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Увод 

1.Nano  = 10-9 m 

2.Примери за нанообекти  в живота (пеперуди, 

черупка на м.охлюв, витражи, фотографски 

плаки,..) 

 

 

 

 3. Фактори за бързо развитие 

- интерес 

- методи за получаване 

- методи за характеризиране 

 



Увод  

4. Прояви на интерес:  
а) 1996-98г.;   

САЩ: НФН  СЦОТ  изследване за оценка на потенциала на НТ.  

Изводи: 

i.Нови свойства, ново действие  - обяснение с критичен/характеристичен 

размер за всяко свойство/явление (пр. QW) 

ii.Интердисциплинарен характер !  

– Изследователи 

– Менажери 

– Оценители 

– Взимащи решения 

 Национална НТ инициатива (САЩ) 

б) 2010г.  – приноси от водещи експерти в областта на НТ (различни 

дисиплини, страни, постове) – 4+1 международни съвещания  

 оценка на резултатите 2000-2010 и (ре)дефиниране на целите за 2010-2020, 

дългосрочна визия за р-тието на НТ. 

 



 Дефиниция за нанотехнология 

 

ISO (International Standardization organization)  - 2010. 

 

НТ е прилагането на научното знание за 

манипулиране и контрол на материята в 

нанометричен мащаб, за възползване от 

свойства и явления, които са зависими от 

размера (различни от тези при по-малки и 

по-големи мащаби) 



Етапи в развитие на нанотехнологиите 

 2001-2010г.   

Основна движеща сила са научните открития, 
произлизащи от  изследвания водени от любопитство. 

 → откритие на отделни явления и наноструктури. 

 

2011-2020г.    

• Отместване на фокуса към по-сложни явления, 
наносистеми и интеграция на нано-ниво. 

• Изследвания, продиктувани от нуждите за приложения 

   Нови открития (и оптимизации), нови технологии и 
нови индустрии. 



Етапи  

2000-2010г. – Усъвършенстване на съществуващи продукти с използване на 

нано-компоненти  

2010-2020г. – Революционно нови продукти на базата на нови системи; Фокус 

въху био-медицински продукти. 

 

Генерации НТ продукти 

~2000г. -  Пасивни наноструктури  (покрития, наноструктури (метал, ПП) 

наночастици/композити, полимери, керамики) 

~2005г. – Активни наноструктури (усилватели, актюатори, излъчватели, 

целеви лекарства, адаптивни структури) 

~2010г. – Преход към наносистеми (3D мрежи и нови архитектури, роботика) 

~2015г. – Молекулни наносистеми (дизайн на молекулно и атомно ниво,..) 

 

Предизвикателството:  изграждане на системи на нано-ниво, които изискват 

комбинираното използване на законите на нано-света,  биологични 

принципи, информационни технологии и системна интеграция. 

Продукти на нанотехнологиите 



Наноелектроника  
ОБЩ ПОГЛЕД 

↓ стойността 

↑ производителността и  функционалността 

↓ консумацията на енергията; ↑ енергийна ефективност 

Миниатюризация 

Интеграция 

нови решения: 

• Материали, архитектури, дизайн 

• ↑ Производителността на всички нива 

       (компонент, ИС, система) 

1. Наноелектроника (НЕ)   нанотехнологии ? 

2. Основни тенденции в НЕ 



Наноелектроника  
ОБЩ ПОГЛЕД 

2000-2010г. 

От > 100nm  към 30 nm и надолу (~ 15nm). 

 

2010-2020г. 

• Фокус върху 10 nm и по-малки 

• Физика на нано-скалата  функционалност на приборите нови 

области на приложение (сензори, ултра ниска консумация, гъвкава 

електроника) 



Наноелектроника  

ДОСТИЖЕНИЯ в 2000-2010Г. 

  

1.Полеви транзистори (логически елементи) 

2.Памети 

CMOS технология 



ДОСТИЖЕНИЯ  В ПОЛЕВИ ТРАНЗИСТОРИ  (2000-2010г.) 

 

а)  Закон на Мур  

(Gordon E. Moore, 1965)  

Наноелектроника  

# транзистори в ИС 

се удвоява ~ на  

всеки  2 години 

 



Наноелектроника  

ДОСТИЖЕНИЯ  В ПОЛЕВИ ТРАНЗИСТОРИ  (2000-2010г.). 
 

а)  Закон на Мур (Gordon E. Moore)  

б) Литография  

• Оптична, 193 nm – (двойно моделирене/експониране и др.) 

• В екстремния ултра-виолет – 13.5 nm (източници, маски, фото-резисти=?) 

• Сканиращи сонди, nanoimprint, самостоятелно асемблиране → ключови 

изследователски области за второто десетилетие 

в) Токове на утечка 

• high-k dielectrics  

• метален електрод 

Ограничени възможности 

 

Si 

Silicon dioxide 

Poly-Si  

(gate) 

Source Drain 

Si 

High-k 

Metal  

(gate) 

Source Drain 



Наноелектроника  
ДОСТИЖЕНИЯ  В ПОЛЕВИ ТРАНЗИСТОРИ  (2000-2010г.). 

г) наножички и въглеродни нанотръбички 

(+) гейтов контрол, къси канали, подобрено действие 

 

(-) хомогенни свойства/размери на голяма площ 

 

Nanowires vs. Quantum Wires 



графен 
1. Същност : 2D  кристал от С-атоми 

  е-   m*= 0 

2. Откритие:  

•  20 в. – теоретични изследвания 

•  2004 - Andre Geim and Kostya Novoselov  (University of Manchester)  – отцепване с тиксо 

от графит. (Нобелова награда по физика за 2010г) 

3. Свойства:  якост, електропроводност , топлопроводност, спинов транспорт 

4. Амбиция – заместник на Si в ИС !  

 -     μ  >  μSi  (балистичен транспорт 100’nm)    (3000 – 10000 - 200 000 cm2/V.s ) 

- Тънки (перфектни) канали в FET 

- Стабилност, Молекулярна електроника  

 



графен 
4. Предизвилателства / трудности 

а) производство на голяма площ (200-300 mm) , CMOS 
- Термична декомпозиция на SiC,  

- CVD върху метали (Ni, Cu) 

- Хомогенност, дефекти  

б) “Отваряне“ на забранена зона - ? 
- двоен слой + вертикално ЕП (140 meV) 

- наноленти ( w ~ nm!) -  възпроизводимост -? 

в) голям Ioff , малко Ion/Ioff 

г)  още изследвания (механизми на разсейване на носителите,  
взаимодействие с различни подложки, дефекти и примеси) 

5. Приложения:  

- RF-FET (analogue) + (f ~100 GHz!) ; FET с наноленти  

- Tунелен FET, Псевдо-спин транзистор с двоен слой, едноелектронен транзистор 

- Свързвания в ИС 

- Гъвкава и пластична електроника 

 



Наноелектроника 

ДОСТИЖЕНИЯ В  ПАМЕТИ (2000-2010 г.)  

а) нелетливи флаш памети с нанокристали (Si in SiOx) в плаващ гейт 

 

 

 

 

 

 

б) resistive switching memories 

 

 

 

 

в) phase change memories - халкогенидни стъкла:  

          ток  to   кристал аморфно  ΔR 



г) Магнеторезистивни памети с магнитни тунелни преходи 

Магнитен винтил (феромагн., изолатор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промяна на ориентацията  на намагнитеността на слоя - чрез 

магнитно поле (създавано от сравн. силни токове ) 

 

 

Наноелектроника  

ДОСТИЖЕНИЯ В  ПАМЕТИ (2000-2010 г.) 



Наноелектроника  
ДОСТИЖЕНИЯ В  ПАМЕТИ (2000-2010 г.) 

д) Памети основани на електронния спин (спинтроника) 

• трансфер на спина  (STT-RAM) чрез ток от електрони с еднакъв спин 

- Контрол на намагнитеността чрез ел. ток 

- Ниска консумация 

- Отваря пътя за  магнитни памети с < 10 nm 

 

 

 

 

 



Перспективи 



Перспективи 

  Миниатюризация 

1. More Moore 

(конвенционално) 

2. Отвъд CMOS   

(нови решения)                 

 



Перспективи 

  Миниатюризация 

1. More Moore  - към края на този път? 

a) Базирани на Si 

  

 FinFET      FDSOI  (IBM) 

 

Вариации в ширината на „перката“ Вариации в дебелините 



Перспективи 

  Миниатюризация 

1. More Moore 

б) Базирани на други материали 

• FET  с канaл от III-V ,  Ge;  

• FET  с канал от графен; 

• FET  с канал от наножички (NWFETs); 

• FET  с канал от въглеродни нанотръбички;   
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Перспективи 

  Миниатюризация 

FET  с въглеродни нанотръбички 



Перспективи 

  Миниатюризация 

консумация/дисипация на енергия                  (CMOS) 

– Информационен носител-     (е-) 

– манипулиране (превключване + транспорт) – контролиран бариер 

– логическа функционалност (архитектура) –  Булева логика 
 

 Отвъд CMOS  

Нови:  

• методи за представяне на информацията в различими 

сътояния,  

• превключващи механизми,  

• aрхитектура 

! Да са съвместими с CMOS технологията 



Перспективи 

  Миниатюризация 

2. Отвъд CMOS  
-Размери по-малки от достижимите чрез CMOS 

-Намалена енергия на превключване и на съхранение 

-Интегрируеми  
 

Компоненти базирани  

а) на електронния транспорт, но с друго превключване 

• Тунелен FET   

• Транзистор без p-n преход (Gated resistors = junctionless 

transistors)  

• Спинов FET  (↑, ↓);  

• NEMS  ключове (механично);  

б) на други носители на информация 

 



Перспективи 

  Миниатюризация 
Тунелни FET (Si, CNT, Lower-band-gap materials) 

 

 

 



Перспективи 

  Миниатюризация 

Транзистор без p-n преход (Gated resistors = junctionless transistors) 

 

Tyndall National Institute, Ireland 

проект SQWIRE,  7РП 



Перспективи 

  Миниатюризация 

Спинов FET 

 

  

Vg >0  намалява спин-орбиталното  

взаимодействие, което причинява прецесия 

 Променя се токът 



Перспективи 

  Миниатюризация 

NEMS  ключове  

 

IBM- Zurich, 

проект NEMIAC,  7РП 



Перспективи 

  Миниатюризация 

2. Отвъд CMOS -   Компоненти базирани  

а) на електронния транспорт, но с друго превключване 

б) на други носители на информация 

• Памети основани на електронния спин  

• Спинови вълни (фазата) 

• Екситонен (псевдо-спинов) FET (графенов двоен слой) 

• Термичен транзистор (графен) – контрол на топлинен 

поток чрез to на гейта 

 

 

 



Перспективи 

  Миниатюризация 

Памети основани на електронния спин 

o SST-RAM (трансфер на спина) – контрол с ел. ток спиново 

поляризиран 

o Магнитни йони (Mn) „разтворени“ в традиционни полупроводници – 

възможност за контрол на магнитното състояние с електрично поле 

o N-V центрове в диамант – дълги времена на спина – възможност 

за манипулиране на квантовото състояние  (ФЛ) 

при стайна температура чрез МП, ЕП, светлина  

 

 

o Мулти-фероични кристални решетки  

(напр. магнето-електрични структури ) 

 

 

 

  



Перспективи 

  Миниатюризация (обобщение) 



Перспективи   

функционализация     
(more than Moore)  

1) Нано-колектори на енергия 

o термична (термо-електричен ефект, фононни структури), 

o слънчева (Si NWRs),  

o механична (пиезо-електрични NEMS, ЕМ индукция)  

  

 

ЕМ индукция – 

 генератор базиран на Si 

 



Перспективи  

функционализация   
(more than Moore) 

2) FET с наножички за сензори на биомолекули 

 

Без гейт! 



Перспективи  

функционализация   
(more than Moore) 

3) Сензор на налягане  

(графен) 
пиезорезистивност 

 

 

 

Сензор на маса  

(въгл. нанотръбичка) – 
промяна на резонансната честота 



Перспективи   

функционализация     
(more than Moore)  

4) Други примери 

• Аналогови транзистори за РЧ, базирани на графен 

(висока скорост, високи честоти!);  

• РЧ елементи (вълноводи) итегрирани в Si чип в/у слой 

порьозен Si 

• Осцилатори, основани на трансфер на спина (Spin 

Torque Oscillators);  



3D интеграция –  

стратегическа технология 

1. Защо 3D? 
↑ функционалността и комплексността 

↓ цената, размера 
3D системи 

2. Прояви и предизвикателства 

а) 3D в чипа (FinFET, наножички,..) 

б) 3D стекове от чипове – свързвания=?  (бондиране, TSV,…) 

в) пакетиране на ниво пластина  (тънки пластини, подравняване,  

процеси от двете страни,...)   

г) нови материали, процеси,  средства за дизайн, моделиране, характеризиране  

(електро-термо-механични ефекти)  

Сензори, ИС (ASICs), памети, приемо-предаватели  

  преимущества (работни характеристики, цена, форм-фактор) 



Дизайн в наноелектрониката 

• На компонент, верига, система – синхрон 

• Съгласуван с технологията за производство 

• Нарастващи разходи (exp !) 

 

Нови ефекти свързани с миниатюризацията 

• неидеалното намаляване на паразитните ефекти и 

захранващите напрежения 

• вариации в параметрите 

• термични ефекти, отвеждане на топлина 

• ефекти на стареене 

• куплиране на линии/компоненти при ВЧ 

• намалена надежност   толерантност към грешки 

• дизайн за проверка  авто-тест 

 



Моделиране и симулации 

• Квантови и атомни ефекти  

• Термо-електро-механични куплирани ефекти  

• Нови материали, процеси, компоненти, прибори 

• Мулти-дисциплинарно 

• Различни мащаби, плавен преход 

• Различни техологични и архитектурни нива  

 

 Нарастващо значение (спестява средства) !!! 
Модел ⇔ измервания (все по-трудно поради миниатюризацията) 



Други тенденции/амбиции в НТ 
• Проучване на нови функции, основани на взаимодействието  

Si - биологически обекти за хетерогенна интеграция (nm)  

(Si - протеин, Si - молекула) 

• Нови архитектури за интегриране аналогови и числени функции, или 

блокове в един чип. 

• Демонстриране на квантов процесор с 10 TвТ qbits, работещ при стайна 

температура 

• Демонстриране на прототип на ИС с не-Булева алгебра, използваща 

невронни мрежи с редукция на мощността 10-100 пъти.  

• Фабрикуване – инвестиране в средства, разположени в университетите; 

• Характеризиране – намаляване стойността на достъп до националните 

лаборатории; 

• Засилване сътрудничеството университет – индустрия (дори за фунд. изсл.) 

• Разбиране влиянието на НЕ компоненти върху околнтата среда  

 

 

 

 



• НТ - във формираща фаза. Необходимост от фокусирано 

инвестиране в теория, преки измервания и симулации на 

нано-ниво; 

• Отлични възможности за НИРД  в класически индустрии 

(текстилна, хартиена, пластични мат., агрикултура, храни);  

• Необходимост от по-добри връзки между наука и инженерство 

за производство на блага и работни места;  

• Необходимост от нарастване участието на заинтересованите 

страни и обществеността в управлението на НТ дейности. 

Изводи за нанотехнологиите  

от 2000-2010г. 



Стратегически приоритети за НТ 

• Засилване партньорството между индустрия, университети, изследователски 

и-ти, НПО, агенции и международни организации; 

• Развитие на международни стандарти, номенклатури, бази данни и патенти; 

• Развитие на експериментални и предсказващи методи за излагане и риск от 

наноструктурни в-ва. 

• Подкрепа на хоризонтална, вертикална и системна интеграция в обучението 

по НТ 

• Развитие на информационна система за НТ материали, компоненти, прибори, 

средства и процеси. 

• Нови стратегии за разпространение, обществената осведоменост и участие, 

свързани с НИРД по НТ; 

• Институционализиране на дейностите по НТ 
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