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Samenvatting 

Phase-change materialen op basis van GeSbTe vertonen unieke omschakelbare 

opto-elektronische eigenschappen en zijn een belangrijke kandidaat voor de 

volgende generatie niet-vluchtige geheugencellen. Ze zijn in het bijzonder 

aantrekkelijk als een universeel opslag-klasse geheugen, wat een oplossing is met 

de eigenschappen die liggen tussen de snelheid van DRAM en de niet-vluchtigheid 

van Flash. Hun verandering in diëlektrische eigenschappen wordt momenteel ook 

gebruikt voor nieuwe optische toepassingen zoals displays en fotonische 

geheugencellen, met mogelijkheden zoals “smart” brillen, “smart” displays en niet-

von-Neumann gegevensverwerking. In 2011 werd een doorbraak op het gebied van 

phase-change geheugens behaald, wanneer aangetoond werd dat geheugencellen 

die als superroosters van GeTe en Sb2Te3 gegroeid waren aanzienlijk verbeterde 

prestaties vertoonden in vergelijking met geheugencellen bestaande uit 

conventionele gemengde GeSbTe-legeringen, waaronder lagere programmeer-

stromen, hogere schakelsnelheden en verbeterde duurzaamheid. Hoewel de details 

nog onduidelijk waren, werd deze verbetering toegeschreven aan een 

schakelmechanisme dat in de vaste toestand van het materiaal plaats vond. Het 

groeien en begrijpen van dergelijke superroosters is een belangrijke motivatie 

geweest voor het EU PASTRY project en dit proefschrift, waarvan het onderzoek is 

uitgevoerd met 6 onafhankelijke partners. Onze bijdrage als partner, en dus dit 

proefschrift, richt zich vooral op de structurele karakterisatie van GeTe-Sb2Te3 

superroosters met behulp van transmissie elektron microscopie. Verschillende 

groeitechnieken zijn toegepast, waaronder de hoogwaardige onderzoeks-

georiënteerde moleculaire bundel epitaxy en industriëel toepasselijke sputter 

fysieke dampafzetting. 

Hoofdstuk 1 begint met het introduceren van het onderzoek van het proefschrift 

in het kader van phase-change materialen en phase-change geheugentoepassingen, 

hoewel de klasse materialen zeker relevant is voor andere velden zoals thermo-

elektrische materialen en topologische isolatoren. Het beschrijft hoe, historisch 

gezien, elektrische weerstands-verschuivende verschijnselen in Te-gebaseerde 
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legeringen werden ontdekt, waarna de meest voorkomende phase-change legering 

GeSbTe wordt besproken. In het hoofdstuk wordt verder gesproken over de 

kristallografische structuren en anisotropie in de elektronische binding van 

GeSbTe, in het bijzonder op de GeTe-Sb2Te3 verbindingslijn, wat een noodzakelijke 

voorwaarde is voor het begrijpen van de groei van epitaxiale phase-change 

materialen bleek te zijn. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van dit 

proefschrift en een korte introductie van de volgende hoofdstukken. 

Hoofdstuk 2 gaat verder met de experimentele methodes die relevant zijn voor 

dit proefschrift en is verdeeld in twee delen. Het eerste deel behandelt enkele van 

de algemene aspecten van hoge energie elektron karakterisatie en gaat verder met 

transmissie elektron microscopie technieken die relevant zijn voor het werk in dit 

proefschrift. Hoge-resolutie transmissie elektron microscopie en scanning 

transmissie elektron microscopie worden vervolgens in detail besproken. Het 

tweede deel gaat dan in op het voorbereiden van preparaten voor de transmissie 

elektron microscoop, wat minstens even belangrijk is om nuttige resultaten en 

zinvolle analyses te verkrijgen. Op het einde worden de specifieke 

preparatierecepten beschreven, die als referentie voor toekomstig werk kunnen 

worden gebruikt. 

In hoofdstuk 3 worden de eerste succesvolle analyses van epitaxiale GeTe-

Sb2Te3 superroosters getoond, zoals uitgevoerd in dit project, waarbij de essentiële 

onderzoekstechnieken voor dit proefschrift tot stand gebracht worden. De groei en 

karakterisatie van de preparaten is uitgevoerd door respectievelijk moleculaire 

bundel epitaxy en cross-sectie transmissie elektron microscopie. Hoewel de diktes 

van GeTe of Sb2Te3 sublagen relatief dik zijn, nl. tussen 3 nm en 12 nm, blijken de 

technieken een belangrijke stap voor de voortgezette ontwikkeling van dunnere ~ 1 

nm sublagen, die nodig zijn voor superrooster phase-change geheugencellen. Twee 

soorten Si(111) oppervlakken werden gebruikt, het kale (7×7) gereconstrueerde 

oppervlak en het volledige Sb-getermineerde oppervlak. Er wordt aangetoond dat 

sterk getextureerde multi-lagen kunnen worden gegroeid en dat de compositie 

analyse gebaseerd op energie dispersieve Röntgen spectroscopie nauwkeurige 

kwantificering van de gemiddelde GeTe en Sb2Te3 sublaag diktes toelaat. 
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De resultaten in hoofdstuk 4 markeren een succesvolle doorbraak op het 

onderzoeksgebied van superrooster phase-change geheugencellen, gezien ze 

aantonen dat zowel hoogwaardige groei als karakterisatie kunnen worden 

uitgevoerd. Ook werpen ze nieuw licht op de interface formatie tussen GeTe en 

Sb2Te3, in tegenspraak met sommige van de eerder voorgestelde modellen in de 

literatuur. Epitaxiale GeTe-Sb2Te3 superroosters werden op gepassiveerd Si(111) 

gegroeid bij temperaturen variërend van 210 °C tot 230 °C met moleculaire bundel 

epitaxy en sputter fysieke dampafzetting en zijn voornamelijk gekarakteriseerd met 

cross-sectie transmissie elektron microscopie. In tegenstelling tot de eerder 

voorgestelde modellen blijkt dat de grondtoestand van de dunne lagen eigenlijk 

kristalliseert als van der Waals gebonden lagen (dat wil zeggen een van der Waals 

heterostructuren) van Sb2Te3 en trigonale GeSbTe. Bovendien wordt aangetoond 

door de dunne lagen te gloeien bij 400 °C, wat de superrooster reconfigureert naar 

de gemengde legering van trigonale GeSbTe, dat deze van der Waals laag 

thermodynamisch gunstigst is. Deze resultaten worden uitgelegd in termen van de 

elektronische binding anisotropie van GeTe en Sb2Te3 en de sterke neiging van deze 

materialen om te mengen. De bevindingen bekritiseren daarom de eerder 

voorgestelde schakelmechanismen van superrooster phase-change materialen en 

geven nieuwe inzichten in hun mogelijke geheugencellen toepassing. 

Hoofdstuk 5 kenmerkte vervolgens uitgebreide en kwantitatieve karakterisatie 

de van der Waals laagverdeling in GeTe-Sb2Te3 superroosters, in zowel hun 

vorming na MBE-groei bij 230 °C als na het gloeien bij 250 °C, 300 °C en 400 °C. 

De thermische reconfiguratie is ook bijzonder belangrijk in het kader van het 

vacature-migratieproces in GeSbTe, die verantwoordelijk is voor zowel een 

elektronische metaal-isolatorovergang als een structurele kubische naar trigonale 

faseovergang. GeTe-Sb2Te3 gebaseerde superroosters, zoals getoond in het vorige 

hoofdstuk, vormen hierdoor een interessant platform voor de studie van GeSbTe-

legeringen. Het wordt aangetoond dat de van der Waals gaps in deze superroosters, 

die het gevolg zijn van vacaturemigratie, mobiel zijn en zich door de film kunnen 

reconfigureren, gebruikmakend van bi-laagdefecten en Ge diffusie bij gloeien onder 

hogere temperaturen. Bovendien blijkt dat voor een gemiddelde samenstelling die 

dicht bij GeSb2Te4 ligt, een groot deel van 9-laags van der Waals systemen wordt 
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gevormd, wat suggereert dat nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid willekeurige 

vacatures aanwezig moeten zijn in de trigonale GeSbTe lagen. Over het algemeen 

verlichten deze resultaten de structurele organisatie van de van der Waals gaps die 

vaak voorkomen in GeSbTe-legeringen, die nauw verbonden zijn met hun 

elektronische eigenschappen en de metaal-isolator overgang. 

In hoofdstuk 6 wordt de epitaxy van voorbeeldige chalcogeniden Sb2Te3 en GeTe 

op verschillende oppervlakken van Si(111) met atoomscherpe interfaces 

gepresenteerd en vergeleken met behulp van plan-view transmissie elektron 

microscopie en elektron diffractie. Er wordt aangetoond dat de resulterende dunne 

lagen drastische verschillen in termen van filmmorfologie en kristalliniteit hebben 

afhankelijk van de monolaag oppervlakterminatie. In het bijzonder wordt een 

enorm verschil gevonden tussen de films die op H-getermineerde en Sb-

getermineerde oppervlakken worden gegroeid. In beide gevallen is de out-of-plane 

textuur sterk c-as georiënteerd, maar het geval van Si(111)-H toont het frequente 

voorkomen van willekeurige in-plane rotatie van de kristallen voor beide films, 

terwijl voor Si(111)-Sb dit sterk wordt onderdrukt. De rol van de substraat-film 

interface voor de epitaxy en de gevolgen voor de eigenschappen van de films 

worden wordt besproken. Over het algemeen werpen deze resultaten inzicht op de 

groei van chalcogenide dunne lagen voor topologische isolatoren, ferro-elektrische 

en thermo-elektrische materialen en phase-change materiaalonderzoek. 

Vandaar dat het werk in dit proefschrift verschillende belangrijke aspecten van 

de groei van nanostructureerde GeTe-Sb2Te3 phase-change materialen heeft 

belicht. Een van de bevindingen is dat deze superroosters, wanneer ze in het 

epitaxiale regime worden gegroeid, eigenlijk superroosters vormen van Sb2Te3 en 

trigonale GeSbTe van der Waals lagen. Deze voorgestelde structuur is een goed 

uitgangspunt voor het ontrafelen van het schakelmechanisme van GeTe-Sb2Te3 

superroosters. Ook opent deze implicatie een andere manier voor de groei van deze 

materialen door Sb2Te3 en trigonale GeSbTe direct te deponeren, wat een route is 

die door sommige van onze partners reeds wordt nagestreefd. De andere 

belangrijke bevinding van dit werk is de thermische reconfiguratie van de 

superroosters in de gemengde GeSbTe legering. Het geeft de thermische balans 

weer die tijdens de groei moet worden gehandhaafd, waarbij aan de ene kant hoge 



Samenvatting 

149 

temperaturen nodig zijn om hoogwaardige textuur te verkrijgen, maar anderzijds 

niet te hoog om volledige vermenging te vermijden. Ook bij industriële 

implementatie van dergelijke materialen vormt deze thermische reconfiguratie een 

probleem, aangezien veel productietechnieken hoge temperaturen in hun productie 

stappen nodig hebben. En tenslotte, hoewel het schakelmechanisme van 

superrooster phase-change geheugencellen niet is opgelost tijdens de periode van 

dit project en er nieuwe hypothesen zijn voorgesteld in het veld, blijkt dat HAADF-

scanning transmissie elektron microscopie essentieel is om het mechanisme te 

ontrafelen. Om de (twee) afzonderlijke geheugentoestanden te ontrafelen, moeten 

zeer delicate en geavanceerde preparatietechnieken worden gebruikt van werkelijke 

geheugencellen, met name met behulp van de gefocusseerde ionbundel, waarbij 

zorg moet worden genomen om het preparaat niet teveel te verhitten. Dit blijft een 

open vraag voor toekomstig onderzoek. 
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