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Viime vuosikymmenen aikana uusien muistiteknologioiden tutkimus on lisääntynyt huomat-

tavasti. Nämä teknologiat voivat mahdollistaa useita kertaluokkia nopeammat muistilaitteet 

nykyisiin Flash-muisteihin verrattuna. Tässä työssä tarkasteltava PRAM, eli faasimuutos-

muisti, on yksi lupaavimmista uusista teknologioista. Työn tavoitteena on selvittää kirjalli-

suustutkimuksen muodossa, pystyykö PRAM-muisti korvaamaan Flash-muistin varasto-

muistina tärkeimpien ominaisuuksien perusteella. Työssä tarkasteltavat ominaisuudet ovat 

kirjoitus- ja lukuaika, syklikestävyys, datan säilyvyys, skaalautuvuus ja bittitiheys. Työssä 

perehdytään PRAM- ja Flash-muistien toimintaperiaatteisiin ja rakenteisiin. Molempien 

muistityyppien ominaisuuksia käydään läpi ja verrataan toisiinsa. Työssä esitetään myös 

vaihtoehtoisia sovelluskohteita PRAM-muistille, kuten PRAM-muistiin pohjautuva keskus-

muisti ja universaali muisti. 

 

Työssä havaitaan, että PRAM-muisti on useilta ominaisuuksiltaan, kuten luku- ja kirjoitus-

ajoiltaan sekä kestävyydeltään, huomattavasti Flash-muistia parempi. PRAM-muistin skaa-

lautuvuutta vaikeuttavat muistisolun ohjelmointiin vaadittavat suuret virrat, jotka aiheuttavat 

rajoituksia muistin tiheyden kasvattamiseen ja 3D-rakenteen valmistamiseen. Tutkimuksen 

johtopäätöksenä on, että PRAM-muisti on todella lupaava ominaisuuksiensa puolesta. Lisä-

tutkimusta kuitenkin vaaditaan, jotta se voisi korvata Flash-muistin.  
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During the last decade, research of new memory technologies has increased considerably. 

These technologies can allow memory devices that are orders of magnitude faster than cur-

rent Flash memory devices. One of the most promising new technologies is PRAM-memory, 

which is studied in this work. The purpose of this thesis is to find out if PRAM can replace 

Flash, based on their most important features. This thesis is done as a literature research. The 

features reviewed in this thesis are read and write time, endurance, retention, scalability and 

memory density. The working principles and structures of both technologies are also studied 

in this thesis. The features of both memory types are reviewed and compared to each other. 

Alternate applications for PRAM such as main memory and universal memory are also pre-

sented. 

 

In this thesis it is found that PRAM has many considerably better features, such as read and 

write times and endurance, compared to Flash memory. The scalability of PRAM is hindered 

by large currents that are needed for programming of the memory cell, which causes limita-

tions on memory density and manufacturing of a 3D-structure. The conclusion of this thesis 

is that PRAM has very promising features. However, in order to replace Flash memory, 

further research is needed. 
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1. JOHDANTO  

Sulautettujen järjestelmien keskus- ja varastointimuisteina on käytetty viimeisen vuosikym-

menen aikana transistoreihin perustuvia DRAM- ja Flash-muisteja. Mooren lain mukaisesti 

näiden muistien transistorimäärät ovat nousseet eksponentiaalisesti viime vuosikymmenien 

ajan tuhansista transistoreista miljardeihin transistoreihin. Jatkuva transistorimäärän kasvu 

tulee kuitenkin hidastumaan, sillä piistä valmistettujen transistorien skaalautuvuus nykyi-

sestä noin 10nm viivanleveydestä pienemmäksi aiheuttaa mittavia haasteita. Suurin näistä 

haasteista on eristekerroksen oheneminen, joka aiheuttaa muun muassa vuotovirtoja ja näin 

huonontaa syklikestävyyttä (Micheloni 2013.).  

 

Muistivalmistajat ovat alkaneet tutkia vaihtoehtoisia muistiteknologioita kuten magneetti-

siin ominaisuuksiin perustuvia MRAM-muisteja (magnetic random-access memory) ja 

STTRAM-muisteja (spin-transfer torque magnetic RAM), resistanssin muutoksiin perustu-

vaa RRAM-muistia (resistive RAM) sekä tässä työssä käsiteltävää faasimuutoksiin perustu-

vaa PRAM-muistia (phase-change RAM). Nämä muistiteknologiat lupaavat olla kertaluok-

kia nopeampia kuin Flash-muistit olemalla usein myös energiatehokkaampia. 

 

Universaalin, eli SCM-tyyppisen (Storage-Class-Memory), muistihierarkian toteuttamiseen 

liittyvä tutkimus on lisääntynyt viime vuosina. SCM muistihierarkian vaatimukset muistin 

ominaisuuksille ovat korkeammat kuin perinteisessä muistihierarkiassa. PRAM-muistia pi-

detään yhtenä lupaavista vaihtoehdoista toteuttamaan universaali muisti.  

1.1 Työn tavoite ja sisältö 

Tässä työssä kartoitetaan kirjallisuustyön muodossa PRAM-muistien toimintaperiaate, omi-

naisuudet ja käyttösovellukset. Työssä selvitetään PRAM-muistin edut ja haitat tärkeimpien 

teknisien ominaisuuksien kannalta verrattuna NAND Flash-muistiin varastomuistisovelluk-

sissa. Työssä pohditaan lyhyesti myös PRAMin muita käyttösovelluksia, kuten keskusmuis-

tia ja SCM-muistia. 

 

Työn tavoitteena on selvittää, voiko PRAM-muisti teknisien ominaisuuksiensa puolesta 

yleistyä varastomuistina NAND Flash-muistien korvaajana, tai niiden rinnalla. Laajemmin 

tarkasteltavat ominaisuudet on rajattu muistien kirjoitus- ja lukuaikoihin, syklikestävyyteen, 
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datan säilyvyyteen, skaalautuvuuteen ja bittitiheyteen. Muita ominaisuuksia tarkastellaan ly-

hyesti taulukon 1 ohessa.  

 

Tutkimuskysymykset: 

 

 Minkälaiset ovat PRAM-muistien kirjoitus- ja lukuajat verrattuna Flash-muisteihin? 

 Minkälainen on PRAM-muistin syklikestävyys verrattuna Flash-muistiin? 

 Minkälainen on PRAM-muistien skaalautuvuus ja bittitiheys verrattuna Flash-muis-

tiin? 

 

Työn alussa esitellään PRAM- ja NAND Flash-muistien toimintaperiaate, neljännessä lu-

vussa käydään läpi muistien ominaisuuksia ja viidennessä luvussa esitellään vaihtoehtoisia 

käyttösovelluksia PRAM-muistille. 
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2. PRAM-MUISTI 

Faasimuutosmateriaalien käyttöä muistiteknologiassa on tutkittu jo 1960-luvulla. Läpimurto 

tapahtui, kun havaittiin että GeTe ja Sb2Te3 seoksien välisellä pseudo-binäärisellä linjalla 

sijaitsevilla materiaaleilla pystyttiin toteuttamaan nanosekunneissa tapahtuvia siirtymiä 

faasien välillä. Faasimuutosmateriaaleja on ollut saatavilla kuluttajille CD- ja Bluray-levyjen 

muodossa jo vuosikymmeniä. CD- ja Bluray-levyihin tallennettaan tietoa optisesti laserin 

avulla. Laserin avulla levyn pinnalle saadaan muodostettua amorfisia ja kristalloituneita alu-

eita. Kiteiset alueet heijastavat valon hyvin, kun taas amorfiset alueet absorboivat valoa. 

Heijastuneen valon intensiteetti luetaan fotodiodin avulla (P. P. S. Chen 1986). Keskusmuis-

tina ja/tai tallennusmuistina käytettävän PRAM-muistin toiminta on hyvin samanlainen kuin 

CD-levyissä, mutta se perustuu optisen tallennuksen sijasta sähköiseen tallennukseen. (G. 

W. Burr, M. J. Brightsky et al. 2016, R. Bez, P. Cappelletti 2005).  PRAM-muisti on Yksi 

lupaavimmista uusista muistiteknologioista ja sen toiminta perustuu faasimuutoksen aiheut-

tamiin resistanssin muutoksiin. Tässä luvussa esitellään PRAM-muistin toimintaperiaate ja 

ominaisuudet. 

 

2.1 Toimintaperiaate 

PRAM-muistit hyödyntävät Ge2Sb2Te5 (GST) metalliseoksen ominaisuutta esiintyä amorfi-

sessa ja kiteisessä faasissa, sekä nopeasti siirtyä faasista toiseen. Germanium antimoni tellu-

ridi materiaalien vahvuuksiin kuuluu nopea ja korkeassa lämpötilassa tapahtuva kristalloitu-

minen, sekä hyvä sähköinen ja optinen kontrasti. Muitakin materiaaleja kuten GaSb seosta 

on tutkittu, mutta GST tyyppiset seokset ovat laajemmin käytössä. (G. W. Burr, M. J. Bright-

sky et al. 2016, R. Bez, P. Cappelletti 2005) 

 

Vaihtuminen faasista toiseen toteutetaan joko lähettämällä optinen pulssi solun läpi, tai säh-

kövirran aiheuttamalla Joulen lämmityksellä. Optista pulssia käytetään muun muassa CD-

levyissä, kun taas PRAM-muistit toimivat Joulen lämmityksellä. PRAM-muistisolun ollessa 

amorfisessa faasissa se on korkean resistanssin tilassa, jota kutsutaan ’’reset’’-tilaksi ja joka 

vastaa loogista ykköstä. Vastaavasti muistisolun matalan resistanssin tila eli ”set”-tila vastaa 

loogista nollaa. (Dae-Hwan Kang, Song Yi Kim et al. 2014, Raoux, Xiong et al. 2014) 
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Siirtyminen set-tilasta reset-tilaan tapahtuu nopean ja korkea amplitudisen virtapulssin 

avulla. Tämä virtapulssi lämmittää solun sulamispisteeseen, jonka jälkeen virtapulssi kat-

kaistaan nopeasti ja osa materiaalista jää amorfiseen olomuotoon. Amorfinen alue on sar-

jassa kiteisen alueen kanssa jolloin se käytännössä määrää solun resistanssin suuruuden. Re-

set-tilasta set-tilaan siirtyminen tapahtuu pitempiaikaisen ja matalampi amplitudisen virta-

pulssin avulla. Tässä tapauksessa solu lämmitetään virtapulssin avulla kristalloitumislämpö-

tilaan niin pitkäksi aikaa, että koko solu kristallisoituu.  (Wong, Raoux et al. 2010) 

 

PRAM-muistisolun lukemiseksi solun läpi päästetään pieni sähkövirta, jolla havaitaan solun 

tila. Solun lukemiseen käytettävän virran tulee olla tarpeeksi pieni, jotta solun tila ei muutu 

lukuoperaation seurauksena. PCM-solun tilan muuttamiseen ja lukemiseen käytetyt käyrä-

muodot on esitetty kuvassa 2.1. (Raoux, Xiong et al. 2014, Wong, Raoux et al. 2010) 

 

 

Kuva 2.1 a) Tyypillisen PRAM-solun rakenne b) ja solun ohjelmointipulssien käyrämuodot (Wong, 

Raoux et al. 2010) 

 

Kohtuullisen matalilla jännitteillä tapahtuvan PCM-solun ohjelmoinnin reset-tilaan mahdol-

listaa kynnysalueella tapahtuva muutosilmiö (eng. threshold switching effect), joka aiheuttaa 

äkkinäisen ja suuren resistanssin vähenemisen. Ilman tätä ilmiötä PCM-solun resistanssi re-
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set-tilassa olisi niin suuri, että kristallisoitumiseen tarvittavaa virran määrää ei voisi saavut-

taa alhaisilla jännitteillä. Kynnysalueella tapahtuva muutosilmiö tapahtuu, kun sähkökentän-

voimakkuus PCM solussa ylittää tietyn rajan (materiaalista riippuen 10-100 V/µm) tietyllä 

kynnysjännitteen Vth arvolla (tyypillisesti 1-2V).  Ilmiöön liittyviä mekanismeja ei ole vielä 

varmasti saatu selville, mutta erilaisia termisiä ja sähköisiä malleja on esitetty. Yksi uskot-

tavimmista malleista esittää kynnysalue ilmiön johtuvan siitä, että elektronit saavat lisäener-

giaa vahvassa sähkökentässä, mikä johtaa jännite-virta epästabiiliuteen. (Raoux, Xiong et al. 

2014) 

 

2.2 Faasimuutosmateriaalien ominaisuudet 

Muisteihin soveltuvien faasimuutosmateriaalien tärkeimmät ominaisuudet ovat korkea säh-

köinen ja optinen kontrasti, sekä kyky siirtyä faasista toiseen nopeasti ja luotettavasti. Muita 

tärkeitä ominaisuuksia ovat termiset ominaisuudet ja tiedon säilymiseen liittyvät ominaisuu-

det. Vain harvoilla materiaaleilla on kaikki nämä ominaisuudet. Vaihtuminen faasista toi-

seen toteutetaan optisen pulssin tai sähkövirran aikaansaamalla Joulen lämmityksellä.  

 

Yleisin faasimuutos muisteissa käytetty materiaali on Ge2Sb2Te5 (GST) puolijohdeseos. Ma-

teriaalien ominaisuuksia voidaan parantaa douppaamalla niitä (Wong, Raoux et al. 2010). 

Esimerkiksi tiedon säilyvyyttä voidaan parantamalla douppaamalla faasimuutosmateriaali 

vedyllä tai hapella, mutta tällöin materiaali kiteytyy hitaammin (G. W. Burr, M. J. Brightsky 

et al. 2016). Kuvassa 2.2 on esitetty erilaisten seoksien resistanssin muutos lämpötilan funk-

tiona.   
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Kuva 2.2 Resistanssi lämpötilan funktiona erilaisilla faasimuutosmateriaaleilla. Kuvasta nähdään, että 

resistanssi tietyssä lämpötilassa riippuu huomattavasti käytetystä materiaalista. (Wong, 

Raoux et al. 2010)  

 

Kuvasta 2.2 nähdään että amorfisen ja kiteisen faasin välinen ero resistiivisyydessä voi olla 

jopa 10 000-kertainen tietyillä materiaaleilla. Yleisesti käytetyillä faasimuutosmateriaaleilla 

ero on noin 100-kertainen. Tämän kontrastin ansiosta PRAM-solu voidaan luotettavasti oh-

jelmoida 0- tai 1-tilaan. PRAM-solun resistanssi set-tilassa riippuu faasimuunnosmateriaalin 

lisäksi muistilaitteen rakenteesta, kuten lämmittimen resistanssista ja kosketusresistanssista.  

Muistisolun tulee pysyä amorfisessa olomuodossa 10 vuoden ajan standardin mukaisessa 

käyttölämpötilassa, joka on sulautetuissa järjestelmissä 85 °C. Tämän vuoksi muisteissa käy-

tettävä materiaali tuleekin valita siten, että kristalloitumislämpötila on tarpeeksi korkea. 

Muistisolun tulisi tämän lisäksi kyetä kristallisoitumaan alle 10ns ajassa (alle 1ns faasimuu-

tos aikoja on joissakin tutkimuksissa raportoitu) (Wong, Raoux et al. 2010). 
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2.3 Rakenne 

PRAM-muistisolu koostuu faasimuutosmateriaalista ja lämmittimestä, jotka sijaitsevat kah-

den elektrodin välissä. Kun solun läpi päästetään kulkemaan nopea virtapulssi, eli reset 

pulssi, lämmittimen kanssa kontaktissa oleva alue faasimuunnosmateriaalista jää amorfiseen 

muotoon. Tätä materiaalin ohjelmoitavaa osaa kutsutaan sieni soluksi (mushroom cell), sen 

sienimäisen muodon vuoksi. PRAM-muistipiirin sisältävät muistisolut on järjestetty riveihin 

ja sarakkeisiin (kuva 2.3). (Wangyuan Zhang, Tao Li 2009) 

 

 

Kuva 2.3  PRAM- muistin arkkitehtuuri. Kuvasta nähdään, kuinka muistisolut on järjestetty riveihin ja 

sarakkeisiin. Kuvassa on myös esitetty virran tunnistava vahvistin sekä kirjoitus ajuri (Wan-

gyuan Zhang, Tao Li 2009). 

 

Luku- ja kirjoitusoperaatiossa sarakevalitsin (eng. Column selector) valitsee halutut sarak-

keet. Lukuoperaatiota varten sarakkeet yhdistetään joko virran tunnistaviin vahvistimiin 

(eng. Sense Amplifier), tai kirjoitus ajureihin (eng. Write Driver) kirjoitusta varten. (Wan-

gyuan Zhang, Tao Li 2009) 
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2.3.1 Muistisolun valitsija 

Muistisolut on järjestetty useimmissa muistiteknologioissa ryhmiin, ja jokaisen ryhmän yk-

sittäiset solut tulee pystyä valitsemaan luettavaksi tai kirjoitettavaksi. Solun valinta voi ta-

pahtua joko valitsemalla yksi solu, tai tietyn kokoinen soluryhmä kerrallaan. PRAM-muis-

teissa voidaan valita yksittäisiä soluja, kun taas muun muassa NAND Flash-muisteissa va-

linta tapahtuu aina yhdelle soluryhmälle (eng. block) kerrallaan (Micheloni 2013.). Solujen 

valintaan käytettävän laitteen tehtäviin kuuluu varmistaa, että valittuun soluun voidaan kir-

joittaa, soluun kirjoittaminen ei häiritse muita soluja ja että signaali-kohinasuhde (SNR) on 

riittävä luettaessa solua. Muistisolun valitsija määrää suurelta osin muistisolun tiheyden. 

NAND Flash-muistien etuna tässä suhteessa on, että muistisolun valitsija on integroitu 

Flash-muistisolun kelluvan hilan (eng. floating gate) kanssa, mikä mahdollistaa NAND-

Flash muistien suuren tiheyden (Wong, Raoux et al. 2010).  

 

Hyvä muistisolun valitsija johtaa hyvin sen ollessa päästötilassa, omaa korkean resistanssin 

estotilassa ja on suhteellisen pienikokoinen. Muistisolun valitsijoina voidaan käyttää useita 

eri laitteita kuten MOSFET-, FET-, tai BJT-transistoreja, sekä erityyppisiä diodeja. Eri lait-

teiden välillä on eroavuuksia muun muassa fyysisessä koossa ja tarvittavassa käyttöjännit-

teessä. PRAM-muistien suuri reset-virta aiheuttaa rajoituksia solun valitsijana käytettäviin 

laitteisiin. Esimerkiksi MOSFET-tyyppistä valitsijaa käytettäessä tulee valita laite, joka on 

fyysisesti tarpeeksi leveä. (Wong, Raoux et al. 2010) 
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3. NAND FLASH-MUISTI 

NAND Flash-muistit ovat viime vuosikymmenen aikana yleistyneet varastomuisteina sekä 

kuluttaja- että yrityssovelluksissa kiintolevyjen kustannuksella. Flash-muisteja on kahta eri 

tyyppiä: NOR ja NAND. NOR tyyppistä muistia käytetään, jos tarvitaan nopeaa hakuaikaa, 

kuten koodin varastoinnissa.  NAND Flash-muistia taas käytetään massamuistina sen pa-

remman muistitiheyden ansiosta. (R. Bez, P. Cappelletti 2005) Tässä työssä Flash muistien 

tarkastelu on rajattu vain NAND tyyppiseen Flash-muistiin. Flash-muistiin viitattaessa tar-

koitetaan NAND Flashiä, ellei toisin mainita. Tässä luvussa käydään läpi NAND Flash-

muistin toimintaperiaate ja rakenne. 

3.1 NAND Flash-muistin rakenne ja toimintaperiaate 

NAND Flash-muistissa informaatio tallennetaan johtamalla varaus eristettyyn hila elektro-

diin, eli kelluvaan hilaan (eng. floating gate, FG). Kelluva hila sijaitsee puolijohdekanavan 

ja aktiivisen portti elektrodin eli kontrolli hilan (eng. control gate, GT) välissä. Hilojen vä-

lissä oleva eriste koostuu yleensä piioksidista ja sitä kutsutaan IPD-eristeeksi (Inter-Poly 

dielectric). Muistisolun tilan vaihtamiseksi kontrolli hila kytkeytyy kelluvaan hilaan kapasi-

tiivisesti. Muistisolun tilan osoittava muunneltava kelluvan hilan rajajännite riippuu kellu-

van hilan varauksesta ja hilojen välisen kapasitanssin suuruudesta. Kaaviokuva ja elektroni-

mikroskooppikuva tyypillisestä Flash-muistin rakenteesta on esitetty kuvassa 3.1. (Miche-

loni 2013., R. Bez, P. Cappelletti 2005) 

 

NAND Flash muistisolujen set ja reset-ohjelmointi perustuvat kvanttimekaaniseen Fowler-

Nordheim (FN) tunnelointiin. FN-tunneloinnissa elektronit saadaan kuljetettua ohuen eris-

teen läpi korkeiden sähkökenttien avulla. Informaatio tallennetaan rajajännitteen Vt avulla, 

joka riippuu kelluvan hilan varauksesta ja FG:n ja CG:n välisen kapasitiivisen kytkeytymi-

sen voimakkuudesta. (Micheloni 2013).  Kuvassa 3.1 on esitetty NAND solun rakenne. 
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  Kuva 3.1 a) Kaaviokuva NAND solun rakenteesta sanalinjan (WL) suuntaan ja b) bittilinjan suuntaan 

(BL). c) ja d) Vastaavat elektronimikroskoopilla otetut kuvat 48nm kelluvan hilan NAND 

solusta. (Micheloni 2013.) 

  

NAND Flash muistin peruselementtiä kutsutaan säikeeksi (eng. string). Yhdessä NAND säi-

keessä on yleensä 32, 64 tai 128 sarjaan kytkettyä muistisolua. Säikeen reunoilla on kaksi 

valitsija transistoria, joista toinen yhdistää säikeen lähdelinjaan (eng. sourceline) ja toinen 

bittilinjaan (eng. bitline). Solun kontrolli hilat on yhdistetty sanalinjaan (eng. wordline). Sa-

maan sanalinja ryhmään kuuluvia säikeitä kutsutaan blokeiksi. Looginen sivu taas muodos-

tuu soluista, jotka ovat samalla sanalinjalla. Tästä rakenteesta johtuen looginen sivu on pie-

nin mahdollinen yksikkö, johon voidaan kirjoittaa, tai joka voidaan lukea. Looginen blokki 

taas on pienin yksikkö, joka voidaan tyhjentää kerrallaan. (Micheloni 2013.) 
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4. PRAM- JA NAND-MUISTIEN OMINAISUUKSIEN TARKASTELU 

Yleistyäkseen varastointimuisteissa käytettynä muistiteknologiana PRAM-muistien säh-

köisten ominaisuuksien tulee olla vähintään yhtä hyvät kuin kilpailevilla teknologioilla. 

Yleisimmät tällä hetkellä markkinoilla olevat varastomuisti teknologiat ovat magneettiset 

kiintolevyt ja NAND Flash-muisti. Magneettisia kiintolevyjä ei tässä työssä tarkastella, sillä 

ne ovat jo osittain väistyvää teknologiaa ja PRAM-muistin käyttökohteet ovat lähempänä 

NAND Flash-muistia.  Tässä luvussa käydään läpi PRAM- ja NAND-muistin tärkeimmät 

sähköiset ominaisuudet kuten kirjoitus- ja lukuajat sekä energiankulutus.  

 

4.1 Bittitiheys ja skaalautuvuus 

Tässä luvussa tarkastellaan PRAM ja NAND-muistien skaalautuvuuteen liittyviä ominai-

suuksia ja sen parissa tehtyä tutkimusta. Erilaisia tapoja toteuttaa skaalautuvuus tutkitaan 

molemmille muistityypeille ja myös skaalautuvuutta vaikeuttavia tekijöitä esitellään. Hyvä 

skaalautuvuus on tärkeä ominaisuus, sillä muistilaitteen hintaan per bitti vaikuttaa muistiso-

lun kyky tallentaa mahdollisimman monta bittiä mahdollisimman pieneen tilavuuteen. 

 

4.1.1 PRAM 

Skaalautuvuus on yksi lupaavimmista ja tärkeimmistä faasimuunnos muistien ominaisuuk-

sista. Muistisolujen fyysisen koon pienentäminen tuo monia etuja kuten valmistuskustan-

nuksien pienenemisen, tehonkulutuksen vähenemisen, luku- ja kirjoitusnopeuden kasvun ja 

kestävyyden paranemisen. Faasimuunnokseen kykeneviä yksittäisiä nanopartikkeleita on jo 

saatu skaalatuksi 1-10nm kokoluokkaan (Raoux, Rettner et al. 2007).  

 

Nanometrien kokoluokkaan mentäessä materiaalien ominaisuudet muuttuvat kvanttimekaa-

nisten ilmiöiden vuoksi.  Tämän vuoksi onkin tärkeää tietää kuinka PCM-materiaalit käyt-

täytyvät nanometri kokoluokassa. Skaalautuvuutta on tutkittu muun muassa ohuiden faasi-

muunnos kalvojen, nanojohtojen ja nanopartikkeleitten osalta. Tutkimuksissa on ilmennyt, 

että useat faasimuunnosmateriaalien ominaisuudet kuten kristallisoitumiseen kuluva aika ja 

energia, sulamislämpötilat sekä resistanssi riippuvat materiaalin koosta varsinkin alle 10nm 

kokoluokassa. (Wong, Raoux et al. 2010) 
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Tutkimuksissa on havaittu, että faasimuunnosmateriaalien skaalaaminen pienemmäksi on 

parantanut lukuisia materiaalin ominaisuuksia. Valmistamalla ohuempia faasimuunnos kal-

voja materiaalin sulamislämpötiloja on saatu madallettua. Tällöin PCM-muistisolun tilan 

muuttaminen vaatii vähemmän tehoa. Myös nanopartikkelien osalta on havaittu, että alle 

10nm kokoisilla partikkeleilla kristallisoitumislämpötila on kasvanut ja sulamislämpötila 

laskenut. Nämä havainnot osoittavat faasimuunnosmateriaalien skaalautumisominaisuudet 

hyviksi. (Wong, Raoux et al. 2010) 

 

Faasimuunnosmateriaalien skaalautuvuuden raja tulee vastaan, kun faasimuunnosmateriaali 

ei enää pysy vakaana molemmissa faaseissa. 1.8nm kokoluokkaan skaalattuja germanium 

telluridi nanopartikkeleja on saatu synteettisesti tuotettua amorfisessa faasissa sekä myös 

kristalloitua korkeassa lämpötilassa (Wong, Raoux et al. 2010). Tämä kokoluokka on lähellä 

faasimuutosmateriaalien lopullista skaalautuvuusrajaa, sillä nämä nanopartikkelit ovat vain 

2-3 kertaa hilavakiota suurempia. Vaikka yksittäisiä nanopartikkeleita onkin saatu skaalattua 

alle 10nm kokoluokkaan, lisätutkimusta tarvitaan kokonaisten muistilaitteiden valmista-

miseksi näin pienessä mittakaavassa. 

 

PRAM-muistin efektiivistä bittitiheyttä on mahdollista kasvattaa viivanleveyden pienentä-

misen lisäksi 3D-prosessilla. PRAM muistisoluryhmien asettaminen päällekkäin useiksi ker-

roksiksi ei kuitenkaan riitä, jos muisteja halutaan valmistaa kustannustehokkaasti. Aidossa 

3D-prosessissa kriittiset valmistusvaiheet suoritetaan kerralla kaikille muistikerroksille, 

minkä ansiosta 3D-muistin valmistus saadaan kustannustehokkaaksi. PRAM-muistien tarve 

erilliselle muistisolunvalitsijalle aiheuttaa kuitenkin ongelmia tämänkaltaisen rakenteen to-

teuttamiselle, sillä valitsijalaite tulisi integroida 3D rakenteeseen. Poly-Si pohjaisia valitsi-

jadiodeja yhdessä vertikaalisen poly-Si ketjusolun kanssa on tutkimuksissa ehdotettu tämän 

ongelman ratkaisemiseksi (kuva 4.1). (Wouters, Waser et al. 2015) 
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Kuva 4.1 a) Crossbar tyyppinen 3D PRAM-muistirakenne Poly-Si diodeilla. b) Lateraalinen poly-Si 

ketjusolu (Wouters, Waser et al. 2015) 

 

Multi-level-cell (MLC) teknologia on eräs tapa lisätä bittitiheyttä muistilaitteessa. MLC 

tyyppiseen soluun voidaan tallentaa tavallisen solun yhden bitin sijaan useampi bitti (J. Y. 

Wu, W. S. Khwa et al. 2015). PRAM-solussa useamman bitin tallentaminen yhteen soluun 

onnistuu muuttamalla ohjelmointivirtapulssien amplitudia tai leveyttä. PRAM-muisteissa on 

kuitenkin variaatioita solujen dimensioissa, mikä estää täysin identtisten pulssien käytön jo-

kaisen solun ohjelmoinnissa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi joudutaan käyttämään write-

and-verify algoritmia. Tämä algoritmi nostaa raja jännitettä hitaasti haluttuun arvoon ja ta-

kaisinkytkennän ansiosta ohjelmoidut ja halutut resistanssi tasot saadaan lähelle toisiaan. 

Toinen ongelma MLC tyyppisten solujen käytössä PRAM-muisteissa on PRAM-muistiso-

lujen resistanssin määrän muutos ajan kuluessa. Resistanssin muuttuessa asetetut rajajännite 

tasot eivät enää vastaa todellisia tasoja, mikä aiheuttaa luku- ja kirjoitusvirheitä. Resistanssin 

arvojen variaation ja muuttumisen aiheuttamia ongelmia voidaan vähentää myös signaalin 

käsittelyn ja ohjelmoinnin avulla. (G. W. Burr, M. J. Brightsky et al. 2016) MLC tyyppinen 

256 Mb:n PRAM-muistilaite kahdella bitillä per solu on saatu jo toteutettua (Wong, Raoux 

et al. 2010).  

 

Suuri ohjelmointiin vaadittava virta (varsinkin reset-virta) on yksi suurimmista PRAM-

muistiteknologian haasteista, jotka hidastavat PRAM-muistien yleistymistä monissa sovel-

luksissa. Vaadittavan ohjelmointivirran saavuttamiseksi muistisolun valitsijan pinta-alaa ei 
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voida skaalata pienemmäksi yhtä nopeasti kuin itse solua. Tällöin muistisolun valitsijalait-

teen koko rajoittaa PRAM-muistin tiheyttä. (Wong, Raoux et al. 2010, Wangyuan Zhang, 

Tao Li 2009) 

 

Reset-virtaa voidaan pienentää lisäämällä lämmittimen termistä resistanssia pienentämällä 

lämmittimen ja sienisolun välistä kontaktialuetta (kuva 2.1).  Sienisolu rakenteen ominais-

kokoa rajoittaa kuitenkin litografia ja muut valmistusmenetelmät, joten on tarvittu muita 

keinoja efektiivisen kontaktialueen pienentämiseksi. Yksi näistä keinoista on nk. ’’pore’’ 

rakenne, joka on litografiasta riippumaton ja mahdollistaa pienen kontaktialueen ja täten 

pienen reset-virran.  ’’Pore’’ rakenne perustuu materiaaliin tarkoituksella tehtyyn reikään, 

jonka avulla kontaktialuetta saadaan pienennettyä. 

 

Toinen tapa pienentää reset-virtaa on hyödyntämällä virran lokalisaatiota ja optimoimalla 

solun termistä ympäristöä. Käyttämällä perinteisen sienenmuotoisen tasomaisen rakenteen 

sijasta rajattua solun rakennetta, jossa reset-virta on lokalisoitu termisesti eristettyyn soluun, 

voidaan virtaa pienentää jopa 65 % ilman varsinaista kontaktialueen pienentämistä. Termi-

sesti eristetyt solut vähentävät myös viereisten solujen lämpenemistä. (Raoux, Xiong et al. 

2014, Wong, Raoux et al. 2010) 

4.1.2 NAND 

NAND Flash-muistien skaalautuvuus viimeisen vuosikymmenen aikana on toteutettu pie-

nentämällä muistisolun dimensioita, solun rakennetta muuttamatta. Efektiivinen solun ko-

koluokka on pienentynyt vuoden 1995 1 µm2 kokoluokasta 10 nm2 kokoluokkaan. (Miche-

loni 2013.). 

 

NAND Flashin etuna on muistin rakenne, jossa muistisolun valitsija on tallennuselementin 

kanssa integroitu yhteen pienikokoiseen transistoriin. Tämä mahdollistaa suuren muistiti-

heyden verrattuna PCM-muistiin, joka vaatii erillisen muistisolun valitsijalaitteen kuten 

transistorin tai diodin. 

 

NAND Flashin skaalautuvuuden suurimpina haasteina ovat solujen välinen häiriö, vuotovir-

rat ja valmistuksen vaikeus pienillä viivanleveyksillä. Konventionaalisessa käärityn kellu-

van hilan rakenteessa kontrolli hila on kelluvan hilan ympärillä. (K. Parat 2009) Tämä ra-

kenne mahdollistaa hilojen korkean kytkentäsuhteen (eng. gate coupling ratio, GCR), mutta 
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tämänkaltaisessa rakenteessa solujen välinen häiriö kasvaa huomattavasti, kun solun kokoa 

skaalataan. Tämän lisäksi myös sähkökentän voimakkuus vierekkäisten kontrolli- ja kellu-

vien hilojen välillä kasvaa ja tämä vaikuttaa huonontavasti syklikestävyyteen ja datan säily-

miseen. (Youngwoo Park, Jaeduk Lee et al. 2014) 

 

Ratkaisua skaalautuvuus ongelmiin on haettu erilaisista planaarisista solurakenteista. Tämän 

kaltaisissa rakenteissa käytetään ohuempia eriste kerroksia, jolloin skaalautuvuus paranee. 

Planaarisessa solurakenteessa hyvän GCR:n säilymisen mahdollistaa korkean K arvon 

omaavien eristeiden käyttö. K-arvo on dielektrinen vakio, joka kertoo materiaalin suhteelli-

sen permittiivisyyden. Planaariset solurakenteet ovat jo osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi 

ja niitä on jo markkinoilla. (A. Goda 2013, Micheloni 2013.) 

 

Planaarisiakaan NAND soluja ei voi kuitenkaan skaalata loputtomiin, sillä soluissa olevan 

kohinan kasvu ja sanalinjojen välisen sähkökentän kasvu ovat rajoittavina tekijöinä. Planaa-

risen skaalautuvuuden rajan on arvoitu olevan noin 10nm viivanleveydessä (Micheloni 

2013.). Tähänkin ongelmaan on kuitenkin löydetty ratkaisu 3D NANDin muodossa. 3D 

NANDissa muistisoluja on pinottu päällekkäin useita kerroksia. Tämä mahdollistaa pienem-

män efektiivisen solukoon saavuttamisen, vaikka viivanleveys pidetään samana. Suurem-

man fyysisen koon ansiosta muistisolujen kestävyys ja suorituskyky paranevat ja muistilait-

teen valmistuskustannukset bittiä kohti laskevat. (K. Takeuchi 2013) 3D NAND tuotteita on 

ollut saatavilla kuluttajille jo useamman vuoden ajan. 32 kerroksen MLC 3D Flash-muisteja 

on ollut saatavilla kuluttajille jo useamman vuoden ajan muun muassa Samsungin toimesta 

(Samsung SSD 850 PRO Brochure). Vertikaalisen 3D NAND-muistin rakenne on esitetty 

kuvassa 4.2. 
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Kuva 4.2 Vertikaalinen 3D NAND rakenne (Micheloni 2013.) 

 

Näistä tuloksista voidaan havaita, että PCM-muistien skaalautuvuus ominaisuudet ovat teo-

riassa paremmat, kuin NAND Flashillä. Planaaristen NAND Flash muistisolujen skaalautu-

vuus on arvoitu loppuvan noin 10nm viivanleveyteen (Micheloni 2013.), kun taas PRAM-

solut skaalautuvat teoriassa selvästi alle 10nm kokoluokkaan (Wong, Raoux et al. 2010). 3D 

NAND teknologia kuitenkin mahdollistaa efektiivisen solukoon skaalautuvuuden pitkälle 

tulevaisuuteen. Vaikka myös PRAM-solut voivat teoriassa hyödyntää 3D-teknologiaa, tämä 

on kuitenkin vielä lähinnä teoreettisella asteella, kun taas 3D NAND Flash-muisteja on jo 

markkinoilla. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta Flash-muistien etumatka 3D-rakenteissa saa-

daan kurottua umpeen. 

 

4.2 Luku- ja kirjoitusaika ja ohjelmointijännite 

Kirjoitusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu, kun muistisoluun kirjoitetaan tai se pyyhitään. 

Lukuajalla tarkoitetaan muistisolun tilan lukemiseen kuluvaa aikaa. Ohjelmointijännite on 



22 

 

jännite, jolla muistisolun tilaa muutetaan (PRAM-muistin tapauksessa muisti ohjelmoidaan 

RESET- tai SET-tilaan). 

4.2.1 PRAM 

Monilla muistiteknologioilla kirjoitus- ja lukuajat ovat yhtä pitkät, mutta PRAM-muisteissa 

käytettyjen faasimuutosmateriaalien takia PRAM-muistisoluun kirjoittaminen kestää pitem-

pään, kuin solun pyyhkiminen.  

 

PRAM-muistisolun SET-ohjelmointi kestää kuvan 2 mukaisesti pitemmän ajan (> 100 ns), 

kuin RESET-ohjelmointi (<100 ns). RESET-ohjelmointiin kuluvaa aikaa voidaan pienentää 

optimoimalla muistisolun rakennetta ja materiaalia. Lukuaika riippuu muun muassa muisti-

solun resistanssista ja lukemiseen kuluva aika on muutamia kymmeniä nanosekunteja. 

(Wouters, Waser et al. 2015) 

 

PRAM-muistisolun SET- ja RESET-ohjelmointiin vaadittava jännite on hyvin pieni (< 2V). 

Tarvittavan jännitteen suuruuteen vaikuttaa faasimuunnosmateriaalin kristalloitumis- ja su-

lamislämpötilat. SET-ohjelmoinnissa tarvittaisiin normaalitilanteessa suuria, jopa 100V jän-

nitteitä suuren resistanssin takia, mutta kappaleessa 2.1 läpikäydyn kynnysalueella tapahtu-

van muutosilmiön ansiosta vaadittava jännite on murto-osa tästä. 

4.2.2 NAND 

Luku- ja kirjoitusajat ovat Flash-muisteilla suhteellisen hitaita kirjoitusajan ollessa MLC 

tyyppiselle NAND muistisolulle noin 800-1200 µs:n luokkaa ja lukuajan ollessa noin 50-60 

µs. Luku- ja kirjoitus onnistuu lisäksi vain kokonaiselle sivulle kerrallaan. Yhden blokin 

tyhjentämiseen kuluu jopa 1-2 ms. (Micheloni 2013.) NAND muistisolujen ohjelmoinnissa 

käytetyn Fowler-Nordheim tunneloinnin vaatimien suurien sähkökenttien vuoksi myös oh-

jelmointijännite on Flash muisteissa suuri (noin 10-20V) (G. W. Burr, M. J. Brightsky et al. 

2016, R. Bez, P. Cappelletti 2005). 

 

PRAM-muistien huomattavasti lyhyemmät kirjoitus- ja lukuajat Flash-muisteihin verrat-

tuina ovat yksi suurimmista PRAM-muistien eduista. Valmiiksi lyhyitä aikoja voidaan myös 

yhä pienentää uusilla materiaaleilla ja rakenteilla, mikä ei ole juurikaan mahdollista Flash-

muisteilla. Ohjelmointijännitteet ovat myös PRAM-muisteilla pienemmät, mikä vaikuttaa 

muun muassa energiankulutukseen ja kestävyyteen. 
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4.3 Syklikestävyys sekä datan säilyvyys 

Tässä luvussa tarkastellaan PRAM ja NAND muistien syklikestävyyttä ja datan säilyvyyttä, 

sekä näihin liittyvää tutkimusta. Syklikestävyydellä tarkoitetaan muistisolun kykyä siirtyä 

set tilan ja reset-tilan välillä onnistuneesti. Datan säilyvyydellä taas tarkoitetaan aikaa, jossa 

solun tila pysyy muuttumattomana. 

4.3.1 PRAM 

PRAM-muistien syklikestävyys on noin 109  W/E (Write/Erase) sykliä ja eräillä faasimuun-

nosmateriaaleilla on osoitettu jopa 1012 syklin kestävyyttä solutasolla (Wouters, Waser et 

al. 2015). PRAM-muisteissa datan säilyvyys on yli 10 vuotta 85 °C lämpötilassa. 

 

PRAM-muistien tyypillisimmät vikaantumistavat ovat muistisolun jääminen jumiin joko 

set- tai reset-tilaan. Reset-tilaan juuttumisen syyksi on havaittu faasimuutosmateriaaleissa 

käytetyn GST-seoksen delaminoituminen tai GST materiaalin ja lämmittimen rajapintaan 

muodostuvat tyhjiöt. Tyhjöitä muodostuu, kun faasimuunnosmateriaalin tilavuus muuttuu 

sen lämmetessä ja jäähtyessä syklien aikana. Tyhjiöiden muodostumista voidaan vähentää  

douppaamalla faasimuunnosmateriaalia, mikä kasvattaa syklikestävyyttä huomattavasti. 

Set-tilaan jumittuminen taas johtuu Antimonin rikastumisesta sienisolussa. Antimoni rikkai-

den solujen dynaaminen resistanssi pienenee, mikä johtaa reset-virran kasvuun. Tämä taas 

estää solua sulamasta ja siirtymästä amorfiseen tilaan, joten solu jää jumiin set-tilaan. Set-

tilaan jumittumista voidaan vähentää optimoimalla sienisolun muoto niin, että koko ohjel-

moitava osa sulaa. Tämä vähentää antimoni atomien kasaantumista parantaen syklikestä-

vyyttä. (Byeungchul Kim, Yoonjong Song et al. 2011) 

 

Datan säilyvyyttä PRAM-muisteissa voidaan parantaa muun muassa douppaamalla materi-

aalia hapella tai vedyllä, mutta tämä hidastaa samalla solun kiteytymistä. Eri faasimuutos-

materiaaleilla kuten Si-Sb-Te seoksella voidaan myös parantaa datan säilyvyyttä, mutta näi-

den materiaalien toimivuutta suurilla muistilaitteilla ei ole osoitettu. (Wong, Raoux et al. 

2010) 

4.3.2 NAND 

NAND Flash muistisolujen syklikestävyyden ja datan säilyvyyden pitäminen siedettävällä 

tasolla on haasteellista muun muassa edellä esitettyjen fyysisten ongelmien kuten hilojen 

välisen suuren sähkökentän ja eristeen ohuuden takia. Flash-muistien syklikestävyys jääkin 
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alle 105 sykliin. NAND Flash muistissa informaatio tallennetaan vaihtelemalla kelluvassa 

hilassa sijaitsevien elektronien määrää. Tämä aiheuttaa rajajännitteen Vt muutoksia, jolla 

muutetaan solun tilaa. Ideaalisissa olosuhteissa varaus ei vuoda solussa käytettyjen eristei-

den takia ja informaatio säilyy ikuisesti. Tämä ei kuitenkaan todellisuudessa ole mahdollista. 

(Micheloni 2013.) 

 

NAND solut joutuvat kestämään useita luku/kirjoitus syklejä ja FN-tunneloinnissa käytetyt 

voimakkaat sähkökentät rappeuttavat vähän kerrassaan eristeenä käytettävää oksidi kerrosta. 

Rappeutuminen tapahtuu, koska oksidikerrokseen muodostuu loukkuja jatkuvan elektro-

nitunneloitumisen takia. Näiden loukkujen täyttyessä solun tilan muuttamiseen tarvittava 

jännite kasvaa. Solun ohjelmointi jännitteet ovat vakioita, joten kelluvaan hilaan varastoituu 

pienempi varaus ja lukuväli pienenee. Lukuvälillä tarkoitetaan 0-tilassa ja 1-tilassa olevan 

solun rajajännitteen erotusta, jonka tulee olla riittävän suuri, jotta solun tila voidaan luotet-

tavasti lukea. Kuvasta 4.3 nähdään, että rajajännitteen siirtyminen lisääntyy luku/kirjoitus 

syklien määrän kasvaessa. 

 

 

 

Kuva 4.3 Rajajännite ohjelmointi/tyhjennys syklien määrän funktiona. Kuvasta huomataan, että raja-

jännite alkaa nousta, kun tietty syklimäärä ylitetään. (Micheloni 2013.) 

 

 



25 

 

Datan säilyvyys huononee syklien määrän kasvaessa oksidikerroksen rappeutumisen vuoksi. 

Oksidikerroksen rappeutuessa kelluvassa hilassa oleva varauksen määrä alkaa pienentyä. 

mikä johtaa rajajännitteen siirtymisen negatiiviseen suuntaan. Tämä voi johtaa 1-tilaan oh-

jelmoidun solun lukemisen virheellisesti, jos rajajännite on siirtynyt alle 0 volttiin. (Miche-

loni 2013., Marinella 2013) 

 

Tuloksista huomataan PRAM-muistin syklikestävyyden olevan useita kertaluokkia parempi 

kuin NAND-Flash muisteilla. NAND-Flash muistien syklikestävyyttä on myös vaikeampi 

parantaa sen fyysisten ominaisuuksien takia (ohuet eristeet ja suuret sähkökentät). Datan 

säilyvyys on molemmilla teknologioilla yhtä suuri (<10 vuotta). Suurin ongelma PRAM-

muistin syklikestävyydessä on solun resistanssin muuttuminen ajan myötä. PRAM-muistin 

syklikestävyys ja datan säilyvyys voivat parantua, jos uusien materiaalien tutkimukseen pa-

nostetaan.  

 

 

4.4 Yhteenveto ominaisuuksista 

Taulukkoon 4.1 on kerätty PRAM ja NAND-muistien tärkeimpiä ominaisuuksia. Taulu-

kossa on esitetty vertailun vuoksi myös DRAM-muistin vastaavat ominaisuudet. Tauluk-

koon on kerätty ominaisuuksia useista eri lähteistä. Eri lähteiden arvojen ollessa huomatta-

van erisuuruisia, on taulukkoon pyritty laittamaan arvot uusimmasta lähteestä. 
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Taulukko 4.1 PRAM-, Flash ja DRAM-muistien tärkeimmät ominaisuudet. Taulukkoon kerätyt arvot ovat 

suuntaa antavia ja eivät välttämättä edusta uusinta teknologiaa. Ominaisuuksien paremmuus-

järjestys suhteessa muihin vertailtaviin teknologioihin on merkitty taulukkoon eri väreillä jo-

kaisen arvon kohdalle, punaisen ollessa huonoin, vihreän ollessa paras ja keltaisen ollessa 

näiden väliltä.  (Wong, Raoux et al. 2010, Wouters, Waser et al. 2015, Marinella 2013, Shah 

2014)  

 PRAM FLASH DRAM 

Viivanleveys (2012) 45nm 18nm 30nm 

Viivanleveys (minimi) 1.8 <10 20 

Tiheys (F2) 4 4 6 

Lukuaika (ns) 20  105 <10 

Kirjoitusaika (ns) 50 106 <10 

Ohjelmointijännite 1-2V 10-20V 2.5 

Suurin ohjelmointivirta 50 – 100 µA <<1 µA - 

Ohjelmointienergia (pJ/bit) 10 100 0.005 

Kestävyys (W/E sykliä) >109 104 >1016 

Datan säilyvyys >10 vuotta >10 vuotta 64ms 

Valmistusprosessin kompleksisuus Matala Korkea Korkea 

MLC Tutkimuksessa Tuotannossa Ei mahdollinen 

3D Tutkimuksessa Tuotannossa Tuotannossa 

 

Taulukosta 4.1 nähdään että keskeiset ominaisuudet kuten kirjoitus- ja lukuaika, sekä sykli-

kestävyys ovat PRAM-muistilla useamman suurusluokan verran paremmat kuin Flash-muis-

tilla. Erityisesti kirjoitusaika on jopa noin 100 000 kertaa lyhyempi Flash-muistiin verrat-

tuna. PRAM-muistin käyttämä ohjelmointienergia on selkeästi pienempi kuin NAND 

Flashillä matalamman ohjelmointijännitteen ja nopeiden kirjoitusaikojen ansiosta.  Ohjel-

mointivirta on Flash-muisteilla paljon PRAM-muisteja pienempi, mikä onkin yksi PRAM-

muistien suurimmista ongelmista. Valmistusprosessin kompleksisuus vaikuttaa muistien 
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tuotantokustannuksiin ja tässä PRAM-muisteilla on etu, suhteellisen yksinkertaisen raken-

teen ansiosta. 

 

 Muistilaitteen tiheys on taulukon mukaan sekä NAND Flashillä, että PRAM-muistilla 4 F2. 

Efektiivinen solukoko on kuitenkin uusimmilla NAND Flash-muisteilla pienempi 3D-raken-

teen ansiosta. PRAM-muisteillakin 3D-rakenteen valmistus on mahdollista, mutta ne eivät 

ole vielä tuotannossa. Taulukossa on esitetty tuotannossa olevien muistilaitteiden viivanle-

veydet vuodelta 2012. Taulukosta voidaan havaita PRAM-muistin viivanleveyden olevan 

huomattavasti suurempi, kuin Flash-muistilla. Viivanleveydet ovat kuitenkin tuotekehityk-

sen myötä pienentyneet ja esimerkiksi Samsungilla on ollut 20nm PRAM-muisti tuotannossa 

(Marinella 2013). Samalla myös muiden teknologioiden viivanleveydet ovat pienentyneet, 

joten kokojärjestys on kuitenkin pysynyt taulukon mukaisena. Teoreettinen minimi viivan-

leveys on PRAM-muisteilla 1.8nm. Flash-muisteilla viivanleveyden pienentämisen raja ei 

ole vielä täysin selvä, mutta se on todennäköisesti PRAM-muistin minimiä suurempi. Tu-

loksista voidaan johtopäätöksenä todeta, että PRAM-muisti on useimmilta ominaisuuksil-

taan selvästi Flash-muistia parempi.  

 

DRAM-muistiin verrattaessa faasimuutosmuisti häviää huomattavan paljon sekä ohjelmoin-

tiin kuluvassa energiassa, että kestävyydessä. Suuri ohjelmointienergia onkin suurin este 

PRAM-muistin käytölle keskusmuistina. PRAM-muistilla on myös hieman pidemmät kir-

joitus- ja lukuajat. PRAM-muistin etuina ovat etenkin hyvä tiedon säilyvyys ja pieni minimi 

viivanleveys. PRAM-muisti ei ole vielä valmis korvaamaan DRAM-muistia keskusmuistina 

liian suurien kirjoitus- ja lukuaikojen ja varsinkin suuren ohjelmointienergian takia. 
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5. MUUT KÄYTTÖSOVELLUKSET 

PRAM-muistien haihtumattomuuden, nopeiden kirjoitus/lukuaikojen ja muistin tiheyden an-

siosta PRAM-muisteja on tutkittu DRAM-muistien korvaajana sulautettujen järjestelmien 

keskusmuistina. PRAM-muistia on myös tutkittu yhtenä ehdokkaana jolla voisi toteuttaa 

SCM (Storage Class Memory) -tyyppisen muistisovelluksen).  Tässä luvussa tutustutaan näi-

hin kahteen käyttökohteeseen. 

 

5.1 Keskusmuisti 

Sulautettujen järjestelmien, kuten tietokoneiden, keskusmuistina on jo vuosikymmeniä käy-

tetty kondensaattoreihin ja MOS-transistoreihin perustuvaa DRAM-muistia. DRAM-muis-

tien kirjoitus- ja lukunopeudet ovat hyviä, mutta DRAM-muistit käyttävät huomattavan pal-

jon virtaa, johtuen muistisolujen jatkuvasta virkistämistarpeesta. DRAM-muistien skaa-

lautuvuus on myöskin osoittautunut huonoksi. Ratkaisuna näihin ongelmiin on tutkittu 

PRAM-muistien käyttöä keskusmuistina. (Wangyuan Zhang, Tao Li 2009) 

 

Kuten edellisissä luvuissa on todettu, PRAM-muistin skaalautuvuusominaisuudet ovat hyvät 

ja muun muassa muistin haihtumattomuuden ansiosta energiankulutus on DRAM-muistiin 

verrattuna pieni. Faasimuutosmuistien heikkoutena on kuitenkin kirjoitusoperaatio, joka on 

verrattain hidas ja vie suuren määrän tehoa lukuoperaatioon verrattuna. Näiden vikojen kor-

jaajiksi on tutkimuksissa ehdotettu hybridi-järjestelmiä, joissa käytetään erillistä välimuistia 

parantamaan kirjoitusoperaation ominaisuuksia. Tämä välimuisti voi olla haihtumatonta 

muistia kuten Flash- tai MRAM-muistia tai perinteisempää haihtuvaa DRAM-muistia (Wan-

gyuan Zhang, Tao Li 2009). Eräs hybridi-järjestelmän arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 5.1 

PCM-muistien kestävyys on myös huonompi kuin DRAM-muistien, jotka voivat kestää jopa 

1016 ohjelmointi sykliä. 

 

R. A. Bheda, J. A. Poovey et al. ovat tutkineet pienen eDRAM välimuistin käyttöä PCM 

muistipiirin rivipuskureiden korvaajana. Tämän on todettu pienentävän PRAM-muistin vii-

veitä ja parantavan huomattavasti energiatehokkuutta. (R. A. Bheda, J. A. Poovey et al. 

2011) Tällaisen hybridi-järjestelmän arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 5.1. 
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Kuva 5.1.  Hybridi-järjestelmän arkkitehtuuri, jossa on käytetty eDRAM välimuistia.  (R. A. Bheda, J. 

A. Poovey et al. 2011) 

Kuvassa 5.1 esiintyvä hybridi-järjestelmä poistaa myös useiden erillisten muisti ohjaimien 

tarpeen ja tuo lisää suorituskykyä parantaen PRAM-muistin mahdollisuuksia yleistyä kes-

kusmuisti sovelluksissa. 

 

5.2 Storage Class Memory  

Perinteisten muistiteknologioiden rajoitteiden vuoksi nykyään käytössä oleva muistihierar-

kia sisältää 3-4 eri muistityyppiä. Näiden muistityyppien välillä on huomattava ero varsinkin 

luku/kirjoitus ajoissa, kuten taulukosta 4.1 nähdään. Kuvassa 5.2 esitetyssä perinteisessä 

muistihierarkiassa SRAM-tyypin muisteja käytetään välimuistina, DRAMia keskusmuis-

tina, Flash ja magneettista muistia (perinteiset kiintolevyt) varastointi muistina ja lopulta 

nauha tai paperi asiakirjoja arkistointi tarkoituksissa. Uudet NVRAM muistiteknologiat, joi-
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hin PRAM lukeutuu, voivat kuitenkin mahdollistaa muistihierarkian yksinkertaistamisen yh-

distämällä keskus- ja varastointimuistit yhteen laitteeseen. Tämän muistin tulisi olla huo-

mattavasti Flash-muistia nopeampi ja kestävämpi, haihtumaton sekä valmistuskustannuksil-

taan riittävän edullinen. Nämä vaatimukset täyttävää muistia kutsutaan universaaliksi tai 

SCM (Storage-Class-Memory) tyyppiseksi muistiksi. Uudentyyppinen yksinkertaistettu 

SCM muistihierarkia on esitetty kuvassa 5.3. (Wouters, Waser et al. 2015, Marinella 2013) 

 

 

 

Kuva 5.2 Perinteinen muistihierarkia. (Marinella 2013) 
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Kuva 5.3 SCM muistihierarkia. Tässä hierarkiassa SCM korvaisi sekä DRAM-, että magneetti-

sen/Flash-muistin. (Marinella 2013) 

 

Voidakseen korvata sekä Flash-, että DRAM-muistin tulee uuden muistiteknologian ener-

giatehokkuuden, kirjoitus- ja lukuaikojen, datan säilyvyyden ja kestävyyden olla riittävällä 

tasolla (Marinella 2013). Taulukossa 4.1 on esitetty SCM muistille ehdotetut vähimmäisvaa-

timukset.  

 

Taulukko 5.1 SCM-muistiarkkitehtuurin vähimmäisvaatimukset 

Luku/kirjoitus aika < 10ns 

Syklikestävyys > 1012 

Ohjelmointienergia < 10 pJ 

Datan säilyvyys > 10 a 

 

 

Verrattaessa näitä arvoja taulukon 4.1 arvoihin nähdään, että tuotannossa olevan PRAM-

muistin ominaisuudet eivät aivan riitä täyttämään vaatimuksia luku/kirjoitus aikojen osalta. 

Vaatimukset on kuitenkin mahdollista täyttää tuotekehityksen avulla. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ominaisuuksiensa puolesta PRAM-muistilla on hyvät mahdollisuudet korvata Flash-muisti 

varastointimuistina. PRAM-muistien tärkeimpinä etuina Flash-muisteihin verrattuna on ker-

taluokkia nopeammat kirjoitus- ja lukuajat, parempi syklikestävyys ja pienempi energianku-

lutus. PRAM-muisteilla on myös NAND Flashistä poiketen mahdollisuus ohjelmoida ja lu-

kea yksittäisiä soluja.  

 

PRAM-muistin suurimpana ongelmana on suuri RESET-virta, joka asettaa rajoituksia muis-

tisolunvalitsijan koolle ja näin vaikeuttaa viivanleveyden pienentämistä, sekä aidon 3D 

PRAM-muistin toteuttamista. Faasimuutosmateriaalin ominaisuuksista johtuva solun resis-

tiivisyyden epästabiilius on suurin syklikestävyyttä rajoittava tekijä.  

 

PRAM-muistia on tutkittu myös muun muassa DRAM-muistin korvaajana ja kokonaan uu-

denlaisen SCM-muistiarkkitehtuurin muistina jossa PRAM korvaisi usean eri muistitekno-

logian, joita käytetään sulautetuissa järjestelmissä. Näissä sovelluksissa on kuitenkin huo-

mattavasti tiukemmat vaatimukset muun muassa energiankulutuksen ja luku/kirjoitus-aiko-

jen osalta, joita PRAM-muistit eivät vielä täytä. 

 

NAND-Flash muistiteknologia tulee luultavasti hallitsemaan varastomuistimarkkinoita vielä 

pitkään uusien innovaatioiden kuten parempien eristeiden ja 3D-NANDin ansiosta. Uusia 

muistiteknologioita omaavia muistilaitteita tullee kuitenkin saataville jo lähivuosina. Vielä 

on kuitenkin epäselvää, mikä tai mitkä muistiteknologioista menestyvät ja kuuluuko PRAM 

tähän joukkoon.  

 

Työssä käytettyjen eri lähteiden antamien ominaisuuksien lukuarvojen välillä oli eroavai-

suuksia. Arvojen suuruusluokka oli kuitenkin yleensä sama, joten tuloksia voidaan pitää luo-

tettavina. Jatkotutkimuksena PRAM-muistia voisi verrata muihin uusiin muistiteknologioi-

hin ja tutkia tarkemmin muita käyttösovelluksia kuten SCM tyyppistä muistia.  
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