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1/f-Ruis in halfgeleiders 

F.N. Hooge 

Elektrische geleiding vertoont in het algemeen 1/f-ruis. Deze veel voorkomende en 
onbegrepen vorm van ruis is in halfgeleiders vaak intensief. Een aantal experimentele 
feiten staan vast. Deze kunnen samengevat worden in een empirische relatie voor de 
grootte van de ruis. Er zijn experimenten ontworpen die tot de conclusie leiden dat 
het de beweeglijkheid van de vrije ladingdragers is die ruist, en niet het aantal. Andere 
experimenten hebben aangetoond, dat de bron van de ruis in de beweeglijkheid gezocht 
moet worden in de verstrooüng door het rooster. 

Het geleidingsvermogen van halfgeleiders 
blijkt te fluctueren met een spectrale 
dichtheid die omgekeerd evenredig is met 
de frequentie. We bedoelen hiermee dat 
als we het geleidingsvermogen G in een 
Fourier-reeks ontwikkelen: 

G = ~ Q; e21rjfit, 
i 

(I) 

we voor de fluctuerende Fourier-coëffi
ciënten vinden: 

<g;>=O ii=O, (2) 

(3) 

Aan de experimentele constatering (3) 
ontleent deze ruis zijn naam. Dit is wat 
ongelukkig bij alfabetische rubriceringen 
en inhoudsopgaven. Van de andere kant 
zou het erger zijn geweest als deze ruis, 
zoals gebruikelijk, naar zijn vermoedelijke 
bron was genoemd. Dan waren we nu aan 
de vijfde of zesde naam toe. 
Meestal wordt met filters in een frequen
tiebandje !:./gemeten. Onder spectrale 
dichtheid S verstaan we dan: 

(i in t:./). (4) 

Het is nu al langer dan 50 jaar bekend, dat 
er een ruissoort bestaat met dit 1//· 
spectrum. Deze ruis is niet specifiek voor 
halfgeleiders. Ook in metalen en in iona
gene oplossingen komt deze ruis voor. 
Maar door oorzaken die we verderop zul
len noemen, is deze ruis bij halfgeleiders 
vaak hinderlijk groot. Daardoor is het 
meeste werk over ruis gedaan aan halfge
leiders, vaak geïnspireerd door de wens 
ruisarme elektronische componenten te 
maken. Er staan nu een aantal feiten ex
perimenteel vast, maar de theoretische 
inzichten in het probleem van de 1/ fruis 
zijn uiterst mager. 
Afgezien van het feit dat er nog steeds 
geen algemeengeaccepteerd fysisch model 
voor deze ruis is, geeft het spectrum zelf 
(a:; f -l) al aanleiding tot grote moeilijk
heden. Dit spectrum kan aan de laag
frequente kant niet zo doorgaan tot/= 0. 
Maar alle experimentele pogingen om bij 
lage frequenties een afvlakking van het 
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spectrum te vinden, hebben tot niets ge
leid. We zijn nu gevorderd tot 10-6 Hz; 
nog steeds loopt het spectrum als/ -I . 
Ook aan de hoogfrequente kant van het 
spectrum kan het 1/ [karakter niet blij
ven. Daar moet boven een bepaalde fre
quentie het spectrum steiler dan 1/ f gaan 
lopen. De variantie: 

~ 

<(t:.G)2 > = f SGdf= 
0 

.., 

=f 
0 

c 
-d/ 
I 

Cln/ (5) 

blijft niet eindig als de grenzen van het 
1/ fgebied werkelijk f = 0 of f = oo zijn. 
(In dat geval is er geen sprake meer van 
fluctuaties rondom een gemiddelde.) 
Strikt genomen is de naam 1/ /-ruis dus 
fout. Met 1/ /-ruis bedoelen we ruis die 
over een zeer breed frequentiegebied een 
spectrale dichtheid heeft die binnen de 
meetnauwkeurigheid niet van 1/ f te 
onderscheiden is. Voor metingen met 
'eenvoudige' apparatuur is dit het fre
quentiegebied van 1 Hz tot 100kHz. Aan 
de kant van de hoge frequenties verdwijnt 
de 1/ fruis in de andere (meestal witte) 

Fig. 1. Oscilloscoopbeelden van rnis. 
Boven: Witte rnis; de spectrale dichtheid 
is bij alle frequenties dezelfde. Onder: 
11 fruis; de spectrale dichtheid is omge
keerd evenredig met de frequentie. In het 
beeld overheersen de lange golven. 

tijd 

Prof dr. F.N. Hooge ( 52) studeerde 
scheikunde in Amsterdam, waar hij 
promoveerde op een infraroodspectro
scopisch onderwerp. Daarna werkte hij 
op het Natuurkundig Laboratorium van 
Philips aan halfgeleiders. In 1967 begon 
hij daar een onderzoek aan 1 I frnis. 
In 1971 werd hij benoemd tot hoog
leraar in de elektrotechnische materiaal
kunde aan de Afdeling der Elektrotech
niek van de T.H.E. Vanaf de oprichting 
van de vakgroep Elektrotechnische 
Materiaalkunde heeft het grootste deel 
van de vakgroep aan 1 I fruis gewerkt. 
Prof Hooge is dekaan van de Afdeling 
der Elektrotechniek T.H.E. 

ruissoorten, zoals de altijd aanwezige 
thermische ruis. 
Er is nog een moeilijkheid met het 1 I/· 
spectrum. Volgens het theorema van 
Wieneren Khinchine zijn correlatiefunctie 
en spectrale dichtheid elkaars Fourier
getransformeerden. De correlatiefunctie 
geeft aan hoe afwijkingen ten opzichte 
van het gemiddelde in de loop van de tijd 
teruglopen naar nul. Meestal gaat dit met 
exp(-tlr), waarbijT een voor het proces 
karakteristieke relaxatietijd is. Omdat 
exponentiële correlatiefuncties vaak voor
komen, hebben spectra vaak de vorm van 
de Fauner-getransformeerde van de 
e-macht: 

(6) 

Dit type spectrum noemt men Lorentz· 
spectrum. Bij lage frequenties,/r << 1, 
is het spectrum wit, d.w.z. frequentie
onafhankelijk. Bij hoge frequenties, 
fr >> 1, gaat de spectrale dichtheid met 
f- 2

• Veel bekende witte ruisspectra, zoals 
thermische ruis of hagelruis ( schrootruis ), 
zijn eigenlijk ook Lorentz-spectra. Het 
f -2 -deel ligt alleen bij extreem hoge, 
experimenteel ontoegankelijke frequen
ties, doordat de karakteristieke tijd T 

zeer kort is. 
De correlatiefunctie van de 1/ /-ruis zou 
een aanwijzing kunnen geven voor de 
kinetiek van het proces waaraan we zou
den moeten denken als mogelijke bron 
voor de 1/ /-ruis. Helaas is er geen functie 
die de fourier getransformeerde van 1/ f 
is. De weg die gewoonlijk bewandeld 
wordt, is dat het 1/ /-spectrum opgevat 
wordt als een superpositie van Lorentz
spectra. We eisen dan een verzameling 

71 



r-waarden met gewicht: 

dN(r) cc _!. (7) 
dr r 

Uit ( 6) en (7) volgt dan het spectrum: 

00 Ar 
S= f 1 + (2rrfr)2 dr = 

T 
0 

A 00 1 A 
J -- dx=--. (8) 

2rrf 
0 

1 + x 2 4[ 

Dit is dan ook de basis van veel fysische 
modellen. 

Vangst van vrije elektronen in niveaus van 
onzuiverheden geeft generatie-recombi
natieruis met een Lorentz-spectrum ( 6) 
en een voor de onzuiverheid karakteris
tieke waarde van r. Als er verschillende 
soorten onzuiverheden zijn, ieder met zijn 
eigen r, waarbij bovendien voldaan is aan 
de voorwaarde voor de statistische ge
wichten (7), dan ontstaat er een I/I
spectrum. In alle halfgeleiders vindt men 
1/f-ruis. Door toevallig aanwezige veront
reinigingscentra kunnen niet in al deze 
gevallen pure 1/f-spectra gerealiseerd 
worden. 
Er is één gezond uitziend voorstel gedaan, 
dat evenwel toch onjuist is gebleken. 
McWhorter heeft een model voorgesteld 
waarin een halfgeleider bedekt is met een 
oxydehuid. Deze oxydelaag is homogeen 
verontreinigd met één soort centra. De 
centra op een bepaalde afstand x van het 
grensvlak halfgeleider-oxyde geven een 
Lorentz-spectrum met een bepaalde tijds
constante r(x). De homogene concentra
tie, tezamen met de door tunnelprocessen 
gegeven plaatsafhankelijkheid van r (x), 
geeft op ongedwongen wijze de verdeling 
volgens (7). Zo leidt de sommatie van 
Lorentz-spectra tot 1/ [-ruis. Dit alles zou 
best gekund hebben, maar de werkelijk
heid is anders. Het model van McWhorter 
voorspelt karakteristieke eigenschappen 
die bij later onderzoek niet aanwezig 
bleken. Volgens het model zou de 1/ !
ruis een oppervlakte-effect zijn en zou de 
ruis een fluctuatie zijn in het aantal vrije 
ladingdragers. Verderop zullen we laten 
zien dat beide uitspraken onjuist zijn. 
Maar tot voor ca. 15 jaar geleden was de 
algemene overtuiging dat het model van 
McWhorther correct was. 
Toch bleek het onmogelijk om tot 
quantitatieve beschouwingen te komen en 
bijvoorbeeld de ruis te relateren aan een 
onafhankelijk gemeten concentratie van 
oppervlakte-toestanden. Eigenlijk ge
bruikte men de ruis om die oppervlakte
concentratie te meten. Men moet toegeven 
dat de zo gevonden waarden er niet on
realistisch uitzagen. 

Een empirische relatie voor homogene 
situaties 

Een nieuwe opening werd geboden toen 
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een empirische relatie werd voorgesteld. 
Deze relatie luidt voor homogene prepa
raten: 

(9) 

waarin N het totale aantal vrije lading
dragers is en a een dimensieloze constante 
van de orde 2 x 1 o-3

. Oorspronkelijk 
was deze relatie bedoeld om enige orde
ning aan te brengen in de vele meetge
gevens over verschillende stoffen, volumes, 
meetfrequenties, stromen enz. Het ligt 
voor de hand de ruis als relatieve groot
heid uit te drukken. De factor f staat er bij 
definitie, de factor N is triviaal als deN 
elektronen onafhankelijk van elkaar 
ruisen. De ruis wordt zo uitgedrukt in de 
parameter a, de rest is normering. Hoe a 
afhangt van stof, temperatuur, onzuiver
heidsgehalte enz. zou dan wellicht een 
aanwijzing voor het mechanisme kunnen 
geven. Geheel onverwacht bleek a in zeer 
veel gevallen van de orde 1 o-3 te zijn. In 
de laatste jaren zijn er steeds meer beves
tigingen gekomen dat a een constante, of 
althans bijna een constante is van half
geleiders, zowel van type n als van type p, 
alsook voor metalen. Ook in vloeibare 
metalen blijkt dat het geval te zijn. 
Als formule (9) geldig is, is de 1/ [-ruis 
een volume-effect en geen oppervlakte
effect. Dit volgt uit het simpele feit dat 
alleen N ( = n x volume) erin voorkomt, 
en niet de verhouding oppervlak/volume. 
Verder laat deze formule zien waarom er 
altijd gezegd werd, dat 1/ [-ruis een spe
cifiek halfgeleidereffect is. Bij metalen 
was nooit 1/ [-ruis gevonden. Dat is nu 
duidelijk: de hoge concentratie van elek
tronen in metalen maakt dat de 1/ [-ruis 
alleen zichtbaar is in extreem kleine 
volumes. Als vuistregel kan men hanteren 
dat de 1/ [-ruis onder 'normale' omstan
digheden, frequentiegebied, stromen enz. 
goed meetbaar is als er in het preparaat 
1013 of minder vrije ladingdragers zijn. 
Geïnspireerd door (9) zijn kleine metaal
preparaten onderzocht. Uitgedrukt in a 
is de 1/ [-ruis in metalen net zo sterk als 
in halfgeleiders. 
Een methode die zeer geschikt is om effec
tief kleine preparaten te verkrijgen, is het 
maken van puntcontacten, b.v. tussen 
twee bollen of tussen twee gekruiste 
cilindrische staven. Dit onderzoek heeft 
meteen een deelprobleem opgelost, nl. dat 
van de contactruis. Kleine contacten heb
ben een bijzonder sterke 1/ [-ruis. Het 
voorspellen van de ruis door formule (9) 
toe te passen op homogene volume-ele
menten en te integreren over het hele 
contactgebied, is goed gelukt. Dit liet 
zien, dat contactruis niets anders is dan 
gewone 1/ [-ruis, al weten we nog steeds 
niet wat dàt is. 
Nu, in 1983, is de situatie zo, dat we geen 
enkele theorie hebben die zegt dat a een 
constante zou moeten zijn, laat staan dat 
a de waarde 2 x 1 o-3 zou moeten hebben. 

Naast vele bevestigingen van het resultaat 
a := 2 x 1 o-3 zijn er een aantal betrouw
bare gevallen waarin a vele orden van 
grootte kleiner is. Een deel daarvan kan 
verklaard worden en zal verderop behan
deld worden. Maar ontegenzeggelijk 
bestaat er ook een aantal betrouwbare, 
onbegrepen gevallen van veel te kleine 
a-waarden. 
De experimentele resultaten overziend, 
kan men in principe twee kanten op. Men 
gelooft dat relatie (9) juist is, en accep
teert de voorbeelden van te kleine a-waar
den als nog niet verklaarde complicaties. 
Of men wijst nadrukkelijk op de afwij
kende a-waarden en constateert dan dat 
relatie (9) theoretisch noch experimen
teel onderbouwd is. De eerste houding 
lijkt ons de juiste en van daaruit is het 
onderzoek langs twee lijnen voortgezet. 
1. Relatie (9) wordt toegepast op 
kleine, homogene volume-elementen 
van inhomogene, soms gecompliceerde 
situaties. Zo kan men de 1/ [-ruis van elek
tronische schakelingselementen ( devices) 
behandelen. Voor een afdeling Elektro
techniek van een T.H. is dit een hono
rabele activiteit, die door zijn succes 
nieuwe ondersteuning aan relatie (9) 
heeft gegeven. 
2. Men probeert er achter te komen wat 
relatie (9) fysisch betekent. Dan doet men 
onderzoek aan eenvoudige, liefst homo
gene situaties die een licht kunnen wer
pen op de aard van de ruisbronnen. Deze 
tweede lijn is onderwerp van dit overzicht. 

Wat ruist er eigenlijk? 

De eerste vraag waar we in een systema
tische behandeling voor komen te staan, 
luidt: 'Is 1/ [-ruis wel eenvoudigweg een 
fluctuatie in het geleidingsvermogen?'. 
Deze eerste vraag is overigens vrij laat 
gesteld, en volkomen genegeerd door 
ieder die 1/ [-ruis al zonder meer inter
preteerde als fluctuatie in het aantal vrije 
elektronen. Als de 1/ [-ruis inderdaad een 
volume-effect is, zoals relatie (9) impli
ceert, dan is de moeilijkheid dat er geen 
voor de hand liggende verklaring voor ge
vonden kan worden in de gebruikelijke 
modellen voor de geleiding. Daardoor 
ontstond er belangstelling voor niet
lineaire modellen. Creëert de stroom dan 
soms de ruis door wervelingen of zo? 
Of is de stroom alleen nodig om de al 
aanwezige ruis in het geleidingsvermogen 
te meten? Op deze vragen is een fraai 
experimenteel antwoord gegeven door 
Vossen Clarke, die de ruis stroomloos 
maten. Voor de spanningsfluctuaties van 
de witte thermische ruis van een weer
stand R geldt de bekende formule: 

Sv = 4kTR. (10) 

Als R in de tijd varieert, bestuurd of 
stochastisch, dan varieert Sv evenredig 
mee. Vossen Clarke maten nu de ruis in 
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde A49 (2) 1983 



Sv, dus Ssv; daarmee meet men wegens 
(I 0) de grootheid SR. Deze bleek te vol
doen aan relatie (9). 
De volgende vraag is: 'Als het geleidings
vermogen fluctueert, wat ruist er dan, het 
aantal elektronen of hun beweeglijkheid?'. 
leder die generatie-recombinatiemodellen 
maakte, is aan die vraag voorbij gegaan. 
Men nam a priori aan dat het aantal 
fluctueerde. 
Het onderzoek richtte zich op eenvoudige 
halfgeleidereffecten waarbij in de formules 
concentratie en beweeglijkheid niet als 
produkt voorkomen, zoals bij de geleiding. 
Uitgebreid onderzoek is gedaan aan ruis 
in de thermospanning. Over een half
geleiderkristal wordt een temperatuur
gradiënt aangelegd. Dit geeft een poten
tiaalverschil tussen de uiteinden. Van dit 
kristal met temperatuurgradiënt meet men 
de ruis in de weerstand en de ruis in de 
thermospanning. De verhouding van de 
twee ruisintensiteiten kan door beweeg
lijkheidsfluctuaties wel en door aantal
fluctuaties niet verklaard worden. Zo zijn 

Fig. 2. Reductie van de misparameter a 
door verstrooiing aan onzuiverheidscentra. 
o Drie germaniumpreparaten met zo 
hoge onzuiverheidsconcentratie dat IJ. 
gereduceerd is, en daarmee ook G'. 

+ GaAs-preparaat met dezelfde eigen
schappen. 
De getrokken lijn komt overeen met 
formule ( 14). 

-7 
10L_2~----------~-~~----------~ 

10 10 
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er meer effecten onderzocht: Hall-effect, 
ook bij sterke velden, hot-electron-effec
ten, en ook enige eenvoudige structuren 
zoals metaal-halfgeleidercontacten. In 
principe komt het erop neer dat men uit
gaat van de vergelijking voor de stroom
dichtheid: 

dV dn 
j = - neiJ. -- + eD - + ..... . (I 1) 

dx dx 

De stippeltjes staan voor termen die even
tuele invloeden van temperatuurgradiën
ten, magneetvelden enz. beschrijven. Men 
introduceert eerst !:in in deze formule, 
en kijkt tot welke !:ij of D. V dit leidt. Men 
herhaalt deze procedure met b.J.J., gebruik 
makend van de relatie van Einstein 
De= J.J.kT. Vaak zijn de verschillen tussen 
de twee uitkomsten voor de ruis in het te 
meten effect zo groot, dat niet eens grote 
nauwkeurigheid vereist is om te beslissen 
of b.J.J. of !:in de situatie correct beschrijft. 
In sommige gevallen liggen de uitkomsten 
dicht bij elkaar, dan kan men niet beslis
sen. Nooit zijn er situaties gevonden die 
beter met !:in dan met b.J.J. beschreven 
konden worden. 
Nadat vastgesteld is dat het de beweeglijk
heid is die fluctueert, richt dit onze aan
dacht op de verschillende verstrooiings
mechanismen. In alle halfgeleiders treedt 
bij alle temperaturen roosterverstrooiing 
op. De elektronen worden daarbij ver
strooid aan roostergolven. Als er veel 
geladen verontreinigingscentra voorko
men, 1017 cm-3 of meer, dan wordt de 
verstrooüng aan deze centra merkbaar. 
Voorts is bij dunne lagen de verstrooüng 
aan het oppervlak belangrijk. Naarmate 
de preparaten dunner zijn, van de orde 
0,1 J.J.m, zal de oppervlakte verstrooiing 
de beweeglijkheid reduceren. In zeer 
dunne lagen kan de beweeglijkheid 1110 
zijn van de beweeglijkheid die men in 
dikke lagen van hetzelfde materiaal vindt. 
De resultaten voor de 1 I [-ruis van prepara
ten waarin verschillende verstrooüngs
mechanismen de beweeglijkheid bepalen, 
kan worden samengevat als: Alleen roos
terverstrooüng geeft 11 !-ruis. De andere 
verstrooiingsmechanismen zijn vrij van 
11 fruis. Introductie van die mechanismen 
verlaagt de beweeglijkheid en verlaagt in 
nog sterkere mate de 11 !-ruis. 
Stel dat we twee verstrooiingsmechanis
men hebben, de altijd aanwezige rooster
verstrooüng (index r) en de onzuiverheids
verstrooiing (index o ). De gemeten be
weeglijkheid IJ. wordt volgens eenvoudige 
beschouwingen gegeven door: 

1IJ.J. = 11/J.r + 11/J.o· 

Alleen /J.r fluctueert, de gemeten fluc
tuaties worden dan: 

(12) 

(13) 

De empirische relatie (9) met a = 2 x 1 o-3 

bleek achteraf te zijn opgesteld aan de 

hand van meetresultaten aan preparaten 
met vrijwel pure roosterverstrooiing. 
Zodat we nu uit (9) en ( 13) concluderen: 

Voor oppervlakteverstrooiing geldt het
zelfde voor zover de invloed van de dikte 
beschreven kan worden met een formule 
die analoog is aan ( 12). Voor zeer dunne 
preparaten moeten ingewikkelder for
mules worden toegepast. De redenering 
en de aard van de uitkomsten blijft 
dezelfde. 
Hiermee kunnen lage a-waarden verklaard 
worden, als de beweeglijkheid lager is dan 
voor pure roosterverstrooüng; zie fig. 2. 
Deze laatste beschouwingen rond formule 
(14) verklaren niet alleen lage a-waarden 
in gecompliceerde situaties, maar zij zijn 
ook nog een direct argument voor het aan
wijzen van de beweeglijkheid als de groot
heid die met een 1 I !-spectrum fluctueert. 

Literatuur 

De in dit overzicht genoemde onderwerpen zijn 
uitgebreid behandeld in F.N. Hooge, T.G.M. 
Kleinpenning en L.K.J. Vandamme. Repts. Pro
gress Physics 44,479-532 (1981), waarin 91 
verwijzingen. In mei werd te Mantpellier de 
3rd International Conference on 1/ fNoise 
gehouden, waarvan de Proceedings als een 
speciaal nummer van PHYSICA gepubliceerd 
zullen worden. 
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ISFET pH-sensors 

P. Bergveld en L. Bousse 

De Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) is een chemisch gevoelige elektro
nische component waarvan de werking berust op specifieke oppervlakte-reacties aan 
het grensvlak van isolator en vloeistof. Voor een pH-gevoelige ISFET zijn dit reacties 
met H+- en OH--ionen, die de oppervlaktepotentiaall/10 van de isolator bepalen. De 
relatie 1/1 0 /pH wordt afgeleid op basis van het zg. site-dissociation-model. 

De belangstelling voor sensors die vervaar
digd worden met de methoden van de IC
technologie, is de laatste jaren sterk toe
genomen. Voor een deel komt deze be
langstelling voort uit de ontwikkeling 
van de microprocessor, die in het gebruik 
voor meet- en regeltoepassingen dikwijls 
beperkt wordt door het ontbreken van 
geschikte communicatie met de buiten
wereld. Anderzijds komt de belangstelling 
voor microsensors eenvoudig voort uit 
het ontbreken van enig alternatief als het 
gaat om zeer kleine, robuuste en goed
kope sensors. Dit is met name het geval 
in de biomedische techniek, waar een 
grote behoefte bestaat aan implanteer
bare sensors voor het meten van een groot 
aantal fysische (b.v. bloeddruk en tempe
ratuur) en chemische (b.v. ion-concentra
ties en enzym-activiteit) grootheden. De 
ontwikkeling van de Ion Sensitive Field 
Effect Transistor (ISFET) is hierop geba
seerd. De ISFET is oorspronkelijk een 
pH-gevoelige component: de verandering 
van de waterstofionenconcentratie in een 
vloeibaar milieu wordt waargenomen en 

Fig. 1. Schematisch bovenaanzicht van 
een ISFET met n-kanaal. 
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vertaald in een meetbare verandering van 
de drempelspanning. De eerste demon
stratie van de werking ervan gebeurde aan 
de THT in het begin van de jaren zeventig 
in de vakgroep Rio-informatica. Sindsdien 
heeft deze vondst een actief nieuw stu
dieterrein gecreëerd, waaraan door ver
scheidene laboratoria over de hele wereld 
gewerkt wordt. Tegenwoordig ligt het 
accent van de ontwikkeling op het verbe
teren van de kwaliteit van de ISFET-pH
sensor, terwijl men daarnaast het principe 
tracht uit te breiden tot het meten van 
andere chemische grootheden. Nieuw is 
ook het zoeken naar goede theoretische 
verklaringen van de werking van deze 
sensors, onderwerp van dit artikel. 

Bouw en werking van een ISFET 

Men kan zich de ISFET het best voorstel
len als een veldeffecttransistor waar het 
materiaal van de stuurelektrode (meestal 
Al of polysilicium) vervangen is door een 
isolator die gevoelig is voor een bepaald 
soort ionen. In feite is het zelfs zo, dat de 
gebruikelijke isolator van een MOSFET, 
Si02 , óók een pH-gevoelig oppervlak 
vormt. Het eenvoudigste geval is dus dat 
bij een MOSFET met een Si02 -isolator 
het metaal gewoon wordt weggelaten. Dit 
is het type ISFET waarmee het principe 
van chemisch gevoelige halfgeleidercom
ponenten werd aangetoond. De eigen
schappen van Si02 zijn helaas verre v.an 
gunstig, en tegenwoordig wordt er altijd 
een extra ion-gevoelige laag aangebracht. 
Een schematisch bovenaanzicht van een 
ISFET met n-kanaal is afgebeeld in 
fig. 1. De toevoer en afvoer zijn n-gebie
den in het p-substraat, enkele ,urn diep. 
Het kanaal is 15 ,urn lang; boven het ka
naalgebied is de isolator relatief dun 
(ongeveer 100 nm). De relatief grote af
metingen van het toevoer- en het afvoer
gebied zijn noodzakelijk, omdat bij het 
afmonteren van zo'n chip de contact
draden en de aluminium bondvlakjes 
t.o.v. de meetvloeistof moeten worden 
geïsoleerd. Dit gebeurt met een epoxy
hars, maar het aanbrengen hiervan vereist 
enige afstand tussen het metaal en het 
iongevoelige gebied. 
Behalve m.b.t. de ion-gevoelige toplaag 
is het fabricageproces van de ISFET vol-
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techniek aan de TH-Eindhoven. In 1965 
trad hij in dienst bij de Technische Hoge
school Twente als medewerker van de vak
groep Rio-informatica. Jlij heeft zich daar 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
meet- en stimulatiemethoden ten behoeve 
van de biomedische research. Zijn speciale 
aandacht heeft de koppeling tussen de 
'ionenwereld' en de 'elektronenwereld', 
onder andere via de ionengevoelige veld
effect-transistor. Op dit onderwerp is hij 
in 1973 gepromoveerd bij prof Breed
veld en prof Memelink. Hij geeft college 
in de biomedische instrumentatie en is 
projectleider van de werkgroep Bio
sensoren. 

ledig identiek aan dat van een conventio
nele MOSFET. De kwaliteit van de ISFET 
is dan ook sterk gebonden aan alle zorg 
die gebruikelijk is in de wereld van de 
MOS-technologie. Een voorbeeld van een 
afgemonteerde ISFET is de in fig. 2 weer
gegeven pH-katheter. 

De werking van een ISFET kan niet wor
den vergeleken met die van een glaselek
trode. Bij een glaselektrode is er een 
gehydrateerde laag (gellaag) die een 
ionendiffusieproces onderhoudt met de 
meetvloeistof, resulterend in een wand
potentiaal die zich gedraagt volgens de 
wet van Nernst. 

Fig. 2. In katheter afgemonteerde pH
ISFET(met een lucifer ter vergelijking). 
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Bij de ISFET berust de werking op een 
dissociatie-evenwicht aan het oppervlak 
tussen OH-groepen en het zuur/baseka
rakter van de meetvloeistof. Het blijkt 
dat de drempelspanning V T van een 
ISFET via deze oppervlaktereacties af
hangt van de H+ -activiteit in de vloeistof. 
De theorie die ten grondslag ligt aan deze 
werking, is de laatste jaren hoofd-onder
werp van onderzoek geweest van de 
ISFET-groep bij de Technische Hoge
school Twente. 
De fenomenen die betrokken zijn bij de 
werking van een pH-ISFET, zullen wor
den behandeld in de logische volgorde van 
het verband tussen het optreden van het 
effect dat men wil meten (een pH-veran
dering), en het waarneembare resultaat 
(een verandering van drempelspanning). 

Invloed van de pH op de 
oppervlaktelading van een isolator 

Bij het contact van een vaste stof met een 
vloeistof zal er in het algemeen altijd een 
zekere uitwisseling van lading plaatsvin
den tussen de twee fasen, waardoor een 
dubbellaag ontstaat. Dit is ook het geval 
wanneer de vaste fase een isolator is van 
het type Si02 , Ah 0 3 , of Ta2 0 5 • Uit het 
onderzoek naar dubbellagen bij het con
tact tussen oxydesen waterige oplossin
gen is gebleken dat de dubbellaag ont
staat door de uitwisseling van H+- en 
OH--ionen. 
Om te verklaren dat zowel positieve als 
negatieve ladingen op isolatoroppervlak
ken zijn waargenomen, moet men veron
derstellen dat een reactieve groep op het 
oppervlak zowel H+ -ionen kan opnemen 
als afgeven. Men neemt aan dat deze 
reactieve 'sites' van het type A-OH zijn, 
----------------
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waarbij A het element is waarvan we het 
oxyde beschouwen. In het algemeen zijn 
de mogelijke reactie-evenwichten dus: 

A-OH,.: A-0- + H+ , 
A-OH+ W,.: A-OH2+. 

Net zoals bij chemische evenwichten tus
sen ionen in een oplussing, kan men voor 
deze reacties een evenwichtsvergelijking 
opschrijven: 

[A-0-] [W]s 

[A-OH] 

[A-OHt] 

[A-OH] [W]s 

(I) 

(2) 

Deze vergelijkingen kan men in feite zien 
als een veralgemening van de Langmuir
isotherm voor adsorptie aan een opper
vlak voor het geval er twee mogelijke 
adsorptiereacties zijn. De index s bij de 
waterstofionenconcentratie wijst erop 
dat de concentratie [H+]s in de vergelij
kingen (I) en (2) die is bij het oppervlak, 
en niet de 'bulk'-concentratie. Het ver
schil komt voort uit de aanwezigheid van 
de dubbellaag, die extra ionen aantrekt 
of afstoot bij het oppervlak. Dit gebeurt 
volgens de vergelijking van Boltzmann: 

( 
qljto) 

[H+]5 == [W] exp -kT , (3) 

waarin ljt0 de wandpotentiaal en [H+] de 
ionenconcentratie ver van de wand is. 
Er zijn nog twee vergelijkingen die men 
eenvoudig kan opstellen. Enerzijds is het 
totaal aantal reactieve groepen per een
heid van oppervlakte een variabele van 
het model: 

Anderzijds is de lading per eenheid van 
oppervlakte gelijk aan: 

a0 q ([A-OHi] [A-0-]). (5) 

Met de vergelijkingen (1) tot ( 5) kan men 
vier onbekenden elimineren; men kiest 
hiervoor [A-OH], [A-0-], [A-OH2] 
en [H+]5 • Blijft over een betrekking tus
sen de onbekenden [H+], a0 en ljt 0 , met 
als parameters Ka, Kb enN5 • Na enig re
kenwerk vindt men dan: 

qljto . _1 ( ao ) 
kT +smh qNsf> ln(l- ~ ), (6) 

q s' 

waar men het symbool ö heeft ingevoerd 
(ö = 2(KaKb) 112 ) en waarin sinh-1 (x) 

In [x + (x2 + 1) 1/ 2 ]. 

De waarde van ó is des te hoger naarmate 
een oppervlak sterker reageert met H+
ionen; zie verg. (1) en (2). Verg. (6) is in 
feite een benadering van de exacte oplos-

sing voor het geval dat ö 2 << 1, hetgeen 
zich voordoet bij nagenoeg alle stoffen. 

De potentiaal over de dubbellaag 

Om ljt0 als functie van de pH te bepalen, 
moet men het verband tussen ljt0 en a0 
kennen. Dit komt neer op het gebruiken 
van een model van de dubbellaag. Hier zal 
gebruik gemaakt worden van het eenvou
digst mogelijke model, waarbij de capaci
teit Ceq van de dubbellaag als constant 
wordt beschouwd, zodat ljt0 en a0 even
redig zijn: 

ljto "'ao/Ceq· (7) 

In de praktijk blijkt een eenvoudige re
latie zoals (7) zeer goed te voldoen. Voor 
geconcentreerde oplossingen (vanaf 0,1 
mol/liter) is Ceq ca. 20 J.LF /cm2

• Men kan 
dan nagaan dat voor de voorkomende 
waarden van ljt 0 in de regel geldt dat 
a0 = ljt0 Ceq << qN8• De laatste term van 
het rechterlid van ( 6) kan dan worden 
verwaarloosd, en dus geeft de invoering 
van (7) in (6): 

ln[H+] ln(Ka/Kb) 112 = 

( 
ljtoCeq) 

qljt0 /kT + sinh-1 --- . 
qN5Ö 

(8) 

Dit is de gezochte betrekking tussen [W] 
en ljt0 • Deze kan worden herleid tot de 
meer gebruikelijke vorm 

2,303 (pHpzcPH) = Yo + sinh-1 (yo/IJ), 
(9) 

door invoering van: 

pH== -log1o [W], 

pHpzc = -logto (Ka/Kb) 112 (Bij deze pH 
is ljt 0 == 0 en a0 = 0, vandaar dat dit punt 
'point of zero charge' genoemd wordt), 

y 0 qljt0 jkT, de dimensieloze potentiaal 
in eenheden van thermische spanning 

kT/q (;::,; 26 mV), en 

q2Nsö 

{j = kTC ' eq 

waar in verschillende parameters zijn ge
bundeld tot een nieuwe, dimensieloze, 
grootheid. 
Voor zeer grote {j wordt de term 
sinh-1 (y 0 /{j) in verg. (9) verwaarloosbaar, 
en gaat deze over in de welbekende verge
lijking van Nernst: 

ljto = 2,303 kTjq (pHpzcPH). (10) 

De pH-gevoeligheid is dan ongeveer 
60 mV/pH bij kamertemperatuur. Als {j 
daarentegen zo klein is dat de sinh-1 -term 
aanzienlijk wordt, dan is de ljt0 die bij 
een gegeven pHpzc-pH hoort, veel klei
ner. Het is duidelijk dat {j een gevoelig-
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Fig. 3. De invloed van {3 op het verband 
tussen Yo == Ql/lo/kT en pR 

heictsparameter is: materialen met grote {3 
zijn het gevoeligst; zie fig. 3. 
De waarde van {3 hangt af van drie variabe
len, zodat een grote {3 kan zijn veroorzaakt 
door een kleine Ceq, een hoge N 8 of een 
grote&. 
Als Ceq klein is, zal de potentiaal die over
eenkomt met een gegeven overgedragen 
lading, hoog zijn; de capaciteit Ceq hangt 
vooral af van de eigenschappen van een 
laag watermoleculen, en varieert weinig 
met de aard van de vaste fase. 
Onafhankelijke metingen tonen aan dat 
voor de meeste isolatoren N 8 = 
5 à 10 x 1014 cm -2 is. De orde van grootte 
van een reactieve groep is ongeveer een 
vierkant met zijde 0,4 nm, zodat N8 niet 
veel groter kan zijn dan hierboven 
vermeld. 
De grootheid & varieert wèl aanzienlijk 
met het type isolator. Voor Si02 is o van 
de orde van 1 o-4 tot 1 o-3

, voor Al2 0 3 

is & ""' 1 o-2
• Het is dus duidelijk dat vooral 

o bepaalt of een oppervlak een voldoend 
hoge pH-gevoeligheid vertoont. 

De drempelspanning van een ISFET 

Vergelijking (9) geeft (zij het impliciet) 
l/1 0 bij een gegeven pH-pHpzc• maar wat 
is nu het verband tussen l/1 0 en wat men 
extern meet, n.l. de drempelspanning van 
een ISFET? Om dit te beantwoorden, 
moet men alle potentiaalverschillen be
schouwen die optreden tussen de vloeistof 
en het siliciumsubstraat Daarbij is het 
duidelijk dat een referentie-elektrode 
nodig is om een vaste potentiaal te geven 
aan de vloeistof. Behalve l/1 0 hangt geen 
der betrokken potentiaalverschillen af 
van de pH. Men vindt derhalve voor de 
drempelspanning V T: 

VT = const. -l/1 0 . (11) 

(Het minteken voor l/1 0 is te wijten aan 
het feit dat V T beschouwd wordt als een 
potentiaal op de referentie-elektrode t.o.v. 
het siliciurnsubstraat, terwijll/10 in de om-
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gekeerde richting gedefinieerd werd.) 
Omdat de constante in verg. (ll) afhangt 
van de fabricagetechnologie, kan zij niet 
precies voorspeld worden. Een gevonden 
V rwaarde kan dus niet zomaar gesplitst 
worden in een constante en de term 

l/1 0 . Wat wèl kan, is het meten van de 
variaties van V T wanneer de pH van een 
vloeistof gewijzigd wordt, want: Á V T 

-Ál/lo-
Door ijking in oplossingen van bekende 
pH verkrijgt men zo een praktisch bruik
bare pH-sensor. Wanneer voor een stof 
pHpzc bekend is, kan men ook absolute 
waarden van l/1 0 bepalen, door gebruik te 
maken van het feit dat l/1 0 0 bij 
pH pHpzc· 

Eigenschappen van enkele pH-gevoelige 
isolatoren 

Zoals reeds werd opgemerkt, is Si02 voor 
een ISFET niet bijzonder geschikt. Veel 
beter is Si3N4 , vooral wat betreft de 
hysteresis. De {3 van dit materiaal is welis
waar niet precies bekend, maar is zeker 
hoger dan 1. De pH-gevoeligheid is dan 
ook ca. 50 mV/pH. Een nadeel is dat na 
verloop van tijd de toplaag van het nitride 
oxydeert tot Si02 • 

Het beste materiaal tot nu toe is Al2 0 3 , 

dat stabiel is in de tijd, een hoge pH-ge
voeligheid heeft ({3 ~ 5) en nog minder 
hysteresis vertoont dan siliciumnitride. 
Het aanbrengen van een hechte, compacte 
laag Al2 0 3 is echter een moeilijk proces, 
dat plaatsvindt via reactie in de gasfase 
( chemical vapor deposition). Met Ah 0 3 • 

ISFETs zijn er op de THT goede resul
taten verkregen qua stabiliteit en gevoelig
heid. Fig. 4 toont de pH-gevoeligheid, 
waarbij de uitgangsspanning van een 
ISFET-versterker is uitgezet als functie 
van de pH; het verband is nagenoeg 
lineair. Met Alz 0 3 als isolator zijn de 
praktische toepassingen van lSFETs een 
grote stap dichterbij gekomen. 

Vooruitzichten 

Verdere verbeteringen aan pH-gevoelige 
ISFET s kunnen zich op een vijftal ge
bieden afspelen: 
1. Een verdere verbetering van de MOS
technologie. 
2. Het aanbrengen van een pH-gevoelige 
toplaag met hoge gevoeligheid en lage 
hysteresis. Hier zijn nog veel vorde
ringen mogelijk (en wenselijk). 
3. Verbetering van het inkapselen van 
de chip en van de isolatie van de toe
voerdraden. In de praktijk is dit soms 
het grootste probleem, en is het de 
factor die nog het sterkst de levens
duur van deze sensors beperkt. 
4. Calibratie in vivo. Voor een betrouw
bare meting wil een medicus, bijvoor
beeld tijdens open-hart-chirurgie, graag 
regelmatig hercalibreren. Het is on-
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Fïg. 4. Responsie van een ISFET met een 
gevoelige laag van A/2 0 3 in een 0,1 M 
NaNO 3-oplossing. 

doenlijk om de ISFET daarvoor uit het 
lichaam te verwijderen. Een calibratie 
in vivo is dan ook zeer wenselijk. 
5. Het onderbrengen van een referentie
elektrode op de chip. Het spreekt vanzelf 
dat het gebruik van een klassieke, afzon
derlijke, referentie-elektrode de voordelen 
van kleine afmetingen en robuustheid van 
de ISFET voor een deel teniet doet. 
Een heel ander aspect is het maken van 
ISFETs die gevoelig zijn voor andere 
grootheden dan de pH. In de literatuur 
zijn er beschrijvingen te vinden van Na-, 
K+-, Ca++.gevoelige ISFETs, meestal 
echter met slechtere eigenschappen dan 
de pH-sensor. Andere mogelijkheden vor
men sensors voor opgeloste gassen zoals 
02 en co2' die zeer nuttig zouden zijn 
voor biomedische toepassingen. Ook het 
meten van enzymen en immunogene stof
fen zal mogelijk op basis van het ISFET
concept kunnen worden gerealiseerd. 
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Ontwikkelingen in de technologie van 
geïntegreerde geheugenschakelingen 

H.A. Harwig 

De laatste tien jaar hebben halfgeleidergeheugens een sneUe ontwikkeling doorge
maakt. De hoeveelheid infonnatie die in binaire code in één geïntegreerde schakeling 
(IC) kan worden opgeslagen, is bijna twee ordes toegenomen, de prijs per geheugenbit 
is ruwweg een factor 50 gedaald. 
Door het hoge produktievolume en de vereiste verfijning van het produktieproces 
worden geheugens beschouwd als trekpaarden voor de technologieontwikkeling, 
waaruit de kennis en ervaring wordt geput voor steeds verder gaande miniaturisering 
van andere digitale schakelingen zoals microprocessors. 
Dit artikel zal enkele aspecten behandelen v~ halfgeleidergeheugens welke gemaakt 
worden met behulp van veldeffecttransistors ll J. De nadruk zalliggen op geavanceer
de MOS-technologie, waannee door de compacte bouw van de componenten een hoge 
mate van integratie, tot circa 500 000 MOS-transistors per schakeling, mogetijk is. 

Geheugentypen 

Halfgeleidergeheugens zijn naar functie in 
een aantal typen te verdelen. Voor elk 
soort geheugen is een specifieke MOS
technologie ontwikkeld. 

De niet-vluchtige geheugens, dat wil zeg
gen geheugens waarin de informatie be
waard blijft bij het uitschakelen van de 
voedingsspanning, zijn er in de volgende 
vormen. Allereerst het Read Only Memo
ry (ROM), een geheugen waarvan de in
houd bij de fabricage al is vastgelegd en 
door de gebruiker slechts kan worden ge
lezen. Door gebruik te maken van een 
speciaal masker wordt elke ROM op maat 
gemaakt. Een ROM bevat bijvoorbeeld 
de startinstructies voor een computer of 
de karaktercodes voor een display. 
Voor systeemontwikkelingswerk of bij 
kleine aantallen wordt liever een PROM 
(Programmable ROM) gebruikt. Dit ge
heugen kan door de gebruiker zelf één
maal met elektrische pulsen worden ge
programmeerd, door geleidende sporen 
overeenkomstig de binaire informatie 
door te smelten. 
Een elegantere uitvoering van een elek
trisch programmeerbaar en tevens wisbaar 
geheugen is een EPROM (Erasable Pro
grammabie ROM). Met behulp van een 
capaciteit, waarop bij het schrijven van 
een "1" lading wordt ~bracht, zorgt men 
dat een transistor niet meer in geleidende 
toestand kan komen. Het geheugen kan 
in zijn geheel worden gewist door de ca
paciteiten, die zo goed geïsoleerd zijn dat 
de lading 10 jaar erop aanwezig blijft, te 
ontladen door middel van uv-belichting. 
Een verdere technologische verfijning 
door toepassing van zeer dunne diëlektri
ca (10 nm Si02 ) maakt de realisatie van 
EEPROMs (Electrically Erasable and Pro
grammabie ROM) mogelijk. Dankzij ster
ke elektrische velden over de dunne di
elektrica kan hierbij de informatie zowel 
elektrisch geschreven als gewist worden. 
Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde A49 (2) 1983 

Voor beide EPROM-typen geldt dat door 
het vangen van elektronen in centra in het 
Si02 -diëlektricum het onderscheid ver
mindert tussen als "0" en "1" geprogram
meerde toestanden, om na 'slechts' !05 -

I 06 schrijf/wiscycli geheel te verdwijnen; 
vandaar het ROM-karakter van deze ge
heugens. 
Karakteristiek voor de willekeurig toegan
kelijke geheugens (RAM, random access 
memory) is dat zij snel en een onbeperkt 
aantal keren gelezen en geprogrammeerd 
kunnen worden. Daarbij geldt dat zij hun 
informatie slechts bewaren indien zij 
voortdurend elektrische energie toege
voerd krijgen. Er zijn twee basisvormen 
te onderscheiden, de dynamische (DRAM) 
en de statische geheugens (SRAM). 
Vanwege de eenvoudiger bouw kan men 
een ROM of een DRAM produceren met 
een grotere geheugeninhoud dan een 
EPROM of SRAM. Wat betreft het aantal 
componenten zijn ze min of meer iden
tiek. Zo bevat eén 256 kilobit ROM ca. 
350 000 transistors, een 64 kilobitSRAM 
circa 400 000. In tabel I is van de diverse 
typen geheugens een overzicht gegeven 
van de geheugeninhoud uitgedrukt in 
kilobits (k), d.w.z. in eenheden van 1024 
(= 210

) bits. 
In de dynamische geheugens wordt de in
formatie opgeslagen in de vorm van al dan 
niet met elektronen (ca. 106

) gevulde 
potentiaalputten. De toestand van een 
lege potentiaalput is niet stabiel, zodat 

Tabel I. Geheugeninhoud voor diverse 
typen geheugens, respectievelijk in pro
duktie (P), in ontwikkeling (D), en in on
derzoek (R}. k:: 1024 bits. 

DRAM 

SRAM 

ROM 

EPROM 

p 

41J,18k 

1Bk,32k,B41r 

D R 

102411 

-
512*,102411 

12/IJr 
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digitale schakelingen. 

voortdurend informatie door de gebruiker 
moet worden gelezen en weer geschreven 
(ververst). Bij statische geheugens is dit 
niet nodig, doordat de informatie in één 
van de stabiele toestanden van een flip
flop vastgelegd wordt; de bouw van de 
geheugencel is echter ingewikkelder en 
hij is groter, waardoor deze geheugens 
groter en duurder zijn. 

Geheugenorganisatie 

Ieder geheugen is opgebouwd uit een aan
tal karakteristieke onderdelen. Bij alle in 
dit verhaal genoemde geheugens is iedere 
geheugenplaats naar wens te adresseren 
om een bit te lezen. Hiertoe zijn de ge
heugencellen gegroepeerd in de rijen en 
kolommen van een matrix. Aan de hand 
van een eenvoudig 16 bits ROM (fig. 1) 
kan de leesoperatie worden gedemon
streerd. In dit ROM zijn de cellen tijdens 
fabricage geprogrammeerd met MOS
transistors als schakelaars die open gaan 
wanneer de spanning op een horizontale 
woordlijn WL hoog is. Allereerst worden 

Fig. 1. ROM-geheugen van 16 bits. De 
MOST-schakelaars bij de krolspunten van 
woordlijnen ( WL) en bitlijnen ( BL) ver
tegenwoordigen een "1 "-toestand; af 
wezigheid van een MOST geeft een "0"
toestand. 

16 bil ROM 

BL 1 BL2 Bt.l BL4 

AO 

"' 

•• 

•• 



Fig. 2. 256k ROM (4,4 x 4,2 mm2
) met 

ca. 350 000 MOS-transistors. 

de verticale bitlijnen (BL) alle geladen tot 
de voedingsspanning, dan wordt via een 
tweebits-adres één van de vier woordlij
nen geselecteerd en 'hoog' geschakeld. Bij 
die cellen waarin de MOST als schakelaar 
open staat, wordt de bijbehorende bitlijn 
ontladen; is de MOST afwezig, dan blijft 
de spanning van de bitlijn hoog. Met be
hulp van nog een tweebits-adres wordt nu 
één van de bitlijnen geselecteerd, het sig
naal daarvan bepaald en de uitkomst hoog 
of laag, "0" of" 1" doorgegeven aan een 
bufferversterker aan de uitgang. 
Hoewel de cel en de werking daarvan van 
geheugen tot geheugen verschillen, is de 
bouw van een geheugen in principe zoals 
hier beschreven voor een 16 bits ROM. 
In fig. 2 zijn de celmatrix en de rand lo
gica te onderscheiden van een 256k 
ROM121. Met behulp van dunne gouddra
den kunnen de aluminium vierkantjes 
langs de rand van het IC verbonden wor
den met de buitenwereld. 

GeheugenceUen 

De grootte van de geheugencel bepaalt in 
hoge mate de oppervlakte van het IC en 
daarmee de fabricagekosten. Zeer veel in
spanning wordt dan ook geleverd om een 
optimale cel op een zo klein mogelijk op
pervlak te ontwikkelen. Als voorbeeld 
zullen hier enkele toegepaste cellen be
sproken worden voor ROM, SRAM en 
DRAM. 
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ROM 

Voor een ROM-cel is het nodig op een
voudige wijze technologisch een schake
laar te definiëren met twee te onderschei
den toestanden . Dit kan bijvoorbeeld 
door in de fabricage in het geval van een 
"1" op p-monosilicium een dun oxyde 
van circa 50 nm te groeien en in het geval 
van een "0" dik oxyde van 500 nm. Hier
over wordt vervolgens een woordlijnelek
trode van polykristallijn silicium gemaakt. 
Met behulp van ionenimplantaties met 
boor is vooraf afzonderlijk de oppervlak
concentratie acceptorsin het Si onder het 
50 en 500 nm oxyde op een nauwkeurig 
bepaalde waarde gebracht. Met het dun
ne en dikke oxyde zijn nu MOSTs ont
staan, respectievelijk met een schakel
spanning op de stuurelektrode van 1 V en 
meer dan 10 V. Bij 5 V voedingsspanning 
en 5 V op de woordlijn, de elektrode, 
geldt de eerste transistor als een open en 
de tweede als een dichte schakelaar tussen 
de aardlijn en de uitgang van de cel, de 
bitlijn. Het dikke oxyde zorgt tevens voor 
de scheiding van de verschillende cellen. 
In fig. 3 is het 2 J-Lm brede kanaal van een 
MOS-transistor te zien, met aan beide 
zijden het isolatie-oxyde. Tevens zien we 
dezelfde transistor loodrecht op de 
stroomrichting met een effectieve kanaal
lengte van 1,5 J-Lm tussen twee zwaar ge
doteerden-gebieden van ca. 0,4 J-Lm diep. 
Fig. 4 is een deel van een ROM-matrix 
met daarin horizontaal de woordlijnen 
van polykristallijn silicium en verticaal 
aluminium bitlijnen, die via de ronde 
gaten contact maken met het onderlig
gende n + -monosilicium. 

Fig. 3. Opnamen met een rasterelektro
nenmicroscoop van een MOST loodrecht 
op de stroomrichting doorgesneden ( bo
ven) en in de richting van de stroom 
doorgesneden (onder). 

Een ROM-cel kan in een geavanceerd 
MOS-proces op circa 30 J-Lm2 worden ge
realiseerd. Dit resulteert voor een 256k 
ROM-geheugen met logica in een Si-op
pervlakte van 20 mm2

. 

Statisch RAM 

Een cel van een SRAM is veel ingewikkel
der dan een ROM-cel. Het klassieke sche
ma van de flip~flopl' l is het uitgangspunt. 
Allereerst zijn er twee adrestransistors 
T1 en T2 , bestuurd via de woordlijn die 
de cel kunnen verbinden met twee bit
lijnen; zie fig. 5. 
Essentieel zijn de twee kruisgekoppelde 
transistors T3 en T4 naar de aardlijn en 
twee belastingselementen T5 en T6 naar 
een positieve voedingslijn. Door de twee 
kruisgekoppelde transistors zijn er slechts 
twee stabiele toestanden. 
Eén, die een "0" weergeeft, waarbij T3 
open staat. Knooppunt 1 heeft dan een 
lage potentiaal, zodat T4 dicht staat. 
Knooppunt 2 houdt via de belasting T6 

een hoge potentiaal, zodat T3 open blijft. 
In de andere toestand, die een "1" weer
geeft, is juist T 3 dicht en T4 open. Bij 
lezen en schrijven voert de ene bitlijn 
steeds de inverse van het signaal van de 
andere. Zolang de voeding ingeschakeld 
blijft, is de éénmaal bij het schrijven via 
de bitlijnen opgedrongen toestand stabiel. 
Een nadeel van een statische RAM is de 
stroom die voortdurend loopt om de flip
NederlandsTijdschrift voor Natuurleunde A49 (2) 1983 



Fig. 4. ROM-matrix; woord- en aardlij
nen horizontaal, bitlijnen verticaal. Per 
cel is er een rond contactgat van bitlijn 
naar monosilicium. 

flop in één stand te houden. Als belas
tingselement is tot nu toe meestal gebruik 
gemaakt van een transistor die met be
hulp van donors geleidend gemaakt is en 
uit de voedingslijn een constante stroom 
trekt van enkele fJ.A. Met behulp van 
ionenimplantatie is de drempelspanning, 
en daarmee de stroom, in een transistor 
nauwkeurig en min of meer naar believen 
te regelen. In huidige fabricageprocessen 
worden soms vier soorten transistors 
wat betreft drempelspanning gemaakt, 
zodat een optimale werking van de cel en 
de randlogica gewaarborgd is. Tot 4k vol
doet deze oplossing, bij 16k wordt de 

Fig. 5. Flip-flopcel van een SRAM. Se
lectie met de woordlijn WL. De adres
transistors T1 en T2 verbinden de cel via 
bitlijnen BL en BL met de randlogica. 
Vdd en V ss z ijn respectievelijk voedings
en aardlijn. De depletie-transistors T5 en 
T6 geleiden al bij een stuurspanning nul. 

--~r--r----------~--+---- Wl 

--~~~-.-------.-+--+---- Vdd 

Bl Bl 

Fig. 6. CMOS, hier met n-kanaal-MOST 
op substraat van p-Si, en p-kanaal MOST 
in een bak van geleidingsty pe n. 
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totale stroom in de ruim 16 000 cellen 
zo groot, dat naar andere oplossingen ge
zocht is . 
Er zijn twee alternatieven in ontwikkeling 
in veel onderzoekscentral• ,s 1. Voor de 
transistor uit de flip-flop die als belas
tingselement dient, kan in plaats van een 
elektronengeleidend (n) een gatengelei
dend (p) materiaal gebruikt worden. De
ze transistor staat in serie met de ook nu 
weer elektronen geleidende MOST (T3 

of T4 ) die de stand van de flip-flopcel 
weergeeft. De elektrodes van beide 
transistors zijn met elkaar verbonden. 
Doordat een n-kanaaltransistor slechts 
geleidend is bij positieve elektrodespan
ning en dep-kanaaltransistor bij negatieve 
spanning, loopt er in deze cel slechts een 
stroom bij het omschakelen. In rusttoe
stand staat altijd één van beide transistors 
dicht en loopt er slechts een zwakke lek
stroom, die bij kamertemperatuur in de 
orde van 1 pA ligt. Op deze wijze kan een 
groot geheugen, b.v. 64 k, worden ge
maakt. Dit neemt echter nogal wat opper
vlak in beslag, omdat in de cel transistors 
van type n én p gemaakt moeten worden. 
Dit kan door lokaal het Si-substraat van 
geleid ingstype te veranderen door ionen
implantatie en diffusie tot een diepte van 
circa 5 J.lm. Ook lateraal moet hiermee 
rekening gehouden worden, zodat relatief 
veel ruimte nodig is voor cellen in deze 
technologie, die complementaire MOS 
(CMOS) genoemd wordt (fig. 6). 
Een andere, technologisch eveneens moei
lijke, oplossing is de belastingstransistors 
te vervangen door weerstanden in de orde 
van 5 Gohm. Bij 5 V voedingsspanning 
loopt er dan slechts I nA in een cel. Bo
vendien kunnen de weerstanden in een 
tweede laag polykristallijn Si gemaakt 
worden, bovenop de schakeltransistors 
T3 / T4 , zodat er geen extraruimte nodig is 
voor deze belastingselementen (fig. 7). 
Door gebruik te maken van de meest ge
avanceerde optische apparatuur (zoge
naamde step and repeat cameras) is het 
mogelijk met behulp van deze technologie 
celafmetingen van 300 fJ.m2 te realiseren. 
De plaatsingsnauwkeurigheid van verschil
lende lagen is bij het gebruik van deze ap-

Fig. 7. Doorsnede van een MOST met 
belastingsweerstand en bitlijn van een 
SRAM-cel. Het kanaal van de MOST is 
hier 2 J.lm lang. 

paratuur beter dan 0,25 J.lm. Een pro
bleem bij geheugens met zeer hoge weer
standen is dat de geleiding in de polykris
tallijne weerstand bepaald wordt door de 
barrières aan de korrelgrenzen. Het is 
moeilijk de eigenschappen van het poly
kristallijne Si zo te beheersen, dat de 
weerstanden reproduceerbaar en voldoend 
stabiel zijn. In fig. 8 is in het kort een 
proces voor het maken vanSRAMsmet 
zeer hoge weerstanden weergegeven. 

Dy namisch RAM 

Een DRAM-ceJI 6 1 bestaat slechts uit een 
capaciteit en een halve transistor, waar
door de pakkingsdichtheid relatief hoog 
is. Met behulp van polykristallijn Si en 
een laag Si0 2 van 20-50 nm wordt een 
capaciteit gevormd waarmee elektronen 
kunnen worden opgeslagen in een aan het 
Si/Si02 -oppervlak gevormde potentiaal
put. Een adrestransistor , gemaakt met een 
tweede laag polykristallijn Si, scheidt de 
potentiaalput van een n+-diffusie als bit
lijn . Door deze transistor aan te schakelen 
via de woordlijn, kan de put al dan niet 
met elektronen worden gevuld via de bit
lijn. Lezen van de informatie vindt plaats 
door de bitlijn te laden en te kijken of de 
potentiaal daalt als de barrière naar de 
capaciteit wordt opengezet. 

Door thermische generatie van elektron
gatparen lopen de potentiaalputten vrij 
snel vol met elektronen. De werktempe
ratuur van de schakeling bedraagt door de 
warmtedissipatie ongeveer 80 °C. Hier
door is het slechts mogelijk ca. 4 ms lang 
te garanderen dat onderscheid tussen de 
"0" en de "I" -toestand, lege of volle 
put, mogelijk is. De informatie moet 
voortdurend door de gebruikers worden 
ververst. Het voordeel van een DRAM-cel 
is de kleine afmeting : ca. 150 J.1m2

, in 
research zelfs 30 fJ.m 2

. 
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Fig. 8. Voorbeeld van een SRAM-proces. 

1. Op éénkristal-plakken van p-Si met door· 
snede 100 mm wordt in 0, 50 nm Si01 ge· 
groeid bij 1000 o C. Via depositie uit de gasfase 
wordt bij hoge druk 100 nm Si ,N 4 aangebracht. 
Lichtgevoelige lak wordt opgebracht, via pro· 
jeetie belicht met een patroon, zodat de belich
te delen kunnen oplossen in ontwikkelaar 
(lithografie). 

2. Met de lak als afscherming wordt het 
Si,N4 geëtst in een F-radicalen bevattend plas· 
ma. De acceptorconcentratie wordt met B· 
implantatie op het gewenste niveau ge. 
bracht. 

3. De lak wordt verwijderd. Ca. 1 1-1m Si01 
wordt gegroeid in stoom bij 1000 o C. Het 
Si,N4 verhindert de oxydegroei in bepaalde 
gebieden. Het Si3 N 4 en het onderliggende 
Si01 worden verwijderd en een nieuw Si01 
van 50 nm door oxydatie aangebracht. 

4. Met behulp van twee fotolithografische 
stappen wordt nu Bof As geïmplanteerd om 
lokaal de acceptorconcentratie te verhogen of 
juist met donors te compenseren. De gebieden 
voorMOSTsmet de gewenste schakelspanning 
zijn nu gedefinieerd. 

5. Weer met een masker wordt een gat in het 
50 nm oxyde geëtst om contact te maken 
met het mono-Si. 

6. Een laag van 0,5 1-1m polykristallijn Si wordt 
gedeponeerd uit de gasfase en zwaar gedoteerd 
met fosfor. 

7. Na oxydatie worden de elektrodes geëtst in 
een halogeenhoudend plasma. Langs de elek
trodes wordt As geünplanteerd om de n-bron en 
-put te vormen voor de elektronen in de MOST. 

8. De elektrodes worden verder geoxydeerd, 
waarbij kristalschade van de As-implantatie in 
het Si verdwijnt. Een contactgat op een elek· 
trode wordt geopend. 

9. Een tweede laag polykristallijn Si wordt 
gedeponeerd en een lage concentratie donors 
geïmplanteerd. Door oxydatie, lithografie en 
etsen wordt een gebied afgeschermd tegen het 
doteren met een hoge dosis fosfor in de rest 
van de laag. 

10. De tweede laag Si wordt geëtst in een plas
ma. Nu is een zeer hoge weerstand ontstaan. 

11. Na het aanbrengen van een laag Si01 uit 
de gasfase worden contactgaten geëtst naar het 
mono-Si en de elektrodes. 

12. Een laagje aluminium wordt 'opgesput
terd', van het verbindingenpatroon voorzien en 
geëtst. Tot slot wordt de schakeling met een 
laag Si,N4 afgedekt ter bescherming. Gaten 
naar enkele 0,01 mm 1 grote vlakjes aluminium 
laten verbinding met de buitenwereld toe. Na 
testen, zagen van de plak, het vastmaken van 
Au-draadjes, monteren in een omhulling en 
weer testen is het SRAM klaar. 

Technologie van geheugencellen 

Met gecompliceerdere technologieën is 
het mogelijk elementen uit de geheugen
cel compacter te maken en alle afmetin
gen te verkleinen. 
Fig. 9 illustreert het verschil in pakkings
dichtheid tussen SRAMs met hoge weer
standen, gemaakt in een 4 J..Lm- en een 
2 J..Lm-proces. Naast de betere werking en 
grotere geheugeninhoud welke met klei
nere afmetingen bereikt kunnen worden, 
is er nog een belangrijk argument om 
steeds verder te miniaturiseren, namelijk 
de opbrengst bij de fabricage van geïn
tegreerde schakelingen. Per plak krijgt 
men meer circuits bij vrijwel gelijke kos
ten. Bovendien leiden defecten, b.v. 
zwakke plaatsen in de dunne Si02 -lagen, 
lokale verontreinigingen in het mono-Si 
of stofdeeltjes tot uitval, vaak van meer 
dan 50%. Bij een gegeven proces neemt de 
opbrengst ongeveer exponentieel af met 
de oppervlakte van de schakeling, zodat 
getracht wordt de oppervlakte zo klein 
mogelijk te maken en de defectdichtheid 
voortdurend te verlagen. Tegenwoordig 
worden ook reservecellen toegepast in 
geheugens, die via zekeringen bij het tes
ten kunnen worden ingeschakeld om niet
werkende cellen te vervangen. 
Het verkleinen van de afmetingen in de 
MOS-technologie is niet eenvoudig. En
kele probleemgebieden worden hier 
aangestipt. 
- Nu de afmetingen in het I J..Lm-gebied 
komen, is alleen zeer hoogwaardige op
tische apparatuur nog in staat de gewens
te patronen af te beelden op Si-substra
ten. Voor submicronwerk schrijft men de 
patronen met elektronenbundels die be
stuurd worden door een computer. 
- Het etsen van lagen met chemische 
reagentia is isotroop, zodat voor een 
spoor ongeveer tweemaal de laagdikte 
aan breedteverlies optreedt. Door aniso
troop etsen via een combinatie van che
mische reacties en ionenbombardement 
in een plasma, wordt verlies in afmetin
gen ten opzichte van de lithografisch 
aangebrachte patronen voorkomen. 
- Omdat de weerstand van de elektro
deverbindingen bij kleinere afmetingen 
toeneemt, wordt allerwege gezocht naar 
procescompatibele vervangingen van 
polykristallijn Si met een lagere speci
fieke weerstand, zoals metaalsilicides. 
- Voor een goede werking van de MOST 
moeten niet alleen de laterale maar ook 
de verticale afmetingen verkleind worden. 
Het doteren van Si uit de gasfase bij hoge· 
temperatuur is daartoe al vervangen door 
implantaties van ionen, gevolgd door het 
herstel van de ontstane kristalschade door 
verhitten. Hierdoor is de junctiediepte 
verlaagd van ca. 1,5 J..Lm tot 0,3 J..Lm. Om 
diffusie bij hoge temperatuur tegen te 
gaan, worden nu ook warmtepuls- en 
laser-behandelingen onderzocht. 
- Ook het elektrode-diëlektricum van 
MOSTsis steeds dunner geworden; tot 
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Fig. 9. Verschil in pakkingsdichtheid in 
SRAMs. Onder een resultaat van het pro
ces waarbij de kleinste details 4 }lm zijn, 
boven idem van het 2 }lm-proces. 

40-50 nm en in research 8-20 nm. Het 
Si02 wordt blootgesteld aan velden van 
1-2 MV/cm en moet buitengewoon 

schoon en defectvrij zijn. 
- De sterke velden in het transistorka· 
naalleiden tot het optreden van hete 
elektronen, die zoveel energie hebben dat 
ze ongewenste multiplicatie veroorzaken 
en tevens schade aanbrengen aan het 
diëlektricum tussen silicium en elektrode. 

Smalle sporen aluminium bezwijken 

onder de voortdurende elektronenstroom 
door elektromigratie. Toevoegingen van 
b.v. koper bieden een oplossing, maar 
vragen vervolgens wel om een ander plas
ma-etsproces. 

Slotopmerkingen 

De afmetingen van MOSTs zijn nu zo 
klein, dat veel tweedimensionale effecten 
een rol beginnen te spelen, zowel in de 
fabricage en processimulatie als in de 
elektrische werking en de circuitsimulatie. 
Deze complicaties maken het ontwikke
len van nieuwe processen en ook het ma
ken van IC-ontwerpen steeds ingewikkel
der. Voor geheugens is er nog steeds 
ruimte om de toenemende pakkingsdicht
heid te vertalen in grotere geheugenin· 
houd of kleinere I C's. Voor logische 
schakelingen echter wordt de ontwerptijd 
soms al in manjaren uitgedrukt, zodat 
deze in steeds toenemende mate met 
computer-ondersteuning op systematische 
wijze tot stand komen, ten koste van het 
oppervlak van de schakeling. 

Met dank aan H.P. Tuinhout. 
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Enige veel gebruikte afkortingen op IC-gebied 
Afkorting I Volledige Engelse benaming I Omschrijving/Nederlandse benaming 

IC Integrated Circuit 
FET Field Effect Transistor 
LOCOS Local Oxidation of Silicon 

MOS Metal Oxide Semiconductor 
CMOS Complementary Metal Oxide 

Silicon 
n-MOS 
p-MOS 
LSI Large Scale Integration 
VLSI Very Large Scale Integration 
RAM Random Access Memory 

DRAM Dynamic RAM 
SRAM Static RAM 
ROM Read Only Memory 

PROM Programmabie Read Only 
Memory 

EP ROM Erasable PROM 
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gefntegreerde schakeling, kristalschakeling, microschakeling 
veldeffecttransistor, unipolaire transistor 
procédé waarbij het kristalschijfje op sommige plaatsen wel, op andere niet 
wordt geoxydeerd 
metaal-oxyde-halfgeleider; unipolaire halfgeleider 
MOS-techniek met complementaire transistors 

MOS-schakeling met FET-kanalen van n-silicium 
MOS-schakeling met FET-kanalen van p-silicium 
digitale schakeling met ca. 104 transistors 
idem met meer dan 105 transistors 
geheugen dat informatie kan opnemen en afstaan, waarbij de adressen 
direct en willekeurig toegankelijk zijn; uniform toegankelijk geheugen 
dynamisch RAM 
statisch RAM 
tijdens de fabricage vast geprogrammeerd geheugen dat alleen kan worden 
uitgelezen; dood geheugen 
leesgeheugen dat na de fabricage éénmaal defmitief geprogrammeerd 
kan worden 
wisbaar PROM 
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Computers en de wetenschap: enkele gedachten 
(vervolg van pagina 54) 

benaderen vaak de werkelijkheid zó goed, 
dat een belangrijk deel van de fysieke mo
delbouw kan worden vervangen door het 
doorrekenen van numerieke modellen. 
Zulke modellen uit b.v. de meteorologie, 
de hydrodynamica, de theoretische me
chanica, de structuurchemie, de vliegtuig
bouw, de scheepsbouw of de waterbouw 
zijn veelal zo complex, dat zij zonder ge
avanceerde computers niet zijn door te 
rekenen. 
Moderne mogelijkheden van dataretrieval, 
van graphics, van mens-machine-inter
actiesystemen veranderen de relatie tus
sen onderzoeker en experiment. De af
stand tussen beide wordt in het algemeen 
groter. De traditionele schroevendraaier 
en het draaien aan knoppen maken plaats 
voor het beetscherm en het bedienen van 
een toetsenbord. Wanneer een echte ex
perimentele opstelling door middel van 
een computer bestuurd wordt, begint het 
verschil tussen een simulatie-experiment 
en het echte experiment te vervagen. 

De informatietechnologie met zijn steeds 
grotere rekenmogelijkheden heeft ook in
vloed op de wetenschap als bedrijf. Com
municatie, samenwerken, het samen op
zetten van experimenten nemen toe als 
onderzoekers aangewezen zijn op geza
menlijk gebruik van grotere installaties. 
Dit geldt niet alleen voor experimen
teerfaciliteiten, maar ook voor reken
faciliteiten. 
Programma's zijn vaak zo ingewikkeld, 
dat samenwerking nodig is voor de ont
wikkeling ervan. Programmatuur wordt 
gemeenschappelijk gebruikt. Ook de 
kosten en de complexiteit van de com
puter-systemen nopen tot samenwerking. 

Naast grote, gecentraliseerde systemen 
zullen er steeds meer al of niet aan deze 
systemen gekoppelde netwerken van re
latief kleine computers ontstaan. De ont
wikkelingen op het terrein van de tele
communicatietechnologie enerzijds en 
anderzijds de toenemende behoefte aan 
overdracht van informatie tussen men-

Albert Einstein 
(vervolg van pagina 58) 

derde negentiende-eeuwse denkpatronen 
in de theoretische natuurkunde. Nieuwe 
theorieën had hij van de grond af opge
bouwd. Als er een moeilijkheid was in 
een theorie dan werd die met wortel en al 
blootgelegd; alleen de meest rechtlijnige, 
rationele, elegante oplossing werd geaccep
teerd, zelfs als die niet precies met experi
menteel verkregen resultaten leek te klop
pen. 
De kroon op zijn werk was de voltooiing 
van de Algemene relativiteitstheorie in 
1915, waarmee hij de wetten van de 
zwaartekracht met zijn vroegere versies 
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sen, organisaties en machines resulteren 
in het ontstaan van zogenaamde digitale 
communicatienetwerken. 
Door onderlinge koppeling van computers 
en eindstations tot een netwerk kunnen 
gegevensbestanden en programmapakket
ten, geïmplementeerd op één computer, 
toegankelijk worden gemaakt voor alle 
gebruikers die zijn aangesloten op het 
netwerk. Zo'n koppeling kan de betrouw
baarheid, de doelmatigheid en de prijs/ 
prestatieverhouding van dat systeem sterk 
verbeteren. Ervaring leert ook dat het 
gebruik van computer-netwerken geavan
ceerde vormen van communicatie tussen 
gebruikers mogelijk maakt. In het alge
meen geldt dat computer-netwerken als 
katalysator kunnen fungeren bij com
puter-gebruik en bij de ontwikkeling van 
computer-toepassingen. De produktivi
teit en effectiviteit worden vergroot, een 
vraag naar meer geavanceerde programma
tuurprodukten wordt gegenereerd en 
nieuwe diensten kunnen worden ontwik
keld. 
De invloed van de informatietechnologie 
op de wetenschap is groot geweest de 
laatste decennia. Oorspronkelijk kwam de 
computer het wetenschappelijk onder
zoek binnen als hulpmiddel bij de verwer
king van gegevens. Daarna evolueerde de 
computer tot kneedbaar model voor te 
onderzoeken systemen. In de nabije toe
komst zullen computers en computer
netwerken in toenemende mate het ge
zicht van het onderzoek als bedrijf ver
anderen. Als een land, en in het bijzon
der een corps van onderzoekers, zich niet 
de financiële en organisatorische inspan
ningen getroost om deze ontwikkelingen 
te volgen en te implementeren, zal het 
niveau van zijn wetenschapsbeoefening 
onherroepelijk afglijden naar het tweede 
plan. 
Bovengeschetste veranderingen te zamen 
stellen allen die zich met de wetenschap 
als bedrijf bezighouden, een grote uitda
ging. 

E. van Spiegel 

van de relativiteitstheorie in overeenstem
ming wist te brengen. En ook ditmaal 
sloot de theorie prachtig aan bij de waar
genomen verschijnselen. Want al meer dan 
vijftig jaar hadden sterrenkundigen afwij
kingen waargenomen in de baanbewegin
gen van de planeet Mercurius. Het had 
Einstein tenslotte slechts luttele weken 
gekost om in te zien dat zijn zwaarte
krachtstheorie deze afwijkende bewe
gingen verklaarde. 
Het was vooral dit resultaat waarmee hij 
tot de verbeelding van het publiek sprak. 
Einstein werd een levende legende. Door 
maar diep na te denken en formules te 
skribbelen met een potlood op papier 
leek hij het universum te kunnen besturen, 

planeten hun plaats te wijzen en enorme 
krachten uit het atoom los te weken. Zijn 
beweringen over tweelingbroers die van 
leeftijd kunnen verschillen, over klokken 
die met uiteenlopende snelheden tikken, 
over 'gekromde ruimte en tijd', en de daar
bij behorende formules verbijsterden het 
gezond verstand. 

Einsteins liefde voor waarheid en wijsheid 
bracht hem soms tot onorthodoxe opvat
tingen en uitspraken. Bovendien was hij 
een Jood. Had hij veel tegenstanders? 
Waarom werd die relativiteitstheorie niet 
geciteerd bij zijn Nobelprijs? Wie was 
eigenlijk deze Einstein en hoe kwam hij 
tot zijn zo opmerkelijke ontdekkingen? 
En vooral, wat maakte hem tot die cen
trale figuur rond de ontwikkelingen die 
de 20e-eeuwse natuurkunde zouden inlui
den? 
Er is veel over Einstein geschreven. In 
1979 werd zijn honderdste geboortedag 
op verscheidene plaatsen in de wereld her
dacht met conferenties en nieuwe pubti
katies over Einstein. Velen die hem per
soonlijk hebben gekend koesterden deze 
meest dierbare herinneringen, houden 
voordrachten en schrijven erover. 
Einstein was filosoof, pacifist, musicus, 
maar bovenal: natuurkundige. Er is slechts 
één manier om de mens Albert Einstein 
goed te leren kennen: door zijn werk te 
bestuderen en te vergelijken met dat van 
zijn vakgenoten uit die tijd. Dat zoiets 
een omvangrijke onderneming is behoeft 
geen betoog. 
Kan één mens zoiets dan wel, zult u mis
schien vragen. Welnu, de 'revolutionaire 
ideeën' van toen zijn inmiddels gemeen
goed geworden. De hedendaagse natuur
kunde is aanmerkelijk meer gestroomlijnd 
dan vijftig jaar geleden. De Nederlandse 
natuurkundige prof. Abraham Pais, nu 
verbonden aan de Rockefeller University 
te New York, heeft het gekund. 
In vakkringen was het al bekend dat Pais 
bezig was met een diepgaande studie van 
Einstein en zijn werk, en er werd reeds 
enige jaren naar zijn boek uitgekeken. 
Het is er nu. Pais is een autoriteit op dit 
vakgebied die zelf wezenlijk heeft bijge
dragen (op het gebied van de elementaire 
deeltjes). Van zijn ambitieuze onderne
ming is het tot een meesterwerk gekomen. 
Het boek (in het Engels) is getiteld 
Subtie is the Lord . .. , naar één van de 
vele gevleugelde uitspraken van Albert: 
'Geraffineerd is de Heer, maar kwaad
aardig is hij niet!'. Hiermee bedoelde hij 
zoiets als dit: het is geen kwaadwillende, 
listige opzet waarmee de natuur haar 
geheimen verbergt, dus als wij er niet in 
slagen die geheimen te ontsluieren dan 
moet daar een elegante, rationele verkla
ring voor zijn. 

Het boek van Pais heeft een tweeledige 
opzet. In de eerste plaats richt hij zich tot 
collega's, beoefenaars van natuurkunde en 
aanverwante vakgebieden. Ondanks de 
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soms moeilijke materie is zijn exposé zo 
helder dat ik geloof dat de gemiddelde 
derdejaars natuurkundestudent hem prak
tisch overal kan volgen. Ik stelde immers 
al dat Einsteins natuurkunde nu gemeen
goed is? 
Maar Pais heeft een breder publiek op het 
oog. Gedeelten van het boek (als zodanig 
in de inhoudsopgave aangegeven) bevat
ten géén formules en zijn dus door ieder
een die Engels kent te lezen. De tech
nische gedeelten worden hierdoor afge
wisseld. En daarmee komt Einstein goed 
tot zijn recht. Immers de mens Einstein 
is niet los te denken van Einstein als 
natuurkundige. Kortom, ook voor de 
filosoof, de historicus, en zeker ook voor 
de gefnteresseerde leek bevat het boek 
veel waardevols, al zullen deze wel zo nu 
en dan vele bladzijden overslaan. 
Voor deze leek komt het misschien als 
verrassing wat Pais te zeggen heeft over 
het citaat bij Einsteins Nobelprijs. Want, 
weliswaar heeft de relativiteitstheorie 
Einstein het meest beroemd gemaakt en 
zou die een Nobelprijs meer dan waardig 
zijn geweest, en, jazeker, we lezen de ver
holen humor uit zijn behandeling van de 
strubbelingen van het Nobel-committee te 
Stockholm; vele malen reeds was Einstein 
voorgedragen voor de Nobelprijs en steeds 
leken er krachten tegen zijn relativiteits
theorie te werken. 
Maar ondanks dat alles kan Pais zich heel 
goed verenigen met de omschrijving van 
Einsteins Nobelprijs. Want de theorie over 
het 'Foto-elektrische effect' was zeker zo 
belangrijk als de relativiteitstheorie! De 
Nederlander H. A. Lorentz (dezelfde die 
de afsluitdijk ontwierp, en voor wie Ein
stein grote bewondering koesterde) was 
reeds heel dicht tot de relativiteitstheorie 
genaderd, onafhankelijk van Einstein. En, 
in tegenstelling tot wat het publiek denkt. 
wierp deze relativiteitstheorie minder con
troversen op dan Einsteins theorie over 
het foto-elektrische effect. 
Vele jaren waren ervoor nodig voor men 
deze laatste theorie algemeen aanvaardde. 
Einstein stelde daarin namelijk dat licht
stralen toch, in zekere zin, uit een stroom 
van deeltjes of energie-pakketjes bestaan 
(zoals ooit was geopperd door lsaac 
Newton, twee eeuwen voordien). 

Daar was men 'allang van teruggekomen.' 
Maxwells theorie van het licht als elektro
magnetische golf was altijd veel succes
voller. Einsteins beweringen werden als 
een onbegrijpelijke stap terug gezien. 
Niettemin was dit de theorie die zou uit· 
groeien tot de huidige quantum-mecha
nica, het universele paradigma voor de 
beschrijving van alles wat atoom of 
molecuul genoemd wordt. Dus Pais vindt 
het citaat voorEinsteins Nobelprijs zo gek 
nog niet. 
Einstein, zijn werk, en zijn interacties 
met zijn tijdgenoten worden op boeiende 
en humoristische wijze beschreven. Ook 
Pais kende Einstein van zijn tijd in Prince
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ton, en naast de vele citaten van Einstein 
vertelt hij ook van zijn persoonlijke 
gesprekken met hem. Eens vergezelde hij 
Einstein bij een wandeling van het lnsti
tute for Ad vaneed Study naar zijn huis 
toen Einstein plotseling stilstond. zich 
omdraaide en vroeg: ·Gelooft U nu echt 
dat de maan bestaat als U er alleen maar 
naar kijkt?" 
Het was niet bedoeld als een louter meta
fysische opmerking, zegt Pais. Het ging 
over de quantumtheorie, waar het niet 
langer om absolute zekerheden gaat doch 
slechts om waarschijnlijkheden. Met deze 
anekdote begint het boek. Maar Pais 
graaft dan veel verder terug in het werk 
van Einstein. 
Niet alleen verhaalt hij over de vele geniale 
vondsten, maar ook over de mislukte 
pogingen, onbegrijpelijke vergissingen en 
aarzelingen die Einstein juist van nog 
meer ontdekkingen afhielden ('onbegrij
pelijk', wel te verstaan, in de ogen van de 
natuurkundigen van 1980!). Maar juist 
hierdoor vormt hij een goed beeld van Ein
stein zoals deze was: niet alleen een 
legende, maar ook een menselijk wezen 
zoals wij allemaal. 
Ook levert het boek hierdoor een goede 
indruk van wat fundamenteel onderzoek 
is: reeksen van vergissingen, probeersels, 
doodlopende wegen, met zo nu en dan 
die gelukkige greep, die verder helpt. Een 
succesvolle onderzoeker mag zich meer 
dan eens vergist hebben en grandioos de 
plank hebben misgeslagen. Als hij maar 
één keer een geniale ingeving als zodanig 
heeft herkend. 
De bewondering en het ontzag waarmee 
Pais over Einstein schrijft is hierdoor ook 
niet minder geworden. Zeker niet wanneer 
het gaat over de moeilijke, latere periode 
uit Einsteins leven. 

Met onvermoeibare energie werpt Einstein 
zich op zijn pogingen een geunificeerde 
theorie te vinden voor de natuurkrachten 
('Zijn nobele falen', noemt Pais dit). Hij 
wil geen acht slaan op de nieuwere ont
dekkingen op het gebied van de elemen
taire deeltjes. Hij wil geen gebruik maken 
van de steeds steviger gefundeerde theorie 
van de quantum-mechanica, die hij zelf 
heeft helpen opbouwen, maar waarvan 
hij niet alle consequenties wenste te aan
vaarden. Het lag immers in zijn aard een 
theorie van de grond af op te bouwen en 
niet al te veel te vcrtrouwen op experi· 
mentele waarnemingen'1 

De quanturn-mechanica voldeed niet aan 
zijn strenge eisen omtrent de logica. De 
houding, die hem in vroeger tijden op zo 
indrukwekkende wijze leidde tot nieuwe 
inzichten in de natuurgeheimen, werd 
hem nu noodlottig. 
Nu, achteraf, weten we dat zijn pogingen 
tot unificatie hun tijd te ver vooruit 
waren. Zelfs al had hij de toenmalige 
kennis van elementaire deeltjes grondig 
uitgeput dan nog zou hij niet hebben kun· 
nen slagen. Maar het kenmerkt zijn karak-

ter dat hij zijn pogingen niet opgaf om 
goedkopere successen na te jagen. 
Trouwens, de huidige theorieën omtrent 
'unificatie', anno 1983, zouden nog be
paald niet aan Einsteins strenge eisen vol
doen. Als wij ooit aan Einstein in het 
Hiernamaals zullen moeten vertellen hoe 
wij nu over deze zaken denken, dan geloof 
ik stellig dat hij aandachtig en geïnteres
seerd zal luisteren, maar dan meewarig 
zijn wijze hoofd zal schudden en zeggen: 
'Dat is wel héél anders dan wat ik bedoeld 
had ... !', en: 'Jullie zijn er nog lang niet!' 
Meer dan eens laat Pais zijn ongezouten 
kritiek los op andere, soms kortzichtige 
verhandelingen over Einstein en diens 
tijdgenoten. 'In (dat boek) toont de 
schrijver zowel gebrek aan fysisch inzicht 
als onbekendheid met de literatuur...' 
Zelf geeft hij kolossale lijsten van 
referenties. 
Als er kritiek geuit moet worden op het 
boek van Pais zou ik zeggen dat de ge
kozen volgorde (naar onderwerp en niet 
chronologisch) soms wat te geforceerd en 
consequent wordt doorgevoerd. Bijvoor
beeld, alle quantum-mechanica komt pas 
ná het hoofdstuk over unificatie en dat 
maakt de leesbaarheid van de eerdere 
hoofdstukken niet gemakkelijker. Maar 
ik zie wel in dat de keuze van volgorde 
moeilijk moet zijn geweest. Misschien had 
alleen een 'vierdimensionaal' boek Einstein 
beter tot zijn recht kunnen laten komen. 

Gerard 't Hooft 

H.B.G. Casimir, Haphazard Reality, 
Harper and Row, Publishers. 1983, 
XII, 356 blz., gebonden f 62,40 

De Alfred P. Sloan Foundation laat een 
reeks boeken verschijnen die de aard van 
het natuurwetenschappelijke onderzoek 
duidelijk moeten maken aan het algemene 
publiek en die tevens een beeld geven van 
het wereldje waarin dat onderzoek zich 
afspeelt. De stichting nodigt daartoe 
'accomplished and articulate scientists' 
uit, ons van hun levenservaringen te ver
tellen, autobiografisch of anders. Het 
eerste deel van de reeks bevatte de me
moires van de fysicus Freeman Dyson, 
het derde is geschreven door een Neder
lands fysicus die ongetwijfeld behoort tot 
de genoemde categorie wetenschappers en 
die alle kwaliteiten bezit om aan de ver
wachtingen te voldoen. Ook Casimir 
schrijft memoires, maar gegeven de doel
stelling moet het boek niet als biografie
zonder-meer beoordeeld worden: het 
geeft in sommige opzichten meer, in an
dere minder dan b.v. een historicus mag 
verwachten in een autobiografie. 
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De titel verwijst wel naar de aan V on 
Kármán ontleende uitspraak: Beim 
Erzàhlcn ciner wahren Geschichte soli mann 
sich nicht zu sehr vom Zufall der Wirk
lichkeit beeinflussen lassen. Gelukkig voor 
de lezer heeft de schrijver zich op beheer
ste wijze aan dit advies gehouden. 
Na een beschrijving van zijn afkomst en 
jeugd en van de opkomst van atoom- en 
quanturnfysica vóór zijn aankomst in 
Leiden neemt Casimir ons mee op zijn 
weg in de wetenschap: studie bij Ehren
fest, zijn jaar bij Bohr, een kort verblijf 
in Berlijn in 1932, gevolgd door een jaar 
in Zürich als assistent van Pauli en zijn 
terugkeer naar Leiden op dringend ver
zoek van Ehrenfest, na wiens tragisch 
einde in 1933 hij - nog geen 25 jaar oud 
-belast wordt met alle taken van de 
theoreticus tot de komst van Kramers in 
1934. Zowel de thermodynamica van 
supergeleiders als het werk van zijn echt
genote brengen hem in nader contact met 
het Kamerlingh Onnes-laboratorium, waar 
hij in 1936 conservator wordt. Hij volgt 
Holst op in diens kwaliteit van bijzonder 
hoogleraar ( 1939) te Leiden en uiteinde
lijk als directeur van Philips' Natuurkun
dig Laboratorium, waaraan hij in 1942 
verbonden wordt. Hij zou er 30 jaar blij
ven, geleidelijk hoger stijgend. 
Het verslag van deze gevarieerde en boei
ende levensweg wordt rijkelijk aangevuld 
met een beschrijving van de 'scientific 
enterprise' zoals de Sloan Foundation het 
bedoelt. De wereld van Bohr, Pauli, van 
de Leidse fysici, de invloed van de oorlog, 
het nationaal-socialisme en de bevrijding 
daarvan, de research bij Philips, dat alles 
completeert het beeld van een mensen
leven fysica. Het boek wordt afgesloten 
met hoofdstukken over industrie en na
tuurwetenschap en over hun relaties met 
de technologie, enkele appendices waarin 
enige fysica uit het tijdperk wordt toege
licht, en ten slotte een goede bibliografie. 
Helaas, het boek bevat geen enkele foto. 

Casimir is, bij al het andere. een geboren 
verteller. Het is een genoegen naar hem te 
luisteren of zijn memoires te lezen, liefst 
met een goed glas wijn bij de hand. Zoals. 
een van zijn kleinkinderen heeft opge
merkt, heeft hij 'a lot of curious things 
in that .little head' verzameld. Inderdaad, 
als weinig anderen kent hij de petite 
histoire van het tijdvak en het is geluk
kig, dat hij veel daarvan nu in een samen
hangend verhaal heeft beschreven. Na
tuurlijk is er over sommige onderwerpen 
(b.v. Kopenhagen) al veel geschreven, 
maar dat geldt niet voor Pauli, van wie 
geen echte biografie bestaat. Ook over 
Ehrenfest zijn we maar half ingelicht nu 
deel 2 van Klein's biografie (voorlopig?) 
niet verschijnen zaL Casimir's aanvullende 
gegevens over ehrenfest's tragiek zijn 
sober en zakelijk; het is goed dat ze nu 
zwart op wit staan. Casimir gaat ook 
moeilijke vragen niet uit de weg, b.v. zijn 
keuze tussen een puur wetenschappelijke 
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carrière of het directoraat van een indus
trieel laboratorium. Of de rol van Philips 
en dus ook van hemzelf in de oorlogsjaren. 
Anderzijds heb ik ook wel wat gemist. 
Dat de schrijver te bescheiden is over zijn 
eigen bijdragen aan de fysica (en het daar
mee samenhangende eerbetoon), siert 
hem. Maar hadden we van een voormalig 
voorzitter van de EPS niet iets mogen ho
ren over fysica in Europees verband? 
Of, nu zuiver-wetenschappelijk onder
zoek zo in het gedrang komt, over de 
Koninklijke Akademie van Wetenschap
pen van een oud-president? Beide thema's 
hadden m.i. zeer wel gepast bij het doel 
van de reeks. 
Het boek is onderhoudend geschreven, 
zoal niet in literair Engels, dan toch in 
een zeer verheven vonn van het Braken 
English. Wat door alles heen eruit blijkt, 
is de sympathieke persoon van de schrij
ver. Een Nederlandse uitgave is in voorbe
reiding (daarin kan dan tevens de naam 
van P.H. van Laer correct gedrukt wor
den, nu blijkbaar verwisseld met de ther
modynamicus J .J. van Laar). 
Naar ik vennoed, zal het boek de meest 
geboeide lezers trekken binnen het we
reldje van de vakgenoten. Ik hoop, dat zij 
er even veel genoegen aan zullen beleven 
als mij vergund was. 

C.l. Hooyman 

L.J.F. Hermans en A.J. Hoff (red.), 
ENERGIE; Een blik in de toekomst. 
Het Spectrum b.v. Utrecht/Antwerpen, 
Aula Paperback No 73, 1982, 292 blz.; 
/29.90. 

In 1981 werd aan de Leidse universiteit 
in het kader van het college Wetenschap 
en Samenleving een lezingencyclus ge
organiseerd over energie. De gehouden 
voordrachten zijn samengebracht in dit 
boekje. Men kan de afzonderlijke hoofd
stukken globaal in drie groepen splitsen: 
het efficiënt gebruik van energie (energie
huishouding in gebouwen, warmtepom
pen en energieopslag), energiebronnen 
(steenkool, bio-energie, zonnecollectoren, 
fotovoltaïsche cellen, windenergie en 
kernfusie) en een apart hoofdstuk over 
kooldioxyde en klimaat. In het eerste, 
inleidende hoofdstuk worden enige alge
mene aspecten van energie aan de orde 
gesteld die in de specialistische hoofd
stukken niet zo gemakkelijk uit de verf 
zouden komen. Over kernsplijting is niets 
opgenomen, omdat hierover wel genoeg 
boeken en publikaties voorhanden zijn. 
Bij de gegeven opzet kunnen er natuur
lijk geen diepgravende verhandelingen 
worden verwacht. Evenmin mag men 
verwachten dat de afzonderlijke bijdragen 
perfect op elkaar zijn afgestemd. Er is 
echter wel een bijzonder aardig werkje 
tot stand gekomen, waarin over allerlei 

zaken veel (dikwijls kwantitatieve) infor
matie door ter zake kundige auteurs is 
bijeen gebracht. De waardering voor de 
afzonderlijke hoofdstukken zal sterk van 
persoonlijke smaak afhangen. Het hoofd
stuk over warmtehuishouding van gebou
wen staat waarschijnlijk het dichtst bij de 
praktijk van alledag; ook voor niet-fysici. 
De bijdrage over kooldioxyde en klimaat 
zal hier en daar misschien wat minder 
direct aanspreken. De vele getallenvoor
beelden waarmee in het eerste hoofdstuk 
grootte-orden worden vergeleken, zullen 
door de meesten onzer met een zeker 
plezier worden gelezen: had U bij voor
beeld ooit wel eens bedacht dat het elek
trisch energieverbruik van een gemiddeld 
huishouden in Nederland overeenkomt 
met de arbeid van vier slaven in continu
dienst? 

Detailkritiek is natuurlijk gemakkelijk te 
geven. Zo mis ik bij voorbeeld informatie 
over de magneta-hydrodynamische ener
gieconversie, die in Nederland toch wel 
een zekere rol speelt (zie o.m. Technisch 
Weekblad voor Ingenieurs van 14 mei 
1982). Ook was ik wat verrast dat de me
dedeling dat de warmtetransformator 
momenteel nog vrij onbekend is, niet 
onmiddellijk wordt gevolgd door een po
ging die leemte te vullen. 

In de eerste alina van het voorwoord 
wordt gesteld, dat er behoefte is aan ob
jectieve, zakelijke en controleerbare in
formatie. Immers, deskundigen spreken 
elkaar (nogal eens) tegen, feiten worden 
gekleurd door emoties en discussies ont
aarden in nietes/welles-spelletjes. Het is 
voor mij de vraag of déze impasse met een 
boekje als dit wel valt te doorbreken! Een 
discussie van dit 11spect was, juist vanwege 
de samenhang rrlet W&S-onderwijs, mis
schien wel op zijn plaats geweest. 

De geloofwaardigheid van gegeven voor
lichting, speciaaJ voor wat betreft de 
kunst om de gegevens te rangschikken, 
speelt immers een grote roL Juist die ge
loofwaardigheid komt wat in het gedrang 
als de lezer meent te merken, dat soms 
de auteurs wat onevenredig sterk gebiolo
geerd lijken te zijn door hun eigen specia
lisme. Wat te denken van het hoofdstuk 
over energieopslag, waarin na de behan
deling van het vliegwiel de volgende para
graaf 5.5 begint met de woorden: 'De 
belangrijkste andere methode is .. .'. Kom 
kom, professor! 

Afgezien van deze naar mijn smaak wat 
te hoog gegrepen pretentie is het een 
boeiend werkje geworden. De meeste 
hoofdstukken zijn met VWO-kennis 
goed te lezen, hetgeen niet uitsluit dat 
ook de professionele fysicus er nog veel 
van zijn gading in zal vinden. De uitgave 
is goed verzorgd; de illustraties zijn goed 
gekozen. 

J. Schenk 
voor Natuurkunde A49(2) 1983 


