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Summary 

Diffusion process is an essential step in the fabrication of 

semiconductor devices. In order to perform this properly, 

according to certain specifications required for the device, 

it is important to know some parameters. such as sheet resis

tance, diffusion depth, surface concentration and resistivity. 

These parameters depend on the background concentration, the 

impurity concentration in the oxide, the diffusion temperature 

and the diffusion time. 

This report gives how these parameters can be determined before 

and after the diffusion process. 
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(Measurement and calculation of parameters at the silox-diffusion 
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Technology, 1983. 
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1. Inleiding 

Bij de fabric age van halfgeleiderdevices is het diffusieproces een 

noodzakelijke onderdeel. Om dit correct te kunnen uitvoeren - het 

device zal aan vooraf gestelde eisen moe ten voldoen - is het van be-

lang dat men een aantal parameters kent, zoals de vierkantsweerstand, 

diffusiediepte, oppervlakteconcentratie en soortelijke weerstand. 

Deze grootheden zijn weer afhankelijk van de achtergrondconcentratie, 

de doopconcentratie in hetoxyde, de diffusietemperatuur en diffusie

tijd. De methoden om deze parameters voor en na het diffusieproces te be

palen worden in dit verslag beschreven. 
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2. Silox-proces 

Bij het diffusieproces in silicium maakt men in de vakgroep elektronische 

bouwstenen gebruik van gedoopt siliciumoxyde. Dit proces wordt het Silox

proces genoemd. (1) (2) (7)* 

DoOr Barry en Olofsen is een groat aantal proeven gedaan waarbij zij tot 

de conclusie kwamen dat het doopprofiel, zoals dat bij dit diffusieproces 

ontstaat, nagenoeg overeenkomt met de kromme van de complemantary error-

function. (5) 

Bij het silox-proces kan men ervan uitgaan dat de aanvoer van doopstof ge

beurt vanuit een constante bran. Vaor het vormen van siliciumoxyde (Si0
2

) 

wordt silaan (SiH4 ) en zuurstof (02) naar de reactor gevoerd. Indien dit 

oxyde tevens als doopstofbron voor de drive-in diffusie moet gaan fungeren 

wordt tijdens het groeiproces oak diboraan (B
2

H
6

) voor een P-doop of fos

fine (PH
3

) voor een N-doop naar de reactor geleid. 

De diffusie vanuit het gedoopte Si0
2 

vindt plaats in een diffusieoven on

der invloed van een stikstofatmosfeer. Van grote invIoeq op deze drive-in 

diffusie zijn de diffusietemperatuur, de diffusietijd en de doopconcentra

tie in het oxyde. 

De snelheid waarmee de drive-in diffusie verioopt wordt weergegeven door 

de diffusieconstante D. Deze is in principe aIleen afhankelijk van de dif

fusietemperatuur,maar uit proeven is gebleken dat deze ook afhankelijk is 

van de doopconcentratie. 

3. Berekenen en meten 

Voordat men met de fabricage van een device begint is het noodzakelijk dat 

grootheden, zoals de achtergrondconcentratie, opperviakteconcentratie, vier

kantsweerstand, soortelijke weerstand of diffusiediepte, bekend zijn. (6) 

Zijn twee of meer van deze grootheden bekend,dan kan men de procesparameters 

bepalen. De achtergrondconcentratie is over het algemeen gegeven. Bij duhbe

lediffusiesis de berekening niet eenvoudig uit te voeren, omdat de achter-

grondconcentratie niet constant is. 

*) geraadpleegde literatuur, zie bIz. 9 
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3. 1 . Berekenen 

De volgende grootheden kan men berekenen: 

1) soortelijke weerstand (p), voor homogene Si-plakken of Si-plakken met een 

homogene epi-laag 

2) achtergrondconcentratie (N ) 
o 

3) soortelijke weerstand (p), VOar een gediffundeerde laag 

4) diffusiediepte (x.) 
J 

5) oppervlakteconcentratie (N ) 
s 

6) diffusieconstante (D) 

7) diffusietijd (t) 

Deze kan men bepalen met de volgende formule: 

p R • d 
s 

Hierin is R de vierkantsweerstand in n, 
s 

d de dikte in em van of de epi-laag of de Si-plak met een 

homogene verontreiniging en 

p de soortelijke weerstand in nem. 

Rs en d zijn door meting te verkrijgen (Rs zie onder "Meten ll
, bIz. 7). 

2) Achtergrondconcentratie(N ) 
----------------------- 0 

Indien de achtergrondconcentratie, oak wel bulk- of substraatconcentra

tie genoemd, niet door de leverancier is opgegeven,kan gebruik geroaakt 

worden van de functie p = f(N ). 
o 

In Fig. 1 heeft Irvin deze funetie voor zowel P- als N-type silieium weer-

gegeven. 

Deze kan bepaald worden met de volgende formule: 

Hierin is R de 
s 

x. de 
J 

p de 

p R 
s 

x. 
J 

vierkantsweerstand van 

diffusiediepte in cm. 

soortelijke weerstand 

een gediffundeerde 

en 

in nem. 

laag in 

Voor het bepalen van de waarde voor x., zie onder "Meten", blz.5. 
J 

Q, 
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4) Oppervlakteconcentratie (N ) 
----------------------- s 

Door Irvin (4) zijn grafieken berekend die het verband weergeven tussen 

het geleidingsvermogen lip (cr) 

In Fig. 2 zijn de grafieken N 
s 

en de oppervlakteconcentratie (N ). - s 

~ f(l/p), bij verschillende achtergrond-

concentraties, voor zowel met fosfor- als met boorgedoopte qediffundeerde 

lagen weergegeven. 

Als de soortelijke weerstand van een gediffundeerde 1aag bekend is, dan 

kan de oppervlakteconcentratie dus direct uit deze grafieken worden afge

lezen. 

Deze grootheden kan men berekenen door gebruik te rnaken van de volgende 

uitdrukking: 

Hierin is N de 
0 

N de s 
x, de 

J 
D de 

N IN 
o s 

= erfc 

achtergrondconcentratie 

oppervlakteconcentratie 

diffusiediepte in ~m, 

in atomen/cm3 

in atomen/cm3 

2 
diffusieconstante in l-lID /uur en 

t de diffusietijd in uren. 

Bestaat het proces uit meerdere diffusiestappen zowel in tijd ais tempe

ratuur dan wordt de uitdrukking ais volgt: 

N IN o s 

Hierbij is Di de diffusieconstante bij de temperatuur Tien D2 bij T2 enz. 

Deze formule is aIleen geldig wanneer de diffusiebron constant is. Fig. 3 

geeft deze genormeerde complementaire foutenverdelingsfunctie. 

De diffusieconstante als functie van de diffusietemperatuur wordt weerge

geven in Fig. 4. Fig. 5 geeft het verloop van deze constante weer 

ais de functie van de oppervlakteconcentratie, zowel voor boor als 

fosfor bij een diffusietemperatuur van 1100oC. 
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3.2. Meten 

De volgende grootheden worden gemeten. 

1 ) gasflow silox-reactor 

2) diffusietemperatuur (T) 

3 ) diffusietijd (t) 

4) diffusiediepte (x
j

) 

5) vierkantsweerstand (R ) 
5 

1) Gasflow silox-reactor 

Bij het silox-proces worden de gas flows gemeten en geregeld met behulp 

van massaflow controllers van A.S.M., met een nauwkeurigheid van ~ 1%. 

Na het diffusieproces is de oppervlakteconcentratie alleen afhankelijk 

van de concentratie in hetoxyde en deze concentratie is afhankelijk van 

de gasflow. Fig. 6 geeft de oppervlakteconcentratie als functie van 

de gasflow in de silox-reactor weer voar zowel diboraan (B
2

H
6

) als 

fosfine (PH
3
). De daarbij behorende andere gasflows zijn constant 

met een nauwkeurigheid van + 1%. 

V~~r het diffusieproces wordt gebruik gemaakt van ovens welke regelbaar 

zijn tussen 400°C en 1300 °e. 

De temperatuur moet instelbaar zijn met een nauwkeurigheid van + 0,5 °c 
i.v.m. de reproduceerbaarheid van het proces. 

3) ~~!!~~~~~~1~ (t) 

De diffusieovens zijn uitgerust met een in- en uitrijmechanisme. De 

tijd wordt geregeld met een tijdrelais. De nauwkeurigheid is < 1% van 

de totaaltijd. Men kan het in- en uitrijmechanisme oak uitschake1en 

en de plakken met behulp van een kwartsstaaf in de oven schuiven. De 

tijd wordt nu bepaald met een tijdklok met een nauwkeurigheid van 1 sec. 

4) Diffusiediepte(x.) ----------------] 
Een techniek om de junctie-diepte van een gediffundeerde 1aag te bepalen 

berustop het feit dat bij etsen met een geschikt etsmiddel de overgang 

tussen een p-gebied en een n-gebied zichtbaar gemaakt kan worden. Om 

een redelijke nauwkeurigheid te bereiken moet de june tie onder een zeer 

kleine hoek geslepen worden. 
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Het siliciumplaatje waaraan geslepen moet worden wordt vastgeklemd aan 

een metalen frame. Vervolgens wordt een bol, met een glad oppervlak, die 

met een diamantpasta is ingesmeerd, tegen de siliciumplak geplaatst met 

toevoeging van enkele druppels propanol. Met behulp van een motortje M 

wordt de bol aan het draaien gebracht. De slijptijd is a£hankelijk van 

de diffusiediepte. Er ontstaat een heel ondiepe ronde uitholling in het 

siliciumplaatje. De hier gebruikte methode staat bekend onder de naam 

bolslijpen. Met de volgende formule kan men de junctie-diepte bepalen: 

de junctie-diepte x. 
J 

D diameter bolo 

Si-plak 

bol ---

Fig. 7 Bolslijpen 

a . b 
D 

XjF01&(..(Z ZZ 
I 
I 
I 
I 
I 

c'22Zyp6 z( 
I I 

I I 
1 I 

I 

Ret patroon van de overgang kan men zichtbaar maken door middel van 

een druppel staining-ets, 99,8% HF en 0,2% HNG 3 , onder een sterke 

lichtbron, tijd ~ 2 min., of door middel van een druppel ver-

° °d 30 sec zadigde kopersulfaatoplossing en 0,2% HF, t1.] • 
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5) Vierkantsweerstand (R ) 
s 

De vierkantsweerstand kan op twee manieren worden gemeten. De meest 

gebruikte methode is de vierpuntsmeting. Bet principe is in Fig. 8 

weergegeven. De vier meetpennen worden op de te meten 1aag gedrukt. 

Aan de buitenste rneetpennen wordt een constante stroombron aangeslo

ten. Er ontstaat dan een potentiaalverschil tussen de binnenste pen

nen tengevolge van de weerstand van de 1aag. De formule voar de vier

kantsweerstand R (sheet resistance) is : 
s 

R 
s 

V 
4,53 I 

Stellen we de stroombron in op 4,53 rnA dan is de aanwijzing van de 

hoogohmige millivoltmeter direct de waarde van R (in ohm). 
s 

Voor deze meting is een bepaald oppervlak met homogene diffusie nood-

zakelijk. Dit is minimaal 15 x 15 mm. De vierkantsweerstand mag niet 

te haag zijn (max. 300 n),daar anders fautieve metingen ontstaan. Wan

neer een van beide factoren niet voldoet aan deze voorwaarde, dan kan 

de vierkantsweerstand worden gemeten met Van der Pauw-figuren (3). Met 

behulp van maskers wordt deze weerstand in de plak gediffundeerd (zie 

Fig. 9). 

I 

.-- V -

. 
a a a . 

r777 /~/7/ / / / / / /// 

? 
Si ) 

) 

Fig. 8 Vierpuntsmeting Fig. 9 Van dcr Pauw-figuur 
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De formule voar de weerstand R is 
s 

R 
s 

V 
4,53 I 

Deze is gelijk aan de formule van de vierpuntsmetingen. 

De oppervlakte kan klein zijn (a = 100 ~m) en de weer stand mag haag zijn 

tot een max. van 20 KU. (Fiq. 9) 

4. Samenvatting 

Met betrekkelijk eenvoudige hulpmiddelen zijn de verschillende parameters 

bij diffusieprocessen goed te bepalen. De bijgaande figuren vereenvoudigen 

daarbij de procedure in grate mate. 

Hartelijk dank aan de heer Rooyakkers voar zijn bijdrage in de vele proe-

yen die genomen moesten worden. 
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Fig. 2 Oppervlakteconcentratie als functie van het geleidingsvermogen 
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3 oppervlakteconcentratie N atomen/cm 
5 

Fig. 5. Diffusieconstante als functie van de 
oppervlakteconcentratie voar fosfor en boor in silicium 
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