bipolars han vingut marcats també per les tensions escollides en els casos dels estressos 
constants (positius i negatius), permetent una millor comparació entre tots els estressos 
aplicats, tal i com es presenta a la Taula 2.2.  

 
Gruix SiO2 Positiu Negatiu Unipolar Positiu Bipolar 

1nm 1.8V -3V 0 / 1.8V -3 V / 1.8V 

1.4nm 2.3V -3.5V 0 / 2.3V -3.5 V / 2.3 V 

1.8nm 2.7V -3.9V 0 / 2.7V -3.9 V / 2.7V 
 

Taula 2.2  Valors de les tensions d’estrès aplicades als stacks SiO2/HfO2 segons els diferents 
gruixos de la capa interficial de SiO2. 

 
Per altra part, s’ha d’anar molt en compte amb la relació de les tensions de baix 

nivell aplicades a la caracterització de la degradació, ja que interessa que introdueixin el 
menor dany possible al dielèctric. Així doncs, pel que fa a la tensió de CVS de baix 
nivell s’ha considerat adequat aplicar 1V durant 10 segons. I pel cas de la corba I-V s’ha 
triat un interval de tensions de -1.5V a 1.5V. S’ha inclòs l’interval negatiu per tal 
d’observar si hi ha algun comportament significatiu en aquest rang de tensions. Per 
analitzar l'evolució de la degradació produïda per l’estrès es registrarà l’increment en el 
corrent a les I-V de caracterització, a una tensió de referència de 0.75V. S’ha triat aquest 
punt donat que és l’entremig i no està ni a l’inici de l’estudi on es pot trobar el soroll de 
l’anàlisi o al final que és on es pot provocar ràpidament la ruptura del dielèctric. La 
variació d’aquest corrent serà una mesura de l'evolució de la degradació del dielèctric de 
porta. Una forma habitual per representar aquest corrent és fer-ho en termes de la 
densitat de corrent (J, Eq.2.3), normalitzada amb el valor de la densitat de corrent de 
la mostra fresca (Jo), obtenint així la variació de la densitat de corrent (ΔJ, Eq. 2.4) 
després d’un determinat temps d’estrès.  

 

  J = ( )2 cm
A

àrea
I

 (2.3)   ΔJ = J – J0 (2.4) 

 
Pel que fa als estudis de tipus dinàmic, un altre paràmetre a tenir en compte és la 

freqüència de l’estrès. En aquesta secció s’ha escollit que sigui de 10KHz, tant per 
l’estrès unipolar com pel bipolar, en ser una freqüència intermèdia que permetrà 
observar els efectes del canvi de la polaritat de l’estrès aplicat. 

2.2.3. Resultats de l’estudi de la degradació del stack SiO2/HfO2 
En aquest apartat s’analitzarà l'evolució de la degradació de stacks de SiO2/HfO2 

amb un gruix diferent de SiO2 sota diferents condicions d’estrès (estàtic i dinàmic). En 
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primer lloc, s’ha estudiat com depèn la degradació del stack dielèctric SiO2/high-K 
segons la forma d’estrès aplicada i així observar quines diferències existeixen en el dany 
produït pels diferents estressos (CVS positiu, CVS negatiu, unipolar i bipolar). Un cop 
observades aquestes dependències s’ha analitzat com afecta el diferent gruix de la capa 
interficial de SiO2 a la degradació del dielèctric analitzat. Per realitzar totes aquestes 
anàlisis s’utilitzaran les mostres amb un gruix de la capa interficial de SiO2 de 1 i 1.8nm, 
que són les de menor i major gruix de capa interficial de què es disposa i que permeten 
observar més clarament les diferències a la degradació del stack dielèctric segons el 
gruix de la capa interficial. Finalment, s’ha observat el tipus de dependència en funció 
del temps d’estrès que segueix l’evolució de la degradació del stack dielèctric, que 
permetrà extreure informació addicional sobre el procés de degradació. 

2.2.3.1 Degradació en funció del tipus d’estrès 
Les Figures 2.4 i 2.5 mostren l'evolució de la densitat de corrent en funció del 

temps d’estrès aplicat tant del tipus estàtic com dinàmic, pels stacks de SiO2/HfO2 
amb un gruix de SiO2 de 1nm i 1.8nm, respectivament. Com s’ha comentat en els 
apartats anteriors la variació de la densitat de corrent amb el temps d’estrès serà la 
mesura a partir de la qual s’analitzarà l'evolució en la degradació del stack dielèctric.   
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Fig. 2.4  Evolució de la densitat de corrent en funció del temps d’estrès aplicat 
en un stack de SiO2/HfO2 amb 1nm de gruix de la capa interficial de SiO2. 
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Fig. 2.5  Evolució de la densitat de corrent en funció del temps d’estrès aplicat 
en un stack de SiO2/HfO2 amb 1.8nm de gruix de la capa interficial de SiO2. 
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A partir de les gràfiques obtingudes s’extreuen diversos resultats. En primer lloc, 

s’observa com l'evolució de la degradació en funció del temps d’estrès varia, segons el 
tipus d’estrès aplicat. L’estudi més degradant correspon a l’estrès positiu, en observar-
se el major increment de corrent de tots els casos analitzats; en canvi, el menys 
degradant és l’estrès negatiu. Aquests resultats concorden amb els obtinguts per altres 
autors [Kauerauf '02], on també s’observa que en stacks high-K la corrent mesurada 
quan s’injecten els electrons des de la porta (tensió negativa) és inferior, en 
comparació amb la injecció des del substrat (tensió positiva). Aquesta diferència és 
deguda principalment a l’asimetria del diagrama de bandes del dielèctric [Houssa '01], 
tal i com s’observava a la Figura 1.16.  

 
Pel que fa als nivells de degradació produïts pels estressos dinàmics (bipolar i 

unipolar positiu) s’observa com la degradació per ambdós és menor que pel cas de 
l’estrès constant positiu. Aquest resultat pot ser degut a que en l’estrès bipolar el canvi 
de polaritat produeix alguna influència en les trampes relacionades amb la degradació, 
tal i com s’ha observat que succeeix en els dielèctrics formats únicament per SiO2 
[Rodríguez '00]. Per altra banda, pel que fa a l’estrès unipolar positiu, la degradació en 
el dielèctric és menor que per l’estrès constant positiu, ja que durant el temps on el 
senyal val zero l’estrès unipolar no introdueix cap tipus d’estrès, i en conseqüència la 
degradació final és menor. 

 
Ara bé, cal destacar que s’obté un nivell molt similar de degradació tant pel cas 

d’estrès unipolar i com pel bipolar. Això era de preveure, donat que com s’ha dit 
anteriorment l’estrès negatiu no introdueix gaire dany al dielèctric i per tant el cicle 
negatiu de l’estrès bipolar tampoc ho farà. Així, el cicle negatiu de l’estrès bipolar es 
pot aproximar al nivell de degradació produïda pel cicle no estressant de l’estrès 
unipolar positiu. A més, el nivell de degradació obtingut pels estudis dinàmics té un 
valor que es troba entre el dels estudis constants (positiu i negatiu). Altres autors 
també han observat una menor degradació dels stacks de high-K en condicions 
dinàmiques respecte l’estrès constant, encara que només sotmesos a estrès unipolar 
[Kim '03]. Aquests autors atribueixen la menor degradació pel cas dinàmic unipolar al 
desatrapament de càrrega durant el cicle on el senyal d’estrès val zero [Kim '02]. 
Addicionalment, les Figures 2.4 i 2.5 també mostren que pels diferents gruixos de la 
capa interficial de SiO2 (1 i 1.8nm) es manté l’ordre dels estressos de més a menys 
degradant. És a dir, que en ambdós casos el més perjudicial és l’estrès constant positiu, 
seguit dels de tipus dinàmic (bipolar i unipolar) amb evolucions similars pels dos 
stacks analitzats, i finalment el menys degradant és sempre l’estrès constant negatiu en 
presentar la menor variació obtinguda del corrent mesurat. 

2.2.3.2 Degradació en funció del gruix de la capa interficial de SiO2  
Un altre factor a estudiar és la influència del gruix de la capa interficial de SiO2 a 

la degradació total del stack dielèctric. En aquest sentit, la Figura 2.6 compara els 
valors de densitat de corrent pels stacks de SiO2/HfO2 amb gruixos de capa interficial 
de SiO2 de 1 i 1.8nm en funció del temps d’estrès. D’aquesta comparació s’observa 
com es produeix una major degradació pel stack amb un menor gruix de SiO2, donat 
que s’obtenen densitats de corrent més grans en aquest cas. Aquesta observació es 
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compleix pels diferents estressos aplicats (CVS positiu, CVS negatiu, unipolar positiu 
i bipolar).   
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Fig. 2.6  Influència del gruix de la capa interficial de SiO2 en 
la degradació del stack SiO2/HfO2 en una capacitat MOS. 

 
Aquests resultats estan d’acord amb els obtinguts en altres treballs [Degraeve '03b] 

on també s’observa una major degradació per a les capes amb un gruix menor de SiO2 
tot i que només després de sotmetre-les a un estrès constant. Aquest capítol pretén, 
doncs, ser una continuació dels treballs previs existents, observant l’efecte del gruix 
de la capa interficial de SiO2 a la degradació del stack de SiO2/HfO2 sotmetent-lo a 
condicions d’estrès tant de tipus estàtiques com dinàmiques. 

2.2.3.3 Etapes de la degradació 
Per tal d’aprofundir en l’anàlisi de la influència del gruix de la capa interficial de 

SiO2 en l’evolució de la degradació del stack dielèctric SiO2/HfO2 s’ha realitzat l’ajust 
de les corbes CVS de baix nivell obtingudes després de cada interrupció dels diferents 
tipus d’estressos, ja que aquestes mesures CVS permetran comparar la degradació 
produïda pels diferents tipus d’estrès aplicats, tant estàtics com dinàmics, tal i com ja 
s’ha comentat a l’apartat 2.2. Per altra part, s’han utilitzat les corbes CVS perquè 
permeten mesurar l'evolució de la degradació del stack del dielèctric a mesura que el 
temps d’estrès augmenta, encara que qualitativament aquesta avaluació també es 
podria extreure de l’estudi de les corbes I-V. 

 
La Figura 2.7 mostra l'evolució del corrent mesurat durant la caracterització 

mitjançant les CVS de baix nivell obtingudes després de la interrupció de les diferents 
condicions d’estrès aplicades. Els valors representats són la mitjana dels corrents 
registrats per cada cas. A la figura es presenten els resultats obtinguts per les mostres 
amb un gruix de la capa interficial de SiO2 de 1 i 1.8nm.  
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Fig. 2.7  Corrent obtinguda en aplicar les tensions CVS de baix 
nivell després de la interrupció de diversos estressos a diferents 
temps als stacks SiO2/HfO2 amb diferent gruix d’òxid de Silici. 

 
Per un millor anàlisi de l’evolució de la degradació en els primers instants de 

l’estrès, s’han representat els mateixos valors de la Figura 2.7, però en eixos 
logarítmics tal i com es mostra a la Figura 2.8. Intuïtivament, s’observa com el millor 
ajust de les corbes de degradació és el de tipus exponencial, donat que en representar 
les corbes en eixos logarítmics s’aproximen bastant a una línia recta.   
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Fig. 2.8  Evolució del corrent després de cada interrupció de 
l’estrès durant els estudis CVS. Representació en escala 
logarítmica per observar dependències de la degradació. 

 
S’ha trobat que el millor ajust possible de les corbes obtingudes mitjançant la 

caracterització CVS ve donat per la suma de dues aproximacions exponencials, tal i 
com es mostra a l’expressió 2.5: 

 
  y = A1 (1 – exp (-t / t1)) + A2 (1 – exp (-t / t2))    (2.5) 
 
A les Figures 2.9 i 2.10 es representen, en línies discontinues, els ajusts de 

l’evolució del corrent seguint l’expressió 2.5, pels stacks de SiO2/HfO2 amb una capa 
interficial de SiO2 de 1 i 1.8nm, respectivament. De forma que es comprova que 
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aquests ajusts, obtinguts de la suma de les dues exponencials, s’aproximen bastant a 
les corbes experimentals. 
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Fig. 2.9  Ajusts de l’evolució del corrent obtinguda en aplicar tensions CVS 
de baix nivell en stacks SiO2/HfO2 amb una capa interficial  de SiO2 de 1nm.  
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Fig. 2.10  Ajusts de l’evolució del corrent obtinguda en aplicar tensions CVS 
de baix nivell en stacks SiO2/HfO2 amb una capa interficial  de SiO2 de 1.8nm. 

 
A l’aproximació per la suma d’exponencials hi ha quatre paràmetres d’ajust, com 

són A1, t1, A2 i t2. Els valors obtinguts a cada ajust es mostren a la Taula 2.3 pels 
gruixos de la capa interficial de SiO2 de 1 i 1.8nm. 

 

1nm 1,8nm 1nm 1,8nm 1nm 1,8nm 1nm 1,8nm
A1 (A) 6,0E-05 6,0E-05 5,0E-06 9,1E-06 5,0E-05 3,0E-05 5,0E-05 6,2E-06
t1 (s) 3,7E+01 3,1E+01 4,0E+01 5,8E+01 4,2E+01 6,6E+01 8,2E+01 7,0E+01
A2 (A) 1,0E-04 1,7E-04 9,4E-06 5,2E-06 6,0E-05 3,0E-05 5,0E-05 8,0E-05
t2 (s) 4,5E+03 1,1E+04 2,6E+03 1,3E+04 8,4E+03 9,1E+02 3,8E+03 1,4E+03

UNICVS POS NEG BIP

 
Taula 2.3. Paràmetres d’ajusts de l’evolució del corrent amb el temps d’estrès aconseguits per les 
mostres amb un gruix de 1 i 1.8nm de capa interficial de SiO2. 
 

Amb tot això, a la Taula 2.3 s’observa com per ambdós gruixos de capa interficial 
estudiats i per tots els estressos aplicats, existeix una diferència notable entre les 
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constants de temps de la primera exponencial (t1), de l’ordre de 101, i de la segona (t2), 
de l’ordre de 103 o superior. Per tant, a les aproximacions obtingudes es poden 
diferenciar clarament dues parts en l’evolució de la degradació. Una relacionada amb 
l’inici de l’evolució de la degradació, que vindria determinada pels paràmetres A1 i t1. 
Mentre que la segona part correspon amb l'evolució final de la degradació que 
dependria dels paràmetres A2 i t2.  

 
A la Taula 2.3 es mostra que per totes les mostres analitzades el rang dels valors 

obtinguts a la constant de temps del primer terme exponencial (t1) estan tots dins d’un 
mateix rang (101), independentment del gruix de la capa interficial de SiO2. Per tant, 
en els stacks de SiO2/HfO2 utilitzats, on l’única diferència és el gruix de SiO2, la 
coincidència de valors de la primera constant de temps a totes les mostres sembla 
indicar que el gruix de la capa de SiO2 no influeix a la primera etapa de la degradació, 
o ho fa molt poc. Per tant és la capa de HfO2 qui domina els instants inicials del dany 
del dielèctric. Això es podria explicar tenint en compte que el HfO2 té una major 
densitat de defectes intrínsecs [Choi '05], comparat amb la presentada pel SiO2. Per 
això, podem dir que a l’inici de la degradació és la capa de material high-K qui té una 
major influència en el dany produït al dielèctric.  

 
Ara bé, fixant-se en els valors obtinguts als ajusts a la segona aproximació es 

comprova que els valors de la constant de temps t2, entre les mostres amb 1 i 1.8nm de 
capa interficial de SiO2, són més dispars. Aleshores, donat que l'única diferència entre 
les mostres és el gruix de la capa interficial de SiO2, tot sembla indicar que a mesura 
que el temps de degradació s’incrementa és la capa interficial de SiO2 la que passa a 
controlar l'evolució de la degradació del dielèctric de porta.  

 
Tanmateix, a la Figura 2.11 es representen separadament les contribucions de la 

primera i la segona part de les aproximacions obtingudes pels casos d’estrès positiu 
tant per la mostra amb 1nm com amb 1.8nm de capa interficial de SiO2 en el stack 
dielèctric SiO2/HfO2. A la figura s’observa que l’aproximació inicial s’ajusta 
correctament amb els primers trams dels resultats experimentals, però no així en el 
tram final. De fet serà la segona aproximació la que ajustarà correctament el tram final 
dels valors experimentals, obtenint així un complet ajust de la corba experimental. 
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Fig. 2.11  Ajusts de la variació del corrent obtinguda en aplicar tensions 
CVS de baix nivell a les mostres amb gruix de 1 i 1.8nm de capa 
interficial SiO2 del dielèctric de la capacitat MOS. Es mostren les 
contribucions de la primera i la segona exponencial de l’ajust. 
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En resum, es pot concloure que la part inicial de la degradació es veu fortament 

influenciada per la capa de high-K, degut probablement a tenir aquesta un major 
nombre de defectes preexistents. A mesura que la degradació del dielèctric augmenta 
la capa interficial de SiO2 passa a tenir una major influència.  

2.3. Estudi de les característiques C-V  
En aquest apartat, inicialment s’analitzarà l’efecte del gruix de la capa interficial 

de SiO2 del stack dielèctric SiO2/HfO2 a la característica C-V i s’obtindran els 
paràmetres de disseny de les mostres emprades, gràcies a la utilització de simuladors 
elèctrics, com per exemple el NCSU CVC [Hauser '00]. Posteriorment, aprofitant el 
procediment de mesura utilitzat a l‘anterior apartat s’estudiarà com es modifica la 
característica C-V en els dielèctrics en augmentar la seva degradació. Per acabar, s’ha 
analitzat la variació dels valors corresponents als elements del circuit equivalent d’una 
capacitat MOS a mesura que el dielèctric es degrada. 

2.3.1. Variació de la C-V segons el gruix del stack dielèctric  
La Figura 2.12 mostra les diferents corbes C-V d’alta freqüència (HFCV) 

obtingudes en les capacitats MOS fresques amb dielèctric format per un stack dielèctric 
de SiO2/HfO2, però amb diferents gruixos de capa interficial de SiO2 (1, 1.4 i 1.8nm). 
Com era d’esperar, seguint l'equació 1.1, s’observa que un major gruix d’òxid de porta 
equival a un menor valor capacitiu. Per tant, la mostra de 1nm de capa interficial de 
SiO2 serà qui presentarà una major capacitat i la de 1.8nm la mínima; sempre en el cas 
que el gruix de la capa de high-K sigui igual en tots els casos. Cal fer notar que la 
característica C-V d’alta freqüència s’ha obtingut pel mètode de les dues freqüències, 
presentat a l’apartat 1.5.2, evitant així la dispersió freqüencial de la mesura. Les 
freqüències escollides per aplicar aquest mètode han estat 500KHz i 1MHz.  
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Fig. 2.12  Corbes HFCV per cada un dels diferents stacks SiO2/HfO2 
amb diferent gruix de capa interficial. 
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2.3.2. Obtenció dels paràmetres de disseny 
Tal i com s’ha explicat a la secció 1.5.2, en un dielèctric ultra prim (<3nm) no és 

possible observar la corba C-V de baixa freqüència experimental, donat que el corrent 
de fuites distorsiona les dades obtingudes [Vogel '03]. És per això que en aquest treball 
s’ha optat per obtenir-la mitjançant la utilització de simuladors elèctrics. Concretament, 
el programa de simulació utilitzat en aquesta secció ha estat el NCSU CVC [Hauser '00] 
on a partir de la corba d’alta freqüència obtinguda experimentalment es proporciona la 
corba a baixa freqüència (BFCV). La Figura 2.13 mostra la corba de baixa freqüència 
(cercles) obtinguda a partir del programa de simulació un cop s’ha introduït la corba 
d’alta freqüència experimental (C, quadrats) resultant de l’anàlisi a dues freqüències 
(500KHz i 1MHz) de la mostra de 1nm de capa interficial de SiO2. 
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Fig. 2.13  Obtenció de la corba de baixa freqüència amb el programa NCSU CVC. 

 
La utilització de simuladors també ha permès l'obtenció de diversos paràmetres de 

disseny de les estructures MOS amb un stack dielèctric SiO2/HfO2, però amb un gruix 
de capa interficial de SiO2 diferent com es mostra a la Taula 2.5. En particular es 
presenten els valors del gruix físic del dielèctric (tox), la tensió de bandes planes (VFB) i 
el dopatge del substrat (NS) del dispositiu. Pel que fa al gruix del dielèctric, els valors 
són similars als proporcionats per l’empresa fabricant de les mostres i que ja s’han 
mostrat a la Taula 2.1. Per la resta de valors s’observa per exemple un mateix rang de 
valors per part de VFB, mentre que l’estimació del dopatge varia per cada mostra 
depenent del seu EOT. 

 

1.5 nm 1,9 nm 2.3 nm
tox (nm) 1,5 2,0 2,5
VFB (V) -3,6E-01 -3,2E-01 -3,4E-01

Ns (#/cm^3) 9,6E+15 2,6E+16 1,6E+16

Paràmetres EOT de SiO2

 
Taula 2.5. Paràmetres de l'estructura MOS amb diferent valor de EOT 
obtinguts a partir de la simulació elèctrica. 
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2.3.3. Influència de la degradació del stack dielèctric a la C-V 
En aquest apartat s’observarà com afecta la degradació del stack dielèctric 

SiO2/HfO2 a les corbes C-V. Amb aquest motiu, al procés de caracterització del 
dispositiu utilitzat a la secció 2.1 s’ha afegit la realització d’una corba C-V, tal i com es 
presenta al diagrama de la Figura 2.14. Així doncs, a cada interrupció de l’estrès la 
característica C-V ha estat enregistrada de manera que es pugui observar com es 
modifica aquesta característica a mesura que la degradació del stack augmenta. Per tant, 
la seqüència estrès-monitorització en aquest estudi és: estrès, CVS, I-V i C-V. 

 
Primerament, s’ha analitzat com es modifica la característica C-V en funció del 

temps d’estrès aplicat al dispositiu. Per altra banda, també s’han copsat les diferències a 
la corba C-V quan s’apliquen els diferents tipus d’estrès (CVS positiu, CVS negatiu, 
unipolar positiu i bipolar). A tal efecte s’ha registrat la característica C-V a totes les 
mostres ja estressades en els estudis de la degradació presentats anteriorment a l’apartat 
2.2.3.1.  
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CVS, I-V, C-V
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Final de 
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n2
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CVS, I-V, C-V

No

 
Fig. 2.14  Diagrama per caracteritzar l'evolució de la 
degradació d’un dispositiu mitjançant les corbes C-V. 

 
• Variació de la característica C-V en funció del temps d’estrès 
 

Per observar la influència del temps d’estrès a la característica C-V les mostres 
han estat sotmeses a un estrès CVS positiu interromput tal i com s’ha exposat a la 
secció 2.2.1. La Figura 2.15 mostra com es veu afectada la característica C-V per la 
degradació d’un stack de SiO2/HfO2 amb un gruix de capa interficial de 1.4nm. A 
mesura que augmenta el temps d’estrès aplicat a la mostra, la zona de depleció es va 
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desplaçant cap a valors de tensió de porta més positius fet que implica variacions en 
la tensió llindar atribuïdes, principalment, a la generació de defectes en el dielèctric 
de l'estructura MOS [Hongwei '00]. A més, s’observa que la zona d’acumulació 
disminueix progressivament, comportant una conseqüent disminució del valor final 
de la capacitat que pot ser conseqüència de l’augment del corrent de fuites que circula 
pel dielèctric. 
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Fig. 2.15  Variació de la característica C-V a mesura que el temps d’estrès 
augmenta en una capacitat MOS amb stack dielèctric SiO2/HfO2 i capa 
interficial de SiO2 de 1.4nm. 

 
• Variació de la corba C-V segons el tipus d’estrès aplicat 
 

Per altra banda, en aquest apartat també s’ha analitzat com afecta a la corba C-V 
l’aplicació de diferents tipus d’estrès, tant estàtics (positiu i negatiu) com dinàmics 
(bipolar i unipolar positiu) en un stack dielèctric SiO2/HfO2. És per això que a les 
mostres estressades 8191 segons amb diferents tipus d’estrès per analitzar la 
degradació del stack SiO2/HfO2 (apartat 2.2.3.1) se’ls hi ha realitzat una 
característica C-V addicional, observant així com aquesta es modifica en funció del 
tipus d’estrès aplicat. En aquest estudi s’han utilitzat únicament les mostres amb 1nm 
de capa interficial de SiO2, i s’ha aplicat la metodologia de dues freqüències per 
obtenir la C-V, escollint les de 500KHz i 1MHz.  

 
La Figura 2.16 mostra les característiques C-V obtingudes després de sotmetre el 

stack dielèctric a diferents tipus d’estrès i s’ha comparat amb la C-V d‘una mostra 
verge. Els resultats presenten una menor degradació quan s’ha aplicat una tensió CVS 
negativa, donat que la corba C-V obtinguda és la menys distorsionada. En aquest cas, 
la zona de depleció coincideix aproximadament amb la de la mostra fresca, mentre 
que la zona d’acumulació presenta un decaïment bastant pronunciat respecte a la 
mostra verge. Per altra banda, l’estrès més degradant és el positiu pel qual la 
característica C-V està completament modificada, donat que en aquest cas la zona de 
depleció pateix el major desplaçament cap a tensions de porta majors i la zona 
d’acumulació obtinguda és la més baixa. Pel cas dels estressos dinàmics les 
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variacions de la característica C-V es troben entre mig de la produïda pels estressos 
constant negatiu i positiu. 
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Fig. 2.16  C-V després de l’aplicació de 8191seg. d’estrès estàtic o 
dinàmic en un stack de SiO2/HfO2 amb 1nm de gruix de SiO2. 

 
Els resultats sobre quin tipus d’estrès és més degradant o menys entre tots els 

aplicats coincideixen amb els obtinguts a l’apartat 2.2.3.1, on s’ha analitzat la 
degradació mitjançant la caracterització I-V i també s’ha observat que l’estrès més 
degradant és el positiu seguit dels de tipus dinàmic (bipolar i unipolar), per acabar 
amb l’estrès negatiu que és el que introdueix un menor dany. Així doncs, un i altre 
mètode podrien ser útils a l’hora d’analitzar l’efecte dels diferents tipus d’estrès en 
l'evolució de la degradació dels stacks dielèctrics de SiO2/HfO2. 

2.3.4. Degradació en el circuit equivalent de la capacitat MOS 
Quan es treballa amb dielèctrics ultra-prims i a elevades freqüències el circuit 

equivalent de dos elements de la capacitat MOS (Fig. 1.23.b) no proporciona els 
resultats adequats, ja que no té en compte l’efecte de la resistència del substrat. És per 
això que és més adequat utilitzar el circuit equivalent de tres elements, presentat a la 
Figura 1.23.c. A més, per eliminar la dispersió freqüencial es convenient realitzar 
l’estudi a partir del mètode de dues freqüències mitjançant l’equació 1.12 [Yang '99]. 
Aprofitant aquesta relació per l'obtenció de la capacitat a dues freqüències es poden 
obtenir els valors corresponents a les resistències paral·lel (Rp) i sèrie (Rs) del circuit de 
tres elements mitjançant les equacions 2.6 i 2.7, respectivament.  
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on C’ i D’ són respectivament els valors de capacitat i factor de dissipació obtinguts 
amb el mesurador d’impedàncies (Agilent 4284) per cadascuna de les freqüències 
aplicades (500kHz o 1MHz). En canvi, C correspon al valor de capacitat obtingut 
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mitjançant el mètode de dues freqüències, i w correspon a la freqüència angular (w=2πf) 
aplicada (qualssevol de les dues utilitzades, en el mètode de dues freqüències, 
proporcionaria el mateix resultat). Aleshores, si es troben els valors dels elements del 
circuit equivalent de les mostres no estressades i de les degradades es podrà observar la 
influència de la degradació dielèctrica en els paràmetres del circuit equivalent. A la 
Taula 2.7 es mostren els valors de les resistències del circuit equivalent de les mostres 
fresques (sense estrès). Es pot observat que amb un menor gruix d’òxid s’obté una 
menor resistència paral·lel (Rp). Això és previsible, donat que un menor gruix dielèctric 
significa una major probabilitat per assolir la ruptura més aviat, i per tant la resistència 
del dielèctric de porta ha de ser menor. En canvi, el valor de la resistència del substrat 
(Rs) és comparable en ambdues mostres.  

 

Rp (Ω) Rs (Ω)
1nm 19356 1059

1.8nm 172870 1073

Mostres vergesGruix SiO2

 
Taula 2.7  Valors de les resistències del circuit 
equivalent per stacks SiO2/HfO2 fresques.  

 
Per altra banda, s’ha analitzat com varien els valors dels components discrets del 

circuit equivalent de 3 elements quan es degrada el dielèctric de les mostres després de 
sotmetre-les a diferents el tipus d’estrès aplicat (positiu, negatiu, bipolar i unipolar 
positiu). A la Taula 2.8 s’observen els valors de RS i RP del circuit equivalent de 3 
elements corresponent a capacitat amb stacks de SiO2/HfO2 amb 1nm de capa interficial 
de SiO2, a les que s’han aplicat diferents tipus d’estrès durant 8191segons. 

 

Rp (Ω) Rs (Ω) Rp (Ω) Rs (Ω) Rp (Ω) Rs (Ω) Rp (Ω) Rs (Ω)
1nm 1149 4076 11177 3833 9440 1781 9126 1328

UNIGruix SiO2
POS NEG BIP

 

Taula 2.8  Valors de les resistències (RP i RS) del circuit equivalent després dels diferents tipus de 
degradació aplicats a les mostres amb 1nm de capa interficial de SiO2. 

 
Els valors obtinguts mostren clarament que a més degradació del stack dielèctric el 

valor que presenta una major variació és la resistència del dielèctric (Rp) en observar-se 
una disminució més pronunciada del seu valor, constatant així la pèrdua de les 
propietats aïllants del dielèctric. Així, pel cas de degradació del stack SiO2/HfO2 amb 
estrès positiu, que ja s’havia observat com el més degradant (Fig. 2.15), el valor de la 
resistència de l’òxid que s’ha trobat és menor que per la resta d’estressos aplicats. 
Altrament, també es pot observar que pel que fa a l’ordre de l’estrès més o menys 
degradant es veu reflectit, igual que pels estudis de la degradació del dielèctric 
presentats a la secció 2.2.3.1, en aquest valor de Rp. Així doncs, l’estrès negatiu ha 
resultat el menys degradant, en proporcionar uns valors de resistència de l’òxid majors. 
I finalment, els estressos bipolars i unipolar positiu mostren resultats molt similars, i 
donen lloc a uns valors de Rp comparables, situats entre els trobats per l’estrès positiu i 
el negatiu. Pel que fa a la resistència del substrat (Rs) no s’observa cap alteració 
significativa del seu valor, tot i que sí que s’observa una alteració respecte el valor de la 
mostra verge. 
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3. Anàlisi de la degradació per portadors 
calents en transistors MOSFET 

Pels actuals nodes tecnològics, l’escalat de les dimensions dels dispositius no ha 
estat proporcional a la reducció de la tensió d’alimentació. Això ha suposat un augment 
dels camps elèctrics que pateixen els transistors MOSFET, fet que ha accentuat alguns 
mecanismes de fallada, com per exemple la degradació per portadors calents (Channel 
Hot-Carrier degradation, CHC). Per altra banda, existeixen pocs treballs que hagin 
estudiat aquest mecanisme de fallada en dispositius formats per un dielèctric basat en 
materials high-K, pel que es fa necessari investigar aquest aspecte amb molt més 
deteniment. Per totes aquestes raons, en aquest capítol s’ha realitzat un ampli estudi de 
la degradació per portadors calents en transistors MOSFET de canal curt i amb 
dielèctric de porta high-K. Inicialment, s’ha analitzat el temps de vida tant dels 
transistors nMOS com dels pMOS en front de les condicions de màxima degradació per 
portadors calents. Altrament, també s’ha analitzat la influència de la temperatura en 
aquest mecanisme de fallada. Tanmateix, avui dia s’està qüestionant el model que 
descriu la degradació per portadors calents i amb aquest motiu s’ha volgut donar un nou 
punt de vista sobre el model de degradació que descriu el dany produït per aquest mode 
de fallada. A més, també s’ha analitzat la influència de l’aplicació d’un estrès de tipus 
dinàmic a la degradació per portadors calents, donat que és el tipus d’estrès que més 
s’assimila al que suporten els dispositius quan són utilitzats en circuits lògics. I, 
finalment, s’ha estudiat la degradació per portadors calents en transistors pMOS, però 
amb substrat de Germani, ja que, com s’ha comentat en el capítol introductori, la 
utilització d’aquest tipus de substrat és una de les possibles solucions per tal de millorar 
la mobilitat en els transistors basats en un dielèctric high-K.  

 
Amb tot això, prèviament a la presentació dels resultats es descriuran les mostres 

utilitzades durant tot aquest capítol, detallant les seves característiques i s’explicarà quin 
ha estat el procediment utilitzat a l’hora de caracteritzar la degradació per portadors 
calents. 
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3.1. Mostres i metodologia utilitzada en l’estudi de la 
degradació per CHC 
Tots els dispositius utilitzats en aquest capítol han estat proporcionats per IMEC 

(Interuniversity Micro-Electronic Center, Leuven, Bèlgica) gràcies a la col·laboració 
establerta durant les estades realitzades en aquest important centre d’investigació 
europeu, que és referència en l’àmbit de l’estudi de la fiabilitat de dispositius electrònics.  

 
Per l’estudi de la degradació per portadors calents s’han utilitzat tant transistors 

nMOS com pMOS amb una estructura HDD (High Doped Drain). La Taula 3.1 
presenta les diferents configuracions dielèctric/elèctrode de porta utilitzades pels 
transistors nMOS. Pel cas dels pMOS únicament s’han utilitzat les configuracions A, B, 
C i E. Les mostres utilitzades són, fonamentalment, amb dielèctric high-K, però a mode 
de comparació també s’ha volgut treballar amb dispositius basats en òxid de Silici (SiO2) 
com a dielèctric. En el primer cas, el stack dielèctric està format per una capa interficial 
de SiO2 dipositada químicament, i una capa de high-K dipositada per MOCVD 
(Metalorganic Chemical Vapor Deposition), mitjançant el procés “IMEC clean” 
[Meuris '95]. El material high-K utilitzat ha estat sempre l’òxid d'Hafni nitrogenat i 
silicat (HfSiON), millorant així l’estabilitat tèrmica amb el substrat de Si i evitant-ne la 
penetració del dopant al dielèctric. També, s’han usat diferents percentatges d'Hafni (20, 
60 i 80%), amb la conseqüent variació del EOT final de la mostra. Aquest fet ha permès 
analitzar la influència del percentatge d’Hafni del dielèctric en la degradació per 
portadors calents. A l’hora de seleccionar les dimensions dels transistors utilitzats per 
analitzar la degradació per portadors calents, s’han triat diferents longituds de canal, 
variant-la entre 70nm (canal curt) i 1µm (canal llarg) podent així estudiar la influència 
de la longitud de canal en aquest tipus de degradació. Per altra banda, l’amplada del 
canal ha estat de 1µm per tots els casos analitzats. 
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Taula 3.1  Configuració de les mostres utilitzades en tot 
l’estudi de la degradació per portadors calents. 

 
Un cop presentades les mostres utilitzades es definirà el procediment de mesura 

emprat per analitzar la degradació per portadors calents. 
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3.1.1. Procediment de mesura de la degradació per CHC 
Per analitzar la degradació produïda pels portadors calents, s’utilitzarà el 

procediment de mesura presentat en el diagrama de la Figura 3.1. 
 

Caracterització
I-V, CP

Final estrès?

Final de 
l’estudi!

Estrès = 

No

Sí

n2

Caracterització
Mostres fresques

I-V, CP

 
Fig. 3.1  Diagrama utilitzat per tal de caracteritzar 
l'evolució de la degradació per CHC d’un dispositiu. 

 
En primer lloc, es caracteritzarà el dispositiu fresc o no estressat, mitjançant 

l’aplicació d’una sèrie de corbes I-V (IG-VGS i ID-VGS, aquesta última tant en mode 
lineal com en saturació); que serviran com a referència pel posterior estudi de la 
degradació soferta pel dispositiu. A continuació, el procediment per analitzar l'evolució 
de la degradació serà una seqüència d’estrès-monitorització, interrompent l’estrès en 
temps que augmenten en potencies de 2, permetent així un millor anàlisi dels estats 
inicials del procés de degradació del dispositiu. L’estrès ha consistit en aplicar una 
tensió constant al terminal de porta i al drenador, mantenint connectats a terra els 
terminals de font i substrat. Un cop estressada la mostra es monitoritzarà la degradació 
produïda, mitjançant l’obtenció de les corbes I-V. A partir d’aquestes noves corbes I-V 
obtingudes s‘estudiarà la variació amb la degradació de diversos paràmetres 
característics del transistor com són la tensió llindar (VT) i el corrent de drenador tant en 
règim lineal com en saturació (IDlin i IDsat, respectivament) fet que permetrà estimar el 
temps de vida dels dispositius, tal i com es veurà en propers apartats. Per altra banda, en 
els estudis on s’ha analitzat l’efecte de la temperatura en la degradació per portadors 
calents s’ha utilitzat la mesura Charge-Pumping (secció 1.5.3) per monitoritzar la 
degradació, estudiant així la generació d’estats interficials en el dispositiu com a 
conseqüència del dany produït. Per l’anàlisi de la degradació per portadors calents en 
funció de la temperatura, les temperatures aplicades han estat de 25, 100, 150 o 200ºC. 

 
Un altre forma de monitoritzar la degradació per portadors calents utilitzada en 

aquesta tesi ha estat l’observació de la no-uniformitat del dany produït, característica 
fonamental d’aquest tipus d’estrès. Amb aquest objectiu s’ha analitzat el corrent de 
drenador en saturació tant en mode directe (IDsat) com en invers (IDsat,rev), ja que només 
serà en la regió de saturació del transistor on es podrà observar correctament el grau 
d’uniformitat de l’estrès i així poder determinar fàcilment la localització de la 
degradació produïda. Per obtenir la característica en directe es realitza una corba ID-VGS, 
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amb un valor de VD que faci treballar el transistor en mode de saturació (1.2V) i es 
mesura el corrent de drenador (IDsat). Després, com es presenta a les figures inserides a 
la Figura 3.2, es realitza una altra ID-VGS però mesurant el corrent al terminal de font 
que estarà polaritzat ara amb una tensió de 1.2V, obtenint així la característica en 
inversa (IDsat,rev). A la Figura 3.2 és representa la variació percentual dels corrents IDsat i 
IDsat,rev respecte el valor del corrent de drenador fresc, obtingudes després de l’aplicació 
de diferents temps d’estrès. S’observa que el corrent que circula en mode invers pateix 
una major degradació que no pas en mode directe, ja que el corrent en mode invers 
circularà per la zona degradada per l’estrès de portadors calents provocant una variació 
major respecte del corrent de drenador fresc que l’observada pel corrent en directe, 
mostrant així un major dany a la regió del drenador. D’aquesta manera, estudiant la 
degradació produïda tant a la font (mode directe) com al drenador (mode invers) es 
determinarà el grau d’uniformitat del dany produït pels portadors calents.  
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Fig. 3.2  Observació de la no-uniformitat de l’estrès per portadors calents quan 
es caracteritza la degradació generada en un transistor nMOS. 

 
A l’hora de triar el criteri de fallada després de la degradació del transistor per 

portadors calents s’han seguit, habitualment, les recomanacions dictades pel JEDEC 
(Joint Electron Devices Engineering Council) [JEDEC '07], organisme creat per la 
indústria dels semiconductors i dedicat a desenvolupar estàndards per a l’estudi de 
cadascun dels mecanismes de degradació. També es tindrà en compte que les dades 
obtingudes siguin el resultat d’una mitjana entre 4-5 mesures, reduint així l’aleatorietat 
que pot ser present a la realització dels estudis.  

 
• Obtenció del temps de vida  
 

Per tal de caracteritzar la degradació produïda per portadors calents s’ha estimat el 
temps de vida dels dispositius. El criteri de fallada fixat ha estat la reducció d’un 10% 
de IDlin o IDsat, o també l’increment de 30mV a VT. El procés per calcular el temps de 
vida està representat a les Figures 3.3. A la Figura 3.3.a es mostra com varia la 
característica IDlin-VGS després de cada interval d’estrès. Per quantificar la degradació 
produïda s’ha fixat un valor de tensió de porta d’on s’obtindran els diferents valors de ID 
resultants de la degradació. Aleshores, mitjançant l'equació 3.1, on es relaciona la ID 
fresca amb la degradada, s’obtindrà el percentatge de degradació produït per l’estrès per 
portadors calents en un determinat interval de temps. 

 

degradació (%) = (3.1)          100*deg
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El següent pas a seguir serà relacionar el percentatge de degradació assolit en front 

del temps d’estrès aplicat, tal i com es mostra a la Figura 3.3.b, on s’observa com en un 
gràfic logarítmic (log x – log y) la degradació per portadors calents segueix la llei 
potencial [Heremans '92]. Aleshores, fitant adequadament els valors adquirits de la 
degradació generada, s’obté el temps que triga el dispositiu analitzat en assolir el criteri 
de fallada fixat a l’inici de l’estudi, que en aquest cas ha estat la variació d’un 10% en 
IDlin com es presenta a la Figura 3.3.b. Seguidament, es representaran aquests punts vers 
la inversa de la tensió de drenador aplicada (secció 1.6.3) en una gràfica log y-lin x i 
mitjançant una nova extrapolació s’obtindrà el valor de la tensió d’operació que pot 
suportar el dispositiu analitzat durant un període de funcionament. A la Figura 3.3.c es 
mostra com s’han extrapolat els punts fins arribar al criteri dels 10 anys de degradació i 
finalment s’ha obtingut que la tensió d’operació que pot suportar el dispositiu analitzat 
degradant-se únicament un 10% de IDlin és de 1.2V. 
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Fig. 3.3  Característica IDlin-VGS on s’observa l’efecte de la degradació per portadors calents que 
pateix el transistor en augmentar l’estrès (a). Variació de la degradació IDlin (%) en funció del 
temps d’estrès (b). Gràfica del temps de vida (lifetime plot) d’un dispositiu estressat per CHC (c). 

 
Amb tot això, un cop presentades les mostres i el procediment de mesura utilitzats 

per l’anàlisi de la degradació soferta per portadors calents, a continuació es presentaran 
els resultats del primer estudi realitzat on s’ha obtingut el temps de vida en transistors 
MOSFET sotmesos a aquest mecanisme de degradació. 

c) 
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3.2. Temps de vida de transistors MOSFET sotmesos a la 
degradació per CHC 
Prèviament a realitzar l’anàlisi del temps de vida dels transistors, cal conèixer la 

condició de màxima degradació per portadors calents que caldrà aplicar per trobar el 
temps de vida obtingut a aquesta màxima condició de degradació. En aquest sentit, s’ha 
observat que en els transistors nMOS, com a conseqüència de la reducció de les 
dimensions, la relació entre les tensions de drenador i porta que produeix la condició de 
màxima degradació per portadors calents és diferent en funció de longitud de canal del 
transistor [Li '99; Sim '05]. En aquest apartat s’estudiarà amb més profunditat aquest 
canvi de comportament, complementant l’anàlisi mitjançant la realització de 
simulacions elèctriques, per obtenir així una perspectiva pròpia i més àmplia d’aquest 
fenomen. A més, s’obtindrà el temps de vida dels transistors nMOS i pMOS de canal 
curt sotmesos a la degradació per portadors calents. 

 
Les mostres utilitzades durant tot aquest estudi han estat les configuracions 

elèctrode/dielèctric de porta A, B, C i E presentades a la Taula 3.1. Així es podrà 
comparar la degradació per portadors calents produïda en dispositius amb diferents 
stacks high-K, i amb la generada en dispositius amb dielèctric basat únicament en SiO2.  

3.2.1. Canvi en la condició de màxima degradació per CHC 
Tal i com s’ha comentat a l’apartat 1.6.3 la corrent de substrat (ISUB) és un 

indicatiu del número de parelles e-/h+ generades per la ionització per impacte induïda 
pels portadors calents, i per tant mostrarà el nivell de degradació produïda. Aleshores la 
relació de tensions (VG i VD) on es produeixi el seu màxim indica la condició de màxima 
degradació, ja que serà el punt de màxima generació d'ionització per impacte.  

 
És ben sabut que en transistors amb una longitud de canal superior a 0.15µm la 

condició de màxima degradació per portadors calents es produeix quan VG≈VD/2, donat 
que és on es troba el pic de ISUB [Li '99]. La Figura 3.4 mostra que per transistors de 
longitud de canal de 1µm (quadrats), quan s’aplica una VD=2.5V, el pic de ISUB es 
produeix a VG≈VD/2. Ara bé, a la mateixa Figura 3.4 s’observa que en transistors de 
canal més curt (L≤0.15µm, cercles) es produeix una modificació a la relació de tensions 
per assolir la màxima degradació per portadors calents, passant a ser VG=VD [Li '99; 
Sim '05] el punt on ISUB és màxima, demostrant així la variació de la condició de 
màxima degradació per portadors calents depenent de la longitud del canal. 
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Fig. 3.4  ISUB vs. VG on s’observa la condició de màxima degradació per 
portadors calents per un transistor de canal curt i un altre de canal llarg. 
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A l’hora d’explicar aquest canvi en la condició de màxima degradació per 
portadors calents s’han presentat diferents propostes, sense arribar a un consens en el 
món científic. Així, alguns autors han proposat [Li '99] que, per la condició VG=VD, el 
corrent del canal circula més proper a l’òxid de porta, fet que genera un major nombre 
d’estats interficials i per tant una major degradació. Altrament, també s’ha relacionat la 
variació de la condició de màxima degradació per portadors calents amb la utilització 
dels materials d’alta constant dielèctrica [Sim '05]. Per analitzar amb més profunditat 
aquesta darrera hipòtesi, en aquesta tesi s’han obtingut els quocients VG/VD en el pic del 
corrent de substrat en funció de diferents longituds de canal dels transistors i per les 
diferents configuracions dielèctriques disponibles, utilitzant així dielèctrics formats tant 
per materials high-K com únicament per SiO2. Com s’observa a la Figura 3.5, el 
quocient VG/VD tendeix a la unitat a mesura la longitud de canal es redueix, tant en els 
transistors amb dielèctric high-K com SiO2. És a dir, el pic de ISUB, i per tant la condició 
de màxima degradació per portadors calents, tendeix a VG=VD a mesura que la longitud 
del canal disminueix, independentment del tipus de dielèctric utilitzat, contradient així 
l’explicació presentada per altres estudis. 
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Fig. 3.5  Variació de la relació VG/VD per diferents longituds de canal en 
transistors nMOS amb diferent combinació d’elèctrode de porta/dielèctric. 

 
Per analitzar amb més detall les causes que produeixen aquest canvi de la condició 

de màxima degradació per portadors calents en funció de la longitud de canal, s’ha 
analitzat, mitjançant l’ús de simuladors, la influència que poden tenir en el canvi 
diferents paràmetres de disseny del transistor que s’han vist modificats degut a la 
reducció de dimensions dels dispositius; a continuació es mostraran aquests resultats. 

3.2.2. Simulació de transistors nMOS de canal curt 
La utilització del simulador MEDICI [Synopsis '07] ha permès analitzar diferents 

aspectes del transistor, com poden ser el camp elèctric i la ionització per impacte en 
funció de la longitud del canal del dispositiu. Addicionalment, s’ha estudiat l’impacte a 
la degradació per portadors calents de diferents paràmetres de disseny del transistor. 

 
En primer lloc, s’ha simulat el camp elèctric i la ionització per impacte en 

transistors de canal llarg i canal curt, comparant així el comportament de cadascun en 
funció de la longitud del canal del dispositiu. Cal tenir present que quan es parli del 
camp elèctric es fa referència al camp elèctric total, és a dir, a la suma del camp elèctric 
vertical, generat per la diferència de potencial entre porta i substrat; i el camp elèctric 
lateral o horitzontal on es contempla la caiguda de potencial produïda entre font i 
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drenador. Així doncs, a la Figura 3.6 es mostra que en transistors de canal llarg la 
ionització per impacte es produeix majoritàriament al drenador, com era d’esperar 
[Hofmann '85]. Pel que fa al camp elèctric total (vertical+lateral) s’observa que 
augmenta progressivament fins a obtenir el seu valor màxim també en el drenador. 
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Fig. 3.6  Camp elèctric total i ionització per impacte en un 
transistor de canal llarg en funció de la posició al llarg del canal.  

 
En el cas de transistors de canal curt, a la Figura 3.7 s’observa clarament un 

comportament diferent respecte dels transistors de canal llarg, ja que pel que respecte a 
la ionització per impacte aquesta és produeix d’una forma més homogènia al llarg de 
tot el canal. Aquest comportament ve donat, perquè en un transistor de canal curt la 
zona de pinçament del canal és quasi tant gran com la zona amb canal d’inversió i per 
això la ionització per impacte es produeix en un major percentatge del total del canal. 
En quant al camp elèctric total, s’observa que el seu valor màxim és produeix al mig del 
canal del transistor i no al drenador. Aquest resultat s’explica tenint en compte que a 
l’inici del canal el camp augmenta en la mateixa relació que ho fa pels transistors de 
canal llarg, fins que s’arriba a la zona de pinçament, que en el cas dels transistors de 
canal curt ocupa una bona part del canal del dispositiu, produint-se així la reducció del 
camp elèctric aproximadament a partir de la meitat de la longitud de canal del transistor. 
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Fig. 3.7  Camp elèctric total i ionització per impacte en un 
transistor de canal curt en funció de la posició al llarg del canal. 

 
Per altra banda, s’ha simulat la influència a la característica ISUB-VG de la variació 

de diferents paràmetres de disseny del transistor, com la longitud de canal, la 
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profunditat d’unió de font i drenador i el gruix del dielèctric. La manera com afectin a 
aquesta corba serà un indicatiu de la influència d’aquests paràmetres sobre la generació 
d’ionització per impacte i conseqüentment a la degradació CHC.  

 
Cal fer notar que els valors de la longitud de canal, la profunditat d’unió i el gruix 

del dielèctric s’han variat prenent com a referència el seu valor nominal a les mostres 
utilitzades en les mesures experimentals d’aquesta secció. Aquests valors de referència 
estan subratllats a la llegenda de les Figures 3.8, 3.9 i 3.10. Amb tot això, els resultats 
obtinguts finalment han estat: 

 
1. A mesura que es redueix la longitud de canal del transistor s’observa un 

augment de ISUB, i un desplaçament del seu pic cap a valors de tensió de porta 
majors, fins arribar a VG=VD, tal i com es mostra a la Figura 3.8 i com ja s’ha 
observat experimentalment a les Figures 3.4 i 3.5. 
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Fig. 3.8 Simulació de ISUB vs VG en transistors 
amb diferents longituds de canal. 

  
2. La reducció de la profunditat d’unió de drenador i font produeix una 

alteració prou significativa de ISUB, ja que quan es redueix el seu valor 
s’observa que el corrent de substrat també disminueix i el seu pic es desplaça 
lleugerament cap a tensions de porta menors, com es mostra a la Figura 3.9. 
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Fig. 3.9  ISUB vs VG simulada per transistors amb 
diferents profunditats d’unió de font/drenador. 
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3. A la Figura 3.10 s’observa que la variació del gruix d’òxid de porta modifica 
significativament el corrent de substrat, veient-se augmentat quan es redueix 
el gruix i a la inversa, demostrant així una important influència d’aquest 
paràmetre en la generació de la ionització per impacte. 
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Fig. 3.10   ISUB vs VG simulada modificant el gruix de 
l’òxid de porta del transistor. 

 
Per altra banda, també s’han analitzat altres paràmetres de disseny del transistor 

com són el solapament entre canal i font/drenador o la profunditat de la zona HDD, 
però no s’ha trobat cap influència significativa d’aquests paràmetres en el 
comportament del corrent de substrat, i per tant s’ha considerat que no afecten 
significativament al comportament de la degradació per portadors calents a que s’han 
sotmès els transistors simulats. 

 
Així doncs, de les simulacions realitzades s‘extreuen diverses conclusions. 

Primerament, s’observa que la variació de la condició de màxima degradació per 
portadors calents és un efecte de canal curt, ja que s’ha corroborat mitjançant les 
simulacions que a mesura que es redueix la longitud del canal el corrent de substrat 
augmenta i el seu pic va derivant cap a tensions de porta majors. Altrament, s’ha 
observat una influència rellevant per part de les geometries verticals com són la 
profunditat d’unió font/drenador i del gruix de l’òxid de porta. Aleshores, tenint present 
que la ionització per impacte ve influïda pel camp elèctric lateral (Eq. 1.15) i aquest a la 
seva vegada depèn de les geometries verticals [Kolhatkar '00], es pot concloure que 
existeix una “competició” entre la tensió de porta i la de drenador pel camp elèctric al 
canal i conseqüentment per la generació d’ionització per impacte. Per exemple, en els 
transistors de canal curt amb un gruix d’òxid major, VD té una major influència sobre el 
canal que no pas VG, augmentant així la regió de pinçament. En canvi, quan es redueix 
qualsevol paràmetre relacionat amb el camp elèctric lateral, com són el gruix de l’òxid 
o la profunditat d’unió de font/drenador, s’observa una recuperació de la influència de 
VG donant com a resultat la reaparició del “clàssic” pic de ISUB. D’aquesta manera, 
s’observa que la condició de màxima degradació per portadors calents es produeix a 
tensions de porta menors, indicant un major control de la tensió de porta en front de la 
tensió de drenador en la conducció en el canal, reduint així la regió de pinçament del 
canal, i modificant el comportament del dispositiu. 

 
Un cop analitzat el perquè del canvi en la condició de màxima degradació pels 

portadors calents en els transistors de canal curt, a continuació s’estudiarà com es 
comporten els transistors MOSFET sotmesos a aquesta degradació. 
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3.2.3. Degradació per portadors calents en transistors nMOS 
En aquest apartat s’ha analitzat l’impacte de la degradació per portadors calents en 

el funcionament de transistors nMOS de canal curt. Per això, s’ha obtingut el temps de 
vida dels dispositius, segons el procediment explicat a la secció 3.1.1. El criteri de 
fallada considerat en aquesta secció ha estat una reducció del 10% de IDsat i de IDlin i un 
increment de 30mV de VT. Primerament, s’ha corroborat que la màxima degradació per 
portadors calents es produeix a la relació de tensions drenador-porta on es produeix el 
pic del corrent de substrat, tant per transistors de canal llarg com curt. Amb aquest 
motiu, la Figura 3.11 mostra el temps de vida, obtingut a partir de la degradació 
produïda a IDsat, de transistors nMOS de canal llarg estressats tant a VG=VD/2 com a 
VG=VD. Els resultats obtinguts certifiquen que la condició VG=VD/2 introdueix un 
major dany, ja que la tensió de drenador que pot suportar el transistor durant 10 anys de 
vida variant únicament un 10% de IDsat és menor, arribant a ser de ~1.1V mentre que pel 
cas de VG=VD és de ~2.1V. Aquesta diferència tant significativa en el dany produït per 
una i altra condició de degradació per portadors calents s’explica analitzant 
detingudament la corba ISUB-VG obtinguda en el dispositiu fresc de canal llarg i 
mostrada a la Figura 3.4. Aquesta indica el nivell d‘ionització per impacte generat i 
mostra una gran diferència, de quasi mig ordre de magnitud, entre la ionització per 
impacte generada en el pic de ISUB a VG≈VD/2, de l'obtinguda a la condició de VG=VD; 
en conseqüència el dany per portadors calents en transistors de canal llarg ha de ser 
major pel cas VG=VD/2. 
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Fig. 3.11  Temps de vida per transistors de canal llarg sotmesos a la 
degradació per portadors calents a VG=VD/2 (quadrat) o VG=VD (cercle). 

 
Pel cas dels transistors de canal curt també s’ha comparat la degradació per 

portadors calents produïda a les condicions VG=VD/2 i VG=VD, per corroborar quina de 
les dues és més degradant. Addicionalment, s’ha comparat la degradació per portadors 
calents amb l'obtinguda d’un estrès CVS (Constant Voltage Stress), que es pot 
interpretar com un estrès PBTI a temperatura ambient, on s’aplica una tensió a la porta 
del transistor amb la resta de terminals connectats a terra. Per tots els estudis s’ha 
representat el temps de vida en funció de la tensió d’estrès (Vstress), ja que el factor 
d’acceleració del mecanisme de degradació per un i altre estudi és diferent, essent VG 
per la CVS i VD pels CHC. Així doncs, com es mostra a la Figura 3.12, quan es 
comparen les dues condicions de degradació corresponent a l’estrès per portadors 
calents s’observa que en transistors de canal curt VG=VD és la condició més degradant, 
donat que proporciona una tensió d’operació menor al cap de 10 anys de degradació. 
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Per altra banda, quan es compara la degradació per CHC amb la introduïda per CVS 
s’observa que la primera introdueix sempre un major dany, ja que qualssevol de les dues 
condicions aplicades per l’estudi de la degradació per portadors calents produeix sempre 
una major degradació. Aquest resultat era d’esperar, donat que com s’ha comentat 
anteriorment (secció 1.6.3) la degradació per portadors calents requereix un menor 
camp elèctric per la injecció dels electrons al dielèctric, facilitant així la generació d’una 
major degradació en el dispositiu. 
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Fig. 3.12  Comparació del temps de vida en transistors de canal curt 
sotmesos a la degradació per CHC, a VG=VD i VG=VD/2, i a CVS. 

 
Un cop corroborada la condició de màxima degradació per portadors calents en els 

transistors nMOS de canal curt a VG=VD, el següent pas ha estat aplicar aquesta 
condició a diferents tensions i obtenir els temps de vida corresponents, en transistors 
amb una combinació de stacks dielèctrics i elèctrodes de porta diferents. El procediment 
de mesura ha estat descrit prèviament (apartat 3.1.1) i els temps de vida dels dispositius 
s’han obtingut a partir de la degradació per portadors calents observada en tres 
paràmetres del transistor: IDsat, IDlin i VT. Per exemple, a la Figura 3.13 es representa 
únicament el temps de vida obtingut a partir de la variació d’un 10% de IDsat obtenint els 
valors de tensió d’operació que suportaran els dispositius sotmesos a la degradació per 
portadors calents durant 10 anys. La resta de paràmetres mostren uns resultats 
qualitativament similars, tal i com es presenta a la Taula 3.2. 
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Fig. 3.13  Temps de vida obtingut de la variació de IDsat 
en transistors nMOS amb diferents combinacions porta-
dielèctric sotmesos a degradació per CHC a VG=VD. 
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Analitzant amb més detall la Figura 3.13 s’observa que les mostres amb diferent 

percentatge d’Hafni en el dielèctric presenten un pendent bastant similar, mostrant que a 
menor percentatge d’Hafni menor degradació, fet que concorda amb diversos estudis 
[Takayanagi '04] on es proposa que la menor degradació observada a les mostres amb 
menor percentatge d’Hafni és degut al menor nombre de trampes preexistents en el 
high-K. Tanmateix, els valors de tensió d’operació obtinguts extrapolant a 10 anys els 
temps de vida representats a la Figura 3.13 s’han tabulat (Taula 3.2) conjuntament amb 
els obtinguts de la degradació dels altres dos paràmetres del transistor (IDlin i VT) i per 
totes les combinacions de porta-dielèctric utilitzades en aquest estudi. Analitzant els 
valors s’observa com en tots els casos les mostres estudiades, tant amb dielèctric high-K 
com amb SiO2, poden suportar tensions d’operació que superen la tensió d’operació 
nominal, estipulada als 1.1V. Per això es pot concloure que les mostres analitzades 
superen el criteri de fallada marcat a l'inici de l’estudi, validant així la seva fabricació. 
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Taula 3.2  Tensions d’operació obtingudes extrapolant a 10 anys el temps de 
vida de transistors nMOS després de ser sotmesos a la degradació per 
portadors calents pels diferents paràmetres del transistor analitzats i per les 
diverses configuracions elèctrode/dielèctric estudiades. 

 
En aquest apartat s’ha analitzat la degradació per portadors calents en transistors 

nMOS de canal curt i amb dielèctric high-K, observant un canvi en la condició de 
màxima degradació respecte els transistors de canal llarg. Un cop analitzats els 
transistors nMOS també serà interessant analitzar el comportament dels transistors 
pMOS quan s’arriba a aquestes longituds de canal tant curtes i estudiar si es produeix 
algun canvi en la seva degradació per portadors calents. 

3.2.4. Degradació per portadors calents en transistors pMOS 
Inicialment, cal tenir present que la degradació per portadors calents en transistors 

pMOS presenta algunes variacions respecte la dels nMOS. Si pels transistors nMOS la 
condició de màxima degradació coincideix amb el valor màxim del corrent de substrat, 
en el cas dels transistors pMOS no succeeix exactament igual. Així, malgrat observar el 
pic del corrent de substrat a VG≈VD/2, com es mostra a la Figura 3.14, la màxima 
degradació es produeix a VG=VD, per qualsevol longitud de canal de transistor, degut a 
què l’energia necessària per injectar un forat és més elevada en front a la necessària per 
un electró (4.5eV en front de 3.2eV), d’aquí que la màxima injecció de forats i la 
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màxima condició de degradació es produeix a tensions de porta majors, amb el seu 
màxim a VG=VD [Heremans '88].  
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Fig. 3.14  ISUB vs. VG per transistors pMOS, on s’observa el pic 
de ISUB a VG≈VD/2 tant per transistors de canal llarg com curt. 

 
Per confirmar que la condició de màxima degradació per portadors calents en els 

transistors pMOS de canal curt es produeix a VG=VD s’ha analitzat la degradació 
produïda a les diferents condicions de màxima degradació per portadors calents 
conegudes, VG=VD/2 i VG=VD. Addicionalment, s’ha comparat amb la degradació 
produïda per un estrès CVS, realitzat a partir de l’aplicació de tensions negatives a la 
porta i amb la resta de terminals connectats a terra; de fet aquest últim estrès es pot 
considerar un estrès NBTI, però a temperatura ambient. La degradació produïda s’ha 
analitzat mitjançant la representació del temps de vida en funció de la inversa de la 
tensió d’estrès (Vstress), que per la degradació per portadors calents és VD i pel NBTI és 
VG. A la Figura 3.15 s’observa que la màxima degradació per portadors calents en 
transistors pMOS es produeix a la condició VG=VD (amb temps de vida menors) i no 
pas a VG=VD/2, tot i observar-se el pic de ISUB en aquesta relació. Per altra banda, quan 
es compara la degradació produïda per CHC amb la produïda per NBTI s’obté una 
major degradació per part de la degradació per portadors calents. A més, s’observa com 
el pendent del temps de vida és diferent entre les mostres sotmeses a CHC o a PBTI, fet 
indicatiu que la degradació per CHC i per NBTI són mecanismes de degradació 
diferents, donat que l’estrès per portadors calents genera principalment estats interficials, 
mentre que el NBTI atrapament de càrrega a la interfície [Aoulaiche '07].  
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Fig. 3.15  Comparativa de la degradació produïda en transistors pMOS de canal curt per 
les diferents condicions de degradació CHC (VG=VD/2 i VG=VD) i per un estrès NBTI. 
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Un cop determinada la condició de màxima degradació per portadors calents en 
transistors pMOS de canal curt, s’han sotmès a la degradació per CHC transistors amb 
dielèctric basat en high-K o únicament en SiO2 permetent així la comparació entre 
dispositius amb diferents dielèctrics i s’han obtingut els corresponents temps de vida, 
seguint el procediment explicat a l’apartat 3.1.1. Els temps de vida s’han calculat 
aplicant als dispositius la màxima condició de degradació per portadors calents (VG=VD) 
i observant com es modifiquen els paràmetres IDsat, IDlin i VT respecte el temps d’estrès. 
La Figura 3.16 mostra en concret els temps de vida calculat a partir de la variació d’un 
10% de IDsat. El resultat que s’extreu d’aquesta gràfica és molt similar a l’obtingut en els 
transistors nMOS (Fig. 3.13), en observar-se majors valors de tensió d’operació a 
mesura que el percentatge d'Hafni en el dielèctric és redueix. 
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Fig. 3.16  Temps de vida de la degradació de IDsat en 
transistors pMOS amb diferents configuracions de porta-
dielèctric sotmesos a la degradació per CHC a VG=VD,. 

 
A la Taula 3.3 es presenten els diferents voltatges d’operació obtinguts extrapolant 

a 10 anys el temps de vida per cadascun dels paràmetres del transistor analitzats i per les 
diferents configuracions del stack dielèctric. Cal notar que, en valor absolut, les tensions 
d’operació obtingudes de la degradació per portadors calents pels transistors pMOS són 
majors a les dels transistors nMOS, observades a la Taula 3.2. Aquest resultat indica 
que la degradació per portadors calents introdueix menys degradació en els transistors 
pMOS que no pas pels nMOS, degut a la necessitat d’una major energia a l’hora de 
generar portadors calents en els transistors pMOS.  
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Taula 3.3  Tensions d’operació obtingudes extrapolant a 10 anys el 
temps de vida de transistors pMOS després de ser sotmesos a la 
degradació per CHC, pels diferents paràmetres del transistor analitzats i 
per les diverses configuracions elèctrode de porta/dielèctric estudiades. 
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Per corroborar aquesta major degradació introduïda per l’estrès per portadors 

calents en els transistors nMOS en front dels pMOS s’han realitzat diverses simulacions 
MEDICI [Synopsis '07], on s’ha comparat la ionització per impacte generada en un i 
altre tipus de dispositiu MOSFET de canal curt i amb un dielèctric basat en material 
high-K. Així, la Figura 3.17 mostra que en iguals condicions de degradació per 
portadors calents, els transistors nMOS generen un major nivell d’ionització per 
impacte al llarg del canal comparada amb la dels pMOS. Aquest resultat comporta una 
major degradació per portadors calents pels nMOSFET i corrobora els resultats 
prèviament obtinguts. 
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Fig. 3.17  Diferència de la generació d’ionització per 
impacte en transistors de canal curt nMOS i pMOS. 

 
Fins a aquest punt s’ha analitzat el comportament dels transistors MOSFET de 

canal curt i amb dielèctric de porta basat en material high-K a temperatura ambient. 
Però cal tenir present que en condicions reals d’operació els transistors poden treballar a 
temperatures superiors a la temperatura ambient. És per això que és fa necessari estudiar 
com afecten temperatures elevades a la degradació produïda per l’estrès per portadors 
calents, i més tenint presents els canvis de comportament que s’han observat en aquesta 
secció pels transistors nMOS de canal curt respecte a la màxima condició de degradació 
per CHC. Així doncs, a la següent secció s’analitzarà el comportament d’aquest 
mecanisme de fallada en transistors MOS de canal curt i amb dielèctrics high-K a 
elevades temperatures. 

3.3. La influència de la temperatura en la degradació per CHC 
És sabut que la temperatura és un factor a tenir en compte a l’hora d’analitzar la 

degradació per portadors calents, ja que a elevades temperatures s’ha observat una 
reducció d’aquests tipus de degradació pels transistors de canal llarg [Heremans '90]. 
Aquest comportament és degut, fonamentalment, a dos factors: la reducció del nombre 
de portadors calents generats, fet que comporta una disminució del corrent generat; i el 
decreixement de l’energia dels portadors [Huang '93]. Ambdós factors donen com a 
resultat un increment del phonon scattering que redueix tant la mobilitat dels portadors 
com el recorregut lliure mitjà (mean free path, λe). Però, estudis recents [Li '00] han 
observat que per transistors de canal curt (L≤0.15µm) amb el dielèctric basat en SiO2 
aquest comportament ja no es compleix, mostrant un increment de la degradació per 



 
LA INFLUÈNCIA DE LA TEMPERATURA EN LA DEGRADACIÓ PER CHC 

 

83 

portadors calents a mesura que la temperatura augmenta. És per això que en aquesta tesi 
s’ha volgut corroborar si aquest comportament de la degradació per portadors calents 
continua essent vàlid en els actuals transistors MOS de canal curt, però basats en 
dielèctric high-K. Per realitzar aquest estudi s’han utilitzat transistors nMOS i pMOS de 
canal curt. En el cas dels nMOS també s’han usat transistors de canal llarg per comparar 
la dependència amb la temperatura de la degradació per portadors calents respecte a la 
dels transistors de canal curt. La configuració dielèctric/elèctrode de porta utilitzada en 
aquest apartat ha estat únicament SiO2/HfSiON/TiN (mostra A de la Taula 3.1) i les 
temperatures aplicades han estat 25, 100, 150 o 200ºC.  

3.3.1. Influència de la temperatura en els nMOSFETs  
La dependència amb la temperatura de la degradació per portadors calents en 

transistors nMOS, tant de canal llarg com curt, s’ha analitzat considerant com a criteri 
de fallada la variació d’un 10 % de IDsat, aplicant la màxima condició de degradació per 
cada longitud de transistor, VG=VD/2 pels llargs i VG=VD pels curts. A mode de  
comparació també s’ha analitzat la degradació per PBTI aplicant una tensió a la porta 
amb la resta de terminals connectats a terra.  

 
Inicialment, s’han verificat els resultats coneguts sobre la degradació per portadors 

calents a elevades temperatures en transistors nMOS de canal llarg [Heremans '90], però 
pel cas de mostres amb dielèctric high-K. A la Figura 3.18 s’observa, com era d’esperar, 
que el dany produït per la degradació per portadors calents en un transistor de canal 
llarg (cercles plens) es redueix a mesura que la temperatura augmenta, en observar-se 
un increment del temps de vida del dispositiu. 

 
Altrament, quan s’analitza la degradació per portadors calents a elevades 

temperatures en transistors nMOS de canal curt (quadrats plens, Fig. 3.18) s’observa 
que la degradació augmenta amb la temperatura en els dispositius analitzats, ja que es 
redueix el temps de vida, contràriament al que succeeix en els dispositius de canal llarg. 
Aquest increment de la degradació ha estat atribuït per alguns autors [Li '00] a que en 
transistors de canal curt la ionització per impacte, i per tant, el dany produït pels CHC, 
es localitza en bona part del canal, a diferència del que succeeix en els transistors de 
canal llarg, on es localitza majoritàriament al drenador.  

 
Finalment, a mode de comparació, s’ha analitzat la influència de la temperatura en 

la degradació PBTI en transistors de canal curt, ja que és coneguda la forta dependència 
d’aquest mecanisme de degradació respecte l’augment de la temperatura [Ribes '05] i 
s’ha comparat amb l’efecte de la temperatura a la degradació per portadors calents en 
transistors de canal llarg i curt. Així doncs, a la Figura 3.18 s’observa un important 
increment de la degradació per PBTI (quadrats buits) a mesura que la temperatura 
augmenta, fent inclús que la degradació per PBTI acabi sent major a la produïda per 
portadors calents, contràriament al que succeeix a temperatura ambient on l’estrès per 
portadors calents introdueix més dany respecte l’estrès PBTI, tal i com s’observa a la 
Figura 3.12. 
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Fig. 3.18  Influència de la temperatura en el temps de vida de 
transistors nMOSsotmesos a estrès per CHC (en transistors de 
canal llarg i curt) i per PBTI (en transistors de canal curt). 

 
L’increment de la degradació per portadors calents a elevades temperatures en 

transistors nMOS de canal curt, unit al canvi observat en la condició de màxima 
degradació per portadors calents, que ha passat de VG=VD/2 a VG=VD, ens ha dut a 
pensar en una possible major influència de la tensió de porta en el total de la degradació 
per portadors calents. Aquesta hipòtesi ha vingut corroborada pel significatiu increment 
de la degradació produïda en aplicar l’estrès PBTI, a mesura que la temperatura 
augmenta. Tots aquests canvis observats en la degradació per portadors calents en 
transistors de canal curt suposen un punt d’inflexió en el coneixement d’aquest 
mecanisme de degradació, fent necessari, per tant, una reinterpretació de la influència 
de les tensions aplicades per produir aquest mecanisme de degradació. 

3.3.1.1 Influència de la tensió de porta en la degradació CHC  
Alguns autors han modelitzat el caràcter no uniforme de la degradació per 

portadors calents d’un transistor a temperatura ambient dividint el dispositiu en dos 
transistors diferents [Toyoshima '90], tal i com es presenta a la Figura 3.19: un d’una 
longitud de canal equivalent a la distància entre la font i l’inici a zona de pinçament, el 
qual estarà completament verge; i un altre d’una longitud de canal equivalent a la zona 
de pinçament i completament degradat.  

 

 
Fig. 3.19 Divisió del transistor en dues parts: una de degradada 
prop del drenador i l’altre encara verge a la font [Toyoshima '90].  

 
En el model anterior, cal fer notar que a la regió no degradada és on existeix canal 

d’inversió i per tant allà on, en major o menor mesura, s’hi produeix un camp elèctric 
vertical degut a tenir font i substrat connectats a massa a la vegada que s’aplica una 
tensió de porta, fet que pot comportar encara una menyspreable degradació addicional 
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de l’òxid de porta en aquesta regió per l’estrès BTI. Extrapolant aquesta explicació als 
actuals transistors de canal curt, on la condició de màxima degradació per portadors 
calents (VG=VD) aplica una major relació tensió de porta/drenador, fa que la degradació 
que es produeix a la regió del canal d’inversió caldria tenir-se més en compte. Per tot 
això, quan s’aplica al transistor la configuració de tensions per produir degradació per 
portadors calents (VG i VD a una tensió determinada i la resta de terminals connectats a 
terra), la degradació es pot dividir en aquest cas en dues components ben diferenciades, 
com s’observa a la Figura 3.20: 

 
1. Component-CHC: corresponent a la degradació produïda degut a la 

generació de portadors calents per la ionització per impacte i que es 
localitza, principalment, prop del drenador. 
 

2. Component-BTI: relacionada amb el dany produït per l’estrès PBTI/NBTI, 
depenent si VG és positiva/negativa, i que es localitza al llarg del canal 
d’inversió, des de la font fins l’inici de la zona pinçament del canal. 
Aquesta component es produeix pel fet d’aplicar una determinada tensió a 
la porta, tenint font i substrat connectats a terra. 
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Fig. 3.20  Desglossament de la degradació per portadors calents 
en dues components de degradació simultànies: CHC i BTI.  

 
Aquesta divisió de la degradació total per portadors calents en dues components 

es pot aplicar a transistors tant de canal llarg com curt. Cal tenir present que pels 
transistors de canal llarg la condició de màxima degradació és diferent, VG=VD/2 en 
front de VG=VD. És a dir, VG serà menor que VD i per tant la influència de VG sobre la 
degradació total serà inferior que pel cas dels transistors de canal curt. Per altra banda, 
el concepte de les dues components de la degradació per portadors calents també és 
aplicable quan s’opera tant a temperatura ambient com elevada. En el cas dels estudis a 
temperatura ambient, s’ha observat que en transistors nMOS la degradació per 
portadors calents introdueix més dany que no pas l’estrès PBTI (Fig. 3.12). 
Contràriament, a elevades temperatures succeeix tot el contrari i la component-BTI de 
la degradació per portadors calents pren un rol més significatiu.  

 
Per corroborar aquesta nova configuració de la degradació s’han realitzat diferents 

estudis. Primerament, s’ha observat la generació d’estats interficials (principal causa de 
la degradació per portadors calents) després de sotmetre els transistors amb un 
dielèctric basat en un dielèctric high-K a estressos independents, de portadors calents i 
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de PBTI, i a diferents temperatures. Pel primer cas, s’han utilitzat transistors tant de 
canal llarg com curt (aplicant la màxima condició de degradació a cada cas) mentre 
que per l’estrès PBTI només s’han utilitzat dispositius de canal curt. La duració de 
l’estrès ha estat en tots els casos de 512s de forma ininterrompuda, i en finalitzar, 
mitjançant el mètode de Charge-Pumping (CP, apartat 1.5.3) [Heremans '89] s’han 
obtingut els estats interficials (Nit) generats. Cal fer notar que en aquest estudi no s’ha 
tingut en compte la relaxació de la degradació per PBTI en el procés de mesura, 
considerant així fonamentalment el dany permanent produït en el dispositiu per aquest 
tipus d’estrès; i a més, prèviament a la realització de les mesures CP s’han refredat les 
mostres fins a temperatura ambient, un cop acabat l’estrès, per tal d’evitar la influència 
de la temperatura en les mesures Charge-Pumping. A la Figura 3.21 s’observa, pels 
transistors de canal llarg, una reducció de la generació d’estats interficials, és a dir 
menor degradació, a mesura que la temperatura augmenta. En canvi, pels transistors de 
canal curt, tant si són estressats per portadors calents com per PBTI, la generació 
d’estats interficials augmenta, mostrant així un increment de la degradació amb la 
temperatura en ambdós casos d’estrès, corroborant així els resultats obtinguts a la 
Figura 3.18. Per altra part, s’observa que la generació d’estats interficials pel cas 
d’estrès per portadors calents és superior a l’obtinguda per l’estrès PBTI. 
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Fig. 3.21  Variació de la densitat d’estats interficials, a partir de 
mesures CP a 1MHz, en funció de la temperatura per transistors de 
canal llarg i curt sotmesos a estrès de CHC i PBTI durant 512s.  

 
Per explicar les diferències observades a la generació d’estats interficials produïts 

per l’estrès per portadors calents i el PBTI en transistors de canal curt mostrades a la 
Figura 3.21, s’ha analitzat la variació de la tensió llindar (ΔVT) produïda per cadascun 
d’aquests estressos. Aquests resultats es compararan amb els obtinguts anteriorment 
mitjançant els estudis de CP i es relacionarà la variació de VT amb la generació d’estats 
interficials (ΔNit), ja que com és sabut la variació de la tensió llindar pot ser deguda tant 
a la generació d’estats interficials com a l’atrapament de càrrega en el dielèctric, com es 
mostra a l’expressió: 
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on q és la carrega de l’electró, Cox és la capacitat del dielèctric, ΔNit és la densitat 
d’estats interficials i ΔNt és la densitat de càrrega atrapada al dielèctric. Aleshores, 
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considerant ΔNt nul·la, igual a 0, es podrà trobar la ΔVT deguda exclusivament a la ΔNit. 
La Figura 3.22 mostra la ΔVT en transistors de canal curt després de 512s d’estrès 
ininterromput produïda per la degradació, tant per portadors calents com per PBTI a 
diferents temperatures (símbols plens). En aquest cas la ΔVT és deguda a la generació 
tant d’estats interficials com de trampes al substrat. A més, a la Figura 3.22 també es 
representa la ΔVT deguda només a la generació d’estats interficials per diferents 
temperatures i que ha estat obtinguda a partir de l’expressió 3.2 considerant ΔNt=0 
(símbols buits). En aquest cas, els valors de ΔNit s’han obtingut a partir de les mesures 
de CP mostrades a la Figura 3.21. Dels resultats observats s’extreu que la ΔVT presenta 
sempre un major valor a les mesures experimentals, on es tenen en compte tant la ΔNit 
com la ΔNt, que quan s’obté considerant únicament la ΔNit, obtingut de les mesures CP. 
Aquest resultat suggereix que el dany produït per ambdós estressos (CHC i PBTI) no és 
únicament degut a la generació de trampes interficials, sinó que la generació de trampes 
al substrat té un rol significatiu a mesura que la temperatura augmenta. Així es 
corrobora també la gran dependència de la degradació PBTI respecte la temperatura. 
 

 
Fig. 3.22  ΔVT obtinguda tant experimentalment com 
computant únicament els Nit generats per estressos 
PBTI i CHC de 512s mostrades a la Figura 3.21. 

 
Finalment, un altre mètode que s’ha considerat per demostrar la influència del 

component-BTI en la degradació total per CHC a elevades temperatures ha estat 
l’estudi de la no-uniformitat de la degradació per portadors calents. Cal recordar que 
aquest tipus de degradació genera majoritàriament el seu dany a la zona de pinçament 
del canal (drenador), on es produeix la ionització per impacte. Per tant si es compara el 
dany produït al drenador amb el de la font s’hauria d’observar una gran diferència, com 
ja es veia a la Figura 3.2. Tot i això, si la component-BTI tingués una influència notable 
en la degradació produïda per l’estrès per portadors calents seria d’esperar que també es 
produís un dany més apreciable a la zona del canal prop de la font. Això donaria com a 
resultat un estrès per portadors calents més uniforme al llarg del canal, ja que a la 
degradació produïda prop de la font deguda a la component-BTI se li hauria d’afegir la 
produïda pels portadors calents a la zona propera al drenador. Amb aquest motiu, 
seguint el mateix procediment utilitzat a la secció 3.1.1, s’obtindrà el percentatge de 
degradació (% de disminució respecte del corrent de la fresca) generat en el corrent de 
drenador en saturació, tant en mode directe com en invers (IDsat i IDsat,rev, 
respectivament), tal i com s’explica a l’apartat 3.1. D’aquesta manera, es podrà 
analitzar el grau d’uniformitat a la degradació produïda per l’estrès per CHC.  
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La Figura 3.23 mostra el grau d’uniformitat de la degradació per portadors calents 

a diferents temperatures (25, 100 o 200ºC) en transistors nMOS de canal llarg i curt, 
després de 100s d’estrès en les respectives condicions de màxima degradació, VG=VD/2 
i VG=VD. Per ambdues longituds de canal s’observa que a mesura que la temperatura 
augmenta la diferència entre IDsat,rev i IDsat es redueix, indicant una degradació més 
uniforme. Ara bé, s’observen diferents tendències pel que fa al grau d’uniformitat de la 
degradació. En el cas de la degradació del transistor de canal llarg (línies puntejades), a 
mesura que la temperatura s’eleva la no-uniformitat de la degradació es redueix 
dramàticament fins a arribar a una quasi total uniformitat del dany a elevades 
temperatures. Aquesta major uniformitat de la degradació s’ha atribuït a la forta 
reducció de la degradació per portadors calents prop del drenador [Huang '93]. En canvi, 
pels transistors de canal curt (línies contínues) després d’una reducció inicial de la no-
uniformitat el comportament canvia, i al voltant dels 100ºC s’observa que la no-
uniformitat es manté constant i a més la degradació soferta pel dispositiu s’incrementa 
per ambdós corrents. Concretament, la degradació produïda en IDsat,rev presenta una 
reducció inicial fins a tornar a augmentar a partir de 100ºC; en canvi la variació de IDsat 
mostra un augment continu de la degradació a mesura que la temperatura s’incrementa. 
Aquest comportament s’atribueix al major rol a la regió de la font de la component-BTI 
(que en aquest cas correspondria a una component-PBTI en tractar-se de tensió 
positiva aplicada a la porta) en la degradació total per portadors calents. 
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Fig. 3.23  Estudi de la uniformitat de l’estrès CHC comparant 
el percentatge de degradació de IDsat i IDsat,rev després de 100s 
d’estrès per CHC en transistors de canal llarg o curt.  

 
Un cop analitzat el comportament dels transistors nMOS a elevades temperatures 

serà interessant estudiar també el cas dels transistors pMOS, ja que com s’ha observat 
en anteriors seccions el funcionament dels pMOS en front de la degradació per 
portadors calents no és el mateix. Així doncs, caldrà veure si la divisió de la degradació 
en dues components es manté vàlida pels pMOS. 

3.3.2. Influència de la temperatura en pMOSFETs de canal curt 
Altres autors han observat que en transistors pMOS de canal curt, però basats en 

un dielèctric SiO2, la condició de màxima degradació per portadors calents segueix 
essent VG=VD a elevades temperatures, fet que s’atribueix a un increment de la injecció 
de forats cap l’òxid de porta en aquesta condició. Amb la introducció de dielèctrics 
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high-K es fa necessari l’estudi de la degradació per portadors calents a elevades 
temperatures en dispositius pMOS basats en aquest tipus de material dielèctric. Per això, 
en aquesta tesi també s’ha estudiat si la temperatura té un paper rellevant en la 
degradació per CHC en transistors pMOS de canal curt i basats en dielèctrics high-K. 

 
A la Figura 3.24 es compara el temps de vida en funció de la temperatura en 

transistors pMOS de canal curt i amb una combinació dielèctric/elèctrode de porta de 
SiO2/HfSiON/TiN. Els dispositius han estat estressats tant per NBTI (aplicant una 
tensió a la porta negativa amb la resta de terminals connectats a terra) com per CHC 
(a la condició màxima de degradació, VG=VD, tenint com a criteri de fallada el 10% de 
la reducció de IDsat). Com a resultat s’observa una forta dependència de la temperatura 
per ambdós mecanismes de degradació (CHC i NBTI) disminuint sempre el temps de 
vida a mesura que la temperatura augmenta. A les mostres analitzades s’observa un 
major dany introduït per la degradació per portadors calents en front del corresponent al 
NBTI, fet que s’explica considerant les dues components de la degradació total 
produïda per l’estrès de portadors calents, tal i com s’ha presentat en seccions anteriors, 
la deguda a la degradació per CHC localitzada a la regió de pinçament i la que produeix 
la tensió aplicada a la porta i que afecta al canal d’inversió, i que en aquest cas, donat 
que les tensions utilitzades a la porta són negatives, parlarem més pròpiament de la 
component-NBTI. D’aquesta manera, la degradació per portadors calents inclou 
ambdós components (CHC i NBTI), i d’aquí el menor temps de vida obtingut en 
comparar-ho amb la degradació provocada únicament per l’estrès NBTI. També 
s’observa que el pendent de la línia d’ajust dels resultats per cada tipus d’estrès és 
similar, indicant que les energies d’activació (Ea) són comparables. Aquest fet sembla 
indicar que el procés de degradació està relacionat d’alguna manera en ambdós tipus 
d’estrès (CHC i NBTI). Per altra banda, és sabut que la degradació produïda per l’estrès 
NBTI presenta una forta dependència respecte la temperatura, fet que implica que en 
augmentar la temperatura l’efecte de la component-NBTI de la degradació total per 
portadors calents arriba a adquirir una gran rellevància en front del dany per portadors 
calents generats a la regió de pinçament. A més, com s’ha comentat al capítol 
introductori, l’estrès NBTI en transistors pMOS amb un dielèctric nitrogenat és més 
significatiu a mesura que augmenta la temperatura degut a que la introducció de 
Nitrogen al dielèctric genera un major nombre de defectes [Aoulaiche '06]. Per tant, 
s’ha de tenir en compte que l’impacte de la component-NBTI ve accentuat per la 
introducció de Nitrogen al dielèctric afavorint una major degradació total a la mostra. 
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Fig. 3.24  Variació del temps de vida en funció de la temperatura per 
transistors pMOS de canal curt sotmesos a estrès per CHC i per NBTI. 
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Resumint les seccions 3.3.1 i 3.3.2, s’ha observat que la degradació per portadors 

calents augmenta amb la temperatura en transistors, tant per nMOS com per pMOS, de 
canal curt. Aquest resultat s’explica en ambdós casos mitjançant la divisió de la 
degradació total per portadors calents en dues components: el dany produït pels 
portadors calents a la zona de pinçament del canal i la degradació que es produeix al 
llarg de la regió amb canal d’inversió i que és deguda a l’estrès BTI aplicat a la porta. 
Aquesta darrera prendrà una gran dependència amb la temperatura. Per altra banda, 
comparant la degradació per portadors calents en els transistors nMOS i els pMOS a 
diferents temperatures s’observa en aquests últims una total dependència de la 
component-BTI per tot el rang de temperatures estudiat. Pel que fa als nMOS aquesta 
influència tot i ser rellevant no és tant significativa, ja que només afecta a temperatures 
elevades.  

 
Aquests resultats obtinguts en transistors de canal curt canvien el coneixement 

prèvi sobre el comportament de la degradació per portadors calents dels transistors 
MOSFET a elevades temperatures, ja que a més del dany produït a la zona de 
pinçament també s’haurà de tenir en compte l’impacte de la component-BTI en la 
degradació total per portadors calents. Per tant, a l’hora d’avaluar correctament el dany 
produït únicament pels portadors calents caldrà tenir present que la component-BTI 
sigui negligible, requerint mesures a baixes temperatures, o una curosa separació de les 
components de la degradació.  

 
Amb tot això, en aquests primers apartats s’ha observat que la degradació per 

portadors calents està patint un canvi important en el seu comportament a mesura que 
les dimensions de la longitud de canal del transistor es redueixen. Altrament, diversos 
grups científics estan posant en dubte que el LEM, model tradicionalment utilitzat per 
descriure la degradació per portadors calents, encara sigui vàlid. Amb aquest motiu a la 
següent secció s’analitzarà la idoneïtat o no d’aquest model, particularment quan es 
treballa a elevats corrents de drenador.   

3.4. Degradació per portadors calents per elevats corrents de 
drenador  
Com s’ha explicat en el capítol introductori (secció 1.6.3), el model àmpliament 

utilitzat per descriure la degradació per portadors calents en transistors MOSFET és el 
model de l’electró afortunat (Lucky Electron Mode, LEM), però estudis recents [Guerin 
'07] han observat que aquest deixa de ser vàlid quan els transistors MOSFET basats en 
SiO2 treballen en les actuals condicions d’operació dels dispositius, com per exemple a 
elevats valors de corrent de drenador o a elevades tensions de porta. Amb aquest motiu 
han sorgit diferents teories alternatives com: el Electron-Electron Scattering (EES) 
[Rauch '01] o el Multiple Vibrational Excitation (MVE) [Hess '99b]. En aquesta tesi és 
pretén presentar una explicació diferent per la degradació per portadors calents de 
transistors amb dielèctric format tant per SiO2 com per high-K en els modes actuals de 
treball (elevats ID i VG).  

 
Les mostres utilitzades en aquesta secció han estat sempre transistors nMOS 

basats tant en dielèctrics high-K com únicament en SiO2. En el primer cas el dielèctric 
ha estat HfSiON (60% de Hf) amb un EOT de ~1.2nm i amb porta de TaN (mostra D de 
la taula 3.1). Pel segon cas el gruix de SiO2 ha estat de ~1.2nm amb porta de poli-Silici 
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(mostra F de la Taula 3.1). Pel que fa a les dimensions dels dispositius s’ha treballat 
amb transistors tant de canal curt (70nm) com de canal llarg (1µm) i sempre amb una 
amplada de canal de 1µm. El procediment de mesura utilitzat, durant tota aquesta secció, 
per estudiar el funcionament dels dispositius a elevats corrents o tensions de porta ha 
estat estressar mitjançant un escombrat de tensió de porta, però mantenint constant la 
tensió de drenador, analitzant així diferents rangs de camp elèctric aplicat al dispositiu. 
A més, si no és diu el contrari sempre s’ha representat el temps de vida dels dispositius 
prenent com a criteri de fallada la reducció d’un 10% del corrent de drenador en 
saturació i en mode invers (IDsat,rev), donat que és el cas on el dispositiu pateix una major 
degradació.  

3.4.1. Efecte d’elevats ID en transistors de canal llarg 
Si la degradació per portadors calents seguís correctament el LEM trobaria el 

valor mínim del temps de vida, o la màxima degradació, del dispositiu a la condició de 
màxima degradació per portadors calents, que és VG=VD/2 pels transistors de canal llarg 
o VG=VD pels de canal curt. A la resta de tensions, ja sigui per una VG major o menor, 
el temps de vida hauria de ser sempre major, en produir-se una menor ionització per 
impacte. Però diversos estudis han mostrat que per transistors de canal llarg amb un 
dielèctric basat en SiO2 per tensions de porta baixes els temps de vida es redueix fins 
obtenir el seu mínim a VG~VD/2, coincidint amb la condició de màxima degradació. A 
partit d’aquest punt, el temps de vida comença a augmentar, tal i com era d’esperar. 
Però s’arriba a un punt d’inflexió on s’observa que a mesura que s’incrementa la tensió 
de porta el temps de vida torna a disminuir de forma inesperada i en contradicció amb el 
que prediu el LEM, ja que en aquest rang de tensions de porta la generació d’ionització 
per impacte hauria de ser menor, reduint-se així la degradació produïda en el dispositiu 
[Guerin '07]. En aquesta tesi s’ha reproduït aquest comportament no només per 
transistors basats, únicament, en SiO2, sinó també pels basats en high-K, tal i com 
s’observa a la Figura 3.25. 
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Fig. 3.25  Variació del temps de vida en funció de VG per transistors de canal llarg basats en un 
dielèctric SiO2 (a) o high-K (b) sotmesos a estrès per CHC a una tensió de drenador constant. 

 
Els resultats presentats a la Figura 3.25 suggereixen l’aparició d’un factor 

addicional en la degradació total per portadors calents quan es treballa en rangs de 
tensió de porta elevats. De fet, aquesta reducció del temps de vida observada en els 
transistors de canal llarg s’atribueix a un rol més dominant de la tensió de porta en 
front de la tensió de drenador en els transistors basats en SiO2 [Guerin '07]. En aquesta 
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tesi es presenta una explicació alternativa sobre aquesta influència de la tensió de 
porta en la degradació produïda per portadors calents, i es basa en considerar que la 
degradació total produïda per la configuració de l’estrès per portadors calents es 
divideix en dues components la produïda per l’estrès BTI, que en tractar-se en aquest 
cas de tensió positiva aplicada a la porta, serà PBTI, i la deguda als portadors calents 
localitzada a la zona propera al drenador, tal i com ha estat presentada anteriorment a 
la secció 3.3.1.1. Seguint aquesta proposta la variació del temps de vida en funció de 
VG que s’ha observat per transistors de canal llarg s’explica dividint el rang de 
tensions de porta en dues parts ben diferenciades, tal i com es mostra a la Figura 3.26: 

 
1. Per VG baixes, la degradació per portadors calents segueix el model LEM i 

per tant el temps de vida del dispositiu depèn de VD. 
 
2. Per VG elevades, el LEM no descriu correctament la degradació produïda, 

ja que el temps de vida es veu fortament reduït en contra del que prediu el 
model. Concretament, en el cas dels transistors nMOS, serà la component-
PBTI que es produeix a la zona del canal d’inversió, qui prendrà una 
major influència en la degradació total provocada per la configuració de 
l’estrès per portadors calents. 

 
Per corroborar aquesta hipòtesi s’ha aplicat, de forma independent, un estrès per 

portadors calents i un altre per PBTI, sotmetent les mostres al mateix rang de tensions 
de porta de 1.8 a 2.6V (Fig. 3.26). L’única diferència entre ambdós tipus d’estrès ha 
estat el valor de la tensió de drenador: 2.8V per l’estrès CHC i de 0V pel PBTI. Per cada 
tipus d’estrès s’observa una dependència similar (pendents similars) del temps de vida 
quan es treballa a elevades VG, fet que demostra la influència de la component-PBTI a 
la degradació total produïda per l’estrès de portadors calents. El desplaçament vertical 
que s’observa entre els temps de vida obtinguts després dels estressos CHC i PBTI es 
pot atribuir a un efecte d’àrea produït per la diferent distribució dels camps elèctrics en 
el transistor a cadascun dels estressos, ja que si be l’estrès PBTI afecta de forma 
uniforme a tot el canal, l’estrès per portadors calents afecta, principalment, la regió on 
es produeix el pinçament del canal, propera al drenador.  
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Fig. 3.26  Divisió en dues regions de la degradació per portadors 
calents, segons el valor de VG. A més, es compara amb la degradació 
produïda per un estrès PBTI independent (a temperatura ambient).  
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Addicionalment, per corroborar la hipòtesi de les dues components de la 

degradació produïda per la configuració d’estrès per portadors calents s’ha analitzat el 
grau d’uniformitat de la degradació per aquest estrès en un ampli rang de tensions de 
porta. Amb aquest motiu, la Figura 3.27 representa el temps de vida obtingut 
considerant com a criteri de fallada la degradació d’un 10% del corrent de drenador tant 
en mode directe com en invers (IDsat i IDsat,rev respectivament). La gràfica mostra que a 
baixes tensions de porta el caràcter no-uniforme característic de la degradació per 
portadors calents en transistors nMOS es manté, donat que s’observa una major 
degradació en IDsat,rev que no pas en IDsat. Però a mesura que la tensió de porta augmenta, 
aquesta no-uniformitat es redueix fins al punt que a elevades tensions de porta la 
degradació presentada per IDsat i IDsat,rev és similar. Això demostra el major impacte de la 
component-PBTI localitzada al llarg del canal d’inversió en la degradació total per 
portadors calents, que explica la uniformització de la degradació total produïda per la 
configuració de tensions de l’estrès per portadors calents en els transistors nMOS 
analitzats. 
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Fig. 3.27  Estudi de la uniformitat de la degradació 
total produïda per l’estrès per portadors calents en 
transistors de canal llarg basats en dielèctric high-K, 
analitzant el temps de vida obtingut a partir de la 
variació de IDsat i IDsat,rev.  

 
3.4.2. Efecte d’elevats ID en transistors de canal curt 

Per altra banda, també s’ha estudiat si la degradació per portadors calents segueix 
el comportament predit pel LEM en els transistors nMOS de canal curt, com es presenta 
la Figura 3.28. A tal efecte, s’ha analitzat com varia el temps de vida dels transistors 
nMOS de canal curt amb el dielèctric de porta basat tant en SiO2 (Fig. 3.28.a) com en 
high-K (Fig. 3.28.b) sotmesos a la degradació per portadors calents. El procediment de 
mesura seguit ha estat el mateix que pel cas dels transistors de canal llarg, i s’ha variat 
la tensió de porta mentre s’aplica simultàniament una tensió de drenador constant. Cal 
fer notar, que en aquest cas, s’ha representat el temps de vida del dispositiu en front del 
corrent de drenador normalitzat per l’amplada del dispositiu (ID/W), fet que permet 
obtenir una relació més directe amb el corrent de drenador i que proporciona un resultat 
anàleg al que s’obtindria mitjançant la representació del temps de vida amb la tensió de 
porta aplicada. Aleshores, tant per les mostres amb dielèctric high-K com per les de 
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únicament SiO2 s’observa, clarament, com el temps de vida del dispositiu es redueix 
contínuament a mesura que ID augmenta, contradient així el model LEM. A més, a la 
Figura 3.28.b s’ha representat la variació obtinguda en el temps de vida prenent com a 
criteri de fallada tant la reducció d’un 10% en IDsat,rev com l’increment de 30mV en VT, 
observant per ambdós casos un comportament similar.   
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Fig. 3.28 Temps de vida vs. ID/W en transistors nMOS de canal curt amb dielèctric basat en SiO2 (a) o 
high-K (b), sotmesos a estrès per CHC, mantenint VD constant i variant VG. S’obtenen resultats similars 
quan es pren com a criteri de fallada la reducció d’un 10% de IDsat,rev o l’increment de 30mV de VT (b). 

 
La Figura 3.29 mostra que en la representació del temps de vida respecte del rang 

de corrent de drenador que circula pel dispositiu (que a tots els efectes és com 
representar VG), es poden distingir tres regions, a les quals s’observa un comportament 
diferent de la dependència mostrada pel temps de vida, respecte la VG aplicada o del 
rang de ID que circula pel dispositiu: 

 
1. VG < VT (regió I, ID baixos): el canal de conducció del transistor encara no 

està format i per tant encara no es pot produir ionització per impacte, essent 
inexistent aleshores la degradació per portadors calents. Amb tot això, 
s’atribueix la degradació observada en aquesta regió a l’estrès aplicat a les 
regions de solapament entre porta i font/drenador. 

 

2. VT < VG < VD (regió II, ID mitjos): en aquesta regió s’observa una 
dependència del temps de vida respecte la tensió de drenador aplicada. Per 
exemple, per un determinat valor de ID s’obtenen diferents temps de vida en 
funció del valor de VD aplicat, mostrant així que el temps de vida, en 
aquesta regió, depèn principalment del camp elèctric lateral. 

 

3. VG > VD (regió III, ID alts): en aquest cas es perd la dependència del temps 
de vida respecte de la tensió de drenador, en observar-se que un mateix 
temps de vida pot ser obtingut per diferents valors de VD i amb similars 
valors de ID, apareixent així una relació lineal entre ID i el temps de vida del 
dispositiu, en aquesta regió de tensions de porta elevades.  

 

ple:  IDsat,rev @ 10%deg 
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El canvi de dependència de la degradació observat entre les regions II i III en els 
transistors de canal curt sotmesos a la configuració d’estrès per portadors calents 
s’atribueix a un major rol en la degradació total per portadors calents de la component-
PBTI (Fig. 3.20) en front de la component-CHC, donat que els elevats ID estan 
relacionats amb les elevades tensions de porta i per tant és la component-PBTI qui pren 
una major influència en el total de la degradació. 
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Fig. 3.29  Temps de vida vs. ID/W en transistors de 
canal curt després de ser sotmesos a la degradació per 
CHC. S’observen clarament 3 regions. Si bé a la 
regió II el temps de vida depèn de VD, a la regió III 
aquesta dependència recau en ID, mostrant un canvi 
en la degradació per CHC. 

 
Per poder analitzar millor la influència de les components de la degradació, tal i 

com s’ha fet en el cas dels transistors de canal llarg, també s’ha estudiat el grau 
d’uniformitat del dany produït per l’estrès per portadors calents. La Figura 3.30 presenta 
el temps de vida obtingut a partir de la variació soferta tant en IDsat com en IDsat,rev en 
transistors nMOS de canal curt i amb dielèctric basat en high-K sotmesos a la 
degradació per portadors calents. En aquest cas, s’observa que la distribució de la 
degradació és més uniforme en tot el rang de tensions de porta analitzats, al contrari del 
que succeïa en el cas dels transistors de canal llarg (Fig. 3.27). La diferència entre 
ambdós corrents (IDsat i IDsat,rev) per baixes tensions de porta (VG<VD) no és tan 
pronunciada com en el cas de transistors de canal llarg, el que indica que la degradació 
és més uniforme. Aquest resultat s’atribueix al diferent percentatge de l’àrea de la zona 
de pinçament, comparada amb la totalitat de la longitud de canal del transistor. En 
transistors de canal curt aquest porcentatge és major, provocant una major uniformitat 
de la degradació produïda al dispositiu. Ara bé, per la relació de tensions VG=VD, que 
coincideix amb la condició de màxima degradació per portadors calents en transistors de 
canal curt, el nivell de no-uniformitat pren el seu valor màxim. Però quan la tensió de 
porta passa a ser major que la tensió de drenador el grau d’uniformitat torna a tendir a 
incrementar-se, mostrant així que pel rang de tensions de porta superior a VD, la tensió 
de porta té una major influència en l’estrès per portadors calents. 
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Fig. 3.30  Estudi de la uniformitat de la degradació 
per CHC en transistors nMOS de canal curt amb 
dielèctric high-K, analitzant el temps de vida obtingut 
a partir de la variació de tant de IDsat com de IDsat,rev. 

 
Per altra banda, si realment la component-PBTI de l’estrès per portadors calents té 

una major influència per valors elevats de tensió de porta, és d’esperar que el corrent de 
porta (IG) també adquireixi valors més significatius per VG altes. És per això que també 
s’ha analitzat el corrent de porta en aplicar l’estrès per portadors calents variant VG per 
VD constants de 1.8, 2 i 2.2V. Així doncs, a la Figura 3.31 s’observa un augment de 
quasi tres ordres de magnitud de IG a mesura que la tensió de porta augmenta, posant de 
manifest la creixent rellevància de la component-PBTI en la degradació total per 
portadors calents per tensions de porta elevades. 
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Fig. 3.31  Augment de IG a mesura que s’incrementa la 
tensió de porta aplicada a l’estrès per portadors calents en 
transistors nMOS de canal curt i amb dielèctric high-K.  

 
Finalment, per completar l’estudi de la predominança de la component-PBTI en la 

degradació total per portadors calents en transistors nMOS de canal curt, s’ha analitzat 
la influència de la tensió de porta i la de drenador en el temps de vida dels transistors i 
en la generació d’ionització per impacte, que s’avaluarà en aquest cas a partir del 
quocient ISUB/ID per totes les tensions de porta i drenador. En aquest sentit, la Figura 
3.32 representa el temps de vida en funció de la ionització per impacte generada en 
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transistors nMOS de canal curt amb dielèctric high-K sotmesos a diferents tensions de 
porta i drenador. En concret, la tensió de porta s’ha variat de 0 a 2.8V i la de drenador 
s’ha fixat a valors de 1.8, 2 i 2.2V. A l’hora d’interpretar la figura cal tenir present que 
la mida dels símbols està relacionada amb el valor de VG aplicat, de forma que un major 
símbol també indica un major valor de tensió de porta. Es pot observar per una banda 
que el temps de vida del transistor ve controlat per la tensió de porta, ja que en 
augmentar VG el temps de vida disminueix per totes les VD estudiades. Altrament, 
s’obté una relació lineal de la ionització per impacte amb la tensió de drenador aplicada. 
Per exemple, si es fixa VG a 2.8V, corresponent als símbols més grans, el temps de vida 
pels valors de VD de 2V o 2.2V és quasi el mateix; en canvi la ionització per impacte 
augmenta en quasi dos ordres de magnitud. Per tant, la tensió de drenador té una gran 
influència en la generació de la ionització per impacte, però un menor efecte en el temps 
de vida del dispositiu, el qual està fortament determinat per la tensió de porta. 
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Fig. 3.32  Temps de vida en front de la ionització per 
impacte (ISUB/ID) en transistors nMOS de canal curt. 
S’observa com la ionització per impacte depèn de VD i 
el temps  de vida de VG.  

 
Del conjunt de resultats obtinguts en aquest apartat es conclou, principalment, que 

si la reducció de dimensions no ve acompanyada d’una similar disminució de la tensió 
d’alimentació això comportarà un replantejament del model utilitzat a l’hora de 
descriure la degradació per portadors calents establert fins a dia d’avui, ja que com s’ha 
observat, el LEM deixa de ser vàlid per tensions de porta elevades. 

 
Amb tot això, arribats a aquest punt s’ha estudiat la degradació per portadors 

calents quan s’aplica una determinada relació de tensions constants tant a la porta com 
al drenador. Però actualment, la major part dels dispositius que es fabriquen treballen 
en circuits lògics on s’opera amb senyals dinàmics (AC), fet que fa necessari observar 
com afecta l’aplicació d’aquests senyals en la degradació per portadors calents. A més, 
la influencia de la utilització dels materials high-K com a dielèctric de porta o els 
canvis observats anteriorment a la degradació per CHC en transistors nMOS de canal 
curt també requeriran ésser analitzades quan el transistor està sotmès a tensions 
variables d’estrès. 
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3.5. Influència de l’estrès dinàmic en la degradació per 
portadors calents 
La degradació per portadors calents en condicions d’estrès dinàmic ha estat 

àmpliament estudiada en transistors amb un dielèctric de porta basat en SiO2 [Bellens 
'90; Quader '94; Groeseneken '95; Bravaix '99], presentant diferències importants quan 
es compara amb la degradació produïda pels CHC en condicions d’estrès estàtic (DC) 
[Mistry '93]. Altrament, existeixen pocs treballs sobre la degradació CHC sota estrès 
AC en dispositius basats en dielèctrics de porta high-K. Un d’ells [Chenyue '09] 
l’analitza però en estructures diferents (FinFets) a les utilitzades en aquesta tesi.  

 
Així doncs, en aquesta secció s’ha estudiat la degradació per portadors calents en 

condicions dinàmiques en transistors nMOS basats en dielèctrics de porta high-K i, a 
mode de comparació, també s’han analitzat transistors nMOS basats en dielèctrics de 
porta de SiO2. S’ha analitzat la influència dels diferents paràmetres del senyal AC com 
poden ser la freqüència, cicle de treball (duty-cycle) o el temps de pujada/baixada en la 
degradació produïda al dispositiu. Finalment, s’ha estudiat també la degradació per 
portadors calents en transistors sotmesos a unes condicions d’estrès que simulen les 
d’un inversor CMOS. 

 
Però cal tenir present que quan s’estudia la degradació per portadors calents en 

condicions dinàmiques es requereix un procediment de mesura específic, que tot seguit 
serà presentat. 

3.5.1. Procediment experimental 
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que per tal d’analitzar la degradació per 

CHC sota senyals dinàmics s’ha de ser curós amb el set-up experimental utilitzat, donat 
que s’ha observat que si no es dissenya adequadament s’introdueix un estrès addicional 
a les mostres [Bellens '90], falsejant així l’anàlisi realitzat. Això és degut a que quan es 
treballa a altes freqüències, les inductàncies paràsites que introdueixen els cables dels 
equips, comporten un sobre pic en el senyal de porta introduint així un estrès addicional 
no desitjat; és per això que prendrà una gran rellevància la longitud del cablejat. A més, 
s’ha observat que l’amplitud d’aquest sobre pic depèn de la relació W/L del transistor, 
de manera que si aquesta relació s’iguala a 1 s’aconseguirà minimitzar significativament 
la degradació addicional produïda [Bellens '90]. 

 
Per tant, per tal de minimitzar les inductàncies paràsites s’ha reduït la longitud del 

cablejat del set-up, i per tal de minimitzar el pic del corrent s’ha modificat la relació 
W/L dels transistors, passant a utilitzar-se transistors nMOS amb una relació W/L de 
0.15µm/0.15µm pel cas de transistors de canal curt, i de 1µm/1µm pels de canal llarg. 
Els transistors nMOS utilitzats en aquest apartat estaran basats en dielèctrics amb 
materials high-K, i a mode de comparació s’han utilitzat també transistors basats amb 
dielèctric SiO2 (mostres A i F respectivament,de la Taula 3.1). 

 
A l’hora d’aplicar l’estrès per portadors calents en condicions dinàmiques s’han 

considerat dues configuracions diferents, tal i com es presenta a la Figura 3.33. Per una 
banda, per tal de tenir en compte la condició de màxima degradació per portadors 
calents en transistors de canal curt s’ha aplicat a la porta una ona unipolar de 2V i una 
tensió de drenador constant de 2V amb la resta de terminals connectats a terra; tal i com 
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es presenta a la configuració d’estrès ‘a’ (SCa, Fig. 3.33). Aquesta configuració s’ha 
utilitzat per tal d’analitzar la influència en la degradació per portadors calents dels 
diferents paràmetres de la forma d’ona AC. A mode de comparació també s’han 
realitzat estressos DC a la condició VG=VD=2V. Per altra banda, per simular les 
condicions d’operació d’un transistor nMOS en un inversor CMOS s’ha aplicat 
simultàniament una ona unipolar de 2V a la porta i una altra en el drenador, però 
invertida l’una de l’altra tal i com s’observa a la configuració d’estrès ‘b’ (SCb, Fig. 
3.33). En aquest cas el senyal utilitzat té una freqüència de 1MHz, un cicle de treball del 
50% i un temps de pujada i baixada (tr i tf, respectivament) de ~50ns. 

 
High-state

tr tf

VG

2V

Constant 
VD= 2V

Low-state

0V

(SCa)

   

0

2(SCb)

2
0

 
Fig. 3.33  Configuracions per l’estrès per portadors calents amb senyals AC: SCa aplicant un senyal 
quadrat d’amplitud de 2V a la porta i una tensió constant de 2V al drenador; SCb simulant un 
transistor nMOS en un inversor CMOS on s’aplica una VG i VD  polsades, de 0 a 2V, però invertides. 

 
Cal tenir present que en tot aquest capítol, a l’hora d’estudiar la degradació per 

portadors calents en transistor nMOS de canal curt s’ha analitzat sempre la variació del 
corrent de drenador en saturació en mode invers (IDsat,rev) en funció del temps d’estrès 
aplicat, donat que és el paràmetre del transistor que més es veu afectat per l’estrès de 
portadors calents. A més, a totes les gràfiques els valors que es mostren són resultat de 
la mitja de 3-4 mesures diferents, per evitar així la seva possible aleatorietat.  

3.5.2. Influència dels paràmetres d’ona en la degradació per 
portadors calents  

En aquesta secció s’ha analitzat la influència en la degradació per portadors 
calents de diversos paràmetres d’una ona dinàmica com són: la freqüència, el cicle de 
treball o els temps de pujada i baixada. Les mostres utilitzades han estat transistors 
nMOS de canal curt i amb dielèctric de porta basat tant en material high-K com en SiO2, 
per poder comparar així els resultats obtinguts en dispositius amb diferent dielèctric.  
 

• Influència de la freqüència 
 

Per analitzar l’impacte d’aquest paràmetre, s’han sotmès els transistors a la 
configuració d’estrès SCa amb un cicle de treball del 50% i un tr,f de ~50ns, essent la 
freqüència de l’estrès dinàmic aplicada a la porta de 10KHz, 100KHz i 1MHz. Per 
comparar amb l’estrès estàtic, també s’ha aplicat un estrès per portadors calents en DC, 
aplicant la condició de màxima degradació per portadors calents en transistors de canal 
curt (VG=VD). La Figura 3.34 mostra l’evolució de la degradació per portadors calents i 
s’observa que aquesta és independent de la freqüència, ja que s’obté una degradació 
similar per les diferents freqüències aplicades, tant pels transistors basats en high-K com 
en SiO2. Quan es compara amb la degradació per portadors calents produïda pels 
senyals DC s’obté un dany menor pel cas de l’estrès dinàmic. Aquest resultat s’explica 
tenint en compte que en els transistors nMOS de canal curt la condició de màxima 
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degradació per CHC es produeix a VG=VD, i en la configuració d’estrès aplicada (SCa), 
aquesta relació només es produeix quan el senyal de la porta està en “estat alt” (High-
state, 2V), ja que VD és sempre de 2V. Per tant, el temps d’estrès efectiu en les 
condicions dinàmiques és la meitat del temps total de l’estudi, ja que el cicle de treball 
en aquest cas és del 50%. Per tal de corroborar aquest aspecte, a la Figura 3.35 es 
mostra la degradació tant per l’estudi DC com pel AC tenint en compte el temps efectiu 
d’estrès (obtingut a partir de la multiplicació del temps d’estrès pel duty-cycle del 
senyal AC). Del resultat s’observa que la degradació per un i altre tipus d’ona és similar, 
fet que demostra un comportament quasi-static [Bravaix '99] de la degradació en 
senyals AC, ja que la degradació del dispositiu sota les condicions dinàmiques es podria 
extreure correctament a partir d’un estudi en condicions estàtiques. 
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Fig. 3.34  Degradació per CHC en funció del temps 
d’estrès quan s’apliquen senyals AC, de diferents 
freqüències, a la porta de transistors nMOS de canal 
curt i amb el dielèctric format per SiO2 o high-K.  
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Fig. 3.35  Degradació per CHC produïda en transistors 
nMOS de canal curt tenint en compte el temps efectiu 
d’estrès. No s’observa una diferència apreciable entre 
els resultats obtinguts amb estrès en DC i AC.  

 
Tanmateix, a mode de comparació s’han aplicat les mateixes condicions d’estrès 

que les aplicades per transistors de canal curt, però en transistors nMOS de canal llarg 
(L=1µm) per tal d’observar l’efecte de la freqüència a la degradació per portadors 
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calents en transistors amb una longitud de canal gran (Fig. 3.36). En aquest cas, sí que 
s’aprecia una dependència freqüencial en la degradació per portadors calents en 
transistors nMOS de canal llarg, degut a que, en aquests transistors, la condició de 
màxima degradació per portadors calents es produeix quan VG≈VD/2 i aquesta té lloc a 
la transició entre l’estat alt i el baix del senyal AC aplicat [Groeseneken '01; Choi '05] a 
diferència del que succeeix pel transistor de canal curt. Per tant, en transistors de canal 
llarg la degradació per portadors calents augmenta amb la freqüència de l’estrès AC.  
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Fig. 3.36  Degradació de IDsat,rev per portadors 
calents en transistors de canal llarg, en funció de 
l’estrès AC a diferents freqüències.  

 
• Influència del cicle de treball 

 
A més, també s’ha estudiat la dependència de la degradació per portadors calents 

respecte el cicle de treball de l‘ona AC d’estrès aplicada. A la Figura 3.37 s’observa que 
la degradació depèn del valor del cicle de treball per ambdós materials dielèctrics (high-
K i SiO2). A major cicle de treball la degradació augmenta i a la inversa, ja que el dany 
depèn del temps efectiu de l’estrès, i donat que la condició de màxima degradació per 
CHC (VG=VD) es produeix durant l’estat alt de la forma d’ona, això relacionarà un 
major cicle de treball amb més temps d’estrès i per tant amb una major degradació CHC. 
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Fig. 3.37  Degradació per CHC en transistors nMOS 
de canal curt en funció del temps d’estrès, quan 
s’aplica senyals AC amb diferents cicles de treball.  
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• Influència del temps de pujada i baixada 
 

Per finalitzar l’estudi de la influència dels paràmetres de l'ona d’estrès AC en la 
degradació per portadors calents, s’ha analitzat la influència dels temps de pujada i 
baixada (tr i tf) o temps de transició entre l’estat alt i baix del senyal AC. En aquest 
sentit, no s’observa cap diferencia significativa en la degradació per portadors calents 
produïda quan es varia tr i tf en un rang valors de ~10-100ns (Fig. 3.38). Aquest resultat 
es dóna tant per les mostres amb un dielèctric basat en high-K com SiO2.  
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Fig. 3.38  Influència del temps de pujada i baixada de l’ona 
d’estrès AC en la degradació per portadors calents en 
transistors nMOS de canal curt amb dielèctric de porta 
basat tant en high-K com en SiO2.  

 
Per altra banda, cal fer notar que en tots els paràmetres d’un senyal AC analitzats 

sempre s’ha obtingut una major degradació pels dispositius amb un dielèctric de porta 
basat en SiO2 en front dels que utilitzen un dielèctric high-K degut a la diferència del 
gruix físic entre ambdues mostres, fet que reduirà el corrent de fuites que circuli pel 
dielèctric de porta del transistor. 

3.5.3. Degradació sota condicions d’estrès en un inversor CMOS 
En aquest apartat, s’ha estudiat la degradació per portadors calents en un transistor 

nMOS considerant les condicions a que es veu sotmès quan està integrat en un circuit 
inversor CMOS. Amb aquest objectiu, s’ha utilitzat la configuració d’estrès ‘b’ (SCb, 
Fig. 3.33.b) i s’ha aplicat als transistors nMOS de canal curt i de dielèctric high-K un 
tren de polsos al terminal de porta i un altre al drenador d’igual magnitud, però invertits. 
L’evolució de la degradació s’ha analitzat mitjançant la variació de IDsat,rev en funció del 
temps d’estrès. Els resultats obtinguts es presenten a la Figura 3.39 on també es 
representa a mode de comparació la degradació per portadors calents soferta pel 
transistor quan és sotmès a la configuració d’estrès SCa amb una freqüència de 1MHz, 
un cicle de treball del 50% i uns temps de pujada i baixada de 50ns. Dels resultats 
s’observa que pel cas de la configuració SCb es produeix una menor degradació, fet que 
s’atribueix al diferent punt on es produeix la condició de màxim dany per portadors 
calents (VG=VD). Si bé a la configuració SCa aquesta es produeix en tot l’estat alt del 
senyal AC; en canvi, per la configuració SCb la condició de màxima degradació només 
es produirà a les transicions del senyal altern i quan ambdós valors de tensió (VG i VD) 
siguin iguals, resultant així un menor temps total d’estrès. És per això que en avaluar la 
degradació per portadors calents en transistors sotmesos a condicions de funcionament 
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dinàmiques caldrà tenir sempre present la configuració de tensions utilitzada, ja que 
aquesta influirà significativament en el resultat final obtingut. 
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Fig. 3.39  Degradació per portadors calents en transistors nMOS de 
canal curt quan s’utilitzen les dues configuracions d’estrès, SCa i SCb.  

 
Amb aquest capítol finalitza l’anàlisi de la degradació per portadors calents en 

transistors MOSFET basats en un dielèctric high-K i substrat de Silici. Però cal 
recordar, com s’ha comentat al capítol introductori, que la utilització de materials high-
K com a dielèctrics de porta ha suposat un empitjorament significatiu de la mobilitat 
dels portadors en el canal de conducció [Robertson '06]. Una de les possibles solucions 
a aquest problema és la utilització de dispositius amb un substrat de Germani, enlloc 
dels habituals de Silici, millorant així la mobilitat dels dispositius. És per això que en el 
proper apartat s’analitzarà la degradació per portadors calents en transistors nMOS de 
canal curt basats en un substrat de Germani. 

3.6. Degradació per portadors calents en transistors de substrat 
de Germani 
Un dels problemes més importants que presenta la introducció de dielèctrics d’alta 

constant dielèctrica és la baixa mobilitat que mostren els portadors en el canal d’un 
transistor amb substrat de Silici. Per resoldre aquest problema s’han presentat diverses 
alternatives, entre les quals, la utilització de transistors amb substrat de Germani (Ge) és 
la que té una millor acceptació, degut a la major mobilitat dels portadors en el Germani. 
Anteriorment, aquesta possibilitat havia estat considerada, però va ser rebutjada, degut a 
que l’òxid de porta presentava aleshores una gran inestabilitat [Krishnamohan '06], 
causada per l’elevat corrent de fuites que s’hi produïa. Però recentment s’ha observat 
que en dispositius basats amb dielèctric high-K i substrat de Ge el principal 
inconvenient és la baixa qualitat interficial que està associada a l’enllaç Ge-O i a les 
vacants d’oxigen [Shang '06]. És per això que la passivació de la interfície high-K/Ge 
[Kaczer '07b] és un aspecte clau en aquests tipus d’estructures dielèctriques.  

 
Habitualment, s’ha observat un comportament molt pobre, en termes de fiabilitat, 

en els transistors nMOS amb substrat de Ge en comparació amb els transistors pMOS, 
degut, principalment, a la ràpida difusió dels dopants de tipus n en el Germani [Shang 
'06]. Altrament, estudis recents [Shang '06; Jeong-Hyong '08] han mostrat una 
considerable millora de la mobilitat en transistors pMOS amb un substrat de Germani 
quan aquest és dipositat sobre un de Silici [Shang '06]. Per altra banda, la pobra qualitat 
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interficial que s’observava s’ha resolt desenvolupant una nova tècnica de passivació 
[Onsia '05], on es dipositen epitaxialment unes monocapes (monolayers, MLs) de Silici 
passivat, immediatament abans de la formació del stack de porta, en un substrat de 
Germani net. A més, recentment s’ha demostrat que el gruix d’aquestes capes de Silici 
passivat milloren el corrent de conducció i la mobilitat [Kaczer '07b] en observar-se una 
major qualitat del stack high-K. Concretament s’ha observat que s’obtenen valors 
òptims de fiabilitat quan s’usa un gruix aproximat a 6 monocapes de Silici [Martens '08].  

 
En aquesta tesi s’ha estudiat l’efecte de la degradació per portadors calents en el 

funcionament de transistors amb substrat de Ge. Les mostres utilitzades han estat 
transistors pMOS amb un substrat de Germani d’uns 1.6-2µm de profunditat i dipositat 
sobre un substrat de Silici. S’han utilitzat mostres amb diferents nombres de monocapes 
de Silici passivat (4, 6 i 8 MLs) fet que permetrà l’estudi de la seva influència. La 
configuració dielèctrica ha estat SiO2/HfO2 amb un elèctrode de porta de TiN/TaN, tal i 
com es presenta a la Figura 3.40. Pel que fa a la relació de dimensions del transistor s’ha 
utilitzat una amplada de canal de 10µm i una longitud de canal de 0.15µm. Les mostres 
han estat sotmeses a un estrès per portadors calents aplicant tensions constants tant a la 
porta com al drenador d’igual valor. Aquest estrès s’ha interromput en intervals de 
temps seguint potencies de 2. Com a criteri de fallada s’ha escollit la variació de 30mV 
de la tensió llindar del transistor al cap de 10 anys de degradació per portadors calents.  

 

Monocapes de 
Silici passivat

 
Fig. 3.40  Esquema de la configuració del transistor pMOS amb substrat de Ge. 

 
A la Figura 3.41 es presenta la variació de la tensió llindar (ΔVT) en funció del 

temps d’estrès per portadors calents (VG=VD= -1.6V) en dispositius on l’única 
diferència és la quantitat de monocapes de Silici passivat. Els resultats mostren que a 
mesura que el gruix de Silici passivat augmenta, és a dir, s’utilitza un major número de 
monocapes de Silici passivat a la mostra, la variació de la tensió llindar és menor. 
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Fig. 3.41  Variació de VT en funció del temps d’estrès per transistors 
amb substrat de Ge, però amb diferents gruixos de ML de Silici passivat. 



 
DEGRADACIÓ PER PORTADORS CALENTS EN TRANSISTORS DE SUBSTRAT DE GERMANI 

 

105 

 
Per altra banda, a la Figura 3.42 s’ha representat el temps de vida del dispositiu en 

sotmetre’l a un estrès per portadors calents, aplicant la condició VG=VD en un rang de 
tensions entre -1.8 i -1.2V. Aleshores, quan es comparen les mostres amb 4 o 8 
monocapes de Silici passivat, s’observa que a mesura que el nombre de monocapes de 
Silici passivat la degradació soferta pel dispositiu es redueix. Així doncs, pel cas dels 
transistors amb 8 monocapes de Silici passivat s’obté una tensió d’operació després de 
l’extrapolació, a 10 anys, de degradació per portadors calents superior a 1V en front dels 
~0.8V obtinguts pel cas de la utilització de 4 monocapes, demostrant així que amb un 
augment del gruix de la capa de passivació de Si la tensió d’operació que suporta el 
dispositiu durant 10 anys és major. 
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Fig. 3.42  Temps de vida per transistors pMOS amb 
substrat de Ge i amb diferent nombre de capes de 
passivació. 

 
En resum, aquests resultats corroboren els obtinguts en estudis previs [Martens '08] 

on es mostrava que amb l’augment del gruix de la capa de passivació es millorava el 
comportament del dispositiu en termes de fiabilitat, en obtenir-se una menor densitat 
d’estats interficials. Aleshores, en aquesta tesi s’ha verificat aquest aspecte 
concretament per quan els transistors pMOS són sotmesos a l’estrès per portadors 
calents. 

 
Per acabar, cal fer esment que els resultats obtinguts sobre la degradació per 

portadors calents en transistors de substrat de Germani s’engloben en un treball més 
ampli, realitzat en col·laboració amb la universitat de Calàbria (Itàlia) i IMEC, on 
l’objectiu ha estat comparar el comportament dels transistors amb substrat de Germani 
amb els de Silici [Maji '09] i s’ha demostrat que els transistors pMOS amb Germani 
encara estan per sota dels de Silici en termes de fiabilitat, però s’ha observat que el seu 
funcionament ha millorat ostensiblement respecte anteriors tecnologies.  

 
Amb aquest estudi es dóna per acabat l’estudi corresponent a la degradació per 

portadors calents en transistors MOSFET realitzat en aquesta tesi. S’ha volgut presentar 
una àmplia visió de com la degradació per portadors calents afecta la fiabilitat dels 
transistors MOSFET basats en dielèctrics high-K, tant per dispositius nMOS o pMOS, 
com per estudis a temperatura ambient o elevades, considerant si els dispositius són 
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estressats a tensions constants o dinàmiques, o finalment si es modifica el material del 
canal de conducció. Amb tot això ha quedat demostrat que la degradació per portadors 
calents és un mecanisme de degradació a tenir en compte en el futur a l’hora d’estudiar 
la fiabilitat dels transistors MOSFET, i més si es continuen reduint les dimensions 
dispositius sense venir acompanyades d’una similar reducció de les tensions 
d’alimentació que s’apliquen al dispositiu. 
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Conclusions 
 
Actualment, la utilització dels materials high-K com a dielèctric de porta de 

dispositius MOS permet reduir el corrent de fuites que apareix a l’òxid de Silici quan es 
redueix el seu gruix fins al rang nanomètric. Tot i així, la seva introducció no ha estat 
exempta d’inconvenients, de manera que l’estudi dels materials high-K constitueix un 
dels aspectes més rellevants de la comunitat científica i de la indústria micro-electrònica 
actuals. És per això que aquesta tesi està dedicada a l’estudi de la fiabilitat de 
dispositius MOS (capacitats i transistors) basats en dielèctrics high-K, podent-se 
distingir dues parts diferenciables:  

 
Per una part, la utilització de materials high-K ha provocat una modificació de 

l’estructura del dielèctric de porta, passant a requerir-se una estructura bicapa (stack) 
amb una capa high-K i una altra de SiO2. Aquesta darrera fa la funció de capa interficial 
entre el substrat i el material high-K. A la primera part d’aquesta tesi s’ha analitzat la 
influència de la configuració del stack dielèctric SiO2/HfO2 de capacitats MOS en la 
degradació prèvia a la ruptura dielèctrica. 

 
Per altra part, a l’hora de millorar contínuament els dispositius MOS, la indústria 

micro-electrònica ha anat reduint les seves dimensions fins arribar, avui dia, al rang 
nanomètric. Però aquesta reducció de dimensions no ha vingut acompanyada d’una 
igual disminució de la tensió d’alimentació. Això ha comportat un augment dels camps 
elèctrics presents al dispositiu i conseqüentment un empitjorament de la fiabilitat dels 
transistors MOS basats en dielèctrics high-K quan són sotmesos, per exemple, a la 
degradació per portadors calents. És per això que la segona part de la tesi està dedicada 
a l’anàlisi d’aquest mecanisme de fallada en transistors MOSFET de canal curt i amb 
dielèctric high-K. 

 



 
CONCLUSIONS 

108 

 

Resultats en capacitats MOS 
 

Mitjançant la utilització de capacitats MOS amb stack dielèctric SiO2/HfO2 s’ha 
analitzat l’efecte de la capa interficial d’òxid de Silici en la degradació prèvia a la 
ruptura del dielèctric quan és sotmès a diferents tensions d’estrès tant estàtic (positiu i 
negatiu) com dinàmic (unipolar positiu i bipolar) aplicades a la porta. Aquests estudis 
han permès analitzar l’efecte del gruix de la capa interficial de SiO2 en la degradació 
dielèctrica de tot el stack. Les conclusions que s’han obtingut dels estudis realitzats són: 

 
• La degradació dels stacks SiO2/HfO2 depèn del tipus d’estrès aplicat a 

la porta al que han estat sotmesos. S’ha observat que en tots els casos 
estudiats l’estrès més degradant és el constant positiu, en presentar un 
major valor de densitat de corrent a través del dielèctric. A continuació 
s’han situat els estressos dinàmics (bipolar i unipolar) que produeixen 
un grau de degradació menor i molt similar entre ells. Finalment, el 
menys degradant ha estat l’estrès constant negatiu. L’explicació 
d’aquest comportament ve donada per l’asimetria de l’estructura de 
bandes del stack dielèctric que fa que el corrent sigui diferent en el 
dielèctric en funció de la polaritat de la tensió aplicada. A més, s’ha 
observat que l’ordre dels estressos del més degradant al menys es 
manté pels dos gruixos de capa interficial de SiO2 estudiades (1nm i 
1.8nm).  

 
• La similar evolució de la degradació pels casos d’estrès unipolar 

positiu i bipolar sembla indicar que la degradació induïda durant el 
cicle negatiu, en el cas d’estrès bipolar, és comparable a l’efecte de 
l’estat en ‘off’, que té lloc durant l’estrès unipolar. S’explica així que 
la degradació produïda per ambdós casos d’estrès dinàmic sigui 
equiparable. 

 
• Un altre aspecte rellevant que s’ha analitzat és la influència del gruix 

de la capa interficial de SiO2 en la degradació induïda al stack 
SiO2/HfO2. Per cada un dels estressos aplicats (constant positiu i 
negatiu, unipolar positiu i bipolar) la degradació que mostra el 
dispositiu augmenta a mesura que el gruix de capa interficial de SiO2 
disminueix. 

  
• Per altra banda, també s’ha estudiat l'evolució de la degradació del 

stack SiO2/HfO2 i s’ha observat que es pot ajustar mitjançant la 
superposició de dos termes exponencials. Per les diferents mostres 
analitzades amb diferent gruix de capa interficial de SiO2, les constants 
de temps de la primera exponencial són molt similars. Aleshores, 
donat que totes les mostres tenen el mateix gruix de HfO2, això sembla 
indicar que la capa d’òxid d'Hafni és qui controla la primera etapa de 
l'evolució de la degradació, amb una menor influència de la capa 
interficial d’òxid de Silici. Ara bé, les diferències observades en les 
constants de temps de la segona exponencial indiquen que en aquest 
cas la degradació depèn del gruix de la capa interficial de SiO2. Aquest 
resultat demostra una major influència de la capa interficial de SiO2 en 
etapes més avançades del procés de degradació del dielèctric.   
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També s’ha analitzat la degradació generada en capacitats MOS, amb stack 

dielèctric de SiO2/HfO2, mitjançant la utilització de les característiques C-V. A més, 
s’ha modelitzat la capacitat MOS mitjançant el circuit equivalent de tres elements i s’ha 
analitzat com varien els valors dels seus elements discrets en funció de la degradació 
aplicada al dielèctric. Les conclusions a que s’han arribat són les següents: 

 
• A mesura que la degradació del stack SiO2/HfO2 augmenta, la 

característica C-V s’altera significativament. Aquesta variació es 
caracteritza per un desplaçament de la zona de depleció cap a valors de 
tensions més positius i una forta reducció del valor de la capacitat, 
falsejant així els valors dels paràmetres de la capacitat MOS que poden 
obtenir-se de la corba C-V. 

 
• S’ha observat com es modifica la característica C-V en les mostres on el 

dielèctric s’ha degradat mitjançant l'aplicació de diferents tipus d’estrès 
tant estàtic com dinàmic durant un temps determinat. Els resultats han 
corroborat que l’estrès constant positiu és el més degradant, seguit dels 
estressos dinàmics (unipolar i bipolar) i finalment l’estrès constant 
negatiu com el que produeix un menor canvi en la C-V.  

 
• S’ha analitzat com influeix la degradació del dielèctric en els valors dels 

components discrets del circuit equivalent de tres elements de la 
capacitat MOS que serveix per modelitzar-la. S’ha observat que a més 
degradació soferta, la resistència que simula la capa d’òxid es veu 
reduïda considerablement, constatant així que el dielèctric perd les 
seves propietats aïllants. Pel que fa a la resistència del substrat no es 
veu una alteració significativa del seu valor, fet que indica que quasi 
tota la degradació la pateix el dielèctric.  

 
Resultats en transistors MOSFET 
 

La segona part d’aquesta tesi s’ha dedicat a l’estudi de la fiabilitat en transistors 
MOSFET basats en dielèctrics high-K i que s’han sotmès a la degradació per portadors 
calents. S’ha estudiat la influència de la longitud de canal del transistor en la degradació 
per portadors calents, així com la dependència d’aquest mecanisme de fallada a 
elevades temperatures. També s’han analitzat els efectes de la degradació en condicions 
més similars a les d’operació reals dels circuits actuals com és a elevades corrents de 
drenador, o aplicant al dispositiu tensions variables en el temps. Finalment, la utilització 
de transistors amb substrat de Germani i la seva fiabilitat quan se’ls sotmet a la 
degradació per portadors calents també han estat motiu d’estudi en aquest treball. Cal 
destacar que, a mode de comparació, en aquest apartat també s’ha treballat amb 
transistors basats en el SiO2 com a dielèctric de porta. Amb tot això, d’aquests estudis 
s’han obtingut finalment les següents conclusions: 

 
• S’ha corroborat la variació de la condició de màxima degradació per 

portadors calents observada en transistors nMOS de canal curt 
(L<0.15µm) respecte al que s’ha observat en transistors de canal llarg, 
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passant de VG≈VD/2 pels de canal llarg a VG=VD pels de canal curt. En 
aquesta tesi, s’ha observat aquesta variació tant per transistors nMOS 
basats en dielèctric high-K com en SiO2, demostrant així que aquesta 
variació és independent del material dielèctric utilitzat.  

 
• A més, mitjançant l’ús de simuladors elèctrics s’ha observat que la 

variació de la màxima condició de degradació de VG=VD/2 a VG=VD és 
un efecte de canal curt, que s’ha atribuït a un major control de la 
conducció pel canal per part de la tensió de drenador en front de la 
tensió de porta, en la degradació per portadors calents quan es redueix 
la longitud del canal del transistor per sota dels pocs centenars de 
nanòmetres. 

 
• L’estudi del temps de vida realitzat en transistors nMOS i pMOS 

sotmesos a la degradació per portadors calents ha mostrat que, tant els 
basats en un dielèctric high-K com en SiO2, superen el criteri de fallada 
fixat, ja que admeten unes tensions d’operació, durant 10 anys, 
superiors o iguals a les tensions d’operació habituals. Altrament, pel cas 
dels transistors pMOS de canal curt sotmesos a la degradació per 
portadors calents s’ha obtingut una menor degradació en front de la 
soferta pels nMOS, degut a la necessitat d’una major energia per tal de 
generar els portadors calents en el cas dels pMOS. Aquest resultat s’ha 
verificat a partir de la realització de simulacions on s’ha observat una 
major generació d'ionització per impacte en els transistors nMOS que 
no pas en els pMOS. 

 
• A més, s’ha estudiat la influència de la temperatura en la degradació per 

portadors calents en transistors nMOS i pMOS de canal curt. En els 
primers s’ha observat que per transistors de canal llarg, sotmesos a la 
condició de màxima degradació per portadors calents VG=VD/2, a una 
major temperatura s’obté un menor dany. En el cas de transistors de 
canal curt sotmesos a VG=VD s’ha observat que a més temperatura el 
dany augmenta. Aquest fet indica que la variació de la condició de 
màxima degradació en els transistors nMOS de canal curt ha comportat 
un canvi en la dependència amb la temperatura de la degradació per 
portadors calents soferta pel dispositiu. Pel que fa als transistors pMOS 
quan són sotmesos a l’estrès per portadors calents a elevades 
temperatures, també s’ha observat que en tot el rang de temperatures 
analitzat la degradació per portadors calents augmenta contínuament 
amb la temperatura. 

 
• En aquesta tesi s’ha proposat una nova explicació respecte la influència 

de la configuració de tensions aplicada en el transistor a l’aplicar 
l’estrès per portadors calents. La degradació total produïda en sotmetre 
un transistor MOSFET a aquest estrès s’ha dividit en dues components 
de degradació independents i simultànies. La primera es produeix a la 
regió del pinçament del canal i és deguda a la generació de portadors 
calents. La segona es localitza al llarg del canal d’inversió i és del tipus 
BTI, degut a l’aplicació d’una tensió de porta i a tenir els terminals de 
font i substrat connectats a terra. Aquesta divisió no era tant rellevant 
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pels transistors de canal llarg, donat que en aquest cas, la condició de 
màxima degradació per CHC es produeix quan VG és propera a la 
meitat de VD. En el cas dels transistors de canal curt, com aquesta 
condició de màxima degradació es produeix quan VG=VD, aquest efecte 
és mostra més significatiu. És aleshores la component-BTI (PBTI o 
NBTI en funció de la polaritat de la tensió aplicada), qui introdueix un 
estrès addicional. Això dóna lloc a que, en el cas d’un augment de la 
temperatura, la degradació corresponent a la component-BTI 
s’incrementi en major mesura que no pas la produïda per portadors 
calents, de manera que la component-BTI pren un rol dominant en la 
degradació total per portadors calents en els transistors MOS de canal 
curt. 

 
• S’ha observat que en les actuals condicions de treball (elevades VG i 

elevats ID) el LEM no és un model adequat per descriure la degradació 
per portadors calents produïda en el dispositiu. La divisió de la 
degradació total per portadors calents en transistors nMOS en dues 
components, presentada en aquesta tesi, permet explicar també aquesta 
no adequació del LEM quan es treballa en un rang d’elevades tensions 
de porta o elevats corrents de drenador. Concretament, s’ha determinat 
que per tensions de porta baixes el LEM encara és vàlid, però a mesura 
que la tensió de porta augmenta, la component-BTI de la degradació per 
portadors calents pren una major rellevància fins acabar dominant tota 
la degradació produïda al dispositiu. Aquest resultat s’ha observat tant 
en transistors nMOS de canal curt com de canal llarg.  

 
• Altrament, s’ha obtingut que en transistors nMOS de canal curt, quan es 

treballa en un rang intermedi de tensions de porta, els temps de vida 
depèn de la tensió de drenador; en canvi, quan es treballa amb tensions 
de porta elevades, aleshores és el corrent de drenador qui determina el 
temps de vida del dispositiu. S’ha demostrat que per elevades tensions 
de porta el temps de vida dels transistors depèn fonamentalment de la 
tensió de porta aplicada i pel que fa a la ionització per impacte, aquesta 
depèn de la tensió de drenador. 

 
Per altra banda, també s’ha estudiat com influeix en la degradació per portadors 

calents de transistors nMOS l’aplicació d’un senyal altern a la porta i una tensió 
constant al drenador, d’igual valor que l’estat alt del senyal AC de porta. S’han analitzat 
la influència de diferents paràmetres del senyal AC com la freqüència, el cicle de treball 
i el temps de pujada i baixada.  
 

• Es pot concloure que pel rang de tensions d’estrès aplicat, la degradació 
per portadors calents en un transistor de canal curt és independent de la 
freqüència aplicada i depèn bàsicament del temps efectiu d’estrès, 
corroborant així un comportament quasi-estàtic de la degradació. 
Aquest resultat s’explica degut a que la condició de màxima degradació 
per portadors calents en transistors MOS de canal curt (VG=VD) es 
produeix només quan el senyal dinàmic de la porta està en el seu estat 
alt. Per altra banda, també s’ha analitzat la influència del cicle de treball 
en la degradació, observant-se que un major cicle de treball produeix un 
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increment en la degradació, degut a que aleshores el transistor pateix 
durant més temps la condició de màxima degradació. Finalment, s’ha 
obtingut que el temps de pujada i baixada del senyal té una influència 
menyspreable en la degradació que pateix el dispositiu. 

 
• S’ha simulat les condicions d’operació d’un transistor nMOS en un 

inversor CMOS, aplicant al terminal de porta i al de drenador un senyal 
dinàmic igual però invertit, i s’ha observat que, en aquest cas, la 
degradació produïda per portadors calents és menor en comparació a la 
generada quan s’aplica únicament un senyal altern a la porta i un de 
continu al drenador. Això és degut a que en el cas de simular les 
condicions del transistor en l’inversor, la condició de màxima 
degradació només es produeix a les transicions del senyal i això fa que 
el temps efectiu d’estrès sigui molt menor i conseqüentment la 
degradació és menor. 

 
• Finalment, també s’ha estudiat la degradació per portadors calents en 

transistors MOS amb substrat de Germani i dielèctric high-K. S’ha 
corroborat la influència en la fiabilitat del transistor pMOS del gruix de 
la capa de Silici passivat que es creix en el dielèctric de porta quan el 
dispositiu és sotmès a la degradació per portadors calents, donat que 
s’ha observat que un major gruix d’aquesta capa de Silici passivat 
produeix una significativa reducció de la degradació per portadors 
calents. 

 
Un cop exposades les conclusions a que s’han arribat després dels estudis 

realitzats en aquesta tesi, com a línies futures d’investigació en la degradació per 
portadors calents estarien la utilització de dispositius amb una estructura diferent com 
poden ser els dispositius amb un canal de Silici comprimit i amb els terminals de font i 
drenador formats per SiGe enlloc de l’habitual Silici (strained SiGe-transistors), donat 
que aquest tipus de dispositiu proporciona una millor mobilitat dels portadors en el 
canal. Per altra banda, un altre estudi que seria interessant a realitzar és determinar on es 
localitzen els defectes generats per la degradació per portadors calents en transistors 
nMOS de canal curt i amb un stack dielèctric format per una capa interficial de SiO2 i 
una capa de material high-K. Amb aquest motiu, s’utilitzarien les noves tècniques de 
caracterització per Charge-Pumping, presentades breument a la introducció, i que 
permeten aprofundir més en el stack a l’hora de determinar on s’ha generat el defecte 
degut a la degradació per portadors calents, si a la capa interficial o a la capa high-K.  
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Conclusions 
Currently, the use of high-K materials as gate dielectric in the MOS devices 

reduces the leakage current, which appears into the silicon oxide when the dielectric 
thickness is reduced to the nanometer range. However, its introduction has not been 
easy. Therefore, the study of the high-K materials as gate dielectrics is one of the most 
relevant aspects for the scientific community and microelectronics industry today. This 
thesis is dedicated to study the reliability of MOS devices (capacitances and transistors) 
based on high-K dielectrics. Two parts can be distinguished:  

 
On the one hand, the high-K materials introduction has provoked a change into the 

gate dielectric and a stack structure is required. Two layers form the stack: one of high-
K material and another one of SiO2. The latter one is used as interfacial layer between 
the substrate and the high-K dielectric layer. Then, the first part of this thesis focuses 
into the influence of the SiO2/HfO2 dielectric stack configuration in MOS capacitance 
subjected to the degradation before the dielectric breakdown.  

 
On the other hand, to continue the MOSFET devices improvement, the 

microelectronics industry has reduced the device size until the nanometer range. 
Nevertheless, this size reduction has not been followed by an equal supply voltage 
decrease. This has led to an increase of the electric fields present into the device and 
consequently a reduction of the reliability of MOS transistors based on high-K 
dielectrics is observed when are subjected, for example, to the hot-carrier degradation. 
Then, the second part of this thesis is dedicated to the analysis of this failure mechanism 
in short channel MOS transistors with high-K dielectric. 
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Results in MOS capacitances  
 
In this first section, the effect of the interfacial silicon oxide layer into the 

degradation before to the dielectric breakdown has been analyzed using MOS 
capacitances with a SiO2/HfO2 as dielectric stack. The device is subjected to different 
stress conditions such as static (positive and negative) or dynamic (positive unipolar 
and bipolar) applied to the gate. The effect of the SiO2 interfacial layer thickness into 
the dielectric stack degradation has also been analyzed. Then, the conclusions obtained 
from these studies are:  

 
• The SiO2/HfO2 stacks degradation depends on the stress type applied 

to the gate. It has been observed that the constant positive stress is the 
more degrading condition due to the higher current density value 
obtained through the dielectric. Afterwards, the dynamic stresses 
(unipolar and bipolar) produce a lower degradation but very similar 
between them. Finally, the minor degradation is provoked with the 
constant negative stress. The asymmetry of the band structure of the 
dielectric stack could explain this behavior, because the current in the 
dielectric is different depending on the applied voltage polarity. The 
order between the stresses, from the most degrading to the least 
degrading, for the two thicknesses of SiO2 interfacial layer studied 
(1nm and 1.8nm) is the same.  

 
• The similar degradation evolution for positive unipolar and bipolar 

stresses seems to indicate that the degradation induced during the 
negative cycle of the bipolar stress is comparable to the off state 
effect of the unipolar stress. This explains that the degradation caused 
by both dynamic stresses is comparable.  

 
• The influence of the SiO2 interfacial layer thickness into the 

degradation induced to the SiO2/HfO2 stack is another important 
analyzed aspect. For each applied stress (positive and negative 
constant, positive unipolar and bipolar), the device degradation 
increases as the SiO2 interfacial layer thickness decreases.  

 
• On the other hand, the evolution of the SiO2/HfO2 stack degradation 

has also been studied and the damage can be fitted through the 
superposition of two exponential terms. For the different analyzed 
samples with different SiO2 interfacial layer thickness, the time 
constants of the first exponential term are very similar. Then, since 
all the samples have the same HfO2 thickness, this indicates that the 
Hafnium oxide layer is who controls the first stage of the dielectric 
degradation evolution, with less influence of the silicon oxide 
interfacial layer. However, the second exponential time constant 
shows differences and this indicates that, in this case, the degradation 
depends on the SiO2 interfacial layer thickness. This result 
demonstrates a larger influence of the SiO2 interfacial layer in the 
more advanced stages of the degradation process. 
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The MOS capacitance degradation with SiO2/HfO2 dielectric stacks using C-V 

characteristics has also been analyzed. The MOS equivalent circuit of three elements for 
the capacity was used as a model, observing the shift of the discrete elements values 
depending on the applied dielectric degradation. The conclusions of this study are:  

 
• As the SiO2/HfO2 stack degradation increases, the C-V characteristic 

is significantly modified. This variation is characterized by a shift on 
the depletion region towards a more positive voltage value and a 
sharp reduction in the capacitance value. Consequently, the 
parameters values of the MOS capacitor which can be obtained from 
the C-V curve are wrong.  

 
• The C-V characteristics change in the samples where the dielectric 

has degraded by the application of different stress types (static or 
dynamic) is studied. The results have shown that the positive constant 
stress is the most damaging condition, followed by the dynamic 
stresses (unipolar and bipolar) and finally the constant negative 
stress which introduces a lower change in the C-V.  

 
• The influence of the dielectric degradation on the discrete 

components values of the three elements equivalent circuit of a MOS 
capacity is analyzed. It has been observed that the resistance that 
simulates the oxide layer reduces, which confirm that the dielectric 
loses the insulating properties. No significant alteration is observed in 
the substrate resistance and this indicates that almost all the 
degradation is suffered by the dielectric. 

 
 

Results in MOSFET transistors  
 

The second part of this thesis is focused on the reliability study of MOSFET 
transistors based on high-K dielectrics, when they are subjected to the channel hot-
carriers degradation. The influence of the transistor channel length in the hot-carrier 
degradation and the dependence of this failure mechanism with the temperature are 
studied. Moreover, the degradation effects at operating conditions, as high drain current 
or applying AC voltages are analyzed. Finally, the reliability of transistors with 
Germanium substrate and a high-K dielectric subjected to the hot-carriers degradation is 
studied. As a comparison, in this section, transistors based on SiO2 as gate dielectric was 
used. Therefore, these studies have finally provided the following conclusions:  
 

• The variation of the maximum hot-carrier degradation condition observed 
in short channel nMOS transistors (L <0.15μm) in front of the long 
channel transistors one is confirmed, passing from VG≈VD/2 for the long 
channel to VG=VD for the short channel. In this thesis, this variation has 
been observed for nMOS transistors based both on high-K dielectric and 
SiO2, which demonstrates that this variation is dielectric material 
independent.  
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• In addition, through electrical simulators, it has been concluded that the 

maximum degradation condition change from VG=VD/2 to VG=VD is a 
short channel effect. This has been attributed to a greater control of the 
conduction through the channel by the drain voltage in front of the gate 
voltage in the hot-carrier degradation when the channel length transistor is 
reduced below a few hundred nanometers.  

 
• A lifetime study performed for nMOS and pMOS transistors subjected to 

the channel hot-carrier degradation show that the devices based on such as 
high-K dielectric or SiO2 exceed the failure criteria. Moreover, a lower 
degradation for short channel pMOS transistors is observed in front of 
nMOS devices when they are subjected to the channel hot-carrier 
degradation, due to a higher energy needed by the pMOS transistors to 
generate hot-carriers. To verify these results, some electrical simulations 
are done and a larger impact ionization generation for the nMOS 
transistors than in the pMOS has been observed. 

 
• Moreover, the temperature influence on the channel hot-carrier 

degradation for nMOS and pMOS short channel transistors have been 
studied. For the nMOS, it has been observed that for long channel 
transistors subjected to the maximum hot-carrier degradation condition 
(VG=VD/2), a lower degradation is obtained as the temperature increases. 
However, for short channel nMOS transistors, subjected to VG=VD, the 
damage increases at elevated temperature. This indicates that the shift of 
the most damaging condition in short channel nMOS transistors has 
provoked a change into the temperature dependence of the hot-carrier 
degradation. For the pMOS transistors subjected to the maximum hot-
carrier degradation condition, a continuous damage increasing throughout 
all the temperature studied range is observed.  

 
• In this thesis, a new explanation about the influence of the voltages 

configuration when a hot-carrier stress is applied to the transistor is 
proposed. The total degradation applied to the MOS transistor is divided in 
two separate and simultaneous degradation components. The first one 
occurs at the pinch-off region of the channel and it is due to the impact 
ionization generation. The second component is located along the 
inversion channel as a BTI-stress, due to the gate voltage application with 
source and substrate terminals connected to the ground. This division was 
less relevant for long channel transistors, since in this case the maximum 
hot-carrier degradation condition is produced when VG is close to the half 
of VD. In the case of short channel transistors, as VG is closer to VD at the 
condition of the maximum CHC degradation this effect is more significant. 
Then, this BTI-component (NBTI or PBTI depending on the polarity of the 
applied voltage), introduces an additional stress. Therefore, for high 
temperature measurements this BTI-component takes a dominant role into 
the total channel hot-carriers degradation in short channel MOS transistors. 
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• On the other hand, it has been observed that LEM is not a suitable model 

to describe the channel hot-carriers degradation at the current working 
conditions (high VG and high ID). The division of the degradation 
produced by the hot-carrier stress in MOS transistors in two degradation 
components, presented in this thesis, allows to explain this LEM 
unsuitability at the working range. Then, specifically, for low gate 
voltages the LEM is still valid, but as the gate voltage increases, the BTI-
component of the hot-carriers stress takes a greater relevance and it 
becomes the dominant component of the device degradation. This result is 
observed such as for short channel as for long channel nMOS transistors.  

 
• Otherwise, while for an intermediate gate voltages range, a lifetime 

dependence on the drain voltage is observed for short channel nMOS 
transistor; however, for the high gate voltages range the drain current is 
who determines the device lifetime. Moreover, it has been shown that for 
high gate voltages the transistors lifetime depends mainly on the applied 
gate voltage and the impact ionization depends on the drain voltage. 

 
On the other hand, the influence of a dynamic signal applied to the gate and a 

constant drain voltage with an equal value of the high state of the AC signal, on the 
channel hot-carrier degradation in nMOS transistors is analyzed. Then, the influence of 
different AC signal parameters such as frequency, duty-cycle and rise or fall times is 
studied.  
 

• We can conclude that for the applied voltage stress range, the hot-carrier 
degradation in a short channel nMOS transistor is frequency independent 
and it mainly depends on the effective stress time, corroborating the quasi-
static behavior of the degradation. To explain this result it is important to 
take in account that the most damaging hot-carrier degradation condition 
in short channel nMOS transistors (VG=VD) occurs only when the dynamic 
gate signal is at high state. On the other hand, the duty-cycle influence in 
the degradation has been also analyzed and as the duty cycle increases a 
larger degradation is obtained, because then, the transistor suffers the most 
damaging condition during more time. Finally, the influence of the rise 
and fall times of the signal is analyzed and a negligible influence on the 
degradation is observed.  

 
• Moreover, the nMOS transistor operating condition in a CMOS inverter 

has been simulated, using an equal dynamic signal at the gate and the 
drain terminals but inverted between them. Then, for this case the hot-
carriers degradation is lower in front of the generated when a dynamic 
signal is applied at the gate and a constant voltage to the drain, because in 
the case of simulating the transistor conditions in the inverter, the most 
damaging stress condition occurs only at the signal transitions, and the 
effective stress time is lower. Consequently less degradation is observed.  

 
• Finally, the hot-carrier degradation in pMOS transistors with Germanium 

substrate and high-K dielectric was studied. The results confirm the 
influence of the passivated-Silicon layer thickness into the pMOS 
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transistor reliability when the device is subjected to the channel hot-
carriers degradation. As the passivated-Si layer thickness increases, a 
significant reduction of hot-carrier degradation is obtained.  

 
Once the conclusions obtained after the studies conducted in this thesis has been 

presented, for future research lines related to the channel hot-carrier degradation it 
would be interesting to study a different structure such as strain-Si devices with source 
and drain terminals formed by SiGe instead of Silicon, because these devices provide a 
better carriers mobility along the channel. Furthermore, another study would be to 
determine where the channel hot-carrier degradation defects are located, in short 
channel nMOS transistors with a dielectric SiO2/high-K stack. For this reason, the new 
Charge-Pumping techniques would be used, which allows a deeper study into the stack 
and determines where the defect has been generated due to hot-carrier degradation (in 
the high-K or SiO2 interfacial layer). 
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Abstract

The substitution of the SiO2 gate oxide in MOS devices by a material with a high-k dielectric constant is being deeply studied now-
adays to solve the problem of the leakage currents that appear with the progressive scaling of SiO2 thickness. To improve the quality of
the high-k/Si interface a very thin SiO2 film is grown between both materials. In this work, HfO2/SiO2 stacks with different SiO2 thickness
were subjected to different types of stress (static and dynamic) to analyze the effect of this interfacial layer of SiO2 in the degradation of
the stack. The results show that the dielectric degradation depends on the stress applied and that the thickness of the SiO2 interfacial
layer influences the advanced stages of the stack degradation.
� 2007 Published by Elsevier Ltd.
1. Introduction

Latest ITRS report [1] predicts for 2008 a 0.8 nm EOT
in MOS devices. However, the scaling of the SiO2 thickness
to a few nanometers [2] provokes an increase of the leakage
current through the oxide and also the loss of its dielectric
properties. These problems have become very important
issues that concern to the international scientific commu-
nity. To find a solution, some alternative materials with a
higher dielectric constant (high-k) have been presented as
possible substitutes of SiO2 [3]. This change would allow
to maintain the same value of capacitance but with a larger
dielectric thickness, reducing in this way the gate leakage.
A lot of works are devoted to analyze the properties of
the different high-k dielectrics [4] and among several candi-
dates one of the best positioned is HfO2. One important
point that must be considered is that to form a good qual-
ity interface (low defect density) between the high-k layer
and Si, an ultra-thin SiO2 film is grown between both mate-
rials, so that the gate dielectric is actually formed of a high-
k/SiO2 stack. Since the SiO2 interfacial layer reduces the
0026-2714/$ - see front matter � 2007 Published by Elsevier Ltd.

doi:10.1016/j.microrel.2007.01.003
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lowest achievable equivalent oxide thickness (EOT), a
SiO2 layer as thin as possible is required, although it is dif-
ficult to obtain thicknesses lower than 0.5 nm. A crucial
issue that affects the stack reliability is the generation of
defects during the degradation stage, when the structure
is submitted to an electrical stress. At this point, the partic-
ular role of each of the stack layers remains undetermined.
In this work, electrical tests have been carried out to eval-
uate the influence of the interfacial SiO2 layer on the deg-
radation of high-k gate stacks (HfO2/SiO2). The study
has been performed under static and dynamic stress condi-
tions to observe the effect of a polarity change in the deg-
radation of the high-k stack.

2. Experimental

The samples used in this work were MOS capacitors
with n-type substrate, HfO2/SiO2 stack as a dielectric,
area = 6.9 · 10�5 cm2 and aluminum gate. In all the cases,
the high-k layer was 3.5 nm thick. Two different interfacial
SiO2 thicknesses (1 and 1.8 nm) have been investigated,
corresponding to a structure EOT of 1.5 and 2.3 nm,
respectively. The degradation of the samples was deter-
mined from a stress and sense procedure. The electrical
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Table 1
Stress voltage values for the different tests

Stress type SiO2 thickness

1 nm 1.8 nm

Positive CVS (V) 1.8 2.7
Negative CVS (V) �3 �3.9
Positive unipolar (V) From 0 to 1.8 From 0 to 2.7
Bipolar (V) From �3 to 1.8 From �3.9 to 2.7
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Fig. 1. Comparison between J–Jo values for the HfO2/SiO2 stacks with 1
and 1.8 nm SiO2 thickness subjected to different static and dynamic
stresses as a function of the stress time. No remarkable differences in the
fresh currents (around 10–9 A) are observed in all the samples.
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stresses applied in this work were both constant and
dynamic: positive constant voltage stress (CVS), negative
CVS, 10 KHz positive unipolar or bipolar stresses. The val-
ues of the positive stress voltages were chosen from a
breakdown current–voltage (I–V) characteristic, to degrade
the stack in a reasonable time but without provoking the
final breakdown very quickly. On the other hand, for the
different HfO2/SiO2 stacks, the voltage stress values were
selected to apply the same electric field to all the stacks,
independently of the SiO2 thickness and voltage polarity
(Table 1). For the negative stress it is necessary to consider
the voltage drop of 1.2 V in the n-type substrate [5]. The
values of the constant (positive and negative) stresses deter-
mine the limits for the dynamic tests.

The stresses were interrupted at predetermined times
(increasing progressively in each iteration in powers of
two) to observe the evolution of the dielectric degradation.
Two different sense measurements were performed: a CVS
and a ramp voltage. The CVS consisted in applying 1 V
(lower than the applied stress, so that no additional degra-
dation is induced) during 10 s. After that, a ramped voltage
stress (RVS) between �1.5 and 1.5 V was applied, to mea-
sure the current density after the different stresses (at
0.75 V). This latter measurement is a common test to ana-
lyze the stack degradation [6]. The results obtained from
the ramp voltage and from the CVS have been compared.
The measurement sequence (stress and sense procedure)
was repeated until a stress time of 4096 s.

3. Results

3.1. Stress dependence

Fig. 1 shows the evolution of the current density with
the stress time (measured from the ramp voltage tests) for
the different SiO2 thicknesses and stresses. The graph is
represented using log–log axis in order to observe the deg-
radation evolution at the beginning of the stresses.
Although some dispersion of the curves is observed at the
first seconds of the stress, different evolutions of the degra-
dation can be distinguished depending on the type of the
applied stress and SiO2 thickness, as the stack damage level
increases. Positive CVS provokes the larger degradation
(higher current density increment). Bipolar and positive
unipolar stresses produce less degradation than positive
stress and very similar between them. Finally, the smaller
degradation is obtained for the negative CVS.
These results are in agreement with the ones presented
by other authors in the literature [7] remarking that in
high-k stacks negative stress provokes less damage than
the positive stress, probably due to the asymmetries in
the band diagram [8]. For the bipolar case, the change of
stress polarity could produce some influence in the traps
or in the species related to the degradation, leading to a
decrease in the damage of the stack compared to the posi-
tive CVS case. At the low frequency used, the similar evo-
lution of the degradation with the stress time for the
bipolar and unipolar cases seems to indicate that the degra-
dation induced during the negative cycle in the bipolar case
is comparable to the effect of the off state during the unipo-
lar stress.
3.2. SiO2 thickness dependence

Another relevant result found in this paper is that the
degradation induced in the HfO2/SiO2 stack depends on
the thickness of the SiO2 interfacial layer. Fig. 1 shows that
for all the applied stresses (positive, negative, bipolar, and
unipolar stress) the degradation for the interfacial layer of
1 nm thick SiO2 is always larger than for the case of 1.8 nm
SiO2 (higher current density increments are measured for
1 nm SiO2). On the other hand, for both SiO2 interfacial
thickness the order from the most damaging stress to the
lower one is conserved, that is, the larger degradation is
produced by the positive constant stress, followed by the
unipolar and bipolar stresses and finally the negative con-
stant stress.
3.3. HfO2/SiO2 degradation evolution

Fig. 2 shows the average current measured during the
sense CVS applied after each stress interruption.
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Fig. 2. Average current measured as a function of the stress time during
the 10 s, 1 V CVS applied when the stress is stopped. HfO2/SiO2 stacks
with 1 and 1.8 nm thick SiO2 interfacial layer have been considered.
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Fig. 3. Fittings of the sense current shown in Fig. 2 for the case of the
positive stress CVS. Two different exponential terms are necessary to fit
the curves.
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The conclusions about the stack degradation obtained
from these measurements are qualitative the same as the
ones obtained from the differences in the current density
of Fig. 1.

Previous works on SiO2 gate oxides have fitted the I–t

characteristics during a CVS until HBD by the addition
of three exponential terms [9]. The first one corresponds
to the stack behavior at the very beginning of the stress
(probably related to already existing traps); the second
one is related to the degradation stage and the third one
to the hard breakdown of the oxide (HBD). Following
the same procedure, the data in Fig. 2 has been fitted
by the superposition of two exponentials terms (in this
case, HBD has not been reached because we have focused
on degradation, not breakdown) following a law of the
type:

I ¼ ISAT1½1� expð�tSTRESS=s1Þ�þ ISAT2½1� expð�tSTRESS=s2Þ�

Thus, Fig. 3 shows the experimental data (open and
solid squares) and the fittings of the current obtained dur-
ing the sense CVS for samples with 1 and 1.8 nm SiO2 thick
subjected to positive CVS stress (the fitting of the curves
for other stress conditions show qualitative the same
results). For the initial fast evolution of the curve, a similar
slope in the increment of the current during the CVS can be
observed for the two SiO2 thickness. Consequently, the
very close values of s1 observed, seems to indicate that
the SiO2 thickness has not a remarkable influence in this
stage.

Since the only difference in the samples is the thickness
of the SiO2 layer, the similar behavior at the beginning of
the stress could indicate that the HfO2 layer (the same
for all the samples) is controlling the first stage of the evo-
lution, with low influence of the SiO2 interfacial layer. The
pre-existing traps in the HfO2, whose density is higher than
SiO2 [10], could have a larger influence in the initial stage of
the stack degradation. On the other hand, the fitting of the
curves to the second exponential term depends on the SiO2

interfacial layer thickness. This dependence seems to indi-
cate that this interfacial layer has a larger influence during
the advanced stages of the degradation process of the
dielectric.
4. Conclusions

In this work, HfO2/SiO2 gate stacks, with different SiO2

thickness, have been subjected to static (positive and nega-
tive) and dynamic (positive unipolar and bipolar) stresses,
to analyze the evolution of the dielectric degradation for
the different stresses and SiO2 thickness. For the same
stress time, positive CVS produces the larger degradation,
bipolar and unipolar show less degradation and negative
CVS the lowest. The similar evolution of the bipolar and
unipolar cases indicates that the effect of the negative cycle
during bipolar stress is comparable to the off state of the
unipolar one. For the same stress condition, the degrada-
tion of high-k stacks is larger for the smaller thickness of
the SiO2 interfacial layer. On the other hand, the same
qualitative results have been obtained from measurements
of current density increments in I–V characteristics and
from a sense CVS after the stress. The fitting of these last
curves by two different exponential terms seems to indicate
that the degradation is produced in two stages, with a
higher influence of the SiO2 interfacial layer during the sec-
ond stage.
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Abstract

In this work, standard device level and nanoscale electrical tests have been carried out to evaluate the influence of the high-k and
interfacial SiO2 layers on the degradation of HfO2/SiO2 gate stacks. At device level, the effect of static and dynamic electrical stresses
has been investigated to evaluate the influence of the voltage polarity in the degradation of the gate stack. At nanoscale level, a Con-
ductive Atomic Force Microscope (C-AFM) has allowed to separately investigate the effect of the electrical stress on the SiO2 and
HfO2 layers.
� 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: CMOS; Dielectric breakdown; High-k; Oxide reliability
1. Introduction

The progressive increase of the tunnel gate current in
SiO2 based MOS nanodevices [1], due to the reduction of
the gate oxide thickness, has led to a search for alternative
materials with a higher dielectric constant (high-K) to
replace SiO2. To form a good quality interface (low defect
density) with Si, an ultra-thin SiO2 film is grown between
the high-K material and the Si substrate, so that the gate
dielectric is actually formed of a high-K/SiO2 stack. Since
the SiO2 interfacial layer increases the lowest achievable
equivalent oxide thickness (EOT), a SiO2 layer as thin as
possible is required, although it is difficult to obtain thick-
nesses lower than 0.5 nm. Before the definitive replacement
of SiO2 in commercial ICs, the electrical properties and
reliability of these gate stacks must be well characterized.
A crucial issue that affects their reliability is the generation
of defects during the degradation stage, when the structure
is submitted to an electrical stress. At this point, the partic-
ular role of each of the stack layers still remains to be
determined.
0167-9317/$ - see front matter � 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.mee.2007.01.238
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In the study of the reliability of the high-K/SiO2 stack at
device level, the evolution of the stack degradation has
shown polarity dependence [2]. Therefore, although the
common procedure to study the stack degradation consists
in the application of static stress to the dielectric, to be clo-
ser to the operation conditions of the device within a cir-
cuit, static and dynamic stresses must be applied to the
dielectric. On the other hand, conductive atomic force
microscopy (C-AFM) has been demonstrated to be very
useful in the study of SiO2 and high-k electrical properties
at the nanoscale [3–6], revealing details that are masked in
device level tests. In this work, standard device level mea-
surements (under static and dynamic stress conditions)
and nanoscale electrical tests have been carried out to eval-
uate using independent procedures the influence of the
high-k and interfacial SiO2 layers on the degradation of
high-K gate stacks (HfO2/SiO2).

2. Experimental

For the standard device level measurements the samples
used were MOS capacitors with n-type substrate,
area = 6.9 Æ 10�5 cm2, aluminum gate and HfO2/SiO2 stack
as a dielectric. In all cases the HfO2 layer was 3.5 nm thick.
Two different interfacial SiO2 thicknesses (1 and 1.8 nm)
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Fig. 1. Comparison between J and Jo values for HfO2/SiO2 stacks with
1 nm and 1.8 nm SiO2thickness subjected to different static and dynamic
stresses as a function of the stress time.
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have been investigated, corresponding to a structure EOT
of 1.5 and 2.3 nm, respectively. Measurements were per-
formed using standard equipment for electrical character-
ization at wafer level. The degradation of the samples has
been determined from a stress and sense procedure. The
electrical stresses were positive constant voltage stress
(CVS), negative CVS, positive unipolar or bipolar stress
(at 10 kHz frequency). For the different HfO2/SiO2 stacks,
the voltage stress values were selected to apply the same
electric field to all the stacks, independently of the SiO2

thickness and voltage polarity (Table 1). For the negative
stress it is necessary to consider the voltage drop of 1.2 V
in the n-type substrate [7]. The values of the constant (posi-
tive and negative) stresses determine the limits for the
dynamic tests. To observe the evolution of the dielectric
degradation, the different stresses were interrupted at pre-
determined times, increasing progressively in each iteration
in powers of two, until a stress time of 4096 s. A ramped
voltage stress (RVS) between �1.5 V and 1.5 V was
applied, to measure the current density after the different
stress intervals (measured at 0.75 V). This latter measure-
ment is a common test to analyze the stack degradation
[8]. The change in the current density is indicative of the
stack degradation.

The samples for the nanoscale analysis consist in a gate
stack with a 2.5 nm thick HfO2 layer grown by atomic layer
chemical vapor deposition (ALCVD) on a nominal 0.6 nm
RTO SiO2 interface layer. P-type silicon wafers were used
as substrate. The electrical characterization has been per-
formed with a C-AFM where the means to bias the tip–
sample system and to measure the current through the sam-
ple has been substituted by source monitor units in a semi-
conductor parameter analyzer. With this set-up (ECAFM)
[9], CVS, CCS (constant current), and RVS stresses can be
applied at the nanoscale when using the tip of the micro-
scope as gate electrode. Moreover, currents from �1 pA
up to �1 mA can be measured, flowing through an area
of �300 nm2.

3. Results and discussion

3.1. Device level tests

Fig. 1 shows the evolution of the current density with
the stress time measured during constant and dynamic
stresses. This figure suggests that the degradation depends
on the applied stress. Positive CVS provokes the larger deg-
Table 1
Stress voltage values applied in the different tests at device level

Stress type SiO2 thickness

1 nm 1.8 nm

Positive CVS 1.8 V 2.7 V
Negative CVS �3 V �3.9 V
Positive Unipolar From 0 to 1.8 V From 0 to 2.7 V
Bipolar From �3 V to 1.8 V From �3.9 V to 2.7 V
radation (higher current density increment). Bipolar and
unipolar stresses produce less degradation than positive
stress and very similar between them. The change of stress
polarity or stress relaxation could produce some influence
in the traps or in the species related to the degradation,
leading to a decrease in the damage of the stack compared
to the positive CVS case. Finally the smaller degradation is
obtained for the negative CVS, probably due to the asym-
metries in the band diagram [2]. The similar evolution of
the degradation with the stress time for the bipolar and
unipolar cases seems to indicate that the degradation
induced during the negative cycle in the bipolar case is
comparable to the effect of the off state during the unipolar
stress. For both SiO2 interfacial thickness the order from
the most damaging stress to the lower one is conserved,
that is, the larger degradation is produced by the positive
constant stress, followed by the unipolar and bipolar stres-
ses and finally the negative constant stress. Moreover the
degradation induced in the stack (HfO2/SiO2) depends on
the thickness of the SiO2 interfacial layer. Fig. 1 shows that
for all the applied stresses (positive, negative, bipolar, uni-
polar stress) the degradation for the 1 nm SiO2 thickness is
always larger than for 1.8 nm SiO2 thickness (higher cur-
rent density increments are measured for 1 nm SiO2 thick-
ness). Since the thickness of the high-K layer is the same in
both cases, the results point out that the degradation of the
stack is mainly controlled by the SiO2 layer.

3.2. Nanoscale tests

An ECAFM has also been used to investigate at the
nanoscale the electrical conduction of fresh and electrically
stressed ultra-thin gate dielectrics. Fig. 2 shows two consec-
utive I–V curves measured at the same stack location. The
first I–V curve (squares) shows different conduction
regimes (A, B and C). A and B have been attributed,
respectively, to carrier injection through a triangular
HfO2 barrier and at energies above the barrier of HfO2
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Fig. 2. Two consecutive I–V curves obtained with the ECAFM at the
same location of the gate stack. The current is flowing through an area of
�300 nm2.
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Fig. 4. I–V curves measured during a sequence of RVS tests when the end
voltage is beyond regime B.
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(direct tunnelling through the SiO2 layer, inset Fig. 2).
Beyond region B, the current progressively increases reach-
ing regime C. The second I–V curve (circles) shows that,-
after reaching regime C, the stack breakdown takes place.

The effect of the stress on the different layers of the high-
k gate stack has been investigated from series of RVS
applied on fixed sites. Fig. 3 shows a sequence of I–V char-
acteristics registered when the end voltage of the RVS is at
the beginning (low field stress) of regime B (see Fig. 2).
Note that the voltage range at which regime A is observed
is shifted towards lower voltages as the stress proceeds.
Moreover, sometimes, switchings are observed. Since
regime A is related to conduction through the HfO2 layer,
this behaviour can be related to the trapping/detrapping of
charges in the already present and/or traps generated in the
HfO2 layer.

However, regime B (conduction controlled by the SiO2

layer) remains nearly constant. Therefore, one can con-
clude that, at low field stresses, the progressive increase
in the electrical conduction of the stack can be mainly
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Fig. 3. ECAFM I–V curves measured during a RVS sequence in which the
conduction is controlled by the HfO2 layer.
related to the degradation of the high-k film instead of
the SiO2 layer. The effect of the stress has also been inves-
tigated when the structure is subjected to sequence of RVS
with final voltage beyond region B. (high field stress). Fig. 4
shows the IV curves registered during a sequence of 3 RVS.
The numbers indicate the order in which the I–V curves
were measured. In this case, there is a clear tendency to
lower voltage of regime A and larger shifts are measured,
which indicate a strong relation between the electrical stress
and the degradation of the HfO2 layer. Fig. 4 also shows
that regime C is reached and the current noisily increases
until breakdown (BD). Since this regime is only observed
when the injection is controlled by the SiO2 layer (high field
injection), this behaviour can be attributed to the degrada-
tion and BD of the SiO2 oxide.

4. Conclusion

In this work, the degradation of HfO2/SiO2 gate
stacks has been investigated at device and nanoscale lev-
els. At device level, gate stacks with different SiO2 thick-
ness have been subjected to static (positive and negative)
and dynamic (positive unipolar and bipolar) stresses,
using standard characterization techniques, to analyze
the evolution of the dielectric degradation for the differ-
ent stresses and SiO2 thickness. For the same stress time,
positive CVS produces the larger degradation, bipolar
and unipolar show less degradation and negative CVS
the lowest. The similar evolution of the bipolar and uni-
polar cases could indicate that the negative cycle during
bipolar stress is comparable to the off state of the unipo-
lar one. For the same stress condition, the degradation
of high-k stacks is larger as the thickness of the SiO2

interfacial layer decreases. On the other hand, an
ECAFM has allowed to separately investigate the effect
of the electrical stress on the SiO2 and HfO2 layer of a
high-k gate stack. The results show that, at low voltages,
the electrical properties of the gate stack are determined
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by the HfO2 film. In particular, as the stress proceeds, an
increase in conductivity is observed, related to the gener-
ation of defects in the HfO2 layer. Trapping and detrap-
ping from these defects lead to switching in the electrical
characteristics. However, at high voltages, electrical con-
duction and BD is controlled by the SiO2 interface film.
In conclusion, device level and nanoscale tests indepen-
dently show that the degradation and breakdown of
HfO2/SiO2 gate stacks is mainly controlled by the SiO2

interfacial layer.
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Channel-Hot-Carrier Degradation and Bias
Temperature Instabilities in CMOS Inverters
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Montserrat Nafría, Senior Member, IEEE, Xavier Aymerich,

Alessandro Paccagnella, and Gabriella Ghidini

Abstract—The degradation of NMOS and PMOS transistors
within CMOS inverters has been analyzed. Channel-hot-carrier
(CHC) degradation and/or bias temperature instabilities (BTIs)
are identified as aging mechanisms, and their implications at the
device and circuit levels are discussed. Device- and circuit-level
results have been linked using the BSIM4 SPICE model.

Index Terms—BTI, channel hot carriers, CMOS, reliability.

I. INTRODUCTION

GATE-OXIDE-RELATED failure mechanisms (bias tem-
perature instabilities (BTIs) [1], channel-hot-carrier

(CHC) degradation [2], and dielectric breakdown [3]) are
becoming crucial for the operation of circuits and systems
in deep-submicrometer technologies. These mechanisms have
been traditionally studied in isolated devices [1], [3]–[6]. How-
ever, scarce attention has been paid to the device failure ef-
fects at the circuit level [7]–[10]. In this brief, CHC and BTI
in MOSFETs within CMOS inverters (as building blocks of
most digital circuits) are studied by applying different stress
configurations. The influence of these aging mechanisms at the
device and circuit levels is discussed, and the suitability of the
BSIM4 SPICE model to account for the gate-oxide-degradation
effects is demonstrated.

II. EXPERIMENTAL SETUP

The test structures were CMOS inverters operated at 1.2 V
and ∼1-GHz maximum frequency. NMOS and PMOS had
WN/LN = 3 μm/0.13 μm and WP /LP = 6 μm/0.13 μm,
respectively, and SiON as gate dielectric (EOT = 2.2 nm).
During stress, the inverters were oversupplied at VDD = 3.2 V
to accelerate the degradation process, and four different inputs
were applied: a low voltage (Vin = 0 V) [Fig. 1(a)], a high
voltage (Vin = VDD) [Fig. 1(b)], or a unipolar square voltage
waveform [Fig. 1(c)] with an amplitude of VDD, a frequency of
1 or 500 kHz, and 10−7-s rise and fall times (to avoid undesir-
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Fig. 1. Stress on devices depends on the input voltage. (a) If VIN = 0 V,
NMOS degradation takes place mainly at the drain side, and PMOS is uni-
formly FN stressed. (b) When VIN = 3.2 V, the situation is opposite to case
(a). (c) When a pulsed input is applied, high current flows through the channel
during the transitions, and the devices are also subjected to CHC stress.

able ripples in the stress voltage at the gate). The experiments
were done at room temperature. A null current was forced at the
circuit output to keep it floating. The stresses were periodically
stopped to measure the IG–VG, ID–VDS, and ID–VGS curves
(after a relaxation time determined by the measurement instru-
ment) of the degraded NMOS and PMOS transistors and the
inverter voltage transfer characteristic (VTC).

III. RESULTS ON TRANSISTORS

When a CMOS inverter is stressed, depending on the input,
each transistor experiences different degradation mechanisms
(Fig. 1). For the Vin = 0 V case, the PMOS transistor is
uniformly Fowler–Nordheim (FN) stressed since the gate is
grounded and bulk and the drain and source are at 3.2 V. For
the NMOS transistor, the gate, source, and bulk are grounded,
whereas the drain is at 3.2 V, so that only the region near the
drain is under FN stress (from now on, it will be referred to
as drain FN). In both cases, electrons are injected from the
gate, and hole current is flowing from the substrate to the gate.
For VIN = 3.2 V [Fig. 1(b)], the opposite situation holds, with
PMOS being stressed only under drain FN and NMOS being

0018-9383/$26.00 © 2009 IEEE
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Fig. 2. VT variations (in absolute value) for (left) NMOS and (right) PMOS transistors, for different stress inputs, as a function of stress time. Uniform FN stress
has less impact in NMOS (dc 3.2-V case) than in PMOS (dc 0-V case). However, when a unipolar square input is considered (and, consequently, CHC stress), a
strong increase in VT is produced in NMOS, while PMOS does not experience an additional important VT variation.

degraded with a uniform FN stress, with a negligible hole-
current contribution (detailed band diagrams showing different
carrier injections can be found in [11]). Therefore, in dc cases,
degradation is induced by the vertical oxide field only (which
leads to FN injection in our accelerated tests or to direct tunnel-
ing under operation conditions). Under these stress conditions,
BTI (PBTI or NBTI, depending on the transistor bias) is the
aging mechanism. If a pulsed signal is applied to the inverter
input [Fig. 1(c)], drain and uniform stresses (BTI degradation)
are alternatively applied to both transistors during the low and
high semiperiods of the pulsed signal. Moreover, there is a
high current through the channel of both transistors during the
transition between output states (circuit simulations have shown
current transients up to 200 μA) that will induce CHC stress.
Therefore, when inverters are dynamically stressed, transistors
are degraded by a combination of BTI and CHC stresses. Note
that these results can be qualitatively extrapolated to the latest
technologies, where BTI and CHC have been also identified as
aging mechanisms.

For each of the input signals, variations of threshold voltage
(ΔVT ) and saturation current have been studied. Fig. 2 shows
the variation of ΔVT , in absolute value, as a function of stress
time for NMOS (left) and PMOS (right) for the four circuit
inputs. Saturation current decreases with time (not shown) but
exhibits similar dependences to VT . From Fig. 2, it is clear that,
when in a circuit, PMOS and NMOS suffer dissimilar oxide
degradations [12]. Concerning dc stresses, for both transistor
types, degradation is larger when the input is set to VIN = 0 V.
This result should be attributed to the additional hole injection
present when VIN = 0 V (Fig. 1) and also related to the interfa-
cial trap generation observed under these stress conditions [11].
When inverters are dynamically stressed, the combined BTI and
CHC degradations provoke similar variations in VT for PMOS
transistors, contrarily to NMOS where a stronger increase of
VT is observed, particularly for 500 kHz, which points out that
the CHC damage induced in the transitions is more important in
NMOS devices [13]. Concerning the time dependence of ΔVT ,
clear differences are observed between NMOS and PMOS
transistors. The ΔVT of NMOS smoothly increases with time

(in a log–log scale), and important degradation effects at short
times are only observed for the pulsed inputs (due to the dom-
inance of CHC over BTI). Contrarily, PMOS characteristics
suffer a sudden change during the very first stages of stress,
and smaller increments than those in NMOS are observed
afterward. This behavior should be related to BTI effects in
PMOS transistors, which is more evident in NMOS transistors
[14]. From these results, we can conclude that, when in an
inverter, PMOS mainly wears out during the high/low states
(BTI degradation), but the transitions (CHC degradation) do not
significantly affect the device performance. Contrarily, NMOS
degradation is mainly induced during the transitions when CHC
degradation is present. When comparing the pulsed and dc
results (for both NMOS and PMOS devices), one can conclude
that the degradation during pulsed stresses is not simply the
addition of the BTI degradation induced during the high/low
states plus the CHC degradation during the transitions. The
nonuniform stresses applied during the high/low states and/or
the BTI relaxation effects when stress is switched off could
be the origin of the differences. This result suggests that the
degradation data obtained from standard reliability tests at the
device level cannot be straightforwardly extrapolated to circuit
conditions, where several aging mechanisms can be competing.

IV. RESULTS ON INVERTERS

The impact of stress on inverter response has been charac-
terized from the VTC curves. Fig. 3(a) shows the experimental
VTC curves (symbols) measured on fresh inverters and after
10 000 s of 500-kHz pulsed stress. The stress causes a shift in
the VTC curve, whose direction depends on the stress type,
since it is related to transistor ΔVT . On the other hand, for
the dc input (uniform and nonuniform BTI aging), the curve
shifts to the left (not shown), and the pulsed input (CHC stress
dominates in NMOS devices) induces a shift toward higher
voltage values. The shift in VTC will have an effect on the
parameters that characterize the performance of the circuit. For
analog applications, inverters can be used to amplify an input
signal, with their gain being determined by the VTC derivative.
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Fig. 3. (a) Fresh- and degraded-inverter (after 10 000 s of 500-kHz pulsed
stress) VTCs. (b) Derivatives of VTCs (which are related to the gain of the
amplifier built with the CMOS inverter) before and after stress. Symbols
correspond to the experimental data. Continuous lines correspond to SPICE
simulations using the BSIM4 model to describe the electrical characteristics
of the fresh and degraded NMOS and PMOS. (c) Evolution with time of the
maximum gain point calculated from the experimental VTC derivatives.

Fig. 3(b) shows that electrical stress reduces and shifts the
maximum gain point. Fig. 3(c) shows that the worst case
corresponds to the 500-kHz pulsed signal, in which CHC has
a strong impact on NMOS characteristics (Fig. 2). For digital
applications, the main stress effect is a noise-margin variation,
which is again larger for the highest applied frequency (not
shown).

Using Aurora software for model parameter extraction, the
I–V curves of the fresh and stressed devices in the inverter have
been reproduced using the BSIM4 SPICE model [15]. From
the BSIM4 transistor parameter set obtained in the worn-out
devices, the stressed-inverter performance has been correctly
reproduced with a circuit simulator, as Fig. 3 shows. The
good fitting of the VTC curve and its derivative allows one
to conclude that the BSIM4 model can be used to transfer the
stress effects from the device level up to the circuit level, even
when several degradation mechanisms coexist.

V. CONCLUSION

CMOS inverters have been subjected to electrical stress to
study the effects of gate-oxide degradation under conditions
closer to device operation in a circuit. At the device level,
BTI has been identified as the mechanism that controls the

device degradation when a dc signal is applied at the input.
BTI aging was combined with CHC degradation when the input
is a unipolar square voltage waveform. PMOS devices showed
larger BTI effects, and CHC degradation had a minor effect.
Contrarily, for NMOS devices, the CHC component had a very
important effect, leading to degradation levels larger than those
observed in PMOS devices under pulsed-stress conditions. The
results have shown that the total degradation is not simply the
addition of the degradation induced during the high/low states
(BTI) and signal transitions (CHC), which complicates the
extrapolation of the device-level data obtained under standard
tests to the actual degradation at the circuit level. Due to the
change of transistor threshold voltages, a shift in the VTC of
the inverter was observed, which led to a reduction of its noise
margins and gain, being larger in the case of high-frequency
stress due to the contribution of CHC degradation. The device-
and circuit-level results have been linked using the BSIM4
SPICE model. In conclusion, different aging mechanisms were
“competing” within the circuit, so that device-level tests should
be carefully designed to obtain reliability data that are relevant
from the circuit-level point of view. Since these mechanisms
can have different acceleration factors, extrapolating the data
to operation conditions will be challenging. The inclusion of
device degradation in compact models will help one to study
the reliability of complex systems.
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Abstract—The temperature dependence of channel hot-carrier
(CHC) degradation in n-MOS transistors with high-k dielectrics
has been studied. The analysis starts from the most damaging
CHC stress conditions at room temperature (VG = VD/2 for
long channels and VG = VD for short channels). We find that,
for long-channel transistors, the CHC degradation decreases at
high temperature, while for short-channel transistors, an increase
is observed. In this paper, a new picture to explain the observed
increment of CHC damage with temperature for short-channel
transistors with high-k dielectric is presented. We demonstrate
that the total CHC degradation consists of two components: the
classical CHC damage located at the drain side and the degra-
dation produced by the voltage drop over the gate dielectric,
which can be considered a positive bias temperature instability
(PBTI) effect. Particularly for short transistors stressed at high
temperatures, this PBTI component dominates the total CHC
degradation.

Index Terms—Charge pumping (CP), high-k dielectrics, high
temperature, hot carriers, reliability.

I. INTRODUCTION

THE degradation mechanisms that cause time-dependent
dielectric breakdown and bias temperature instability

(BTI) have been extensively analyzed on MOSFETs with high-
k gate dielectrics [1], while others such as channel hot-carrier
(CHC) degradation have been less studied. In this regard, it
is of interest to analyze the temperature dependence of the
CHC degradation in order to comply with the specs (e.g.,
operating temperature of 125 ◦C [2]). The temperature de-
pendence of CHC damage has been analyzed extensively for
SiO2 dielectrics [3]–[5], while only a few studies with high-k
dielectrics are found [6], [7].

The CHC degradation is caused by the injection of high-
energetic electrons and holes (generated by impact ionization)
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into the gate oxide region near the drain side (nonuniform
stress), where interface states are generated. For long-channel
(L > 0.15 μm) transistors, the most damaging CHC condition
at room temperature is at VG = VD/2 [8], [9]. However, for
short-channel transistors, the maximum CHC degradation con-
dition at room temperature is shifted toward VG = VD [8], [9].
If temperature increases and long- and short-channel devices
are stressed at the most damaging CHC condition, different
CHC degradation behaviors are observed. On the one hand, at
high temperature, CHC degradation in long-channel transistors
stressed at VG = VD/2 is less severe due to two factors [3]: the
reduction in the number of hot carriers (ID reduction) and a
decrease of carrier energy. Both factors result from increased
phonon scattering that reduces the carrier mobility and mean
free path. On the other hand, contrary to the CHC degradation
reduction observed in long-channel devices, the CHC damage
in short-channel devices stressed at the most damaging CHC
condition (VG = VD) increases with temperature [5]. In this
paper, we have confirmed this CHC degradation increase in
devices with high-k gate dielectrics. Moreover, a new picture to
explain this CHC degradation increment with the temperature
for short-channel devices stressed at VG = VD is presented. We
propose that the gate voltage has a dominant role into the total
CHC stress degradation at high temperatures.

II. EXPERIMENTAL SETUP

N-MOSFET transistors with highly doped drain are used.
The dielectric/electrode combination was SiO2/HfSiON (20%
of Hf) with TiN gate. The nominal thickness of the chemi-
cal SiO2 interface (IMEC clean [10]) and the metal–organic
chemical vapor deposited high-k layer were 0.7 and 3 nm,
respectively. The equivalent oxide thickness of the gate stack
was experimentally determined to be ∼1.2 nm. The devices
had a fixed gate width of 1 μm, and two different channel
lengths of 70 nm “short” and 1 μm “long” were studied. The
samples were subjected to positive Positive Bias Temperature
Instability (PBTI) stress (a positive voltage was applied to
the gate with the other terminals grounded) and CHC stress
(applying voltage to the gate and drain with the source and
bulk grounded). In the latter case, the most damaging CHC
stress condition at room temperature, i.e., VG = VD/2 for long-
channel transistors and VG = VD for the shorter ones, has been
considered. A gate voltage of 2 V has been used for both
the CHC and PBTI stresses, which were performed at 25 ◦C,
100 ◦C, 150 ◦C, or 200 ◦C.

1530-4388/$26.00 © 2009 IEEE
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Fig. 1. Lifetime of the samples subjected to CHC stress increases for L =
1 μm (solid circles) and decreases for L = 70 nm (solid squares) as the
temperature increases. The PBTI degradation for short-channel transistors
(open squares) shows larger temperature dependence.

The stress was periodically interrupted to monitor the
drain current in saturation regime (IDsat) and the threshold
voltage (VT ). A 10% reduction of IDsat has been chosen
as failure criteria. Charge-pumping (CP) measurements (using
standard equipment) have also been carried out to obtain the
interface-state density (Nit) generated by the different stresses.
ΔNit/Nit,0 (the ratio between the increase in the interface-
state density and its value before the stress) has been obtained
considering a direct relation between the CP current (ICP) and
Nit. For CP measurements, the sample was cooled to room
temperature during each interruption, in order to exclude the
temperature dependence of ICP [11]. During stress interrup-
tions, some recovery of the degradation provoked by the PBTI
stress can take place, so that the effect of the permanent PBTI
damage has been mainly considered.

III. CHC DEGRADATION AT HIGH TEMPERATURE

Fig. 1 shows the device lifetime for transistors with high-
k dielectric and different channel lengths (70 nm and 1 μm)
subjected to separate PBTI and CHC stresses at different tem-
peratures. The temperature dependence of the CHC stress effect
was analyzed starting from the most damaging CHC stress
conditions at room temperature (VG = VD/2 and VG = VD for
long- and short-channel devices, respectively). As expected,
an increment of the PBTI stress degradation with tempera-
ture (open squares) is observed [1]. The result also confirms
the reduction of the CHC stress degradation in long-channel
transistors at VG = VD/2 and high temperatures (solid circles).
However, for short-channel transistors, the CHC stress damage
at VG = VD increases with temperature (solid squares).

We further analyzed the influence of interface and bulk traps
on the lifetime of devices subjected to PBTI and CHC stresses
at different temperatures. ΔNit/Nit,0 (Fig. 2) has been obtained
from CP measurements for long- and short-channel transistors
subjected to separate CHC and PBTI stresses at different tem-
peratures. For long-channel transistors subjected to CHC stress,
Nit is reduced when the temperature is increased, in agreement
with Fig. 1. For short-channel transistors, more damage is
observed as the temperature increases for both stresses (CHC
and PBTI), which contributes to the lifetime reduction shown

Fig. 2. Relative variation of the interface-state density, obtained from CP
measurements at 1 MHz, as a function of temperature for long- and short-
channel transistors subjected to 512 s of CHC and PBTI stresses. ΔNit

decreases with temperature for long-channel transistors, indicating lower CHC
degradation. For short-channel devices, ΔNit increases, for CHC and PBTI
stresses.

Fig. 3. Experimental VT shift obtained after 512 s of CHC and PBTI stresses
(solid triangles and circles, respectively) on short-channel devices and VT shift
computed considering the increment of Nit (open symbols) shown in Fig. 2
for both stresses. VT was measured from the ID–VG curve (VDS = 50 mV),
when ID = 1 μA.

in Fig. 1 in these cases. The data in Fig. 2 correspond to the Nit

generation, but PBTI also leads to the generation of bulk traps
[12]. In addition, CHC degradation in short-channel devices
with HfSiON dielectric has been associated to electron trapping
[6]. Therefore, although similar ΔNit at high temperature is
observed (Fig. 2), bulk traps will also contribute to the reduc-
tion of the short-channel device lifetime, as shown in Fig. 1
particularly for PBTI stresses at high temperature.

We therefore also evaluated the VT shift after PBTI and
CHC stresses, since the magnitude includes the effect of the
generation of both bulk traps and interface states. The VT

shift (ΔVT ) measured in short-channel devices after a fixed
stress time (512 s) of separate PBTI and CHC stresses is
shown in Fig. 3 (solid symbols). In addition, the ΔVT related
exclusively to the interface-state generation has been included
in Fig. 3 (open symbols). This ΔVT has been computed from
the relation between ΔVT and the generated defects, given
by ΔVT = q(ΔNit + ΔNt)/Cox [12] (where q is the electron
charge, Cox is the dielectric capacitance, and ΔNit and ΔNt

are the interface-state charge density and the bulk trapped
charge density, respectively), considering the data in Fig. 2
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Fig. 4. Total CHC stress damage is divided into two components: On the one
hand, the degradation produced by the oxide field applied between gate and
the grounded terminals (PBTI) and, on the other hand, the CHC degradation
located close to the drain side. Both of them occur simultaneously, and at
high temperatures, the PBTI component has a dominant role in the global
degradation of the device.

and omitting ΔNt in the previous expression for PBTI and
CHC stresses. Fig. 3 shows that the experimental ΔVT values
(related to interface states and bulk traps) are always larger
than the computed values of ΔVT (related to interface states),
which suggests that the damage produced by both stresses is
not only due to Nit but also to bulk traps. Moreover, larger
temperature dependence is observed for PBTI stress. There-
fore, although the generation of interface states is smaller for
the PBTI stress (Fig. 2), the short-channel device lifetime after
the PBTI degradation can be lower than the one produced
by the CHC stress (Fig. 1) due to the contribution of the
generated bulk traps at high temperatures.

In order to explain the increment of the CHC damage with
temperature for short-channel devices (at VG = VD) shown
in Fig. 1, the different CHC stress components have to be
investigated in more detail. In the CHC stress configuration,
in addition to the CHC wear-out near the drain, the appli-
cation of a high VG introduces a PBTI component between
the gate and the grounded terminals (source and bulk). The
situation is schematically shown in Fig. 4: At VG = VD,
the CHC degradation is located at the drain side, while the
degradation produced by the PBTI component between the
gate and the source/inverted channel reaches its maximum
over the source and decreases when moving away along the
channel.

At room temperature, the PBTI component could have a
negligible effect when compared to the larger degradation
introduced by the CHC component at the drain side. This is in
agreement with the fact that the CHC stress introduces more
damage than the PBTI stress at room temperature (Fig. 1).
However, at high temperature, the situation is reversed because
of the different temperature dependences of CHC and PBTI
stresses (Fig. 3). Consequently, in short-channel transistors, the
PBTI degradation component is the dominant one on the total
CHC stress wear-out at high temperatures. A similar behavior
is observed in [13] where NBTI predominance into the CHC
degradation for partially depleted SOI p-channel MOSFETs has
been observed.

In order to further demonstrate the dominant role of the PBTI
component in the damage produced by the CHC stress, we have
studied the lateral damage distribution of the CHC stress to
analyze the stress uniformity. The classical CHC degradation

Fig. 5. Comparison between degradation percentage of IDsat and IDsat,rev

after 100-s CHC stress for long- and short-channel transistors. As the tem-
perature increases, the difference between IDsat,rev and IDsat decreases,
indicating a more uniform stress for both channel lengths. However, for short-
channel devices, a turn-around effect is observed after 100 ◦C where the
degradation in both forward and reverse modes increases. This behavior is
attributed to the impact of the PBTI component into the CHC stress.

leads to a nonuniform degradation distribution with the damage
mainly located in the pinch-off region near the drain, while the
source side has a negligible degradation. As a consequence of
this nonuniform damage distribution, lower IDsat is measured
in the reverse mode, i.e., with source and drain interchanged.
Fig. 5 shows the degradation percentage of the drain current
in forward and reverse operation modes (IDsat and IDsat,rev,
respectively) as a function of temperature for 70-nm and 1-μm
channel lengths after 100 s of CHC stress (at VG = VD/2 and
VG = VD for the long- and short-channel transistors, respec-
tively). The difference between the forward and the reverse
curves is a measure of the uniformity of the stress, i.e., the
larger the difference, the larger the nonuniformity. At high
temperature, the degradation becomes similar for forward and
reverse modes, indicating a more uniform damage. However,
the temperature dependences also vary with channel length.
In long-channel transistors, both currents always decrease as
the temperature increases. In this case, the uniformity of the
degradation can be fully attributed to the reduction of the CHC
damage near the drain. However, in short-channel transistors,
after an initial decrease of IDsat,rev, a turn-around effect is
observed above 100 ◦C where the degradation in both forward
and reverse modes increases. This behavior is attributed to the
additional impact of the CHC stress PBTI component in the
source and channel region, which is expected to increase with
temperature.

IV. CONCLUSION

CHC degradation in transistors with high-k gate stacks at
high temperature has been studied. Our results confirm that, in
short-channel transistors subjected to CHC stress at VG = VD,
the damage increases with temperature. The CHC damage has
been found to be related to the simultaneous generation of
interface states and bulk traps, which, similar to PBTI stress,
increases with temperature. To explain the decreased lifetime
of short-channel devices subjected to CHC stress (stressed
at VG = VD) at high temperature, we propose that the total
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CHC stress degradation is divided into two components: 1) the
degradation produced by the oxide field applied between gate
and the source/inverted channel (PBTI component), which in-
creases with temperature, and 2) the CHC degradation located
at the drain side. At high temperature, in short-channel tran-
sistors, the PBTI degradation component dominates over the
CHC one, and consequently, the total degradation increases.
A reduction of the nonuniformity of the degradation with
temperature is observed, confirming the smaller impact of the
CHC degradation component located close to the drain at high
temperature. The findings in this paper imply that CHC degra-
dation cannot be correctly evaluated at elevated temperature.
To extrapolate correctly the CHC stress damage to operating
conditions from the observation of the CHC effect only, one
needs to make sure that the PBTI component is negligible. This
requires low-temperature measurements or careful separation
of the CHC stress components.
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Abstract—Channel hot-carrier (CHC) degradation in nMOS
transistors is studied for different SiO2/HfSiON dielectric stacks
and compared to SiO2. We show that, independent of the gate
dielectric, in short-channel transistors, the substrate current
peak (used as a measure for the highest degradation) is at
VG = VD , whereas for longer channels, the maximum peak is
near VG = VD/2. We demonstrate that this shift in the most
damaging CHC condition is not caused by the presence of the
high-k layer but by short-channel effects. Furthermore, the CHC
lifetime of short-channel transistors was evaluated at the most
damaging condition VG = VD , revealing sufficient reliability and
even larger operating voltages for the high-k stacks than for the
SiO2 reference.

Index Terms—High-k, hot carriers, lifetime, reliability.

I. INTRODUCTION

U SED by the electronic industry during the last decades due
to its excellent insulating properties, low defect density,

good mobility of carriers in the channel, and thermal stability,
SiO2 has been the “classical” dielectric material in CMOS de-
vices. However, following the reduction of device dimensions
forecasted by Moore’s law, intolerable leakage currents appear
when the SiO2 thickness is scaled down. In order to reduce the
leakage currents, the replacement of the SiO2/poly-Si system
by high-k/metal gates is introduced. The higher k-value allows
for physically thicker dielectrics, with significant reduction of
the gate leakage current, while the gate capacitance is increased.
In this regard, Hf-based high-k materials are considered good
candidates to substitute SiO2 in future CMOS generation [1].

In addition to the scaling of the oxide thickness, the decrease
of other transistor dimensions, such as channel length and S/D
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junction depth, has also been introduced. Consequently, the
electric fields in the channel region are increased, which could
affect the reliability of the scaled transistors. In this sense, time-
dependent dielectric breakdown and bias temperature instabil-
ity have been extensively studied on transistors with high-k
dielectrics [2]. However, channel hot-carrier (CHC) degrada-
tion has been analyzed in detail for long-channel transistors and
with SiO2 as gate dielectric [3], [4], but there are few stud-
ies available with short-channel transistors and high-k stacks
[5]–[7]. Moreover, most of the papers published on CHC are
dealing with the modeling of the CHC failure mechanism, while
real lifetime extrapolations are less common.

In the ON state of an nMOS transistor, hot carriers are gener-
ated by impact ionization in the high-field region near the drain
(nonuniform stress). Some of these hot carriers are injected into
the gate, damaging the dielectric and causing threshold-voltage
(VT ) shift. While electrons are collected at the drain, holes
are repelled from the gate/drain and flow toward the substrate.
The substrate current (ISUB) is therefore used as a measure
for the hot-carrier generation [8]. At fixed drain voltage, the
peak of ISUB as a function of VG corresponds to the most
damaging CHC condition. For long-channel transistors with
L > 0.15 µm, the ISUB peak is obtained around VG = VD/2
[3], [5], whereas in short-channel transistors, the ISUB peak is
shifted toward VG = VD.

In this paper, short-channel nMOS transistors with Hf silicate
dielectrics and metal gate electrodes are analyzed. We demon-
strate that the shift of the most damaging CHC condition from
VG = VD/2 to VG = VD [3], [5] for short-channel devices is
not due to the presence of the high-k layer, as was proposed
in [9], but it is purely by a short-channel effect. Furthermore,
the influence of selected transistor design parameters on CHC
degradation has been analyzed through MEDICI simulations.
Finally, we show that short-channel devices (L = 70 nm) with
several SiO2/HfSiON gate dielectric stacks meet the lifetime
specification under CHC stress.

II. EXPERIMENTAL SETUP

In this paper, n-MOSFET transistors with a highly doped
drain are used. The gate stack was either SiO2/HfSiON (20%
or 80% of Hf) with TiN gate, SiO2/HfSiON (60% of Hf) with
NiSi FUSI, and SiO2/poly-Si as reference. All metalorganic
chemical-vapor-deposited high-k layers had nearly the same
physical thickness of 3 nm and a chemical SiO2 interface layer
of ∼0.7 nm (IMEC clean [10]). The equivalent oxide thickness
(EOT) ranged from 1.2 to 1.8 nm due to variation of the

1530-4388/$26.00 © 2009 IEEE
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Fig. 1. ISUB as a function of VG in devices for two channel lengths.
Symbols and lines correspond to experimental data and MEDICI simulations,
respectively. For L = 1 µm, the “classical” behavior of ISUB peak (which
is also the maximum CHC degradation) around VG = VD/2 was observed.
However, for L = 70 nm, the ISUB peak is shifted toward VG = VD .

Hf concentration, as shown in Table I. The channel width/length
(W/L) was 1 µm/70 nm, and for comparison, a long-channel
transistor with W/L = 1 µm/1 µm was used.

The influence of key transistor parameters, such as channel
length, S/D junction depth, and oxide thickness, on the ISUB de-
pendence on VG was studied through MEDICI [11] simulations.

The samples were stressed under CHC conditions by ap-
plying voltage to the gate and drain, with the source and
bulk terminals being grounded. In addition, a constant voltage
stress (CVS) was applied to the gate, with the rest of the
transistor terminals being grounded, in order to confirm the
larger degradation under CHC stress conditions. The stress was
periodically interrupted to monitor the change of the drain cur-
rent in linear and saturation forward regimes (ID,lin and ID,sat,
respectively), as well as the shift of the threshold voltage.
We define tfail by a 10% reduction of ID,lin and ID,sat or a
50-mV VT shift. The maximum voltage for reliable operation
is determined by extrapolating log(tfail) versus 1/Vstress [4]
to ten-year degradation, resulting in a conservative lifetime
prediction. All the lifetime data values are the average of three
to four experimental measurements. The experimental analysis
(stress and characterization) was always performed at room
temperature.

III. UNDERSTANDING THE SUBSTRATE CURRENT

In Fig. 1, ISUB versus VG is plotted for a 70-nm- and a 1-µm-
channel-length device with a SiO2/HfSiON/TiN (20% of Hf)
gate stack, confirming that the ISUB peak shifts from around
VG = VD/2 for long-channel devices to VG = VD for short-
channel transistors.

To further investigate if the shift in the ISUB peak in short-
channel transistors is observed for different gate dielectric
stacks, in Fig. 2, the VG/VD ratio at the ISUB peak was
determined as a function of channel length for different gate
stacks. A clear shift of the ISUB peak toward higher VG is
observed for all the samples as the channel length is reduced.
This trend holds true for all high-k and SiO2 gate stacks.

To understand the causes of the ISUB peak shift, MEDICI
simulations in 70-nm and 1-µm channel devices with high-k

Fig. 2. Voltage position of the ISUB peak as a function of channel length for
different dielectric materials at room temperature. The dashed line represents
the MEDICI simulations of the ISUB peak as a function of channel length for
HfSiON/TiN stacks.

Fig. 3. Simulated total electric field and impact ionization rate for (a) a
long-channel and (b) a short-channel transistor at the worst CHC degradation
condition (VG = VD = 3 V).

as a gate dielectric were performed. The simulator allows us
to reproduce the substrate current as a function of VG. The
simulated curves agree reasonably well with the measurements
(Fig. 1) for long- and short-channel devices. In addition, to
verify the accuracy of the simulations, the VG/VD value at the
ISUB peak as a function of channel length for HfSiON/TiN
samples has also been simulated (dashed line in Fig. 2), also
obtaining good agreement with the experimental data. In Fig. 3,
the simulations show differences between the total electric field
(vertical and horizontal) and the impact ionization along the
channel for short- (a) and long-channel (b) devices. In long-
channel devices, impact ionization occurs mainly at the drain
side [Fig. 3(a)] [8], while in short-channel devices, it emerges
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in the entire channel [Fig. 3(b)]. Note that the maximum of
the impact ionization rate is larger in the short-channel device,
whereas the maximum electric field is greater for the long-
channel device. On the other hand, the total electric field along
the channel is also different for the two analyzed lengths. For
short-channel transistors, the electric field shows a peak at the
center of the channel, whereas in long-channel devices, this
peak is located at the drain side. This indicates a different elec-
tric field distribution along the transistor channel, depending on
the channel length.

The impact of several technological parameters on the ISUB-
versus-VG curve has been studied. To do so, only one design
parameter, such as channel length, S/D junction depth, dielec-
tric thickness, HDD depth, or S/D overlapping, was varied at a
time to analyze its influence. For the last two parameters, whose
values were ranged between 10 and 100 nm, no significant
change in ISUB occurs when they are varied (not shown).
Otherwise, for the first three transistor parameters, a higher
impact on ISUB is observed (Fig. 4). These dependences have
been analyzed in more detail. First of all, we further confirmed
the channel length dependence on ISUB [Fig. 4(a)]. We also
found a ISUB dependence on S/D junction depth, which is
manifested as a reduction in the substrate current peak value
when the junction depth is reduced [Fig. 4(b)]. Finally, when
the dielectric thickness is reduced, the ISUB peak reappears
at lower gate voltage [Fig. 4(c)]. These dependences are in
agreement with the fact that the lateral electric field at the
drain is mainly determined by vertical geometries (tox and
junction depth) [8]. Indeed, as impact ionization has a large
dependence on the lateral electric field, the simulation results
suggest a “competition” between the gate voltage and the drain
voltage for the channel electric field and, consequently, for the
impact ionization generation. For example, for short-channel
transistors with a thicker oxide, the drain voltage has a greater
influence over the channel field than the gate voltage, increasing
the pinchoff region to almost the entire channel. However, when
any lateral-electric-field-related parameter (dielectric thickness
or S/D depth) is reduced, the gate regains a larger influence,
resulting in the reappearance of the “classical” substrate current
peak and reducing the pinchoff region. This effect changes
again the most CHC stress damaging condition for the transistor
to lower gate voltages.

The ISUB behavior in short- and long-channel transistors has
been analyzed. The correspondence of the ISUB peak to the
most damaging CHC condition and the lifetime extrapolation
will be analyzed in the next section.

IV. CHC LIFETIME EVALUATION

Lifetime plots are traditionally used to provide information
on the device degradation evolution stressed at the most damag-
ing conditions obtained by the ISUB peak. In Fig. 5, the lifetime
plot for 10% ID,sat degradation for a 70-nm channel transistor
is shown, comparing CHC stress at VG = VD and VG = VD/2,
as well as CVS. The result in Fig. 5 demonstrates that the ISUB

peak stress configuration in Fig. 1 corresponds to the lowest
lifetime. In other words, the most damaging condition for CHC
stress in short-channel devices is VG = VD. Furthermore, CVS

Fig. 4. MEDICI simulations of ISUB for different channel lengths in a high-k
transistor. (a) The shift of the ISUB peak observed in the measurements when
the channel length decreases is confirmed. (b) When the S/D junction depth
is reduced, a decrease in ISUB is observed. (c) For the analyzed EOTs, the
ISUB peak takes place around VG = VD , with a slight tendency to shift to
gate voltages lower than VD , as the EOT decreases. The underlines show the
parameter values of our reference fabricated device.

results in longer lifetime than both CHC stress conditions,
demonstrating the detrimental effect of hot carriers. Therefore,
we propose for process qualification of short-channel devices
to apply CHC stress with VG = VD.

Fig. 6 shows the ID,sat lifetime plot for short-channel de-
vices and for different high-k dielectric and metal gate stack
combinations. The lifetime plot of SiO2/poly-Si samples is also
shown as a reference. Only the VG = VD CHC stress con-
dition (the most damaging case for short-channel transistors)
is considered. All the samples had the same junction depth
(0.1 µm) and gate length (70 nm), but the EOT depends on
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Fig. 5. ID,sat lifetime plot for 70-nm-length devices and different CHC
stress conditions (VG = VD, VG = VD/2) and CVS. For CHC degradation,
VSTRESS is VD , while for CVS, it is VG. For CHC stress, the highest
degradation is observed at VG = VD . For extrapolations, we have assumed
a power law for the voltage dependence of the lifetime, obtaining a good
agreement with the experimental results.

Fig. 6. ID,sat lifetime plot for short-channel transistors with different dielec-
tric stacks and at the VG = VD CHC stress condition. The high-k gate stack
with the lowest Hf percentage shows the larger lifetime.

TABLE I
OPERATING VOLTAGES EXTRAPOLATED AT TEN YEARS AFTER CHC
STRESS AT VG = VD IN SHORT-CHANNEL TRANSISTORS AND FOR

DIFFERENT DIELECTRIC STACKS. THE FAILURE CRITERIA ARE 10%
REDUCTION OF ID,lin AND ID,sat, AND 50-mV VT SHIFT.
THE EOT FOR THE DIFFERENT SAMPLES IS ALSO SHOWN

the gate dielectric (Table I). Therefore, for the comparison
of high-k and SiO2 samples, only the stacks with the same
EOT are considered, i.e., those with 80% Hf content. Note
that, compared to the SiO2 reference, this high-k sample has
a better lifetime at the operating condition or, equivalently,
a higher operating voltage after a ten-year operation. The
slightly different slope observed between the 80% Hf high-k
and the SiO2 sample could be due to the differences of the
prestress defect density in the dielectric [6]. When comparing
the analyzed high-k samples, the best lifetime is obtained for

the sample with the thinnest EOT and with the lowest Hf
percentage (SiO2/HfSiON/TiN with 1.2-nm EOT and 20% of
Hf). Furthermore, the lifetime curves for the different high-k
stacks run parallel with the same slope versus 1/VD, and the
worst case is obtained for the sample with higher Hf percentage,
which is in agreement with the results obtained in [7].

Finally, the ID,lin and VT lifetime plots after the CHC
stress condition of VG = VD were analyzed. Table I shows the
extrapolated operating voltages for a ten-year lifetime on our
samples using each measured degradation monitor. Even with
the conservative lifetime criterion, all our high-k samples pass
the CHC reliability test and reveal operating voltages larger
than 1.2 V. The final operating voltages obtained after ten years
are also better than the previously reported values [6].

V. CONCLUSION

CHC degradation in SiO2/HfSiON stacks has been analyzed.
We observed a shift of the most damaging CHC degradation
condition from VG = VD/2 to VG = VD when reducing the
channel length from 1 µm to 70 nm, corresponding to a shift
of the peak substrate current. Furthermore, our experimental re-
sults and simulations have demonstrated that, for short-channel
devices, the shift of the ISUB peak toward higher gate voltages
is caused by a lower influence of the gate voltage over the
channel conduction.

The maximum operating voltage to guarantee a ten-year
lifetime is higher for all studied high-k/metal gate stacks than
for the SiO2/poly-Si reference. This indicates an improved
CHC degradation resistance of the high-k samples compared
to SiO2. All analyzed SiO2/HfSiON gate stacks have sufficient
reliability margin, and the thinnest stack with the lowest Hf
percentage (SiO2/HfSiON/TiN with 20% of Hf and 1.2-nm
EOT) shows the lowest CHC degradation.
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The channel hot-carrier (CHC) degradation in nMOS transistors with high-k dielectric subjected to differ-
ent AC stress configurations was studied. The influence of the gate AC stress waveform parameters on the
CHC degradation was analysed, when a constant drain voltage was applied. For short channel devices,
CHC degradation has been found to be dependent on duty-cycle and rise/fall times and independent of
frequency. These results have been observed independently of the gate dielectric material (SiO2 or
high-k). Moreover, the CHC damage in a nMOS transistor subjected to stress conditions which simulate
its operation within a CMOS inverter has been also analysed. Lower degradation is observed in this case.
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1. Introduction

The channel hot-carrier (CHC) degradation under dynamic (AC)
stress has been extensively studied in MOSFETs with SiO2 as gate
dielectric [1–3], revealing important differences when compared
to static (DC) stress conditions. On the other hand, for nMOSFETs,
due to the shrink of the channel length, a shift of the most damag-
ing CHC degradation condition, from VG = VD/2 to VG = VD, is ob-
served, which has been found to be independent of the gate
dielectric material (SiO2 or high-k) [4,5]. The degradation of short
channel nMOS high-k based devices under the most detrimental
CHC stress conditions has been studied, mainly for DC VG and VD

voltages (static stresses) [5,6], but the case of AC CHC stresses
has been insufficiently studied yet [7,8]. In this work, the CHC deg-
radation of short channel nMOS high-k based devices under AC
stresses is analyzed. The influence of different AC gate stress wave-
form parameters was studied. Moreover, the AC CHC degradation
under stresses closer to the nMOS operation conditions within a
digital circuit was analyzed.

2. Experimental

The samples used in this work were nMOS transistors with a
Highly Doped Drain (HDD) structure. The dielectric/electrode com-
bination was SiO2/HfSiON (60% of Hf) with Fully Silicided (FUSI)
gate. The in situ steam generated (ISSG) SiO2 interface was
�1.2 nm thick and the Metalorganic Chemical Vapor Deposited
(MOCVD) high-k layer had a physical thickness of 2.9 nm, with a
ll rights reserved.
1.4 nm stack Equivalent Oxide Thickness (EOT). W/L relations of
0.15/0.15 lm (short channel devices) and 1/1 lm (long channel
devices) were used. A different set of transistors with SiO2/poly-
Si gate (EOT = 1.2 nm) were used for comparison. The measure-
ment set-up was carefully designed [1] to prevent the anomalous
enhanced degradation provoked by undesirable oscillations in
the stress waveform. Two different AC CHC stress configurations
were considered (Fig. 1). On the one hand, to take into account
the most damaging CHC stress condition in short channel devices
(VG = VD), a 2 V unipolar square voltage was applied to the gate
and a constant voltage of 2 V to the drain, with the other terminals
grounded (Fig. 1a, from now on stress configuration a, SCa). SCa
was used to analyse the influence on the CHC degradation of differ-
ent stress waveform parameters as frequency, duty-cycle and rise
(tr) and fall (tf) times. DC stresses (VG = VD = 2V) have been also ap-
plied, as a reference. To simulate the operation conditions of the
nMOS in a CMOS inverter, a 2 V amplitude unipolar square voltage
was applied to the gate and, simultaneously, an inverted stress
waveform (with the same parameters) was applied to the drain,
with the rest of the terminals grounded (Fig. 1b, from now on
stress configuration b, SCb). In this case, 1 MHz frequency,
�50 ns tr and tf, and 50% duty-cycle were considered. The drain
current variation in saturation regime and reverse mode (IDsat,rev)
was registered during the stresses to monitor the CHC degradation.
Average values in several samples will be shown.

3. Results and discussion

Firstly, short channel transistors were subjected to SCa to ana-
lyze the effect of different AC stress waveform parameters on the
CHC degradation. Fig. 2a shows that the CHC degradation of short
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Fig. 1. CHC stress configurations. (a) SCa. A 2 V amplitude square voltage is applied to the gate with a 2 V constant VD. (b) SCb. To simulate the operation conditions of nMOS
in a CMOS inverter, VG and VD are pulsed but inverted. Care has been taken in the measurement set-up implementation to prevent the anomalous enhanced degradation
provoked by undesirable oscillations in the stress waveform [1].
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channel devices with SiO2 or high-k dielectric subjected to AC
gate stress is frequency independent. This result can be explained
taking into account that the most damaging CHC condition for
short channel transistors (VG = VD) holds during the ‘high’ state
of the waveform, so that the damage will only depend on the
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Fig. 2. CHC degradation as a function of stress time, for different stress frequencies,
measured in short channel transistors with SiO2 or high-k dielectric (a). When the
data is plotted as a function of the effective stress time, no significant differences
between samples subjected to DC or AC stresses are observed (b).
effective stress time (i.e. total stress time multiplied by the
duty-cycle), as in the quasi-static model [1]. In this regard, for
the DC case (2 V, constant, at gate and drain, with the other ter-
minals grounded), a higher CHC damage is obtained when plotted
versus the total stress time (Fig. 2a), but negligible differences are
observed between DC and AC stresses when plotted versus the
effective stress time (Fig. 2b). For comparison, the CHC degrada-
tion under AC stresses of different frequencies has been also ana-
lyzed for long channel devices (Fig. 3). In this case, a frequency
dependence is observed, because for long channel devices the
most damaging CHC condition is VG = VD/2, which occurs during
the stress transitions [2]. As frequency increases, the number of
stress transitions becomes larger and, consequently, the CHC deg-
radation too.

Fig. 4 shows the CHC degradation dependence on the stress
waveform duty-cycle. Larger wear-out has been observed when
the duty-cycle increases, for both high-k and SiO2 based sam-
ples, as expected. Again, from the discussion above, since the
damage depends on the effective stress time, because the most
damaging CHC condition (VG = VD) holds during the high state of
the stress waveform, larger duty cycle means larger CHC
degradation.

Finally, the influence of tr and tf of the stress signal on the CHC
degradation has been studied. No significant differences are
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Fig. 3. CHC degradation as a function of the stress time, for different stress
frequencies, in long channel transistors with high-k dielectric. While for short
channel devices the CHC damage is independent of frequency (Fig. 2a), for long
channel transistors the CHC degradation becomes larger as frequency increases.
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observed for the CHC wear-out in the 10–100 ns tr and tf range
(Fig. 5).

For all the analyzed parameters, lower CHC degradation was al-
ways obtained for the high-k samples compared to the ones based
on SiO2 (Figs. 2, 4 and 5).

Fig. 6 shows the CHC degradation of short channel high-k based
devices under SCb (pulsed and inverted VG and VD), which simulates
the normal operation conditions of the nMOS in a CMOS inverter.
SCa results (with pulsed VG and constant VD) are included for com-
parison. For SCb, lower damage is observed. This can be explained
taking into account that, in this case, the largest CHC damage is pro-
duced during the inverter state transitions (when VG = VD), so that
the time during which the most damaging condition holds (a small
fraction of tr and tf) is much smaller than in SCa (the high state
duration).

In consequence, for short channel devices, depending on the
CHC stress configuration, the most damaging CHC condition
(VG = VD) takes place during the duration of the high-state of the
waveform (SCa) or during a fraction of the stress voltage transi-
tions (SCb). Therefore, for accurate CHC degradation predictions
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Fig. 5. CHC degradation as a function of the stress time, for several rise/fall times, in
short channel transistors.
that account for the actual operation of devices within a circuit,
special attention to the stress configuration must be paid.
4. Conclusions

Short channel devices, based on SiO2 or on high-k dielectric,
show frequency independent CHC degradation when it is sub-
jected to AC stress with amplitude equal to the applied DC VD.
This result can be explained by considering that the most damag-
ing CHC stress condition holds during the high state of the stress,
so that the degradation depends on the effective stress time. Con-
sequently, CHC degradation also increases with the duty-cycle
and shows negligible dependence on the rise and fall times. For
short channel nMOS transistors in a CMOS inverter, the most
damaging CHC stress condition only holds during the voltage
transitions, so that smaller degradations are observed in this case.
Realistic circuit reliability predictions will have to take into ac-
count this fact.
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A comparison between pMOS and nMOS short channel transistors with high-k dielectric subjected to
channel hot-carrier (CHC) stress is presented. Smaller CHC degradation is observed in pMOS devices.
At high temperature, the CHC degradation increases for pMOS and nMOS. The temperature dependence
of the CHC degradation has been explained, for both transistor types, by considering a larger influence of
a bias temperature instability (BTI)-related component of the total CHC induced degradation.

� 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

With the introduction of high-k dielectrics in MOS devices a lot
of effort has been oriented to analyze the degradation mechanisms
that cause time dependent dielectric breakdown (TDDB) and bias
temperature instability (BTI) [1], on high-k dielectrics-based sam-
ples. However, although channel hot-carrier (CHC) degradation has
been widely investigated on SiO2-based transistors [2–5] only few
analysis of the CHC degradation on transistors with high-k dielec-
trics can be found in the literature [6,7].

The CHC damage is caused by the injection of high energetic
electrons and holes into the gate oxide near the drain [3] where
traps and interface states are generated. Nevertheless, the contin-
ued device scaling modifies the CHC degradation behaviour. For a
nMOS transistor, the channel length reduction causes a shift of
the most damaging CHC condition from VG = VD/2 (for long channel
transistors) towards VG = VD (for the short channel ones) [6,7]. In
the case of pMOS transistors, the most damaging CHC condition
is at VG = VD, independently of the channel length due to the in-
creased hole injection into the oxide [2]. Therefore, for short chan-
nel devices at room temperature, the most damaging CHC
condition for both MOS transistors (n and p) is the same (VG = VD)
and it causes mainly interface trap generation [4].

On the other hand, in the last decade, to improve the thermal
stability, reduce the leakage current and increase the permittivity
of the MOS transistors dielectric, usually a nitridation component
ll rights reserved.

elgium.
is introduced into the fabrication process [2]. Better reliability re-
sults have been obtained for nitrided nMOS devices [4], but in
the case of pMOS transistors NBTI is increased [8] and this could
have a big impact on the device degradation.

In this work, the CHC degradation on pMOS and nMOS transis-
tors with nitrided high-k dielectric is studied and the lifetime re-
sults are compared. Also the temperature influence on the CHC
degradation for pMOS/nMOS short channel transistors has been
analyzed.

2. Experimental

p-MOSFET and n-MOSFET transistors with highly doped drain
(HDD) structure have been analyzed. The gate stack was either
SiO2/HfSiON (20% or 80% of Hf) with TiN gate, SiO2/HfSiON (60%
of Hf) with NiSi FUSI or SiO2/poly-Si, as reference. The dielectric
consisted of a 0.7 nm chemical SiO2 interface using IMEC clean
[9], followed by a metalorganic chemical vapor deposited (MOC-
VD) 3 nm thick high-k layer. The equivalent oxide thickness
(EOT) ranged from 1.2 to 1.8 nm, due to the variation of the Hf con-
centration, as shown in Tables 1 and 2. The devices had the same
channel width (1 lm). The analysis is focused on transistors with
short channel length (70 nm). For comparison, in the case of nMOS
devices, long channel transistors (1 lm) have been also analyzed,
because the maximum CHC degradation condition changes
depending on the channel length for this transistor type.

The pMOS/nMOS samples were subjected to CHC stress, apply-
ing voltage to the gate and drain with the source and bulk
grounded. For the gate and drain voltages, the most damaging
CHC conditions were chosen: VG = VD for pMOS (independently of
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Table 1
Operating voltages extrapolated to 10 years lifetime for short channel pMOS
transistors after CHC stress, at VG = VD, for different dielectric stacks. The EOT for
the different samples is also shown.

SiO2/poly-Si 60% HfSiON/FUSI 20% HfSiON/TiN 80% HfSiON/TiN

EOT (nm) 1.8 1.4 1.2 1.8
ID,sat �1.3 �1.6 �1.6 �1.5
ID,lin �1.3 �1.6 �1.6 �1.5
VT �1.3 �1.7 �1.7 �1.5
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Fig. 1. ID,sat lifetime plot for short channel pMOS devices subjected to different CHC
stress conditions (VG = VD, VG = VD/2) and NBTI stress. The largest lifetime is
observed for the CHC degradation at VG = VD and the lowest for the NBTI stress.
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the channel length) and VG = VD/2 and VG = VD for long and short
channel nMOS transistors, respectively. The pMOS/nMOS samples
were also subjected to NBTI/PBTI (negative/positive bias tempera-
ture instability) stress (applying voltage to the gate with the other
terminals grounded). In this case, the gate voltage was the same as
the one used during the CHC stresses. To obtain the CHC lifetime,
the shift of the linear (ID,lin) and saturation (ID,sat) drain current
and of the threshold voltage (VT) were recorded as a function of
time for drain and gate voltages larger than the ones used at oper-
ation conditions. The device lifetime has been extrapolated from
the shift of ID,sat as a function of 1/VSTRESS. For CHC degradation,
VSTRESS corresponds to the drain voltage (VD), whereas, for the
NBTI/PBTI analysis it is the gate voltage (VG). As failure criteria,
10% reduction in ID,lin or ID,sat, or 50 mV VT-shift were considered
and the operating voltage was determined for 10 years lifetime,
resulting in a conservative lifetime prediction. Unless stated other-
wise, lifetimes in the figures refer to 10% degradation of ID,sat. The
effect of temperature (25, 100, 150 or 200 �C) on the different deg-
radation mechanisms (CHC and NBTI/PBTI) was also analyzed.
Table 2
Extrapolated operating voltages, at 10 years, for short channel nMOS transistors after
CHC stress, at VG = VD, for different dielectric stacks. The EOT for the different samples
is also shown.

SiO2/poly-Si 60% HfSiON/FUSI 20% HfSiON/TiN 80% HfSiON/TiN

EOT (nm) 1.8 1.4 1.2 1.8
ID,sat 1.2 1.3 1.4 1.3
ID,lin 1.1 1.3 1.4 1.4
VT 1.1 1.2 1.3 1.2
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Fig. 2. ID,sat lifetime plot of short channel pMOS transistors for different dielectric
stacks configurations. Larger operating voltages at 10 years for the samples with
high-k stacks were obtained, when compared to the SiO2 based ones.
3. CHC degradation at room temperature

In this section, the CHC degradation of PMOS devices with dif-
ferent gate dielectric stacks at room temperature is studied. We
also present a comparison between the CHC degradation results
obtained in nMOS and pMOS devices.

3.1. pMOS lifetime results

First we verified that, similar to short channel nMOS devices [6],
the most damaging CHC condition in short channel pMOS transis-
tors at room temperature is at VG = VD. Fig. 1 shows the ID,sat life-
time of pMOS short channel transistors with SiO2/HfSiON/FUSI
(60% of Hf) as dielectric-gate combination. Different stresses
(CHC, at VG = VD/2 and VG = VD, and NBTI) are compared. Larger
CHC degradation at VG = VD condition is confirmed for the pMOS
short channel transistors, compared to the other two applied
stresses.

Fig. 2 shows the ID,sat lifetime results for pMOS short channel
transistors stressed at VG = VD for various high-k gate stacks. The
SiO2/poly gate stack data are added as reference.

Extrapolating the CHC lifetime to 10 years, all our high-k stacks
show larger operating voltages (less damage) than for SiO2. Among
the samples with different high-k stacks, better lifetime results are
obtained when the Hf percentage is reduced. With larger operating
voltages at 10 years for the high-k samples compared to SiO2, the
degradation in ID,lin and VT shows the same tendency as for ID,sat

(Table 1).

3.2. Comparison between pMOS and nMOS

The nMOS short channel transistors have been stressed at
VG = VD (the most damaging CHC stress condition [7]) at the same
(absolute) VG value used for the pMOS stresses. The obtained oper-
ating voltages after CHC degradation, at 10 years, are shown in Ta-
ble 2.

Note that for both transistor types, the obtained lifetime voltage
values are larger than the operating voltages, proving a good reli-
ability of our short channel high-k devices. If we compare the re-
sults in Tables 1 and 2, we can conclude that pMOS transistors
show lower degradation (higher voltages at 10 years) than the
nMOS, for any electrical parameter and dielectric stack. For the
SiO2 samples, this behaviour could be explained taking into ac-
count the lower impact ionization rate of holes together with the
higher Si–SiO2 barrier for holes than for electrons in the case of
pMOS transistors [5]. Otherwise, the lower degradation presented
by the pMOS devices with high-k dielectric must be more deeply
studied.
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In order to explain the CHC degradation differences observed at
room temperature in nMOS and pMOS short channel transistors,
MEDICI [10] simulations have been performed. The results have
shown differences in the values and distribution along the channel
of the impact ionization generation for n and pMOS transistors
(Fig. 3). In both cases, a peak is observed close to the drain, which
is larger for nMOS devices. Moreover, whereas for pMOS the im-
pact ionization is quite concentrated close to the drain, it extends
further in the channel for the nMOS devices. Both effects, larger
impact ionization values and channel affected region, could explain
the larger CHC degradation observed in nMOS devices.

4. CHC degradation temperature dependence

The dependence of CHC degradation on temperature has been
also analyzed. Fig. 4 compares the ID,sat lifetime as a function of
temperature for short channel pMOS transistors subjected to CHC
stresses. NBTI data is also included for comparison. Large temper-
ature dependence is observed for NBTI (as expected) and also for
CHC. For the analyzed samples, the damage induced by CHC stress
is larger than the one induced by NBTI but a similar slope, and, con-
sequently, comparable activation energies (Ea), are observed for
both damaging mechanisms. The almost identical activation ener-
gies for CHC and NBTI stresses seem to indicate that the degrada-
tion process is somehow related in both stresses. The worse CHC
degradation behaviour of pMOS at high temperature has been re-
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Fig. 4. ID,sat device lifetime as a function of temperature for short channel pMOS
transistors subjected to separate CHC and NBTI stresses. A large CHC degradation
temperature dependence is observed.
lated in the literature to the temperature dependence of the hole
injection current [3]. Nevertheless, we propose another explana-
tion which assumes that, due to the channel reduction and the
CHC stress configuration (voltage is simultaneously applied to gate
and drain, with source and bulk grounded), in addition to the CHC
degradation close to the drain, a NBTI-component appears between
the gate and the inverted channel, related to the gate voltage. At
elevated temperatures, the effect of this NBTI-component of the
CHC stress becomes more relevant in front of the hot-carrier dam-
age generated at the pinch-off region. In this regard, the similar
slopes of the pMOS lifetime when subjected to separate CHC and
NBTI stresses at different temperatures observed in Fig. 4 supports
the proposal that a close relation between both degradation mech-
anisms exists. Furthermore, the impact of the NBTI-related stress
component could be also enhanced by the introduction of nitrogen
in the sample [11]. The lower lifetimes observed for the CHC stress
in Fig. 4 can be explained by considering that the CHC data (closed
symbols) includes the influence of the NBTI-component plus the
CHC damage (produced by the hot-carriers at the drain side), so
that a lower lifetime is expected.

We have further investigated if this BTI-related component of
the CHC stress has a relevant importance into the total CHC degra-
dation of nMOS transistors. The CHC degradation (at VG = VD/2) for
long channel nMOS transistors stressed at high temperature de-
creases, due to the reduction of the mean free path of electrons
[12]. However, due to the shift of the most CHC damaging condi-
tion in the short channel nMOS transistors towards higher gate
voltages, the study of the short channel devices behaviour at high
temperatures becomes relevant. Fig. 5 shows the lifetime for short
and long channel nMOS transistors subjected to separate PBTI and
CHC stresses as a function of temperature. In the last case, the most
damaging condition (VG = VD and VG = VD/2 for the short and long
channel devices, respectively) was analyzed. Firstly, the largest
temperature dependence is observed for the PBTI degradation.
On the other hand, an opposite trend in the lifetime as a function
of temperature is observed for long and short channel devices sub-
jected to CHC stress. As expected [12], for the long channel transis-
tors less CHC degradation is observed for higher temperature,
whereas for short channel transistors an increase of the CHC dam-
age at high temperatures is obtained. The largest impact of CHC
degradation in short channel devices can be explained taking into
account the relatively more relevant role of the PBTI stress
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Fig. 5. ID,sat lifetime plot of short channel nMOS transistors subjected to separate
PBTI and CHC stresses as a function of temperature. The temperature dependence of
CHC damage on long channel (1 lm) nMOS transistor has been included for
comparison. The most damaging CHC stress conditions at room temperature have
been considered for each transistor length. For the long channel devices, the
lifetime increases with temperature. However, for short channel nMOS devices
subjected to PBTI and CHC stresses a lifetime reduction is observed as temperature
increases. The largest temperature dependence is observed for the PBTI
degradation.
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component of the total CHC stress (as previously shown for the
pMOS devices). However, the effect of the PBTI-component in the
short channel nMOS transistor is less severe than the NBTI-component
in the pMOS samples, since the slope of the lifetime curves for
short channel nMOS subjected to CHC stresses is smaller than
the observed for PBTI (Fig. 5).

In summary, CHC degradation increases with temperature for
both pMOS and nMOS short channel devices. This behaviour has
been attributed to the large dependence with temperature of the
degradation produced along the inverted channel region by the
NBTI/PBTI-component of the total CHC stress. Compared to nMOS,
for pMOS devices the BTI-component dominates the total CHC
stress. In the case of nMOS the effect of the PBTI-component is less
relevant at low temperatures but becomes more significant when
temperature increases. This result changes the traditional CHC
degradation picture at high temperatures since for short channel
devices (nMOS and pMOS) the CHC degradation increases with
temperature (Figs. 4 and 5).

5. Conclusions

A comparison between pMOS and nMOS short channel transis-
tors with nitrided high-k gate dielectric under CHC degradation
was made. At room temperature, the CHC damage in the pMOS
transistors is lower, when compared to the observed in the nMOS.
However, both nMOS and pMOS short channel transistors fulfil the
reliability criteria.

The CHC degradation at high temperatures has also been ana-
lyzed. We have corroborated, for short channel nMOS transistors,
a change in the CHC degradation behaviour at high temperatures
(when compared to long channel transistors), i.e., lifetime de-
creases when temperature increases. On the other hand, for pMOS
transistors, a large CHC degradation temperature dependence has
been observed in our samples, with activation energy similar to
NBTI stresses, pointing out closely related degradation mecha-
nisms for both stresses. All these results have been explained by
considering a BTI stress component acting between the gate and
the inverted channel (related to the gate voltage), in addition to
the ‘classical’ CHC component (related to the drain voltage) close
to the drain. This BTI-component becomes more relevant into the
total CHC degradation as the channel length decreases and the
temperature increases, so that the total device CHC degradation
is enhanced, with a larger influence in pMOS devices.
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ABSTRACT 

 
 
The degradation produced by Channel Hot-Carrier (CHC) on short channel 

transistors with high-k dielectric has been analyzed. For short channel transistors 

(L<0.15µm), the most damaging stress condition has been found to be VG=VD instead 

of the “classical” VG=VD/2 determined for long channel transistors. In this work, 

experimentally validated simulations have been performed to demonstrate that this shift 

is not caused by the presence of the high-k layer but due to short channel effects. 

Furthermore, the CHC degradation lifetime has been evaluated, revealing larger 

operating voltages for high-k than for SiO2 based transistors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Index Terms  —  Hot -carrier degradation, high-k, reliability, short channel devices. 
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INTRODUCTION 
 

The aggressive scaling of MOSFETs during the last decades has provoked the 

appearance of intolerable leakage currents when the dielectric (traditionally SiO2) 

thickness is scaled down. In order to reduce these leakage currents, the system formed 

by the SiO2 dielectric and the poly-Si gate has been replaced by materials with high 

dielectric constant (high-k dielectrics) and metal gates. Together with this oxide 

thickness scaling, a reduction of other transistor parameters, i.e. channel length and S/D 

junction depth, is also required. As a result, a significant increase of the electric fields in 

the channel region is produced. In this regard, one of the main gate oxide reliability 

issues, the Channel Hot-Carrier (CHC) degradation, is also a concern in the high-k 

based devices. However, although this failure mechanism has been investigated in detail 

for SiO2 based devices [1-5], there are only few studies available for high-k gate stacks 

[6, 7].  

The CHC degradation, which is lateral electric field dependent, is caused by the 

injection of high-energetic electrons and holes, created by impact ionization, into the 

gate oxide region near the drain side, performing a non-uniform degradation [5]. 

Traditionally, the substrate current (ISUB), which measures the number of generated e-/h+ 

pairs, has been used to monitor the CHC induced degradation [1]. The peak observed in 

the plot of ISUB as a function of the gate voltage (VG) determines the most damaging 

CHC stress condition, which depends on the transistor channel length. While for long 

channel (L>0.15µm) transistors the ISUB peak is obtained around VG=VD/2 [2], for short 

channel devices it shifts toward VG=VD [4, 7].  

In this paper, the channel length dependence of the CHC degradation is analyzed for 

high-k/metal gate stacks. Moreover, we have demonstrated that the ISUB peak shift 

observed for the shorter channel lengths is not related to the dielectric material but it is a 
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short channel effect. The CHC degradation at different stress scenarios was simulated 

with MEDICI and compared. On the other hand, the effect of CHC on the lifetime of 

devices with high-k dielectric has been evaluated and compared with a SiO2/poly-Si 

structure as a reference.  

 

EXPERIMENTAL 
 

nMOS transistors with High Doped Drain (HDD) structure have been studied. The 

gate stack of the high-k based samples consists on a Metalorganic Chemical Vapor 

Deposited (MOCVD) HfSiON (20% of Hf) with a chemical SiO2 interfacial layer with a 

nominal thickness of 3nm and ~0.7nm, respectively; and the total Equivalent Oxide 

Thickness (EOT) is experimentally determined to be ~1.2nm. The gate was TiN. On the 

other hand, transistors with SiO2/poly-Si gate stack were used as a reference, with oxide 

thickness of 1.8nm. All the devices had a fixed gate width of 1µm, whereas the gate 

length was varied from 70nm up to 1µm. For the degradation studies, the shortest 

devices with an effective channel length of 50nm and a 10nm S/D overlap have been 

mainly used. The influence of key transistor parameters such as channel length, S/D 

junction depth, dielectric thickness and S/D overlapping on CHC degradation was 

studied through MEDICI simulations [8]. In this simulator, advanced transport and 

quantum models are available that allow to perform accurate simulations of deeply 

scaled devices. The discretization of the semiconductor equations gives a set of non-

linear algebraic equations which are solved with a nonlinear iteration procedure, based 

in the Newton-Raphson method.  On the other hand, the final mesh was specially 

defined in a more fine way into the entire channel region to obtain accurate impact 

ionization results. 
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For the experimental measurements, the samples were subjected to CHC stress, at 

VG=VD/2 and VG=VD (with bulk and source grounded). In addition, Constant Voltage 

Stress (CVS) was applied to the transistor gate with the other terminals grounded, for 

comparison. During the stresses, the drain current variation in linear (IDlin) and 

saturation (IDsat) regime and the threshold voltage (VT) were monitored. A 10% 

reduction in IDlin or IDsat, or a 50mV VT-shift were considered as failure criteria, and the 

operating voltage is determined at 10 years degradation, resulting in a conservative 

lifetime prediction. 

RESULTS AND DISCUSSION 

A. Gate voltage influence on the most damaging CHC condition 

First, we have observed the shift of the most damaging CHC stress condition, from 

VG=VD/2 to VG=VD when the channel length decreases. Figure 1 shows the VG/VD ratio 

at the ISUB peak as a function of channel length for gate stacks formed by SiO2 and high-

k materials. A clear shift of the ISUB peak towards higher VG is produced as the 

transistor length is reduced (below 0.15µm) for both high-k and SiO2 based samples and 

confirms VG=VD as the most damaging CHC stress condition for short channel devices. 

Figure 1 also demonstrates that the shift of the most damaging CHC condition is 

dielectric independent. 

To understand the shift of the most damaging CHC stress condition for short 

channel devices MEDICI simulations were performed. To verify the accuracy of the 

simulations, the VG/VD value at  the ISUB peak as a function of channel length for 

HfSiON/TiN samples has also been simulated (dashed line in Fig. 1), obtaining a good 

agreement with the experimental data. MEDICI was used to analyze the influence of 

different device parameters on ISUB as a function of VG. To do so, only one design 
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parameter (channel length, S/D junction depth, dielectric thickness or S/D overlapping) 

was varied at a time to analyze its influence. For the first three transistor parameters a 

higher impact on ISUB is observed (Fig. 2). Figure 2.a confirms the shift of the ISUB peak 

to higher VG voltages as the channel length decreases. Figure 2.b shows a reduction of 

the ISUB peak value when the junction depth is reduced. In addition, a shift of the ISUB 

peak to lower VG is observed as the S/D junction depth decreases. Finally, the ISUB peak 

reappears at lower gate voltage when the dielectric thickness decreases (Fig. 2c). 

Figures 2.b and c agree with the fact that the lateral electric field at the drain is mainly 

determined by vertical geometries (dielectric thickness and junction depth) [1]. Indeed, 

as impact ionization has a large dependence on the lateral electric field, the simulation 

results suggest a “competition” between gate and drain voltages for the channel electric 

field and, consequently, also the impact ionization generation. For example, for short 

channel transistors with a thicker oxide, VD has a larger influence over the channel field 

than VG, increasing the pinch-off region to almost the entire channel. However, when 

any lateral electric field related parameter (dielectric thickness or S/D depths) is 

reduced, the gate regains a larger influence, resulting in the reappearance of the ISUB 

peak and the reduction of the pinch-off region. This effect changes again the most 

damaging CHC condition for the transistor to lower VG. In consequence, the shift of the 

most CHC damaging condition to VG=VD in short channel devices can be attributed to 

the lower influence of VG on the channel conduction. Otherwise, for the last parameter, 

the S/D overlapping, no significant change in ISUB occurs when it is varied in all the 

analyzed VG range (Fig. 2d). Therefore we can conclude that it doesn’t exert a 

significant role into the CHC degradation. 

Additionally, the impact ionization generation along the transistor channel has been 

analyzed in long and short channel transistors using the Medici simulator (Fig. 3a and 
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3b). Different impact ionization behavior is observed depending on the channel length. 

For long channel transistors, the impact ionization is well localized at the drain region 

(Fig. 3a). However, for the shorter ones it extends towards the source (Fig. 3b) which 

can be explained taking into account that for a short channel transistor length, the pinch-

off region occupies almost the entire channel and, consequently, the impact ionization 

takes place in a larger region when compared to the long channel case.  

B. Channel Hot-Carrier device lifetime 

Lifetime plots are traditionally used to provide information on the device 

degradation when stressed at the CHC most damaging conditions as determined from 

the ISUB peak. In Figure 4 the lifetime plot for 10% IDsat degradation in a 70nm channel 

transistor is shown. CHC stress was applied at VG=VD and VG=VD/2. On the other hand, 

CVS was also applied for comparison. The results in Figure 4 demonstrate that the CHC 

stress configuration at VG=VD corresponds to the lowest device lifetime for short 

channel transistors. The samples subjected to CVS at the gate (with the other terminals 

grounded) show device lifetimes larger than those obtained under both CHC stress 

conditions (VG=VD and VG=VD/2). This result demonstrates the detrimental effect of an 

additional drain voltage to VG (which generate the hot-carriers) when compared to gate 

only stresses. Therefore, for process evaluations of short channel devices we propose a 

VG=VD stress for the device lifetime analysis. 

Otherwise, the same study was done for long channel devices (not shown here) and 

larger CHC degradation is observed for VG=VD/2 instead of VG=VD, as it is expected. In 

addition, the lifetime of the high-k and SiO2 based samples subjected to CHC stress 

were compared. The transistor performance has been analyzed taking into account 

different transistor parameters as IDsat, IDlin and VT. Similar results have been obtained 

independently of the analyzed parameter (Table I). The lifetime of the high-k based 
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samples subjected to CHC stress was always better than the one obtained for the devices 

with SiO2 as dielectric. For example, for the case of IDsat as degradation parameter, a 10 

years lifetime is obtained at an operating voltage of 1.4V for the transistors with high-k 

stack compared to 1.2V for the SiO2 based devices. Moreover, both types of samples 

stand the normal operating voltages showing the good behavior of our devices with 

high-k dielectric.  

 
CONCLUSIONS 
 

Channel Hot-Carrier degradation in short channel high-k gate stacks has been 

studied. We have observed a shift of the most CHC damaging condition (measured from 

the position of the ISUB peak when plotted as a function of VG) from VG=VD/2 to VG=VD 

when reducing the channel length. MEDICI simulations have been performed to analyze 

the influence of several transistor parameters as channel length, S/D junction depth, 

dielectric thickness or S/D overlapping. Our experimental results and simulations have 

demonstrated that in short channel devices with high-k or SiO2 as a dielectric, the shift 

of the ISUB peak towards higher VG values is not related to the dielectric material, but it 

is a short channel effect. This shift has been explained by a lower control of VG in front 

of VD on the channel conduction. Moreover, the CHC lifetime extrapolations point out 

that our high-k devices fulfill the device lifetime requirements, showing larger operating 

voltages that the ones based on SiO2 dielectric. 
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Figure captions 

 
Fig. 1.  VG/VD ratio at the ISUB peak as a function of channel length for two different 

gate stacks. Symbols are experimental data and the dotted line represents the results 

obtained through MEDICI simulations for HfSiON/TiN stacks. Good agreement is 

observed between experimental and simulations results. 

 

Fig. 2.  MEDICI simulations of ISUB for devices with high-k dielectrics and different 

channel lengths (a). When S/D junction depth is reduced (b) a decrease in ISUB is 

observed, while for a smaller EOT (c) the peak moves back towards VG=VD/2. 

Finally, the overlapping between gate and S/D regions doesn’t introduce a relevant 

change into ISUB (d). The underlined parameter values correspond to the ones of the 

fabricated high-k based devices. 

 

Fig. 3.  MEDICI simulations of impact ionization generation in long (a) and short (b) 

channel nMOS transistor.  

 

Fig. 4.  IDsat lifetime plot for different CHC stress conditions (VG=VD, VG=VD/2) and 

CVS for short channel transistors. For CHC degradation VSTRESS is VD while for CVS 

it is VG. Then VG=VD, which corresponds to the most damaging CHC stress condition 

for short channel devices, produces the lowest lifetime results. The devices subjected to 

CVS show the larger device lifetimes.  

 

Table I:  Extrapolated operating voltages, at 10 years, for short channel nMOS 

transistors after CHC stress, at VG=VD, for the different dielectric stacks. 
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Figure 2.a  Amat, E. et al. 
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Figure 2.b  Amat, E. et al. 
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Operating 

Voltages (V)
SiO2/ 

poly-Si 
SiO2/HfSiON

/TiN 
IDsat 1.2 1.4 
IDlin 1.1 1.4 
VT 1.1 1.3 
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