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Samenvatting. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is het grensvlak tussen Mg en gehydroge

neerd amorf silicium (a-Si:H) onderzocht. De aandacht ging hierbij uit naar 

de invloed van een oxyde aan het grensvlak op de elektrische eigenschappen 

van het Mg/a-Si:H-kontakt en op de silicidevorming, die optree~t na verhit

ting. 

Uit de elektrische metingen volgt dat een oxyde-arm Mg/a-Si:H-kontakt 

niet ohms is. De gemeten sperstromen liggen in de orde van 1 ~ (voor een 

Mg-kontakt van 1 mm2 bij 1 V). Na een verhitting op een temperatuur boven 

150°C is de sperstroom nauwelijks veranderd. Uit Augerprofielen volgt dat 

er dan wel magnesiumsilicide met een te verwachten samenstelling is ge

vormd. 

Van de op het a-Si:H gegroeide oxydehuid zijn ESCA-analyses gemaakt in 

een opstelling. De foto-elektronen worden gedetekteerd m.b.v. een Cylindri

cal Mirror Analyser (CMA) waarbij het preparaat niet loodrecht op de CMA-as 

staat. Er is een model opgesteld waarmee de oxydehuiddikte wordt berekend 

uit ESCA-metingen, die in deze geometrie zijn verzameld. Volgens AES-analy

ses van dezelfde oppervlakken is de oxydatie inhomogeen. Hierbij moet ech

ter worden aangetekend dat deze resultaten mogelijk worden beïnvloed door 

effekten van de elektronenbundel. 

Kontakten met een oxyde aan het grensvlak zijn ohms (sperstromen in de 

orde van 1 mA), maar zijn niet meer ohms na temperatuurbehandelingen op 

150°C of hoger. Silicidevorming, die door het oxyde aanzienlijk wordt ver

traagd, is dan nog niet-aantoonbaar met Augeranalyses. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

Amorf gehydrogeneerd silicium (a-Si:H) staat als halfgeleidermateriaal 

volop in de belangstelling. Het materiaal wordt toegepast in dunne film 

zonnecellen en transistoren (TFT's). Deze laatstgenoemde dienen voor de 

aansturing van vloeibare kristallen (in LCD's). 

Voor diverse toepassingen is het nodig het materiaal van ohmse kontak

ten te voorzien. Met een ohms kontakt bedoelen we een kontakt dat in beide 

richtingen elektrisch zó goed geleidt, dat het kontakt geen storende in

vloed heeft op de stroom-spannings-karakteristiek van het halfgeleider

onderdeel waar het deel van uit maakt. Op a-Si:H bestaan deze ohmse kontak

ten in de regel uit een metaallaag die wordt aangebracht op n+-gedoteerd 

a-Si:H. Op n-type kristallijn Si (c-Si) kunnen ohmse kontakten worden ge

maakt van metalen, waarvan de uittree-arbeid van de elektronen (de "work 

function") laag is. 

Om te onderzoeken of op deze manier ohmse kontakten op a-Si:H kunnen 

worden gemaakt, zijn in het Philips Nat.Lab. kontakten van magnesium op 

a-Si:H onderzocht. Deze kontakten vertoonden een nogal uiteenlopend gedrag. 

Sommige bleken ohms te zijn, maar waren echter niet bestand tegen verhit

ting. Na bijvoorbeeld 60 minuten verwarmen op 200°C was het ohmse karakter 

verdwenen. We zullen zo'n temperatuurbehandeling in dit verslag "nagloeien" 

noemen, omdat deze plaatsvindt nadat het metaal op het a-Si:H is aange

bracht. Dit onderscheidt zich van "voorgloeien", een verhitting van a-Si:H 

zonder metaallaag. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de samenstel

ling van de Mg/a-Si:H-kontakten. Er is geprobeerd een antwoord te vinden op 

de vraag wat het verschil in samenstelling is tussen een ohms en een niet

ohms Mg/a-Si:H-kontakt en wat er gebeurt met zo'n kontakt bij een tempera

tuurbehandeling. Kontakten zijn hiertoe met eenvoudige elektrische metingen 

gekarakteriseerd, waarna de samenstelling van de grensvlakken met diverse 

analyse-technieken is onderzocht. Als richtlijn voor een goed ohms kontakt 

hanteren we de grens van een stroomdichtheid van ca. 1 mA/mm2 bij een aan

gelegde spanning van 1 V voor beide polariteiten van het kontakt. 

In dit kader is bij een eerder onderzoek (ref. [1]) de kinetiek van de 

silicidevorming in kaart gebracht van een Mg/a-Si:H-kontakt met weinig of 

geen verontreinigingen aan het grensvlak. Het bleek dat deze kontakten zo

wel vààr als na de silicidevorming niet-ohms zijn. Kontakten met een oxyde 

aan het grensvlak waren wel ohms. Daarom zijn preparaten, waarin het a-Si:H 
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bewust is geoxydeerd, nader onderzocht. We zullen het oxyde aanduiden met 

SiOx, omdat de samenstelling van met name dunne oxydehuidjes niet altijd 

Si02 is. 

De dikte van de SiOx-huid is berekend uit resultaten van AES- en ESCA

analyses van wel en niet bewust geoxydeerde preparaten zonder Mg-kontakten. 

De methode, die in de literatuur wordt gegeven voor deze berekening, is 

niet zonder meer toepasbaar op onze metingen. In dit verslag wordt een uit

breiding gegeven, die rekening houdt met de geometrie van de gebruik~op

stelling. 

Vervolgens zijn de silicidevorming en de elektrische eigenschappen van 

vergelijkbare preparaten met Mg-kontakten bestudeerd en zijn de resultaten 

hiervan vergeleken met de gemeten SiOx-huiddiktes. 

De onderzochte preparaten zijn geproduceerd in het Nat.Lab. Daar zijn 

ook de elektrische metingen verricht. Voor de analyses is gebruik gemaakt 

van apparatuur van de TU en van het Nat.Lab. 

Na deze inleiding zullen eerst in hoofdstuk 2 enkele elektrische eigen

schappen van metaal-halfgeleider-kontakten worden besproken. Aangezien de 

elektrische metingen slechts worden gebruikt om kontakten globaal te karak

teriseren, wordt niet uitgebreid op de theorie ingegaan. 

Het zwaartepunt in dit verslag zal liggen op de analyse van de samen

stelling van de preparaten. Hoofdstuk 3 zal ingaan op de relevante chemi

sche reakties: de silicidevorming en de oxydatie van a-Si:H. In hoofdstuk 4 

komen de analysemethoden aan de orde evenals de verwerking van de metingen. 

De resultaten en bijbehorende diskussie worden in drie stukken gepre

senteerd: Hoofdstuk 5 bevat de resultaten m.b.t. de silicidevorming en de 

elektrische metingen van Mg/a-Si:H-kontakten met zo weinig mogelijk veront

reinigingen aan het grensvlak. Daarna volgen in hoofdstuk 6 de resultaten 

van de metingen aan de oxydatie van het a-Si:H. Hoofdstuk 7 tenslotte be

handelt de Mg/a-Si:H-kontakten met een oxyde aan het grensvlak. 

Hoofdstuk 8 sluit af met een overzicht van konklusies en geeft enkele 

suggesties voor verder onderzoek. 

Ter bevordering van het overzicht bevat appendix B een lijst van de in 

dit verslag genoemde preparaten en geeft appendix C een symbolenlijst. 
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Hoofdstuk 2: Het Mgla-Si:H-kontakt. 

Metaal-halfgeleiderkontakten zijn een zeer belangrijk onderwerp in de 

halfgeleiderfysika. Er is dan ook veel experimenteel en theoretisch werk in 

die richting verricht. Vooral voor metaal/c-Si-kontakten zijn er modellen 

ontwikkeld voor de beschrijving van de experimentele waarnemingen (zie bv. 

ref. [2]). Het eerste deel van dit hoofdstuk zal daarop ingaan. 

De situatie voor a-Si:H is duidelijk komplexer. Uitgaande van de theo

rieën voor c-Si kunnen een aantal aspekten van metaal/a-Si:H-kontakten wor

den beschreven. In paragraaf 2.2 zal hier iets van aan de orde komen. 

Het laatste deel van dit hoofdstuk zal gaan over enkele eenvoudige me

tingen van stroom-spannings-karakteristieken (I-V-karakteristieken) waarmee 

het ohmse gedrag van de geproduceerde kontakten kan worden beoordeeld. 

2.1. Het metaal/c-Si-kontakt. 

We beschouwen een metaal en een halfgeleider, die met elkaar in kontakt 

zijn gebracht. Zonder aangelegde spanning zal er een evenwicht bestaan 

waarbij de Ferminiveaus in de beide materialen op dezelfde hoogte liggen. 

Hierbij ontstaat er in beide materialen een gebied met ruimtelading aan het 

grensvlak. In de halfgeleider is deze lading uitgesmeerd over een gebied 

met een zekere dikte, de depletielaag. Er treedt bandbuiging op (ref. [2]). 

Figuur 2.1 illustreert dit voor een metaalkontakt op een n-type halfgelei

der. Gevolg is dat er een Schottky-barrière ontstaat voor de ladingdragers. 

</>m I semiconductor 
X' conduction band 

.,___.__E, 
----E~ 

V//E. @ valenee band 

(a) (b) 

Figuur 2.1: Vorming van een Schottky-barriere tussen een 
metaaL en een haLfgeLeider: (a) de twee materiaLen neutraaL 
en geisoLeerd van eLkaar, (b) in voLmaakt kontakt met eL
kaar. De gebruikte symboLen worden in de tekst en in appen
dix C gedefinieerd (bron: ref.[2]). 
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Volgens de Schottky-Mott-theorie wordt in zo'n geval de barrièrehoogte 

~b gegeven door de eenvoudige relatie 

~b = ~m - Xs (2.1) 

met ~m de uittree-arbeid (voor de elektronen) van het metaal en X5 de elek

tronenaffiniteit van de halfgeleider. 

Dit model houdt geen rekening met de invloed op ~b van oppervlaktetoe

standen en van een isolerend laagje aan het grensvlak. Oppervlaktetoestan

den ontstaan als gevolg van het abrupt eindigen van de kristalstruktuur van 

de halfgeleider. Er bestaan namelijk oplossingen van de Schrödingerverge

lijking met energieniveaus (diep) in de verboden zone van de halfgeleider, 

die gelokaliseerd zijn aan het oppervlak. Het isolerende laagje is een 

oxydelaagje, waarmee het Si-oppervlak bijna altijd is bedekt (bv. door 

oxydatie in de lucht). Volgens Wronski en Carlson (ref. [3]) moet, als ge

volg van deze invloeden, in plaats van (2.1) voor de barrièrehoogte ~b wor

den geschreven: 

(2.2) 

waarin de konstanten cl en c2 afhangen van de dichtheid en de energieverde

ling van de oppervlaktetoestanden, de dikte en de diëlektrische kontante 

van het oxyde, maar onafhankelijk zijn van de keuze van het metaal. Zij 

vinden de experimentele waarden c1 = 0,26 en c2 =~0.55 voor n-type c-Si 

(figuur 2.2). 

Wanneer een spanning over het kontakt wordt aangelegd, wordt het even

wicht verstoord. De stroom, die door het kontakt loopt, kan worden beperkt 

door het transport van ladingdragers naar het grensvlak of door de emissie 

van de elektronen in het metaal aan het metaal-halfgeleider-grensvlak. In 

c-Si blijkt dit laatste bepalend te zijn voor de stroom en geldt m.b.v. de 

thermo-ionische-emissie-theorie voor de stroomdichtheid J door het kontakt 

bij een aangelegde spanning V van metaal t.o.v. halfgeleider (ref. [2]): 

J = Jo [exp(qV/kT) - 1] (2.3) 

met 

Jo = A* T2 exp(-q~b/kT) (2.4) 
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1.6 r-----.--~--"'T"""--"T"---r-----. 

1.2 

0.8 

•a leV) 
0.4 

o a·Si +a • 0.284>M- 0.44 
D n·Si tf>a•0.26tf>M-0.55 

+a • I.OOtf>M- 4.05 

"0·8 '='0--...L-.--~2 -----:!3~---':4---5~----'.6 
tf>M leV) 

Figuur 2.2: Gemeten waarden voor de barrierehoogte ~b aLs 
funktie van de uittree-arbeid van het metaaL ~m op n-type 
c-Si en op a-Si:H. De experimenteLe reLatie tussen ~ben ~m 
is aangegeven. De onderbroken Lijn geeft deze reLatie voL
gens de Schottky-Mott-theorie, vergeLijking (2.1). Bron: 
ref. [3]. 

Hierin is A* de konstante van Richardson, die voor elektronen in c-Si onge

veer gelijk is aan 1,2•106 Am-2K-2 (ref. [2]). Uit (2.3) en (2.4) volgt dat 

de stroomdichtheid in de sperrichting van het kontakt (V < 0, d.w.z. metaal 

negatief) hoofdzakelijk wordt bepaald door Jo: 

J (V<:O) ~ -10 (2.5) 

In de praktijk zal de ]-V-karakteristiek van een Schottky-kontakt af

wijken van formule (2.3) voor het ideale geval. Hiervoor zijn een aantal. 

oorzaken aan te wijzen (zie bv. ref. [2]). We zullen hier niet uitgebreid 

op ingaan, maar ons beperken tot enkele invloeden van het oxyde aan het 

metaal-halfgeleider-grensvlak. 

De invloed op ~b is afhankelijk van de dikte van het oxyde. In figuur 

2.3 is aangegeven dat zonder externe spanning een deel van het spannings

verschil tussen metaal en halfgeleider over de isolerende oxydehuid valt. 

Hierdoor wordt de Schottky-barrière (~bO in figuur 2.3) lager. Als een ex

terne spanning wordt aangelegd, dan zal deze eveneens gedeeltelijk over het 

oxyde vallen. De verlaging van de Schottky-barrière is daarom afhankelijk 

van deze spanning. De oxydehuid vormt anderzijds echter ook een extra bar

rière waar de elektronen doorheen moeten tunnelen. 

De exponentiële term van (2.3) blijkt experimentele resultaten beter te 

beschrijven als een ideaalheidsparameter n wordt toegevoegd: 
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J = Jo [exp(qV/nkT) - 1] (2.6) 

Onder andere als gevolg van de oxydehuid zal voor n een waarde groter dan 1 

worden gevonden. Jo volgt uit (2.4), als voor ~been effektieve barrière

hoogte ~b.e• die de elektronen zien, wordt ingevuld. Deze is afhankelijk 

van de spanning over het kontakt en de dikte van het oxyde. Bij toenemende 

dikte neemt deze enerzijds af door de daling van de Schottky-barriére en 

anderzijds toe doordat het tunnelen door de isolator moeilijker gaat. In de 

literatuur zijn modellen te vinden, waarin uitdrukkingen voor de effektieve 

~b worden gegeven als funktie van de oxydedikte en de spanning V (bv. ref. 

[4-6]). 

~~---

--~----------
Figuur 2.3: Schottkybarriere met een isoLerende Laag aan 
het grensvLak. Een deeL van de spanning vaLt over de isoLe
rende Laag. De barrierehoogte is spanningsafhankeLijk: 
------geen externe spanning, ------ in voorwaartsrichting 
(bron: ref. [2]). 

We gaan daar niet verder op in, maar volstaan met een een voorbeeld van 

Au/n-type-c-Si-kontakten (ref. [7]). Figuur 2.4 geeft l-V-karakteristieken 

van deze kontakten voor een aantal verschillende oxydedikten. We zien met 

toenemende dikte dat de voorwaartsstroom afneemt, zeker voor de 4,5 nm 

dikke oxydehuid. De sperstroom daarentegen neemt eerst toe met toenemende 

oxydehuiddikte. Blijkbaar is de verlaging van de Schottky-barrière hier het 

sterkst van de twee genoemde effekten. Dat is niet meer het geval voor het 

oxyde van 4,5 nm. Dan is de sperstroom ook sterk gedaald. 

Een metaal/c-Si-kontakt is ohms als ~b voldoende laag is. Dan er name

lijk voldoende stroom zowel in de voorwaarts- als in de sperrichting. Vol-
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10 
V 

Figuur 2.4: I-V-karakteristieken voor Auln-type-c-Si-kon
takten met een oppervLak van 0,78 mm2 en een grensvLak
oxyde van (a) 1,0 nm, {b) 3,0 nm, {c) 3,5 nm en {d) 4,5 nm. 
Bron: ref. [7]. 

gens (2.2) moeten we dan een metaal met een lage ui tree-arbeid 'Pm kieze·n. 

Voor Mg is 'Pm = 3,6 eV (ref. [2]), zodat volgens (2.2) 'Pb= 0,47 eV. Bij 

kamertemperatuur is dan Jo ~ 20 mA/mm2. Met Mg/n-type-c-Si-kontakt voldoet 

volgens deze berekening ruimschoots aan de in de inleiding genoemde grens 

voor een goed ohms kontakt (1 mA/mm2 bij 1 V). 

In de praktijk worden ohmse kontakten meestal gemaakt door het metaal

kontakt op een zwaar gedoteerde laag Si te zetten. Als in het kontakt een 

barrière ontstaat, zijn de depletielaag en daarmee de barrière zo smal dat 

elektronen er makkelijk doorheen kunnen tunnelen. 

2.2. Het metaal/a-Si:H-kontakt. 

De situatie voor metaal/a-Si:H-kontakten is aanzienlijk komplexer. On

gedoteerd a-Si:H kan worden beschreven met een bandenstruktuur (ref. [8]). 

Een belangrijk verschil met c-Si is de aanwezigheid van energieniveaus als 

gevolg van defekten ongeveer halverwege de verboden zone. Het Ferminiveau 

bevindt zich ook ongeveer op deze hoogte. In figuur 2.5 is analoog aan fi

guur 2.1 schematisch de vorming van een Schottky-barrière op ongedateerd 

a-Si:H getekend. 

Het blijkt dat de l-V-karakteristieken van een metaal/a-Si:H-kontakt 

kunnen worden beschreven met de in paragraaf 2.1 genoemde vergelijkingen 

(2.3) en (2.4). Figuur 2.2 geeft een aantal waarden voor 'Pb op a-Si:H. 

Vergelijking (2.2) blijkt ook te gelden met de konstanten Ct = 0,28 en 
-q4lt 

c2 =~(ref. [3]). Voor de onderzochte metalen ('Pm tussen 4,0 en 5,5 eV) 
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(a) (b) 

Figuur 2.5: Vorming van een Schottkybarriere op a-Si:H 
(vergelijk met figuur 2.1): (a) metaal en a-Si:H geisoleerd 
van elkaar en (b) in volmaakt kontakt met elkaar. De 
streepjes (-) geven oppervlaktetoestanden aan bij het 
a-Si:H. Bron: ref. [8]. 

ligt ~b voor een metaal/a-Si:H-kontakt ca. 0,25 eV hoger dan voor een kon

takt van hetzelfde metaal op c-Si. Extrapolatie naar Mg (~m = 3,6 eV) geeft 

~b = 0,57 eV ofwel Jo = 16 MAimm2. Een kontakt met deze waarde voor Jo is 

geen goed ohms kontakt, omdat de sperstroom te laag is. 

In de vorige paragraaf bleek uit het voorbeeld van de Au/c-Si-kontakten 

(figuur 2.4), dat een oxydehuid voor een verlaging van ~b kan zorgen. Als 

we aannemen dat dit effekt ook bij Schottky-kontakten op a-Si:H optreedt, 

dan zou een Mg/a-Si:H-kontakt met een grensvlakoxyde ohms kunnen zijn. 

2.3. Het meten van I-V-karakteristieken. 

Voor het meten van de I-V-karakteristiek van een Mg/a-Si:H-kontakt gaan 

we uit van preparaten als geschetst in figuur 2.6a: Op een substraat van 

glas of c-Si wordt eerst een Cr-bodemkontakt van ca. 200 nm dikte aange

bracht. Hierop wordt de a-Si:H-laag met een dikte tussen 150 en 450 nm gede

poneerd. Om een goed ohms kontakt met het Cr te maken wordt het eerste deel 

(ca. 50 nm) van de a-Si:H-laag met P gedoteerd. Tenslotte worden de Mg

dotjes van 1x1 mm2 opgedampt. Meer informatie over dit produktieproces 

wordt gegeven in hoofdstuk 5. 

Wanneer we van zo'n struktuur de l-V-karakteristiek meten, dan moeten 

we rekening houden met de weerstand van het ohmse Cr/n+-kontakt (Re) en met 

de weerstand van de a-Si:H-laag (Rb) zoals in het vervangingsschema in fi

guur 2.6b is geschetst. Deze zullen ervoor zorgen dat voor hogere stromen 

de karakteristiek af zal wijken van vergelijking (2.6) (figuur 2.7). Een 

deel van de extern aangelegde spanning V zal over Rb en Re vallen, zodat we 
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n+-laag 
R~ 

(a) (b) 

Figuur 2.6: De preparaten waaraan de I-V-karakteristiek is 
gemeten: (a) schematische weergave van de dwarsdoorsnede 
van een preparaat en {b) het elektrische vervangingsschema 
(zie tekst). Er is verondersteld dat er geen randgeLeiding 
optreedt. 

voor de stroom I door het kontakt in plaats van (2.6) moeten schrijven: 

met lo=JoO als 0 de oppervlakte van het kontakt is. 

In I 0 

v-

Figuur 2.7: De invloed van serieweerstanden op de I-V-ka
rakteristiek: voor hogere stromen treden er afwijkingen op: 
AV = I·(Rb+Rc)· 

(2.7) 
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Hoofdstuk 3: Theorie van de chemische reakties. 

In dit hoofdstuk komen de bij het onderzoek relevante chemische reak

ties aan de orde. Het eerste onderwerp is de silicidevorming tussen Mg en 

Si. Paragraaf 3.1 behandelt deze vaste stofreaktie voor een zuiver Mg/Si

koppel dus met weinig of geen verontreinigingen aan het grensvlak. Vervol

gens zullen we de invloed van een oxydehuid tussen het Mg en Si op de sili

cidevorming bekijken. Deze wordt aangebracht door het a-Si:H te oxyderen 

voordat het Mg wordt aangebracht. Het laatste deel van dit hoofdstuk zal 

zich bezighouden met die oxydatie. 

3.1. Silicidevorming in een zuiver Mg/Si-koppel. 

De theorie van de silicidevorming in een zuiver Mg/Si-koppel is reeds 

in het vorige verslag beschreven (ref. [1]). We zullen hier slechts de 

hoofdpunten noemen. 

WEIGHT % Sl 
Mq 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sl 

IJ 
• . 

1500 

1200 

~ 900 
:::l 

~ 
liJ 
CL 

~ 600 ~-16 
.... 

+ 
(Si) 

945.6 

o._~~--~~-r~--?-~-T~ 

1412 

Mg 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Si 
ATOM "'o Sl 

Figuur 3.1: Binair fasediagram van Mg en Si voLgens Moffatt 
(ref. [10]). 

Het Mg/Si-systeem is relatief eenvoudig. Zoals in het binaire fasedia

gram- (figuur 3.1) is te zien, is van Mg en Si slechts één silicide bekend, 

namelijk Mg2Si. De oplosbaarheden van de twee elementen in elkaar zijn bo-
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vendien gering. In een koppel van Mg en Si verwachten we dan bij verwarming 

een eenvoudige vaste stofreaktie waarbij zich een silicidefase tussen het 

Mg en Si vormt: 

2 Mg (s) + Si (s) ~ Mg2Si (s) (3.1) 

Een belangrijke grootheid om de reaktiekinetiek te beschrijven, is de 

dikte van de silicidelaag als funktie van de tijd t bij een bepaalde reak

tietemperatuur T: dM S.(T,t). De laagdikte van het gereageerde Mg, 
g2 1 

dMg(T,t), is hier recht evenredig mee, zodat we ook deze grootheid kunnen 

meten. 

2 

I 
'J. 

+,.............. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 llO 120 130 140 150 160 
___. t (min) 

Figuur 3.2: De hoeveeLheid gereageerd Mg (~~) bij de reak
tie met a-Si:H aLs funktie van de tijd (t) btj 150°C, 175°C 
en 200°C voLgens ref. [1]. 

Metingen in dunne film Mg/Si-koppels (ref. [1] en de referenties daar

in) bevestigen de vorming van slechts één silicide. dMg blijkt een parabo

lische afhankelijkheid van de tijd te vertonen (figuur 3.2): 

dMg(T,t) = J K(T) t (3.2) 

met K(T) de temperatuurafhankelijke groeikonstante ("diffusivity"). Een 

dergelijke afhankelijkheid duidt op een diffusie-beperkte reaktiesnelheid. 

Dat wil zeggen dat de snelheid wordt bepaald door de diffusie van de stof

fen naar elkaar toe. De temperatuurafhankelijkheid van de diffusie wordt 

gegeven door: 
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D= 00 exp[-EalkT] (3.3) 

met de aktiveringsenergie voor de diffusie Ea en de konstante D0 . Voor de 

groeikonstante geldt bij benadering een analoge relatie (ref. [9]): 

K(T) = K0 exp[-EalkT] (3.4) 

Hierin is Ea dezelfde aktiveringsenergie. De faktor Ko wordt als een kon

stante beschouwd, maar is volgens een exakte afleiding (bv. ref. [9]) af

hankelijk van de temperatuur. Deze afhankelijkheid is in de regel te ver

waarlozen ten opzichte van de exponentiële faktor. 

Volgens ref. [1] vindt er silicidevorming plaats tussen Mg en a-Si:H 

bij temperaturen vanaf ca. 150°C (423 K). Tabel 3.1 geeft de gemeten K(T) 

voor een drietal temperaturen. Ko en Ea worden hieruit bepaald m.b.v. een 

Arrhenius-grafiek (figuur 3.3). Er zijn geen andere referenties bekend 

waarin een waarde voor K(T) wordt gegeven. 

K (422 K) 6, 7·10-19 m2s-1 
K (447 K) 3,4·10-18 m2s-1 
K (470 K) 1, 7·10-17 m2s-1 

Ko 4·10-5 m2s-1 

Ea 1,2 eV 

TabeL 3.1: GetaLwaarden voor K(T) uit (3.2) en de konstun
ten Ka en Ea uit (3.4) voLgens ref. [1]. 

22s•c 2oo•c 175°C l 5 0°C 1 2 5 ° c 
ln K I I I I • 

(Kin m2s-1 ) \ -33 . 

-40 

~a=l,2 eV 

--42 
\. 

\ 
2,0 2,2 2,4 T-1 (10-lK-1) 

Figuur 3.3: Arrhenium-grafiek van de groeikonstunten voL
gens ref. [1]. Uit de heLLing van de getekende rechte voLgt 
een aktiveringsenergie van 1,2 eV. 
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3.2. Silicidevorming in de aanwezigheid van een diffusiebarrière. 

Verontreinigingen kunnen de silicidevorming sterk beïnvloeden. We zul

len hier het model van Lien en Nicelet (ref. [11]) bespreken en dit op het 

Mg/Si-koppel toepassen. 

Hun model gaat uit van silicidevorming in een metaal/Si-koppel met een 

onbeweeglijke verontreiniging. Het is van belang te weten welk element van 

het diffusiekoppel het beweeglijkst is. In het Mg/Si-koppel is dat Mg (ref. 

[12] en [13]). Dit betekent dat, nadat het eerste laagje silicide is ge

vormd, de Mg-atomen bij het silicide-metaal-grensvlak dissociëren uit het 

metaalrooster, vervolgens door het silicide diffunderen en tenslotte bij 

het silicide-Si-grensvlak tot het silicide reageren. We beschouwen het Si 

als stilstaand bij dit proces. We onderscheiden nu drie mogelijke posities 

waar de verontreiniging zich vóór de reaktie kan bevinden (figuur 3.4): (a) 

in de laag van de stilstaande atoomsoort (Si), (b) in de laag van de bewe

gende atoomsoort (Mg) en (c) aan het grensvlak. 

(a)~~ 
~ ~ ~-_s_i.~--~__.. 

Q,) 

(c) 

Figuur 3.4: ModeL voor de siLicidevorming in een metaaL/Si
koppeL met een onbeweegLijke verontreiniging. Deze veront
reiniging kan zich voor de reaktie bevinden in (a) de Laag 
van de niet diffunderende stof, {b) in de diffunderende 
stof of (c) aan het grensvLak. Verondersteld is dat het me
taaL de diffunderende stof is (zie tekst, bron ref. [11]). 
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In'het eerste geval (figuur 3.4a) zal de positie van de verontreiniging 

tijdens de silicidevorming niet veranderen ten opzichte van de stilstaande 

Si-atomen. Als het metaal door de verontreiniging heen kan dringen, zal 

deze verdund in het silicide terecht komen. In het algemeen zal in deze 

situatie de reaktiesnelheid kleiner zijn dan zonder verontreiniging, maar 

het effekt is vrij klein. 

Anders is de situatie in het tweede geval (figuur 3.4b). Wanneer nu de 

metaalatomen door het silicide diffunderen, zal de verontreiniging achter

blijven en zich ophopen bij het metaal-silicide-grensvlak. Als de silicide

vorming gewoon verder gaat, zal de verontreiniging uiteindelijk aan het 

oppervlak van het silicide terecht komen (figuur 3.4b, situatie (i)). Het 

is echter ook mogelijk dat door de opgehoopte verontreiniging de reaktie 

stopt en een niet-gereageerde metaalfilm resteert (figuur 3.4b, situatie 

(ii)). Een kombinatie van deze situaties is ook mogelijk, hetgeen leidt tot 

lateraal inhomogene lagen (figuur 3.4b, situatie (i~i)). Ten gevolge van de 

ophoping zal de verontreiniging veel meer invloed hebben op de reaktiekine

tiek als deze zich in de bewegende stof bevindt. 

Wanneer de verontreiniging aan het grensvlak zit (figuur 3.4c), hebben 

we een vergelijkbare situatie. We spreken van een dunne grensvlak-barrière 

als de silicidevorming gewoon kan plaatsvinden (figuur 3.4c, situatie (i)). 

Aan het eind van de reaktie bevindt de verontreiniging zich weer aan het 

oppervlak van het silicide. Een dikke barrière daarentegen houdt de reaktie 

tegen (figuur 3.4c, situatie (ii)). Er zal dan geen silicidevorming optre

den. Bij een inhomogene barrière tenslotte zijn er plaatsen met een dunne 

en met een dikke barrière. Er zal weer een lateraal inhomogene reaktie op

treden (figuur 3.4c, situatie (iii)). 

Er zijn in de literatuur weinig kwantitatieve beschrijvingen te vinden 

van de reaktiekinetiek met en zonder grensvlakbarrière. Een voorbeeld is 

het onderzoek van van Houten en Raaijmakers (ref. [14]) naar de vorming van 

titaandisilicide (TiSi2). Dit proces is niet zonder meer vergelijkbaar met 

de vorming van Mg2Si. Belangrijk verschil is dat in het Ti/Si-koppel niet 

het metaal maar juist Si de beweeglijkste stof is. Het voorbeeld illus

treert echter wel wat we kunnen verwachten. Figuur 3.5 geeft een drietal 

groeikrommen. De preparaten, die bij deze krommen horen, onderscheiden zich 

in de aanwezigheid van een siliciumdioxydelaag aan het metaal-Si-grensvlak 

van resp. ~ 0, 4 en 9 nm. In de figuur is te zien dat een dikkere oxydehuid 

voor een uitstel van de silicidevorming zorgt (figuur 3.4c, situatie (ii)). 

Van Houten en Raaijmakers schrijven dit toe aan een reduktie van het Si02 

door het Ti, die vooraf gaat aan de silicidevorming. 
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200 nm Ti on 11001 Si 
T :650'C 

3 

Figuur 3.5: De laagdikte van het gevormde TiSi2 als funktie 
van de tijd bij 650°C volgens ref. [14]. De preparaten on
derscheiden zich in de dikte van de oxydehuid aan het 
TilSi-grensvlak voor de reaktie: (1) ~ 0 nm; (2) 4 nm en 
(3) 9 nm. 

3.3. Oxydatie van a-Si:H. 

De oxydatie van a-Si:H in lucht bij kamertemperatuur is door Ponpon en 

Bourdon (ref. [15]) onderzocht met ellipsometrie. Figuur 3.6 geeft hun re

sultaten in vergelijking met de oxydatie van een kristallijn Si-oppervlak. 

Het blijkt dat het a-Si:H-oppervlak tamelijk inert is ten opzichte van het 

c-Si. Dit wordt toegeschreven aan een passivatie ten gevolge van de aanwe

zige H-atomen, die ervoor zorgen dat het a-Si:H-oppervlak slechts weinig 

raaktleve Si-atomen met "dangling honds" kent. 

d (nmJr------------------..., 

6 

' 
2 

p.--

• a-Si:H 
--crys tal. Si 

-- --

I 

- ,p.' ... _,' -- -/'-- ---- / -- /• 
...".. 

-·~ 0~~==~~~==~~~~--~~~~ 
103 104 105 106 107 

T (sec.) 

\ 

Figuur 3.6: Laagdikte van het gevormde oxyde op a-Si:H en 
op c-Si als funktie van de tijd in lucht bij kamertempera
tuur volgens ref. [15]. 
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Gevolg hiervan is dat er geen speciale maatregelen nodig zijn om a-Si:H

preparaten oxyde-arm te houden. Bij transport tussen de verschillende op

stellingen is een korte blootstelling aan de lucht dus geoorloofd. Dit 

geldt als de temperatuur van de preparaten ongeveer kamertemperatuur is. 

Bij hogere temperaturen zal de oxydatie namelijk sneller verlopen. Aanwij

zigingen hiervoor zijn te vinden in het onderzoek van Kelemen et aL. (ref. 

[16]). Zij hebben de oxydatiesnelheid van a-Si:H en c-Si gemeten met Auger

analyses bij 23°C en bij 300°C. Deze meetmethode zal in paragraaf 4.3 be

sproken worden. Figuur 3.7 geeft hun resultaten, waaruit blijkt dat de 

oxydatie bij 300°C duidelijk sneller verloopt dan bij 23°C. Overigens kon

kluderen zij dat de oxydatie van a-Si:H net zo snel of zelfs sneller ver

loopt dan van c-Si. Deze tegenstelling met de hierboven genGemde konklusie 

van Ponpon en Bourdon kan wellicht verklaard worden door verschil in de 

behandeling van de preparaten. Kelemen et aL. sputteren hun preparaat name

lijk schoon met Ar-ionen. Mogelijk dat deze behandeling de Si-H-bindingen 

aan het oppervlak verbreekt en zo de passivatie vermindert. 

1.6 
I I I 

e 300"C } • 
1.4 - 6 23"C a-SIHx -

o300•c} 
A23°C x-SI • 

1.2 - -

1,0 - -
~ 
111 • :::.. o.a - -2 
!!!. 
0 • 0 

"' w 
< 

0,6 - 0 -
.. 

• .. 
0.4 - 0 

6 -
• 

0 .. 
0.2 • 6 -.. :~ .. o• 

o.o '•AAo I 

10° 10
5 1010 1015 

OXYGEN EXPOSUtE (10-6 TORR SEC) 

Figuur 3.7: Verhouding van de 0- en Si-signaLen bij Auger
metingen aan a-Si:H en c-Si bij 23°C en 300°C aLs funktie 
van de zuurstofdosis voLgens ref. [16]. 



-18-

Hoofdstuk 4: De analysemethoden. 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal analysetechnieken, 

waarmee de samenstelling van een preparaat wordt bepaald. Deze zullen in 

dit hoofdstuk aan de orde komen. 

Als eerste komen de oppervlaktegevoelige technieken Auger Electron 

Spectroscopy (AES) en Electron Spectroscopy for Chemica! Analysis (ESCA) 

aan de orde. Paragraaf 4.1 behandelt deze technieken en de opstellingen, 

waarmee de analyses zijn uitgevoerd. De daaropvolgende paragraaf gaat die

per in op de kwantitatieve AES-analyses en in paragraaf 4.3 wordt uitgelegd 

hoe uit een AES-meting de dikte van een oppervlakte-oxyde wordt bepaald. 

Analoge afleidingen worden gegeven voor ESCA (paragrafen 4.4 en 4.5: kwan

tifikatie resp. laagdiktemeting). 

Door AES te kombineren met sputteren meten we de samenstelling van een 

preparaat als funktie van de diepte onder het oppervlak. Paragraaf 4.6 gaat 

hier op in. 

Het laatste deel van dit hoofdstuk (paragraaf 4.7) behandelt Rutherford 

Backscattering Speetrometry (RBS) enElastic Recoil Dateetion (ERD). 

4.1. Auger Electron Spectroscopy en Electron Spectroscopy for Chemica! 

Analysis. 

De analysetechnieken AES en ESCA zijn sedert de praktische realisatie 

in de jaren 60 snel populair geworden. We zullen in deze paragraaf enkele 

hoofdzaken van de technieken noemen, voor zover die in de rest van dit ver

slag van belang zijn. De grondbeginselen worden bekend verondersteld. Een 

uitgebreide inleiding is te vinden in bijvoorbeeld ref. [17] (AES en ESCA). 

[18] (AES) en [19] (ESCA). 

De AES- en ESCA-metingen zijn voor een groot deel verricht op het PHI 

model 550 ESCAISAM-systeem van de TU Eindhoven. Figuur 4.1 geeft schema

tisch een aantal essentiële onderdelen van deze opstelling. Er is een in

troduktiesysteem aanwezig (niet getekend in de figuur) waarmee de prepara

ten, die op het eind van een staaf zijn gemonteerd, snel in en uit het va

cuüm kunnen worden gebracht. De druk in dit vacuüm is ca. 10-9 torr of be

ter als er geen metingen worden verricht. Na het inbrengen van de staaf met 

het preparaat neemt deze toe tot ca. 10-8 torr. Om te kunnen sputteren (pa

ragraaf 4.6) is een ionenkanon aanwezig. Als de Ar-inlek van dit kanon is 
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Figuur 4.1: Schematische weergave van het PHI modeL 550 
ESCAISAM-systeem (zie tekst, bron ref. [21]). 

geopend, neemt de druk verder toe tot ca. 10-7 torr, hetgeen hoofdzakelijk 

wordt veroorzaakt door een toename van de partiële Ar-druk. 

Er is een elektronenkanon aanwezig, waarmee bij AES-analyses de pri

maire elektronenbundel wordt geproduceerd (figuur 4.1). Bij de analyses in 

dit verslag is de energie van de primaire bundel 3 keV en varieert de 

stroom tussen 1 en 10 ~A. De gebruikte analysator is een Cylindrical Mirror 

Analyser (CMA). Deze bestaat uit twee geleidende, concentrische cylinders. 

In figuur 4.1 is een doorsnede getekend. DeCMAlaat alleen elektronen in 

een bepaald energie-interval door, die een bepaalde hoek met de CMA-as ma

ken. Dit is de tophoek P van de CMA (in dit geval 42,3°). De geselekteerde 

energie is afhankelijk van het spanningsverschil tussen de cylinders. De 

resolutie is bij de AES-metingen in dit verslag 0,6% van die energie. 

Aangezien de Augerelektronen slechts een kleine bijdrage vormen op een 

grote achtergrond van andere sekundaire elektronen, zijn de Augerpiekjes in 

een spektrum van het aantal elektronen N als funktie van de energie E nau

welijks zichtbaar (figuur 4.2.a). Er wordt dan ook bijna altijd gewerkt met 

een gedifferentieerd dN/dE-spektrum (figuur 4.2.b). De differentiatie wordt 

elektronisch gerealiseerd (ref. [17]). 

Voor de ESCA-metingen wordt de röntgenbron gebruikt. Deze bron produ

ceert Mg-Ka-straling, die bestaat uit een sterke hoofdpiek (hv = 1253,6 eV) 

en een aantal zwakke satelliet-piekjes (ref. [21]). Voor de meeste ESCA

metingen mogen we deze straling als monochromatisch beschouwen. Figuur 4.3 

geeft een typisch ESCA-spektrum. We detekteren de geproduceerde foto-elek

tronen. De gemeten kinetische energie EK wordt omgerekend naar de bindings-
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Figuur 4.2: (a) Typisch energiespektrum van de sekundaire 
elektronen van het oppervlak van een vaste stof. (b) In het 
gedifferentieerde dN/dE-spektrum kunnen de Augerpiekjes 
beter worden geidentificeerd (bron: ref. [18]). 

3d 
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4d 

\ 11 \J! I ' 
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4s 4P 
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1000 ----- Binding Energy. eV 

254 Kinetic Energy. eV- 1254 

Figuur 4.3: ESCA-spektrum van zilver bij bestraling met 
MgKa-straling. Bij de energieschaal zijn zowel de kineti
sche energie van de foto-elektronen, als de bindingsenergie 
weergegeven. De herkomst van de pieken is aangegeven. Met 
MNN worden Augerovergangen met die naam bedoeld. * is een 
satellietpiek t.g.v. MgKa3,4-straling. (Bron: ref. [17]). 
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energie EB van het elektron voor de ionisatie met behulp van: 

(4.1) 

met hv de energie van het invallende 1'-kwant, en <} de "work function"-term, 

waarin de invloed van de uittree-arbeid van het preparaat wordt verwerkt. 

Bij ESCA-metingen wordt de analysator anders ingesteld dan bij AÈS, 

namelijk met een konstante resolutie (ref. [21]). Deze is bij de gepresen

teerde metingen vermeld. 

Beide technieken zijn elementgevoelig. De energie van de elektronen 

wordt namelijk bepaald door de energieniveaus van de betreffende schillen 

(en de energie van de 1'-kwanten bij ESCA). Met behulp van referentiespektra 

(ref. [20-21]) worden de gemeten pieken geïdentificeerd. De pieken kunnen 

een verandering ondergaan als een atoom zich in een andere chemische omge

ving bevindt (chemica! shift). Dit is in de figuren 4.4 en 4.5 geïllus

treerd voor de AES- resp. ESCA-piek van Si. 

Energy. eV 

Figuur 4.4: De Si-Augerpiek in een aantaL verschiLLende 
chemische omgevingen van de Si-atomen {bron: ref. [17]). 

De technieken zijn oppervlaktegevoelig. Wanneer de in het preparaat 

gegenereerde Auger- of foto-elektronen door inelastische processen een deel 

van hun energie verliezen, zullen ze namelijk niet meer bijdragen in de 
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Figuur 4.5: De Si-ESCA-piek in (a) zuiver Si en {b) in Si02 
voLgens ref. [21]. 

gedetekteerde piek. Bij de gangbare energieën (50 - 2000 eV) bedraagt de 

gemiddelde inelastische vrije weglengte in de orde van 1 à 10 monolagen 

(figuur 4.6). We zien dus alleen maar elektronen uit de buitenste atoomla

gen. 
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Figuur 4.6: De gemiddeLde ineLastische vrtJe wegLengte À in 
monoLagen aLs funktie van de eLektronenenergie (bron: ref. 
[22]). 

Nadeel van AES-analyse is dat de elektronenbundel invloed kan hebben op 

de meting. Zo treedt bij isolatoren en slechte geleiders oplading op, omdat 

de lading van de bundel niet kan worden afgevoerd. Het gevolg hiervan is 

94 
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dat de Augerpieken in het energiespektrum verschuiven. 

Een andere invloed is Electron-Stimulated Desorption en Decomposition 

(ESD). Dit betekent dat door de bundel chemische processen worden geïndu

ceerd, waardoor een verbinding aan het oppervlak ontleedt en eventueel de

sorbeert. Een gevolg hiervan is, dat bv. fluor moeilijk met AES kan worden 

aangetoond, omdat een aantal fluorverbindingen al bij een geringe elektro

nenbestraling ontleden en het fluor in het vacuüm verdwijnt. Een ander 

voorbeeld is Si02 , waarbij volgens Johannessen et aL. (ref. [23]) voor 

2 keV elektronen de maximale dosis 1019 el/cm2 is bij een maximale stroom 

van 2•1017 el/cm2/s om een duidelijke invloed op de 0- en Si-pieken te 

voorkomen. 

Een voordeel van ESCA is dat de röntgenbundel minder schade aanricht 

dan de intense elektronenbundel. Er zijn wel voorbeelden bekend van stra

lingsschade als gevolg van zachte röntgenstraling (zie bv. ref. [17]), maar 

niet voor de in dit onderzoek relevante stoffen. 

AES en ESCA zijn niet geschikt om waterstof aan te tonen. Voor dit 

element gebruiken we ERD-analyses (paragraaf 4.7). 

4.2. Kwantitatieve AES. 

Het probleem bij de kwantisatie van AES wordt veroorzaakt door een aan

tal komplexe parameters die een rol spelen. Vaak worden deze verwaarloosd 

en wordt gewerkt met een eenvoudige formule voor de molaire fraktie XA van 

element A in een mengsel: 

(4.2) 

n 

00 
Hierin is I de gemeten intensiteit van stof n in het mengsel en I de in-

n n 
tensiteit van die stof in een preparaat van zuivere stof n. De sommatie 

over n loopt over alle stoffen die in het mengsel worden aangetroffen. 

In (4.2) wordt aangenomen dat de intensiteiten van een Augerpiek van 

stof A in een mengsel alleen maar evenredig is met de concentratie van die 

stof. De intensiteit is echter ook afhankelijk van de matrix waarin stof A 

zich bevindt. Houden we hiermee rekening, dan schrijven we in plaats van 

(4.2): 
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n 
met FM de matrixfaktor voor stof n in de matrix van het mengsel M. 

Figuur 4.7: Schematische weergave van de invaLLende primai
re bundeL en de gedetekteerde AugereLektronen bij vergeLij
king (4.4) (zie tekst). 

(4.3) 

Om een uitdrukking te krijgen voor de matrixfaktoren zullen we een af

leiding geven van de intensiteit van een Augerpiek. Hiertoe gaan we uit van 

een primaire elektronenbundel met een bundelstroom I , die onder een hoek a 
p 

met de normaal op het preparaat is gericht. De Augerelektronen, die onder 

een hoek S met de normaal het preparaat verlaten, worden gedetekteerd (fi

guur 4.7). Hiervoor kunnen we schrijven 

()() 

0
J NA(z)exp(-ziÀM(EA)cosS]dz (4.4) 

Hierin is aA(Ep) de werkzame doorsnede voor ionisatie van een atoom van 

stof A voor elektronen met een energie EP. De term rM(EA,a) korrigeert voor 

de backscattering, d.w.z voor de primaire elektronen die aan diepere lagen 

worden teruggestrooid en daarna alsnog voor ionisatie kunnen zorgen. Deze 

term is afhankelijk van de matrix M en van de Augerovergang. De terug

gestrooide elektronen moeten namelijk nog voldoende energie hebben voor de 

primaire ionisatie, die aan het Augerproces vooraf gaat. Dit is (niet hele

maal korrekt) aangegeven door r te laten afhangen van EA. T(EA) geeft de 
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transmissiewaarschijnlijkheid van de analysator en D(EA) de detektoreffi

ciency. NA(z) geeft de atomaire dichtheid van A als funktie van de diepte 

in het preparaat z. Met ÀM(EA) wordt de gemiddelde inelastische vrije weg

lengte van de Augerelektronen aangegeven, zodat de exponentiele term in de 

integraal de verzwakking van de op diepte z gegenereerde Augerelektronen 

geeft. De verzwakking van de primaire bundel zelf is te verwaarlozen in het 

ondiepe gebied van waaruit de gedetekteerde Augerelektronen komen. 

Voor een homogeen mengsel is de integraal van (4.4) eenvoudig op te 

lossen: 

(4.5) 

We vinden dan voor de intensiteit in het mengsel genormeerd op de intensi

teit in de zuivere stof (gemeten onder dezelfde omstandigheden) 

IA [l+rM(EA)] NA ÀM(EA) RM 
---- = 
I~ [l+rA(EA)] N~ ÀA(EA) R~ 

(4.6) 

De termen RM en R~ geven een korrektie op de intensiteit als gevolg van de 

oppervlakteruwheid van het gemeten preparaat en van de zuivere element 

standaard. We zullen deze invloed verder verwaarlozen in de afleiding. 

Voor de atomaire dichtheden kunnen we schrijven: 

(4.7) 

waarin aA de atoomafstand in de zuivere stof is en aM de gemiddelde atoom

afstand in het mengsel volgens pMNaM3=AM (pM is dan de dichtheid van het 

mengsel, N het getal van Avogadro en AM het gemiddelde atoomgewicht in het 

mengsel). De molfraktie volgt dan uit de gemeten intensiteiten: 

(4.8) 

Voor EA>150 eV kunnen we voor À de empirische benadering volgens Seah en 

Dench (ref. [22]) gebruiken: 

(4.9) 



-26-

waardoor (4.8) kan worden geschreven als 

[1+rA(EA)] aA-1.5 

[1+rM(EA)] aM-1.5 

Dit is te schrijven in de vorm van (4.3) met de matrixfaktoren 

( 4. 10) 

(4.11) 

Voor een verdunde oplossing van A in een matrix van B kunnen we schrij-

ven: 

[1+rA(EA)] aA-1.5 

[1+rB(EA)] aB-1.5 
(4.12) 

Hall en Morabito (ref. [24]) geven een groot aantal matrixfaktoren voor 

verdunde oplossingen, waarbij ze voor de backscatter-faktoren gebruik maken 

van een empirische relatie. Tabel 4.1 geeft een aantal voor Mg en Si rele

vante matrixfaktoren. 

M = Mg Si 

~g,1186eV 
M 

1,000 0,895 

FMg,45eV 
M 

1,000 0,885 

FSi,1619eV 
M 

1,113 1,000 

FSi,92eV 
M 

1,127 1,000 

TabeL 4.1: EnkeLe matrixfaktoren voLgens HaLL en Morabito 
(ref. [24]). 
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4.3. Laagdiktemeting met AES. 

'\-
Een andere toepassing van kwantitatieve AES is het bepalen van de laag-

dikte d van een (dunne) laag stof A op een substraat van stof 8 (figuur 

4.8). Voor de intensiteit van een Augerpiek van A resp. 8 kunnen we schrij-

ven: 

IA = I aA(E ) [1+r8 (EA,a)] T(EA) D(EA) • p p 

N~ ÀA(EA)cosS [1-exp[-d!ÀA(EA)cosS]] 

[1+r8 (E8 ,a)] T(E8 ) D(E8 ) • 
( 4. 13) 

I8 = I a 8 (EP) p 
(X) 

N8 À8 (E8)cosS exp[-d!ÀA(E8 )cosS] 

IA volgt rechtstreeks uit (4.4), waarin we de integraal over z kunnen uit

rekenen. De uitdrukking voor r
8 

is afgeleid door de intensiteit te bereke

nen aan het grensvlak tussen A en 8 (vergelijk met (4.5)) en deze te verme

nigvuldigen met de verzwakking, die in A optreedt (de laatste exponentiële 

faktor in (4.13)). Er is aangenomen dat de backscattering volledig wordt 

bepaald door het substraat. 

~~~~--"'!!E--- I p I 
I 

Figuur 4.8: Schematische weergave van de geometrie bij een 
Augeranalyse van een preparaat van stof B bedekt met een 
Laag stof A. 

We beschouwen nu de situatie van een oxydehuid op een substraat zuivere 

stof, nl. van SiOx op a-Si:H. M.b.v. de reeds genoemde chemische invloed op 

het Augersignaal is dit te splitsen in een bijdrage van het oxyde bij ca. 

75 eVen van het substraat bij ca. 90 eV (figuur 4.9). De energieën van 
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Figuur 4.9: Augerspektra van a-Si:H (a) na schoonmaken 
m.b.v. sputteren, (b) en (c) in toenemend geoxydeerde toe
stand. Met de pijLen is aangegeven hoe de hoogte van de 
SiOx-piek (75 eV) en de Si-piek (90 eV) wordt bepaaLd. 

deze twee pieken verschillen zo weinig, dat we in (4.13) EA = E
8 

kunnen 

stellen. We vinden dan voor de verhouding p tussen de oxydische en de zui

vere piek: 

p .-
1s·o 1 x 

met 

()() 

1-exp[-d/ÀSiO cosS] 

exp[-d/ÀSiOxcosS] 

()() 

Às·o 0 S"O Ns·o 1s·o 
CA = 1 x 1 x 1 x = 1 x 

()() ()() 

0 Si NSi ÀSi 1si 

Voor de leesbaarheid is in formule ( 4. 14) 

( 4.14) 

(4.15) 

de afhankelijkheid van de energie 

bij een aantal grootheden niet aangegeven. Wanneer we CA en de vrije weg

lengte in het oxyde kennen, kunnen we met (4.14) uit een gemeten p de 

oxydedikte d berekenen. 

Als we de gemeten Si-intensiteit direkt kunnen vergelijken met de in

tensiteit van een zuiver substraat, dan kunnen we ook hieruit de oxydedikte 

bepalen: 
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(4.16) 

~-

Het voordeel van deze methode is, dat we CA niet hoeven te kennen, maar 

alleen de vrije weglengte. Nadeel is echter dat een direkte vergelijking 

van de (absolute) intensiteiten onder vergelijkbare omstandigheden van twee 

Augerspektra vaak niet mogelijk is. Bovendien is deze methode gevoelig voor 

oppervlakteverontreinigingen. Deze zorgen ook voor een verzwakking van de 

Si-piek en dus voor een fiktieve bijdrage in de berekende oxydelaagdikte 

volgens (4.16). Om deze redenen verdient het aanbeveling om te werken met 

(4.14). Een verontreiniging aan het oppervlak zorgt namelijk voor dezelfde 

verzwakking van ISiOx en ISi' zodat p hetzelfde blijft. 

De relatie tussen p en A wordt gegeven door: 

1-A 
A (4.17) 

Met deze vergelijking kunnen we CA bepalen uit gemeten waarden van p en A. 

In tabel 4.2 zijn een aantal in de literatuur gevonden getalwaarden 

voor CA en ÀSiOx (À
0
x genoemd) gegeven. Volledigheidshalve dient te worden 

opgemerkt dat de in tabel 4.2 genoemde grootheid CAh dezelfde betekenis 

heeft als CA met dien verstande dat er wordt gewerkt met de piekhoogte in 

het dN/dE-Augerspektrum in plaats van de 'echte' piekintensiteit in het 

direkte spektrum. In figuur 4.9 is geschetst hoe die piekhoogte wordt geme

ten voor de Si- en de SiOx-piek. Voor de verwerking van de resultaten ge

bruiken we in dit verslag de getalwaarden volgens ref. [16] en [25]. Deze 

geven namelijk als enige een waarde voor CAh èn voor ÀSiOx' 

Bij de in deze paragraaf genoemde formules wordt uitgegaan van een goed 

gedefinieerde hoek S, die de gedetekteerde Augerelektronen maken met de 

normaal van het preparaat. In figuur 4.1 is te zien dat dit niet het geval 

is wanneer we een CMA gebruiken en het preparaat niet loodrecht op de CMA

as staat. In appendix A zal hier verder op worden ingegaan. Het blijkt dat 

de formules uit deze paragraaf kunnen worden gebruikt als we voor S een 

effektieve Se invullen. Deze Se is afhankelijk van de dikte d. Voor 

d ~ ÀSiOx geeft de substitutie S = ~ een redelijke benadering. Voor een 

nauwkeuriger berekening van d gebruiken we in dit verslag de Se uit appen

dix A (figuur A.2). 
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Piek EA (ox) CAh Àox Ref. 

Si LVV 76 eV 0,13±0,01 - [20] 
Si LVV 78 eV - 0,4 run [23] 
Si LVV 76 eV 0,2 0,65±0,10 run [25] 
Si LVV 75 eV 0.2 0,65±0,10 run [16] 

0 KLL 502 eV - 1.1 run [23] 

Si KLL 1611 eV - 3,0 run [23] 
Si KLL 1609 eV - 4,8 run [26] 

TabeL 4.2: Een aantaL waarden voor Ca en Àox· De waarden 
geLden voor kristalLijn Si, m.u.v. ref. [16], die aan amorf 
Si heeft gemeten. 

4.4. Kwantitatieve ESCA. 

Op analoge wijze als voor AES kunnen we uit de gemeten intensiteiten 

van de ESCA-pieken kwantitatieve informatie over de samenstelling van het 

preparaat halen. Belangrijkste verschillen in de afleiding voor ESCA zijn 

en de hoekafhankelijkheid van de uitgezonden elektronen en het ontbreken 

van backscattering. 

X-Rays 

hv 

ë Spectrameter 

Figuur 4.10: Geometrie van een konfiguratie voor ESCA-ana
lyse. In deze figuur wordt een koordinatensteLsel en een 
aantaL in de tekst gebruikte hoeken gedefinieerd. 
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We gaan uit van de in figuur 4.10 geschetste geometrie. In deze figuur 

is een coördinatenstelsel gedefinieerd. Verder is aangegeven dat de rönt-
..". 

genstralen invallen onder een hoek ö met de normaal van het preparaat en de 

elektronen, die worden gedetekteerd, uittreden onder een hoekS met deze 

normaal. 0 is de hoek tussen deze elektronen en de röntgenbundel. Analoog 

aan (4.4) schrijven we voor de intensiteit IA van een bepaalde ESCA-piek 

IA = aA(hv) D(EA) I~ I 2~ LA(o) I oo I oo J(xy) T(xyo~EA) • 
0=0 ~=Ü y=-oo x=-oo 

I 00 

NA(xyz) exp[-ziÀM(EA)cosS] dz dx dy d~ d0 (4.18) 
Z=Û 

Hierin is aA(hv) de werkzame doorsnede voor emissie van een foto-elektron 

uit de relevante schil van een atoom A bij bestraling met een foton met een 

energie hv. D(EA) is de detektorefficiency voor een elektron met een ener

gie EA. LA (0 ) geeft de hoekafhankelijkheid van de uitgezonden elektronen. 

Hierop zal in appendix A verder worden ingegaan. J(xy) geeft de intensiteit 

van de karakteristieke röntgenstralen op het preparaat, T(xy0~EA) geeft de 

transmissie door de energieanalysator en NA(xyz) geeft de atoomdichtheid 

van A in het preparaat. De exponentiële term beschrijft wederom de verzwak

king van de elektronen in de matrix M (ÀM(EA) is de gemiddelde inelastische 

vrije weglengte van de foto-elektronen). 

Voor een homogeen preparaat kunnen we de integraal over z uitrekenen: 

( 4.19) 

Voor de intensiteit van een ESCA-piek in een mengsel ten opzichte van de 

intensiteit in de zuivere stof (gemeten onder dezelfde omstandigheden) vin

den we dan: 

(4.20) 

Hierin is geen rekening gehouden met de invloed van de oppervlakteruwheid 

op de intensiteit. 
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De molfraktie XA is dan weer te schrijven als: 

aA-3 ÀA(EA) 

aM-3 ÀM(EA) 
(4.21) 

Dit kunnen we ook in de vorm van (4.3) schrijven met de matrixfaktoren 

[ 

a ]-1.5 
F

n __ n_ 
M-

aM 
(4.22) 

Hierin is voor de vrije weglengte de benadering volgens (4.9) gebruikt. 

4.5. Laagdiktemeting met ESCA. 

Analoog aan de bij AES beschreven methode kunnen we met ESCA laagdiktes 

bepalen. Voor het voorbeeld van een laag SiOx op een a-Si:H-substraat kun

nen we ook bij ESCA de oxydische en de zuivere piek duidelijk onderscheiden 

(figuur 4.5). We vinden analoge uitdrukking als (4.14): 

met 

1s·o 
l. x c P .- _;;....;;;...;;.L.- = E 

1si 

()() 

1-exp[-d/ÀSiO cosS] 

exp[-d/ÀSiOxcosS] 

()() 

xs·o as·o Ns·o 1s·o 
CE = l. x l. x l. x = l. x 

()() 

ÀSi 
()() 

a Si NSi 1Si 

(4.23) 

(4.24) 

In tabel 4.3 zijn een aantal waarden voor CE en ÀSiOx getabelleerd. In 

hoofdstuk 6 worden de resultaten van Ishizaka et aL. (ref. [29]) gebruikt. 

Zij geven de nauwkeurigste bepaling van CE en ÀSiOx" De vrije weglengte van 

de foto-elektronen is duidelijk groter dan die van de laag-energetische 

Augerelektronen in tabel 4.2. De Augerpiek is dus gevoeliger voor dunne 

oxydehuidjes, terwijl de ESCA-piek beter geschikt is voor de dikkere 

oxydes. 

Ook bij ESCA-metingen met een CMA moet voor S in (4.23) en effektieve 

S
9 

worden ingevuld. In appendix A is deze uitgerekend. Net als bij AES is 

deze niet konstant, maar afhankelijk van de oxydedikte. 
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Piek (o) EA (ox) CE Àox Ref. 

Si 2p (Al) - - 4,3 [30] 
Si 2p (Al) 1381 eV 0,49 2,7 ± 0,2 run [27] 
Si 2p (Al) 1382 eV 0,672±0,050 3,7 ± 0,4 run [28] 

Si 2p (Mg) - - 3,8 run [30] 
Si 2p (Mg) 1148 eV 0,49 2,5 ±0,2 run [27] 
Si 2p (Mg) 1147 eV 0,779±0,019 3,49±0,01 run [29] 

0 1s (Al) 952 eV - 2,1 ±0,5 run [27] 

0 1s (Mg) 719 eV - 1,8 ±0,5 run [27] 
0 1s (Mg) 717 eV - 1,68±0,03 run [29] 

TabeL 4.3: Een aantaL waarden voor CE en Àox· 

4.6. Sputterdiepteprofilering. 

In kombinatie met oppervlaktegevoelige analysetechnieken als AES en 

ÊSCA is sputterdiepteprofilering de meest gebruikte methode om de samen

stelling als funktie van de diepte in het preparaat te meten. Hierbij wordt 

het preparaat beschoten met een bundel ionen. Vaak worden hiervoor edelgas

ionen met een energie van 0,5 to 5 keV gebruikt. Eén effekt van de sputter

bundel is, dat er atomen zijn die voldoende energie krijgen om het prepa

raat te verlaten. De sputtercoëfficient Y is gedefinieerd als het gemiddel

de aantal atomen dat wordt weggesputterd per invallend ion. 

Bij AES-profielen meten we de intensiteit van één of meerdere Augerpie

ken als funktie van de sputtertijd. In dit verslag is in de regel gebruik 

gemaakt van een 3 keV Ar+-bundel, die onder een hoek van ca. 45° met de 

normaal op het preparaat is gericht. De ionenstroom ligt in de orde van 

0,1 MA. De bundel wordt gerasterd over een instelbaar oppervlak, zodat de 

stroomdichtheid afhankelijk is van de grootte van dit oppervlak. 

Figuur 4.11 geeft een voorbeeld van een AES-profiel. De diepteschaal is 

hier gegeven in eenheden sputtertijd. Deze kunnen we omrekenen naar lengte

eenheden, als de sputtercoëfficienten van de gemeten stoffen bekend zijn. 

We volstaan in dit verslag met een diepteschaal, die is uitgedrukt in de 

sputtertijd, zodat we hier verder niet op ingaan. 

Als we uit de gemeten Augerintensiteiten in een profiel de samenstel

ling van een verbinding berekenen, moeten we rekening houden met preferen-
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Figuur 4.11: VoorbeeLd van een AES-diepteprofieL van een 
preparaat bestaande uit ca. 50 run AL op ca. 155 run Mg op 
a-Si:H. De gebruikte Augerpieken zijn: Si1: 77-79 eV, 01: 
495-515 eV, Mg2: 1171-1191 eV (2x), AL2 1381-1401 eV (3x). 

tieel sputteren. Dit houdt in dat in een verbinding niet alle atomen de

zelfde sputteropbrengst zullen hebben. In dat geval is als gevolg van het 

sputteren de samenstelling aan het oppervlak anders dan in de bulk. Als we 

oppervlaktesegregatie verwaarlozen, kunnen we in een stationaire toestand 

voor een binair systeem schrijven: 

xs xb 
A 

KAB 
A --- 7' xs 

B B 

(4.25) 

met 

KAB 
YB 

= 
YA 

(4.26) 

Hierin ZlJn x:. x:. X~ en X~ de molaire frakties van A en B aan het opper

vlak resp. in de bulk, KAB is de zogenaamde sputterfaktor en zijn YA en YB 

de sputtercoëfficienten van A resp. B. Wanneer we nu met een oppervlakte

gevoelige techniek naar het gesputterde oppervlak kijken, zien we natuur

lijk in sterkere mate de veranderde oppervlaktesamenstelling in plaats van 

de bulksamenstelling van de verbinding. Behalve de matrixkorrektiefakteren 

uit (4.3), zullen we dus ook nog rekening moeten houden met de sputter-
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faktor KAB. 

Wirth et aL. behandelen dit probleem in een aantal artikelen (ref. 
~-

[33]. [34] en [35]) voor silicides van overgangsmetalen (Ni, Mo, Pt, Cr en 

V). We zullen hier hun model kort weergeven en proberen het toe te passen 

op het Mg-Si-koppel. Zij noemen als mogelijke faktoren voor een verschillen

de sputteropbrengst: een verschil in massa M van de atomen, een verschil in 

verplaatsingsenergie Ed (een maat voor de energie die nodig is om een atoom 

in het rooster te verplaatsen) en een verschil in oppervlaktebindingsener

gie U. De eerste en de laatste faktor verwerken zij in een vereenvoudiging 

van een semi-empirische formule van Sigmund (ref. [36]): 

1-2m 

(4.27) 

Hierin zijn MA en MB de atoommassa's van A resp. B, UA en UB de opper

vlaktebindingsenergieën van A resp. B in de verbinding en is m een parame

ter, die empirisch is bepaald. Wirth et aL. geven de waarde 0,2 voor een 

1 keV Ar+-bundel. Bij gebrek aan een empirische waarde voor een 3 keV Ar+

bundel zullen deze waarde gebruiken. De verhouding UA/UB wordt m.b.v. een 

benaderingsformule van Kelly (ref. [37]) uitgedrukt in de sublimatiewarmte 

van de zuivere stoffen AHA en AHB: 

UA (1+XA) AHA+ (1-XA) AHB 
---- - (4.28) 

UB (1+XB) AHB + (1-XB) AHA 

Met behulp van waarden voor AHA en AHB (bijvoorbeeld van Andersen, ref. 

[38]) kunnen we nu een waarde voor KAB uitrekenen. Tabel 4.4 geeft de re

sultaten voor Mo2Si volgens Wirth et al. Zij meten een verrijking van de 

zwaardere metaalatomen aan het oppervlak bij AES-diepteprofielen, hetgeen 

kwalitatief in overeenstemming is met de berekende KAB < 1. Kwantitatief 

blijken er afwijkingen op te treden (ref. [35]), zodat we moeten konklude

ren dat het model nog een aantal tekortkomingen heeft. Er wordt onder meer 

geen rekening gehouden met segregatie-effekten. 

Passen we het model toe op Mg2Si dan volgt uit tabel 4.4 een verrijking 

van Si aan het oppervlak, omdat het lichtere en zwakker gebonden Mg makke

lijker van het oppervlak af wordt gesputterd. 
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element silicide M Xmet X si AH KAB 

Si - 28,1 - - 7,8 eV -
Mo Mo2Si 95,9 2/3 1/3 6,8 eV 0,64 
Mg Mg2Si 24,3 2/3 1/3 1.5 eV 1. 72 

TabeL 4.4: Gegevens voor de berekening van KAs=Ymet/Ysi 
volgens (4.27) voor een tweetaL siiicides. De waarden voor 
de sublimatiewarmte AH zijn uit ref. [38]. De berekende 
waarden voor K5 resulteren in gemeten siLicidesamensteLLin
gen van Mo0 , 76Si0 , 24 en Mg0 , 46Si0 ,54 . 

4.7. Rutherford Backscattering Speetrometry enElastic Reeall 

Detection. 

Rutherford Backscattering Speetrometry (RBS) en Elastic Recoil Datec

tion (ERD) zijn technieken waarmee eveneens de samenstelling van een prepa

raat als funktie van de diepte kan worden bepaald. Aangezien de twee tech

nieken veel overeenkomsten met elkaar v~rtonen, komen ze beide in deze pa

ragraaf aan de orde. 

Bij RBS wordt een preparaat beschoten met een hoog-energetische ionen

bundel (bv. 2 MeV He+-ionen). Met een detektor wordt de energie gedetek

teerd van de deeltjes, die over een bepaalde hoek Sr in de buurt van 180° 

worden verstrooid (figuur 4.12). Deze verstrooiing van de invallende ionen 

wordt veroorzaakt door "head-on" botsingen met de kernen van atomen in het 

preparaat. We nemen aan dat de energie van de invallende ionen veel groter 

is dan de bindingsenergie van de atomen in het preparaat, maar ook weer 

target 
(N atoms/vol) 

Beam 
area 
s 

- ---~-... ~~-= ::::::::·:··::::::· .: 
· . Beam of 
·-~- incident 

. ·· ··.. particles 
Scattenng 8 ···R'·· 
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Figuur 4.12: Schematische weergave van een opsteLLing voor 
RBS: De ionen, die over een hoek Sr met de primaire bundei 
worden verstrooid, worden gedetekteerd. 
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niet zo groot dat er kernraakties of resonanties optreden. Dan bestaat er 

een eenvoudige relatie tussen de energie van het invallende deeltje na de 
"'\-

botsing (E2) en voor de botsing (E1) (ref. [39]): 

(4.29) 

met de kinematische faktor K: 

(4.30) 

Hierin zijn M1 en M2 de massa's van het invallende atoom resp. het atoom in 

het preparaat. Deze formule geldt voor M1 ~ M2. Wanneer van het invallende 

deeltje E1 en M1 bekend zijn, kunnen we de massa van het atoom in het pre

paraat berekenen uit de gemeten energie E2 . 

Voor kwantifikatie is het nodig iets te weten over de differentiële 

werkzame doorsnede da/dO voor het botsingsproces. Deze geeft aan hoe groot 

de waarschijnlijkheid is dat bij een atoom een verstrooiing van het inval

lende deeltje over een hoek Sr plaats vindt. Wanneer we aannemen dat er bij 

de botsing alleen Coulomb-krachten optreden, kan er voor da/dO een uitdruk

king worden gegeven, die alleen afhangt van de massa's en atoomnummers van 

de betrokken atomen, de hoek Sr en enkele natuurkonstanten (zie bv. ref. 

[39]). 

Als de verstrooiing gebeurt aan atomen, die niet aan het oppervlak 

zitten, dan zal de energie E1 van het invallende deeltje niet meer gelijk 

zijn aan de energie Eo van de invallende bundel. Ten gevolge van interaktie 

met de elektronen in het preparaat en verstrooiing aan atoomkernen over 

kleine hoeken Sr zal een invallend deeltje namelijk energie verliezen. Op 

een diepte x in het preparaat wordt de energie gegeven door: 

(4.31) 

met N de atoomdichtheid in het preparaat en de "stopping cross section" E., 

die is gedefinieerd als 

1 dE 
é ·- N' • dx (4.32) 

Deze é is afhankelijk van de atomen in het preparaat en van de energie van 



-38-

het ion, dat door het preparaat beweegt. Het blijkt dat in het MeV-gebied é 

niet sterk afhangt van de energie. We kunnen dan bij benadering schrijven: 
"'\• 

E(x) - Eo ~ N Ax é(Eo) (4.33) 

Voor de uittredende, verstrooide bundel geldt een vergelijkbare relatie. 

Voor de energie Eu van een ion dat onder een hoek s1 is ingevallen, op een 

diepte x is verstrooid en daarna onder een hoek s2 uittreedt, geldt dan in 

een homogeen preparaat (ref. [39]): 

K Eo - N x [--K~.."......a- éin + _ _..:;l.."a_ éui t] 
cosv1 cosv2 (4.34) 

Hierin zijn éin en éuit de effektieve waarden voor é voor de invallende 

resp. uittredende bundel. 
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Figuur 4.13: RBS-spektrum van 400 nm Mg op een c-Si-sub
straat, met een geïmpLanteerde Xe-markering, voor (·) en na 
(o) gLoeien. De pijLen geven aan bij weLke energie de ver
strooide He-ionen zich bevinden aLs ze botsen met een be
paaLd atoom aan het oppervLak (zie ook de tekst, bron ref. 
[12]). 

Figuur 4.13 geeft een voorbeeld van e.en RBS-spektrum van Mg op Si. Deze 

figuur illustreert dat bij een RBS-spektrum element- en diepte-informatie 

door elkaar wordt gemengd. Een lagere energie van het verstrooide deeltje 

kan nl. het gevolg zijn van een lichter element of van een verstrooiing aan 

een dieper gelegen atoom. In de figuur is aangegeven bij welke energieën de 

deeltjes worden aangetroffen die aan een Mg- of Si-atoom aan het oppervlak 
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verstrooien. In het niet-verwarmde preparaat worden bij A de deeltjes gede

tekteerd die zijn verstrooid aan de Mg-oppervlakte-atomen of aan de boven-
~-

ste Si-atomen. Door de keuze van de dikte van de Mg-laag vallen deze samen. 

B geeft het einde van de Mg-laag aan. Na de silicidevorming treffen we ook 

Si aan het oppervlak aan en wordt het Mg uitgesmeerd. 

Uitgaande van (4.33) kan het model worden uitgebreid bv. voor een la

genstruktuur. M.b.v. komputersimulatie kan dan voor een gegeven preparaat 

het RBS-spektrum worden berekend. Op deze manier worden ook gemeten spektra 

geanalyseerd: Er wordt gezocht naar een preparaat waarvan de simulatie zo

veel mogelijk overeenkomsten vertoond met de meting. 

De gevoeligheid van RBS voor de lichte elementen laat vaak te wensen 

over, aangezien d~/dü voor deze elementen klein wordt. Detektie van water

stof is helemaal onmogelijk, omdat terugstrooiing van invallende atomen aan 

H niet mogelijk is. Hier biedt ERD een uitkomst. Bij deze techniek wordt 

het preparaat onder een scherende hoek beschoten met een hoog-energetische 

ionenbundel en detekteren we de atomen die onder een eveneens scherende 

hoek door de primaire bundel worden weggeschoten (figuur 4.14). De energie 

E2 ' van het weggeschoten deeltje wordt gegeven door (ref. [40]): 

(4.35) 

met de kinematische faktor K' 

K' = (4.36) 

Voor de detektor wordt een folie geplaatst dat de verstrooide primaire 

ionen moet tegenhouden. Deze zwaardere deeltjes zullen meer afgeremd worden 

(grotere é), zodat bij een juiste keuze van de dikte van het folie alleen 

de lichte, weggeschoten deeltjes worden gedetekteerd. Bij de detektor zul

len deze als funktie van de diepte x uit het preparaat een energie Er heb

ben volgens: 

(4.37) 

met Eu(x) de energie van de uit het preparaat tredende deeltjes en óEaCEu) 

het energieverlies van de deeltjes met energie Eu(x) in de folie. Eu(x) 
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Figuur 4.14: Schematische weergave van een opsteLLing voor 
ERD (zie tekst, bron ref. [40]). 

volgt uit (4.34) als we voor K de waarde K' invullen. Voor öEa kunnen we 

een vergelijking analoog aan (4.31) opstellen. 

Figuur 4.15 geeft een voorbeeld van een ERD-meting aan a-Si:H uit de 

literatuur. 
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Figuur 4.15: Typisch ERD-spektrum van a-Si:H-Lagen van ver
schiLLende diktes en H-koncentraties: (x) 200 nm, 10 at-%, 
{•) 310 nm, 10 at-%, {o) 400 nm, 12 at-%. Bron: ref. [40]. 
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Hoofdstuk 5. Resultaten en diskussie 1: Het oxyde-arme 

Mgla-Si:H-systeem. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de metingen aan het 

Mg/a-Si:H-systeem, waarbij het grensvlak zuurstofarm is. Figuur 5.1 geeft 

schematisch een voorbeeld van de doorsnede van een preparaat. Dit bestaat 

uit een substraat van glas of n-type c-Si. Afhankelijk van de metingen, 

waarvoor het preparaat is bedoeld, wordt er wel of geen metaallaag op het 

substraat aangebracht. Bij de preparaten met zo'n metaallaag zal deze in de 

regel bestaan uit Cr, dat m.b.v. een elektronenstraalverdamper wordt aange

bracht. Bij elektrische metingen dient het als tweede kontakt (paragraaf 

2.3) en bij preparaten voor Augeranalyses wordt deze laag ook vaak aange

bracht, omdat een goed bodemkontakt oplading kan voorkomen. Voor RBS-prepa

raten daarentegen is deze laag ongewenst, aangezien in een RBS-spektrum die

per gelegen zware elementen (Cr) op dezelfde plaats kunnen liggen als lich

tere elementen aan het oppervlak (Si, Mg). Wanneer zo'n overlapping op

treedt, wordt de interpretatie van het spektrum aanzienlijk bemoeilijkt. 

150 nm 

450 nm 

200 nm 

Figuur 5.1: Schematische weergave van de doorsnede van een 
preparaat. Zie de tekst voor een toeLichting. 

In de volgende produktiestap wordt het a-Si:H gedeponeerd. Dat gebeurt 

in een plasma-eVD-reaktor. Gedurende de eerste 5 minuten wordt ook PH3 in 

het plasma gebracht, zodat een n+ gedoteerde laag ontstaat. Gedurende de 

rest van de groeitijd (10, 20 of 30 minuten) wordt intrinsiek a-Si:H (i) 

gegroeid. De dikte van de lagen met de langste groeitijd (30 min. i en 

5 min. n+) is ca. 450 nm. De n+-laag zorgt voor een goed geleidend kontakt 

naar de Cr-laag of het substraat. Dit is wederom nodig voor de elektrische 

metingen en ter voorkoming van oplading. Figuur 5.2 geeft een Augerprofiel 
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Figuur 5.2: Augerprofiel van een preparaat met een n+-laag. 
Gegevens van de gemeten pieken: Si1: 77-97 eV; P1: 112-127 
eV (5x); Cr1: 474-494 eV; 01: 495-515 eV; Mg2: 1171-1191 eV 
(2x). 

van een preparaat met zo'n n+-laag. Uit de gemeten P-intensiteit volgt met 

de relatieve gevoeligheden voor de Si- en deP-piek (ref. [20]) en formule 

(4.2) een maximale P-koncentratie van ca. 1%. Er wordt alleen P gevonden in 

de n+-laag. We veronderstellen dan ook dat de P-dotering geen invloed heeft 

op de eigenschappen van het Mg/a-Si:H-grensvlak. 

Tenslotte wordt het a-Si:H voorzien van de laatste metallisering 

wederom m.b.v. een elektronenstraalverdamper. Deze metallisering kan uit 

meerdere lagen op elkaar bestaan, die in dat geval worden opgadampt zonder 

dat het vacuüm wordt verbroken. Ze kunnen homogeen over het preparaat wor

den aangebracht, maar ook in een patroon van bv. 16 bij 16 dotjes van 

1x1 mm2. Voor elektrische metingen zijn deze dotjes nodig, maar met name 

bij RBS, ERD en ESCA is een homogene laag aan te bevelen, omdat het niet of 

nauwelijks mogelijk is om een analysegebied van 1x1 mm2 te selekteren. 

Vóór deze processtap kan het a-Si:H-oppervlak nog worden behandeld. 

Voor een zuurstofarm oppervlak wordt vaak gebruik gemaakt van een ets in 

een gebufferde HF-oplossing (BHF-dip). Volledig zuurstofvrije preparaten 

levert deze ets niet, omdat de preparaten nog aan de lucht worden bloot

gesteld voordat ze zich in het vacuüm van de opdampklok bevinden. 

Om aan te geven hoe een bepaald preparaat is geproduceerd, voeren we 

een naamgeving in waarbij achtereenvolgens de aangebrachte lagen en proces-
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stappen worden genoemd. Het in figuur 5.1 gegeven voorbeeld wordt dan aan

geduid met: n+ c-Si/ 200 nm Cr/ n+/ 30 min i/ BHF-dip/ 150 nm Mg. 
--..-

De bespreking van de resultaten is gesplitst naar onderwerp, en wel 

achtereenvolgens de silicidevorming (kinetiek), de samenstelling van het 

silicide en de elektrische metingen. 

5.1. Silicidevorming. 

Gedurende het onderzoek zijn een aantal Augeranalyses uitgevoerd, waar

mee is gekeken naar een eventuele silicidevorming tussen Mg en a-Si:H. Fi

guur 5.3 geeft de Augerprofielen van een niet en een wel gesiliceerd prepa

raat. Dit zijn preparaten waarmee de in paragraaf 3.1 genoemde resultaten 

uit ref. [1] zijn bepaald. In dit geval is de silicidefase duidelijk zicht

baar als een plateau in het Si1-signaal op 0.66 van de intensiteit in zui

ver a-Si:H. 

I d U H U d ~' 

SPUTTDI TJIIE !"IH.l 

A 

i RES PRor!L! B21tlt87 RR194 

8 d U H U d ~ 

SPUTTDI TII!E I"IH.l 

B 

Figuur 5.3: AugerprofieLen van preparaat SiC6 (a) voor si
Licidevorming en (b) na 16 minuten op 175°C (zie tekst). 
Gegevens van de gemeten pieken: Mg1:25-55 eV; Si1: 67-97 
eV; 01: 495-515 eV; Mg2: 1171-1191 eV (2x); AL2: 1381-1401 
eV (3x); Si2: 1604-1624 eV (2x). 

Het bleek dat overeenkomstig ref. [1] de silicidevorming optrad bij 

temperaturen vanaf 150°C. In een aantal preparaten bleek de silicidevorming 
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Figuur 5.4: Preparaat S22 voor en na 27 minuten gLoeien op 
225°C. In het Laatste gevaL is de siLicidevorming spontaan 
gestopt door de opgehoopte zuurstof in de Mg-Laag. Het 
vreemde verLoop van de Sil-Lijn wordt veroorzaakt door 
opLading in het a-Si:H. 

echter spontaan te stoppen voordat de gehele Mg-laag had gereageerd (figuur 

5.4). Het betreft hier preparaten waarbij een behoorlijke hoeveelheid zuur

stof in het Mg wordt gemeten. Blijkbaar kan dit analoog aan de situatie 

(ii) uit figuur 3.4b de reaktie tot stilstand brengen. 

Dit zuurstof kan reeds bij het opdampen in het Mg terecht zijn gekomen. 

De achtergronddruk in de opdampklok bedraagt ca. 10-6 torr. Er is onder

zocht of er minder zuurstof in het metaal zit, als deze druk lager is. 

Hiertoe ook gebruik gemaakt van een opdampklok met een beter vacuüm (ca. 

lo-7 torr partiële H20-druk). Preparaten met dit Mg (in dit verslag aange

duid als Mg*) bleken echter in AES-profielen ook zuurstof te bevatten. De 

silicidevorming komt in deze preparaten ook spontaan tot stilstand. Blijk

baar wordt het verschil in zuurstofkoncentratie niet door deze achtergrond

druk veroorzaakt. Het is niet gelukt de bron van het zuurstof te vinden. 

De invloed van oxydatie tijdens de meting is ook onderzocht. Hiertoe is 

Mg schoon gesputterd om dit vervolgens tijdens een Augermeting te laten 

oxyderen in het vacuüm zonder verder sputteren (figuur 5.5a). De intensi

teit van de zuurstofpiek I
0

(t) blijkt aan een exponentieel verband te vol

doen: 
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(5.1) 

met I0 (oo) de intensiteit van het oppervlakte-oxyde. De konstante C
0
x be

draagt 8,6•10-4 s-1. 
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Figuur 5.5: De oxydatie van schoon gesputterd Mg in het 
vacuum tijdens een Augermeting: (a) AES-profieL en (b) 
-Ln[1-I0(t)/I0(oo)] uitgezet aLs funktie van de tijd (zie 
tek.st). 

~ t (min) 

C is niet hetzelfde als de oxydatiesnelheid van het Mg onder deze 
ox 

vacuüm-kondities. We kunnen wel kontroleren of de gemeten waarde reëel is, 

door deze te vergelijken met een bovenschatting voor die snelheid. Hiertoe 

beschouwen we het aantal botsingen vb per oppervlakte- en tijdseenheid van 

het restgas met het preparaat. De druk van het restgas is ca. 10-8 torr en 

we nemen dat het alleen maar uit H20 bestaat. Voor een ideaal gas geldt: 

(5.2) 

Voor H20 bij 300 Ken 10-8 torris dan vb = 4,7•1016 m-2s-1. De oxydatie

snelheid van het Mg volgt hieruit als we de dichtheid van Mg aan het opper

vlak (1,3•1019 at/m2) en de "sticking probability" van H20 kennen. Deze 

laatste kan niet groter dan één zijn, zodat ten hoogste 3,6·10-3 Mg-atoom 

per sekonde geoxydeerd kan worden. De gemeten waarde van C is dus lager ox 
dan deze bovenschatting van de oxydatiesnelheid. 
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Bij een sputtersnelheid van 0,5 atoomlaag Mg per sekonde (9 nm per mi

nuut) zou bij to-8 torr en een sticking probability van 1 nog slechts min

der dan 1 % van het Mg tijdens de meting kunnen oxyderen. De gemeten zuur

stofkoncentraties zijn echter vaak hoger, zodat oxydatie tijdens de meting 

geen afdoende verklaring is. Dit wijst erop dat de gemeten zuurstof inder

daad in het preparaat zit. 

5.2. Samenstelling van het silicide. 

Voor de bepaling van de samenstelling van het silicide gebruiken we de 

Augermetingen van figuur 5.3. In figuur 5.3a bepalen we de intensiteit I 
z 

van de Mg- en Si-pieken in zuiver Mg resp. Si. Na de silicidevorming meten 

we de intensiteit I in het silicide (figuur 5.3b). Tabel 5.1 geeft de ver
s 

houding I /I , die hier voor de vier pieken uit volgt. Met formule (4.3) en 
s z 

de matrixfaktoren uit tabel 4.1 kan dan de gemeten silicidesamenstelling 

worden berekend. Tabel 4.1 geeft matrixfaktoren in een matrix van Mg en in 

een matrix van Si. Beide geven gesubstitueerd in (4.3) hetzelfde resultaat, 

zodat geen keuze nodig is. In tabel 5.1 is de samenstelling berekend voor 

de kombinatie van de laagenenergetische en van de hoogenergetische Auger

pieken. 

laagenerg. hoogenerg. 

Is/Iz voor Mg 29±2 % 67±3 % 
Is/Iz voor Si 66±3% 40±5 5 

at-% Mg/at-% Si 28±2/72+2 60±4/40+4 

TabeL 5.1: SamensteLLing van het siLicide voLgens de Laag
en de hoogenergetische Augerpieken van Mg en Si. Deze is 
berekend uit de gemeten verhouding 1 5 /Iz van de uier pie
ken, die in de eerste twee rijen van de tabeL is gegeven 
(zie tekst). 

De op deze manier berekende samenstelling is een gemiddelde over de 

ontsnappingsdiepte van de gebruikte Augerelektronen. Uit de intensiteiten 

van de hoogenergetische Mg1- en Si1-pieken volgt een silicidesamenstelling, 

die veel lijkt op de verwachte bulksamenstelling van 67 at.-% Mg en 

33 at.-% Si. Blijkbaar kunnen we deze pieken goed gebruiken voor een kwan

titatieve analyse. 

Uit de laagenergetische pieken volgt een Mg-arme samenstelling. Deze 
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pieken hebben een kleinere uittreediepte, zodat we konkluderen dat het 

oppervlak verrijkt is aan Si. Met het in paragraaf 4.6 gegeven model kunnen 
"-.-

we korrigeren voor preferentieel sputteren. Met formule (4.27), de K5 uit 

tabel 4.5 en de gemeten oppervlaktesamenstelling volgt voor de bulk: 

XMgiXSi = 44±2156+2. Dit komt al beter overeen met de verwachte samenstel

ling, maar wijkt nog sterk af. Blijkbaar wordt het oppervlak nog sterker 

aan Si verrijkt dan het model aangeeft. De verwachte bulkkoncentratie kun

nen we vinden door voor K5 de waarde 4,4±0,4 aan te nemen. Deze waarde kun

nen we in het gepresenteerde model niet bereiken, ook niet door een andere 

keuze van de parameter m. 

Segregatie kan niet als verklaring voor deze afwijking worden gebruikt. 

Volgens ref. [31] is namelijk de oppervlaktespanning van Mg lager dan die 

van Si (0,8 J/crn2 resp. 1,3 J/cm2), zodat we zelfs eerder een segregatie 

van Mg naar het oppervlak zouden verwachten. 
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Figuur 5.6: (a) RBS-simutatie van 500 nm Mg op Si zonder 
siLicidevorming en na reaktie tot MgSi en Mg2Si. (b) RBS
meting aan preparaat Sll met een zonder siticidevorming. 

500 

Om zekerheid te krijgen omtrent de silicidesamenstelling is getracht 

deze te bepalen met RBS-analyses. Uit simulaties bleek dat m.b.v. prepara

ten met een 500 nrn dikke Mg-laag, de silicidesamenstelling goed kan worden 

bepaald (figuur 5.6a). Uit Augerprofielen bleek dat de Mg-laag van de pre

paraten, die voor dit doel zijn geproduceerd, veel zuurstof bevat en dat de 

silicidevorming spontaan stopt (figuur 5.4). Figuur 5.6b geeft het RBS-

600 
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spektrum van zo'n preparaat voor en na silicidevorming. Het was niet moge

lijk een simulatie te maken die voldoende overeenkomsten vertoont met het 
""" RBS-spektrum van zo'n preparaat met een gedeeltelijk gareageerde Mg-laag. 

Het is dan ook niet mogelijk uit de deze metingen een nauwkeurige silicide

samenstelling te gekonkluderen. Hiervoor zouden preparaten met zuurstofarm 

Mg moeten worden gemaakt, waaraan de metingen worden herhaald. 

5.3. Elektrische metingen. 

Figuur 5.7 geeft een typische l-V-karakteristiek van een niet-geoxy

deerd Mg/a-Si:H-kontakt. Na de stookbehandeling op 200°C gedurende 5 minu

ten is er silicide gevormd en hebben we dus een Mg/silicide/a-Si:H-kontakt. 

Het valt op dat de Schottky-karakteristiek van vergelijking (2.6) nauwe

lijks aanwezig is. Deze zou namelijk voor een recht stuk in de karakteris

tiek zorgen, omdat voor qV/kT > 1 voor (2.6) kan worden geschreven: 

ln(J/Jo) = _nk_q.""T_ V (5.3) 

Blijkbaar is de (voorwaarts)stroomdichtheid door het kontakt zo groot, dat 

de in paragraaf 2.3 geïntroduceerde Re en Rb al bij lage spanningen een rol 

gaan spelen en zorgen voor een afwijking van de gemeten karakteristiek 

t.o.v (5.3). Het is dan niet zinvol om te proberen uit de gemeten kromme de 

grootheden Jo en nuit (5.3) te bepalen. We beperken ons tot het beoordelen 

van het ohmse karakter van een kontakt. Hiertoe bepalen we de voorwaarts

en de sperstroom (Ir en Ir) bij 1 V. In de inleiding is gesteld, dat een 

kontakt van 1 mm2 "goed ohms" is als zowel Ir(1V) als Ir(1V) ca. 1 mA of 

meer is. 

Tabel 5.2 geeft een overzicht van Ir(1V) en Ir(1V) van niet-geoxydearde 

Mg/a-Si:H-kontakten. We introduceren de notatie 8000/.6 voor een kontakt 

met een Ir(1V) = 8000 ~A en Ir(1V) = 0,6 ~A. 

De kontakten zonder silicidevorming (dus voor nagloeien) zijn niet

ohms. De sperstroom is in geen geval meer dan enkele ~- De voorwaarts

stroom is in elk kontakt groter dan de sperstroom, hoewel het verschil in 

een aantal gevallen klein is (Ir(1V) = 1 à 20 ~). We verklaren dit met een 

vrij grote bijdrage van de serieweerstanden Re en Rb• dus van de serieweer-
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Figuur 5.7: I-V-karakteristiek van preparaat F13 voor en na 
5 minuten nagLoeien op 200°C. In beide gevaLLen zijn 3 kon
takten doorgemeten. 

stand van het a-Si:H of van het Cr/n+-bodemkontakt. Dit zijn blijkbaar 

grootheden, die nogal kunnen verschillen bij de verschillende preparaten. 

Na een nagloeien is de serieweerstand duidelijk verminderd. De voor

waartsstromen zijn namelijk aanzienlijk hoger (~1 mA). De sperstromen zijn 

echter weinig veranderd (~1 ~). De kontakten zijn dus nog steeds niet

ohms. 

De konklusie is dus dat de niet-geoxydeerde Mg/a-Si:H-kontakten zowel 

voor als na silicidevoming niet-ohms zijn. De sperstroom is nog lager dan 

de in paragraaf 2.2 geschatte Jo (16 ~Aimm2 ), zodat de barrièrehoogte wel

licht iets hoger is dan de verwachte 0,57 eV. Jo kan niet nauwkeurig worden 

bepaald uit figuur 5.7, zodat een nauwkeurige bepaling van ~buit de I-V

karakteristieken niet mogelijk is. 

Bij de bespreking van de resultaten is verondersteld dat de slechte 

voorwaartskarakteristiek van de niet-verwarmde preparaten wordt veroorzaakt 

door een grote serieweerstand Re en/of Rb. Deze veronderstelling kunnen we 

kontroleren door preparaten te maken, die zijn verwarmd voor het Mg wordt 

opgedampt (voorgloeien). Er moet dan wel voor worden gezorgd dat het a-Si:H 

nog steeds oxyde-arm is (bv. door verwarmen in vacuüm of etsen voor het 

opdampen). Het is echter ook mogelijk dat de hoge serieweerstand ontstaat 

tijdens het opdampen van het Mg, bv. door beschadigen van het a-Si:H. In 

dat geval heeft voorgloeien geen nut. Dit soort preparaten is echter niet 
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gemaakt, zodat we hier geen uitspraak over kunnen doen. 

Prep. grensvlak Behand. Ir(1V)/Ir(1V) 

E31 a-Si:H/Mg/Cr -/- 200/ 1 11Á 
E32 a-Si: H/Mg/Cr 150/60 4000/ .3 
E103 a-Si:H/Mg -/- 3/ .5 
E126 a-Si:H/Mg -/- 20/ .3 
F13 a-Si:H/Mg/Al -/- 15/ .9 

" 200/ 5 3500/ .6 
" 200/10 8000/ .8 
" 200/15 8000/ 3 

FA1m a-Si :H/Mg* -/- 400/ 5 
S13 a-Si : H/BHF /Mg -/- (*) 3/ .3 

" 225/10 (*) 700/ 1.5 
" 225/20 (*) 800/ 1.5 

(*) Gemetn aan 2x2 mm2-dotjes. 

TabeL 5.2: De voorwaarts- en de sperstroom (Ir en Ir) bij 
1 V van de niet-geoxydeerde Mg/a-Si:H-kontakten voor en na 
een temperatuurbehandeLing. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten en diskussie 11: Oxydatie van a-Si:H. 

fh dit hoofdstuk wordt ingegaan op het meten van de dikte van de oxyde

huid op a-Si:H. Het doel van deze metingen is om een indruk te krijgen van 

de dikte van het grensvlakoxyde in de Mg/a-Si:H-kontakten, die in het 

volgende hoofdstuk worden besproken. 

Hiertoe worden ESCA- en AES-metingen verricht aan wel en niet bewust 

geoxydeerde a-Si:H-oppervlakken. In de eerste twee paragrafen van dit 

hoofdstuk laten we zien hoe de dikte van de oxydehuid hieruit kan worden 

bepaald. In paragraaf 6.3 worden de resultaten van de beide metingen met 

elkaar vergeleken. Voor de bewuste oxydatie is gebruik gemaakt van een o2-

plasma. 

Beide metingen zijn verricht aan preparaten uit de FA-serie. Deze pre

paraten bestaan uit een a-Si:H-laag, die is aangebracht op een Cr-laag op 

een c-Si-substraat. Tabel 6.1 geeft de plasmabehandelingen die de a-Si:H

oppervlakken hebben gekregen. Bij de plasmabehandeling bleek bij de eerste 

series de o2-inlaat niet geopend te zijn, waardoor een aantal preparaten 

een "restgas"-plasmabehandeling hebben gekregen zoals in tabel 6.1 is aan

gegeven. Deze preparaten zijn daarna alsnog met een 02-plasma behandeld. 

Tussen de processtappen onderling en tussen produktie en metingen zijn 

de preparaten zo veel mogelijk in een vacuüm bewaard (<to-6 torr). Bij 

transport en dergelijke zijn ze echter blootgesteld aan de lucht. 

Prep. "restgas"-pl. 02-plasma 

FA1 - -
FA2 ~ min 2 min 
FA3 5 min 4 min 
FA4 10 min 8 min 
FA5 - 30 min 

TabeL 6.1: De pLasmabehandeLingen voor de preparaten uit de 
FA-serie (zie tekst). 

6.1. ESCA-metingen aan het a-Si:H-oppervlak. 

Figuur 6.1 geeft de ESCA-spektra van een tweetal preparaten: FA1 en 

FA3. De verschillende pieken zijn in de figuur benoemd. Op het niet-plasma

behandelde preparaat wordt relatief weinig C en 0 gemeten. Na de plasmabe

handeling zijn deze pieken duidelijk sterker geworden, terwijl bovendien F 
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Figuur 6.2: ESCA-meting van de Si{2p)-piek van dezelfde 
preparaten als in figuur 6.1 {resoLutie ca. 1 eV). 

wordt gevonden. De herkomst van de pieken tussen 830 en 880 eV is onduide

lijk. In ref. [21] is geen referentiespektrum te vinden, waaraan deze pie

ken kunnen worden toegeschreven. We verwachten in dit gebied ook geen 
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satellietpiek van betekenis. 

In figuur 6.2 is de Sil-piek (Si(2p)-piek) van deze preparaten apart 

"'" weergegeven. Het valt op dat de Sil-piek van FAl nagenoeg geen bijdrage van 

SiOx heeft (vergelijk met figuur 4.5). Bij FA3 is de SlOx-bijdrage duide

lijk groter. 

Met behulp van het in paragraaf 4.5 en appendix A besproken model kun

nen we uit de verhouding p van de intensiteit van het SiOx-deel en van het 

Si-deel van de piek de dikte van de oxydelaag bepalen. Hiertoe bepalen we 

van beide delen van de piek de hoogte en de breedte op halve hoogte (FWHM). 

Onder de aanname dat de pieken een Gaussisch verloop vertonen, is de opper

vlakte onder de piek (de intensiteit dus) evenredig met het produkt van de 

piekhoogte en de FWHM. Tabel 6.2 geeft de resultaten. 

ESCA Si-piek SiOx-piek p d 
hoogte . FWHM hoogte - FWHM 

FAl 8600 s-1 2,04 eV (100 s-1 "' 1 eV <0,01 < 0,1 nm 
FA2 3150 1,92 2850 2,23 1,04 1,5 
FA3 3950 1,98 2800 2,40 0,86 1,3 
FA4 3050 1,86 2000 2,34 0,82 1,3 
FA5 2500 1,92 3600 2,34 1, 74 2,2 

TabeL 6.2: Gemeten hoogten en FWHM van de Si- en SiOx-ESCA-piek van 
de vijf FA-preparaten. De Laatste koLom geeft de berekende dikte van 
de oxydeLaag. 

Tabel 6.3 geeft de molfrakties van de elementen Si, C en 0 zoals die 

uit de gemeten spektra kunnen worden berekend m.b.v. een ESCA-analogon van 

vergelijking (4.2). Fis niet in de berekening meegenomen, zodat de som van 

de drie molfrakties van Si, C en 0 100 % is. Voor Si is de totale piek

intensiteit beschouwd, dus de som van de Si- en de SiOx-bijdrage. 

Uit de tabellen blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan in de se

rie preparaten. Het niet-behandelde FAt-preparaat is opvallend zuurstofarm: 

De molfraktie 0 volgens tabel 6.3 is duidelijk lager dan van de andere vier 

preparaten en de oxydehuid is volgens tabel 6.2 de dunste uit de serie. De 

hoeveelheid SiOx is zo weinig, dat waarschijnlijk een deel van het gemeten 

zuurstof niet chemisch aan het Si is gebonden, maar in een andere vorm op 

het oppervlak zit (bv. als H20 of gebonden aan C). 

We verwachten dat de oxydehuid toeneemt bij een langduriger plasma

behandeling. Voor het FA5-preparaat klopt dit. We meten het sterkste 0-

signaal en de dikste oxydehuid. De andere drie preparaten liggen tussen FA1 
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en FA5 in. Het blijkt echter dat in tegenstelling tot de verwachtingen het 
V 

FA2-preparaat een dikker oxyde heeft dan FA3 en FA4. We zullen hier in 

paragraaf 6.3 op terug komen. 

Het valt op dat de verhouding van de 0- en Si-fraktie (tabel 6.3) niet 

veel verschilt tussen FA5 en (bv.) FA3, terwijl de dikte van de oxydehuid 

wel nog aanzienlijk toeneemt. Kwalitatief is dit in te zien, omdat de in

formatiediepte van het 0-signaal kleiner is dan van het Si-signaal (tabel 

4.3). Bij een verdergaande oxydatie zal daarom het 0-signaal op den duur 

weinig meer veranderen, terwijl de verhouding p wel nog verandert. 

ESCA Sit c t 0 t Ot/Sit 

FAt 76,6 t4,5 8,9 O,t 
FA2 33,5 t4,9 5t,5 t,5 
FA3 35,6 t6,8 47,6 t,3 
FA4 33,0 2t,3 45,7 t,4 
FA5 3t,7 t3,7 54,6 t,7 

TabeL 6.3: De moLfrakties in % zoaLs die uit de gemeten 
spektra voLgen m.b.v. het ESCA-anaLogon van vergeLijking 
(4.2). De Laatste koLom geeft de verhouding van de bereken
de moLfrakties van 0 en Si. 

6.2. AES-metingen aan het a-Si:H-oppervlak. 

Aan prepaten uit de FA-serie zijn ook AES-metingen verricht. Figuur 6.3 

geeft analoog aan figuur 6.t een AES-spektrum van een niet en een wel 

plasmabehandeld preparaat. Ten gevolge van oplading zijn alle pieken ca. 10 

à t3 eV opgeschoven in het spektrum. De verschillende pieken zijn in de 

figuur benoemd. In het FAt-preparaat valt de aanwezigheid van stikstof op. 

Dit element werd niet gevonden bij de ESCA-metingen. F wordt niet gemeten, 

wellicht ten gevolge van ESD (paragraaf 4.t). 

Figuur 6.4 geeft de Sit-piek (van de Si(LVV)-overgang). In FAt is nog 

een vrij sterke zuivere Si-piek te zien bij t05 eV (verschoven van 92 eV). 

In FA3 is deze duidelijk zwakker en is de SiOx-piek bij 90 eV (verschoven 

van 78 eV) sterker. Anders dan bij de ESCA-metingen is de SiOx-piek in FAt 

al duidelijk aanwezig. De informatiediepte van de Si(LVV)-elektronen is 

echter kleiner dan die van de Si(2p)-ESCA-elektronen, zodat een dun oxyde

huidje een grotere invloed heeft op de Si(LVV)-piek. 

Om een eventuele schade van de elektronenbundel zo gering mogelijk te 
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Figuur 6.4: ABS-spektrum van de Si(LVV)-piek van dezeLfde 
preparaten aLs in figuur 6.3. 

houden, is gewerkt met een bundel die over een oppervlak van 0,1x0,1 mm2 

wordt gerasterd. Bij een bundelstroom van ~A is de stroomdichtheid dan 

1,3•1017 el/cm2/s en bedraagt de totale dosis gedurende een meting van 15 

minuten 1,1•1020 el/cm2. De stroomdichtheid is dus minder dan het in para-
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graaf 4.1 genoemde maximum voor Si02, maar de totale dosis is een orde ho
v. 

ger dan het daar genoemde maximum. Dat betekent dat we er rekening mee moe-

ten houden dat de bundel schade (zoals ESD) kan veroorzaken. 

Om de invloed van de elektronenbundel te onderzoeken zijn de spektra 

van de Sil-piek (van de Si(LVV)-overgang) geregistreerd terwijl het prepa

raat door de bundel wordt bestraald. Figuur 6.5 geeft een aantal spektra 

van het FAt-preparaat. Bij de eerste spektra valt vooral de oplading op. 

Vanaf spektrum nr. 7 bevindt de piek zich op een redelijk stabiele positie. 

Om het effekt hiervan op de metingen te verminderen wordt een meting in de 

regel pas gestart nadat het preparaat reeds 3 minuten aan het elektronen

bombardement is blootgesteld. 

De piek verandert echter niet alleen van positie maar ook van vorm. 

Spektrum nr. 10 ziet er anders uit dan het eerste spektrum en na een lan

gere elektronenbestraling wordt de oxydische komponent in de piek duidelijk 

sterker. Deze effekten maken de interpretatie van de Augermetingen dubieus. 

3950 

50 

ra416.spe ra416.spe 

3700 
~---.--------·---~-r-------·-~ 

70 90 110 eV 50 70 90 

Figuur 6.5: De verandering van de Si(LVV)-piek aLs gevoLg 
van de bestaLing met de eLektronenbundeL. Het voLgnummer 
van de spektra is gegeven. Spektrum 1 is direkt na het in
schakeLen van de eLektronenbundeL gemeten. De tijd tussen 
twee spektra is 42 s. De meettijd voor 1 spektrum is 15 s. 

110 eV 

De eerste kolommen van tabel 6.4 bevatten de gemeten waarden van de 

verhouding p tussen het SiOx-deel van de piek en het Si-deel voor een drie

tal meetseries. De waarden van p1 en P2 hebben betrekking op metingen als 
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AES Pt P2 P3 A d1(nm) d2 (nm) d3(nm) 

FAl 0,52 0,34 ~.00 0,35 0,6 0,4 ~ 0,1 
FA2 2,4 4,4 2,6 0,047 1,3 1,6 1,3 
FA3 2,8 4,3 3,2 0,044 1,4 1,6 1,5 
FA4 3,5 3,6 2,6 0,046 1,5 1,5 1,3 
FA5 4,8 5,3 4,4 0,032 1,7 1,7 1,6 

TabeL 6.4: ResuLtaten van de ABS-metingen aan de preparaten uit 
de FA-serie. Aan eLk preparaat zijn meerdere metingen verricht, 
die worden onderscheiden door een andere index (zie tekst) 

in figuur 6.3 waarin een spektrum is gemeten gedurende 15 minuten nadat het 

preparaat reeds 3 minuten aan de elektronenbundel is blootgesteld. We meten 

dan feitelijk een gemiddeld spektrum gedurende een elektronenbestraling van 

3 tot 18 minuten. 

De eerste van deze twee series is verricht aan dezelfde preparaten 

waaraan ook de in paragraaf 6.1 genoemde ESCA-metingen zijn uitgevoerd. Om 

de resultaten zoveel mogelijk te kunnen vergelijken, zijn de metingen aan 

een bepaald preparaat direkt na elkaar verricht, zodat de preparaten niet 

uit het vacuüm zijn geweest tussen de AES- en de ESCA-metingen. 

De tweede serie is ongeveer een maand later gemeten aan een ander stuk

je van hetzelfde preparaat. Gedurende deze maand zijn de preparaten in va

cuüm bewaard (~ to-6 torr). Van het FAt-preparaat is P2 zelfs kleiner dan 

p1 , hetgeen aangeeft dat het tweede stukje van het preparaat na een maand 

niet meer, maar zelfs minder oxyde bevat dan het eerste stukje. Bij de pre

paraten FA2 en FA3 is p2 echter juist groter. 

p3 is bepaald uit één spektrum, dat is gemeten na 3 minuten elektronen

bestraling (m.u.v. van FAl: gemeten na 0 minuten bestraling). In dit geval 

is de schade van de bundel geringer dan bij de vorige metingen. P3 kan ech

ter niet zo nauwkeurig worden bepaald, omdat de meting nu slechts uit één 

spektrum bestaat en dus meer ruis bevat. 

Uit p kan m.b.v. het model uit paragraaf 4.1 de laagdikte d van het 

oxyde worden bepaald. Ook hier wordt weer de CMA-uitbreiding van appendix A 

toegepast. Met de literatuurwaarde CA = 0,2 (tabel 4.4) vinden we de in 

tabel 6.4 gegeven d1 , d2 en d3 behorend bij de drie meetseries. 

00 

De derde meetserie is ook gebruikt om de verhouding A= ISi/ISi uit 

00 
vergelijking (4.15) te bepalen. ISi is gemeten met dezelfde gevoeligheid 

als de oppervlaktepiek nadat het preparaat is schoon gesputterd. Substitu-
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tie van de gemeten waarden van A (tabel 6.4) en P3 van de preparaten FA2 
v. 

t/m FA5 in vergelijking (4.16) geeft CA= 0,14±0,01. Deze waarde komt over-

een met de CA= 0,13±0,01 van ref. (20] (tabel 4.2). Gebruiken we voor de 

CA de experimenteel bepaalde waarde dan vinden we een ca. 0,1 à 0,2 nm dik

kere oxydehuid dan in tabel 6.4 is vermeld. 

Uit tabel 6.4 volgt dat de AES-metingen nogal wat spreiding vertonen 

afhankelijk van de meetmethode, maar ook afhankelijk van het deel van het 

preparaat. Dit laatste wordt onderschreven door tabel 6.5. Hierin zijn een 

viertal metingen gegeven waarbij dezelfde procedure is gevolgd als voor de 

bepaling van p1 en P2· Deze metingen zijn verricht aan preparaat FA3*. Dit 

preparaat heeft dezelfde bewerkingen als FA3 ondergaan, met dien verstande 

dat de Cr-laag slechts een deel van het c-Si-substraat bedekt. De gemeten 

waarden van p zijn duidelijk verschillend voor de verschillende posities op 

het preparaat. 

Resumerend merken we op dat ook met AES een laagdikte van het oxyde kan 

worden bepaald. De metingen voor verschillende delen van het preparaat ge

ven echter een verschillende dikte. Dit kan op een inhomogene oxydatie dui

den. We moeten er echter rekening mee houden, dat de metingen worden beïn

vloed door de elektronenbundel. 

AES p d(nm) 

FA3*-1 5,1 1,7 
FA3*-2 4,4 1,6 
FA3*-3 5,7 1,8 
FA3*-4 3,2 1,5 

FA3 P1=2,8 1,4 
P2=4,3 1,6 

TabeL 6.5: Gemeten p op 4 verschiLLende pLaatsen op prepa
raat FA3*. De posities 1 en 3 zijn gemeten op a-Si:H, dat 
naast de Cr-metaLLisering is gedeponeerd. 2 en 4 zijn bouen 
de Cr-metaLLisering gemeten (zie tekst). 

6.3. Overzicht van de laagdiktemetingen. 

In de vorige twee paragrafen bleek het mogelijk te zijn om met ESCA- en 

AES-metingen de dikte van de oxydelaag op a-Si:H te bepalen (tabel 6.2 en 
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tabel 6.4). Voor de preparaten FA2, FA3 en FA4 vinden we met beide technie-
"'· 

ken ongeveer dezelfde dikte. Met AES werd bij FA1 meer oxyde gemeten dan 

met ESCA en bij FAS is dat omgekeerd. Het bleek echter dat de elektronen

bundel nogal een grote invloed op het oppervlak heeft. Hierdoor zijn de AES

resultaten diskutabel. 

Bij ESCA-rnetingen meten we feitelijk het gemiddelde signaal over een 

vrij groot oppervlak van het preparaat, narnelijk een gebied met een diame

ter van enkele rnilirneters. De resultaten van AES-rnetingen daarentegen komen 

van een kleiner deel van het preparaat (O,lx0,1 rnrn2 t.g.v. het rasteren van 

de elektronenbundel). Inhornogeniteiten in de geproduceerde oxydehuid zullen 

daarom eerder met AES worden gekonstateerd. De verschillen in de metingen 

aan preparaat FA3* (paragraaf 6.2) zouden door zulke inhornogeniteiten ver

oorzaakt kunnen worden. Bovendien zouden de verschillen in de diverse AES

rneetseries en tussen de AES- en de ESCA-rnetingen ook hiermee verklaard kun

nen worden. Aangezien de AES-rnetingen worden beïnvloed door de elektronen

bundel. is het wel wenselijk dat de veronderstelde inhornogeniteit ook met 

andere metingen wordt aangetoond. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

ESCA-analyses van verschillende stukken preparaat. 

In tabel 6.2 zijn absolute waarden voor de dikte van de oxydehuid gege

ven. De nauwkeurigheid hiervan wordt door een aantal faktoren bepaald. Een 

eerste faktor is het model dat de relatie tussen de verhouding p van het 

SiOx-deel en het Si-deel van de piek en de laagdikte d geeft voor metingen, 

waarbij een CMA is gebruikt. De resultaten van dit model zijn gebaseerd op 

een aantal in appendix A genoemde veronderstellingen. De geldigheid daarvan 

kan worden gekontroleerd m.b.v. ESCA-rnetingen in een andere opstelling 

waarbij niet met een CMA wordt gewerkt en de hoek 9 van de foto-elektronen 

met de normaal van het preparaat eenduidig is gedefinieerd. Deze kontrole

metingen zullen worden uitgevoerd in het Nat.Lab. De resultaten daarvan 

zijn echter nog niet beschikbaar. 

Deze kontrolemetingen rnaken echter ook gebruik van de literatuurgege

vens voor CE en ÀSiOx uit tabel 4.4. Voor een kontrole van deze gegevens 

zou een andere analysetechniek gezocht moeten worden. In de literatuur 

wordt vaak ellipsametrie als referentiemeting gebruikt (ref. [D12], [D13] 

en [D14]). Voor dikkere oxydehuiden kan ook RBS worden gebruikt. 
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Hoofdstuk 7. Resultaten en diskussie 111: Het Mg/a-Si:H-systeem 

met een oxyde aan het grensvlak. 

De serie hoofdstukken met de resultaten sluiten we af met de behande

ling van preparaten waarvan de Mg-laag op geoxydeerd a-Si:H is aangebracht. 

In de eerste paragraaf zullen we laten zien dat de I-V-karakteristieken van 

deze preparaten heel anders zijn dan die van de preparaten met een oxyde

arm grensvlak uit hoofdstuk 5. De preparaten met een SiOx-grensvlak zijn 

namelijk in de regel ohms. Door nagloeien verdwijnt het ohmse karakter, 

omdat de sperstroom daalt. 

Paragraaf 7.2 behandelt een aantal chemische analyses van deze prepara

ten. Het blijkt dat de silicidevorming aanzienlijk wordt vertraagd in ver

gelijking met de resultaten van oxyde-arme grensvlakken (paragraaf 5.1). We 

zullen een model introduceren waarmee de metingen kunnen worden beschreven. 

Om dit model te kontroleren is getracht het grensvlak nader te bekijken met 

Augeranalyses. De kinetiek van de silicidevorming zal tenslotte in para

graaf 7.3 worden besproken. 

De in dit hoofdstuk gebruikte preparaten onderscheiden zich van die uit 

hoofdstuk 5 in de behandeling van het a-Si:H-oppervlak vóór de Mg-metal

lisering. Voor de meeste preparaten is dat een behandeling met een o2-plas

ma gedurende 3 of 5 minuten (vergelijk met tabel 6.1). In hoofdstuk 5 werd 

gekonstateerd dat niet-voorgegloeide preparaten een lage voorwaarts- en 

sperstroom hadden, omdat de stroom werd beperkt door een weerstand in serie 

met het Mg/Si-kontakt (Rb en Re uit paragraaf 2.3). In paragraaf 5.3 is 

gesteld, dat voorgloeien mogelijk deze weerstand vermindert. Een deel van 

de preparaten heeft zo'n behandeling (meestal 30 minuten op 200°C) onder

gaan vóór de behandeling met het 02-plasma. 

Een speciale plaats wordt ingenomen door de preparaten FA1m-FA5m. In 

deze preparaten is het Mg aangebracht op preparaten, die dezelfde 02-plas

mabehandeling hebben gehad als de preparaten FA1-FA5 (tabel 6.1). Van deze 

preparaten hebben we kwantitatieve gegevens van de oxydehuiddikte (tabel 

6.2 en 6.4). 

7.1. Elektrische metingen. 

Figuur 7.1 geeft de I-V-karakteristiek van het voorgegloeide, 02-plas

mabehandelde preparaat S35 met en zonder nagloeien (200°C/10'). In de fi

guur is te zien dat het geproduceerde kontakt ohms is. De sperstroom Ir bij 
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Figuur 7.1: I-V-karakteristieken van preparaat 835 (a) voor 
en (b) na 10 minuten nagLoeien op 200°C. 

IV is zelfs groter dan de voorwaartsstroom Ir bij die spanning. Dit kan 

worden verklaard door aan te nemen dat in dit preparaat het Mg/Si-kontakt 

meer ohms is dan het n+/Cr-bodemkontakt. Dit bodemkontakt is namelijk ook 

te zien als een Schottky-kontakt, dat in de sper staat als de Ir van het 

Mg/Si-kontakt wordt gemeten. Na een behandeling van 10 minuten op 200°C is 

de voorwaartsstroom iets gedaald. De sperstroom daalt echter al twee ordes 

door deze behandeling: Het kontakt is niet meer ohms. 

Het preparaat S35 is in stukken verdeeld, die diverse temperatuurbehan

delingen hebben ondergaan. Figuur 7.2 geeft een overzicht van de resultaten 

hiervan. Het blijkt dat zelfs nagloeien van 10 minuten op 150°C al voldoen

de is om de sperstroom een orde te laten dalen. Behandelingen, die langer 

duren of bij een hogere temperatuur plaatsvinden, zorgen voor lagere sper

stromen. Na 20 à 30 minuten op 225°C bereikt de sperstroom een waarde in de 

buurt van de sperstromen van de niet-geoxydearde kontakten (tabel 5.3). 

Volgens de theorie van Schottky-kontakten uit hoofdstuk 2 is in een 

kontakt met een hoge sperstroom de effektieve barrière laag. Blijkbaar 

zorgt de aanwezigheid van het oxyde aan het grensvlak voor een verlaging 

van deze barrière in de sperrichting overeenkomstig het voorbeeld uit para

graaf 2.1 (figuur 2.4). Door nagloeien bereikt de sperstroom weer een waar

de in de buurt van die van oxyde-arme kontakten, hetgeen we kunnen be

schrijven door aan te nemen dat de barrière weer hoger wordt. We zullen 

hier in de volgende paragraaf op terug komen. 
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Figuur 7.2: Overzicht van de Ir(1V) en Ir(1V) van preparaat 
S35 na nagLoeien op diverse temperaturen. De preparaten I 
en P zijn op meerdere temperaturen na eLkaar verhit. De 
voLgorde is aangegeven m.b.v. een stippeLLijn (•••). 

Niet alle geproduceerde kontakten op geoxydeerd a-Si:H hebben zo'n hoge 

voorwaarts- en sperstroom als S35. Tabel 7.1 geeft een overzicht van een 

deel van de doorgemeten kontakten. Het blijkt dat ook hoge stromen worden 

gemeten aan sommige kontakten, die niet zijn voorgegloeid. Het effekt hier-

Prep. a-Si:H-behandeling Nagloeien Ir(1V)/Ir(1V) 

E166 3' 02-pl. -/- 6000 / 2000 Jl.À 
200/10 5500 / 60 

Fll 3' 02-pl. -/- 4500 / 1500 
200/15 6000 / 90 

S15 3' 02-pl. -/- .7/ .7 
200/10 40 / .3 

S16 30' op 200°C/3' 02-pl. -/- 80 / 80 
200/10 150 / .8 

S35 30' op 200°C/5' 02-pl. -/- 2000 / 5000 
150/10 1700 / 600 
175/10 1000 / 150 
200/10 600 / 35 
225/10 400 / 10 
225/30 "' 500 / "' . 8 

TabeL 7.1: De voorwaarts- en de sperstroom (Ir en Ir) bij 1 V van 
Mg/a-Si:H-kontakten met een grensvLak-oxyde. De behandeLing van 
het a-Si:H voor de Mg-metaLLisering en de temperatuurbehandeling 
daarna (in de notatie: T in °C/t in min) zijn aangegeven. 



-63-

van wordt geïllustreerd door de preparaten SIS en SI6. De gemeten stroom in 
v. 

het niet-voorgeloeide preparaat SIS is zeer laag. In SI6 meten we een grote-

re stroom. Dit preparaat heeft dezelfde produktiestappen als SIS doorlopen, 

maar is bovendien 30 minuten op 200°C voorgegloeid vóór de o2-plasmabehande

ling. 

Het mag duidelijk zijn, dat de preparaten met een bewust gegroeid oxyde 

aan het grensvlak een geheel ander gedrag vertonen dan de niet opzettelijk 

geoxydeerde preparaten. Dit wordt bevestigd door de preparaten FAim-FASm. 

De resultaten van de elektrische metingen aan deze preparaten zijn in tabel 

7.2 gegeven, tezamen met de laagdikte van het oxyde, zoals die met ESCA is 

gemeten aan de preparaten FAI-FAS (tabel 6.I). Het oxyde-arme preparaat 

(FAim) is niet-ohms overeenkomstig de resultaten van hoofdstuk S. De sper

stroom van de andere vier preparaten is duidelijk groter. Uit de tabel 

blijkt bij toenemende oxydedikte eerst een toename van I (IV) (FA3m en FA4m 
r 

versus FA2m) en daarna weer een afname (FASm). Er zijn echter te weinig 

meetpunten om konklusies te trekken over de afhankelijkheid van I van d. 
r 

Daarvoor zijn meer metingen met een grotere spreiding in de oxydedikte ge-

wenst (d.w.z. meer meetpunten tussen O,I en 2,2 nm, maar ook oxydelagen 

dikker dan 2,2 nm). 

Bij de meting van de dikte van de oxydelagen zijn er aanwijzigingen 

gevonden voor een inhomogene oxydatie van de a-Si:H-oppervlakken. Als deze 

inhomogeniteit inderdaad optreedt, kunnen de elektrische metingen niet zon

der meer met de ESCA-metingen worden vergeleken. De dikte van de oxydehuid 

kan dan namelijk variëren als funktie van de positie op het preparaat en 

ook tussen preparaten, die dezelfde behandeling hebben ondergaan. 

Prep. plasmabeh. d (ESCA) Ir(IV)/Ir(IV) 

FAim - < O,I nm 400 / s J.lÁ 

FA2m 2*+ 2 min l,S 600 / 200 
FA3m s + 4 1.3 soo / so 
FA4m IO + 8 1,3 600 / ISO 
FASm 30 2,2 600 / 60 

Tabel 7.2: Gegevens van de FA1m-FA5m-preparaten. De piasma
behandeling is volgens tabel 6.1 en de oxydehuiddikte d 
volgens tabel 6.2. 
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7.2. Samenstelling van de kontakten. 
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Figuur 7.3: AugerprofieL van preparaat 836 (a) voor en (b) 
na 180 minuten nagLoeien op 200°C. Het Mg/a-Si:H-grensvtak 
is in beide gevatten even breed. In figuur (b) is aangege
ven uit wetk deeL van het profiet de Mgl- en Sil-spektra 
zijn afgebeeld in figuur 7.7. 

Een aantal van de elektrische kontakten uit tabel 7.1 zijn met Auger

profielen geanalyseerd. Figuur 7.3 geeft twee profielen van preparaat S36 

met en zonder nagloeien op 200°C. Uit de profielen blijkt geen silicide

vorming na 180 minuten verhitten op die temperatuur. In beide profielen is 

het Mg/Si-grensvlak namelijk even breed. Figuur 7.4 geeft een viertal pro

fielen van een vergelijkbare preparaat (S35) vóór en na nagloeien op 225°C. 

De breedte van de Mg/Si-grensvlakken is hier moeilijk te bepalen omdat ten 

gevolge van oplading de Si1-lijn onregelmatig verloopt net achter het 

grensvlak. De drie profielen van de preparaten, die gedurende 0, 10 of 20 

minuten zijn verhit, lijken echter erg veel op elkaar, zodat we konkluderen 

dat ook hier geen silicidevorming zichtbaar is. Elektrisch is het kontakt 

dan al behoorlijk veranderd. In figuur 7.2 bevinden deze preparaten zich 

namelijk al in de rechterkant van de grafiek. 

Na 30 minuten op 225°C ziet het profiel er heel anders uit. Vlak onder 

een oppervlakte-oxyde van Mg begint de intensiteit van het Si1-signaal toe 

te nemen, m.a.w. er is silicidevorming tot net onder het oppervlak. Dit 
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Figuur 7.4: AugerprofieLen van preparaat 835 na steeds 
Langduriger nagLoeien op 225°C, Na 30 minuten verhitten is 
siLicidevorming opgetreden. De Sil-Lijn verLoopt onregeLma
tig aLs gevoLg van opLading. 
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preparaat ziet er optisch ook heel anders uit dan de andere drie. In de 

niet-gesilicieerde preparaten hebben de Mg-dotjes een spiegelend metaal

oppervlak. Na de silicidevorming is het oppervlak lichtblauw gekleurd en 

niet meer reflekterend. Deze blauwkleuring vindt overigens niet op elke 

plaats van het oppervlak gelijktijdig plaats. Dit zou kunnen betekenen dat 

de reaktie inhomogeen verloopt. In de volgende paragraaf komen we hier nog 

38 
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op terug. 
J. 

De profielen wijzen erop dat de reaktie analoog verloopt aan figuur 

3.4c situatie (i) (bij een homogene reaktie) of situatie (iii) (inhomogene 

reaktie). Het op het a-Si:H geproduceerde oxydehuidje remt de silicidevor

ming, omdat Mg door dit oxyde moet diffunderen voordat er een silicide 

wordt gevormd. Hierbij is het mogelijk dat het SiOx door Mg wordt geredu

ceerd. Bij die reaktie neemt de vrije energie namelijk af (ref. [41], blz. 

DSl e.v.): 

2 Mg(s) + Si02 (s) ~ 2 MgO(s) + Si(s) 

AG = -280 kJ/mol (7.1) 

In figuur 7.5 is schematisch een model voor de reaktie getekend, waarin met 

het bovenstaande rekening wordt gehouden. Eerst wordt het oxydehuidje op 

het a-Si:H afgebroken. Hierbij kunnen MgO en Si worden gevormd en mogelijk 

reageert dit Si nog tot Mg2Si (figuur 7.5b). WanneerMgdoor het oxydelaag

je heen met a-Si:H in kontakt komt, zal er meer silicide worden gevormd 

(figuur 7.5c). Dit gaat door tot de Mg-laag volledig is gereageerd (figuur 

7.5d). Met dit model zouden we ook de elektrische waarnemingen kunnen be

schrijven. De eerste stap (figuur 7.5b) zal namelijk al een aanzienlijke 

invloed kunnen hebben op de elektrische eigenschappen van het grensvlak, 

die tot uiting komen in de I-V-karakteristieken (bv. oppervlaktetoestanden 

op het a-Si:H). Deze zullen dan al veranderen, voordat er een duidelijke 

silicidevorming optreedt (figuur 7.5c). Na silicidevorming zijn er weinig 

verschillen meer 

Mg Mg 

SiOx 
MgO, Si, 

Mg 2Si 
SiOx 

a-Si :H a -Si :H 

a b 

Figuur 7.5: ModeL voor de silicidevorming in aanwezigheid 
van een oxyde aan het grensvlak: Het Mg diffundeert eerst 
het oxyde in (a) en kan daar voor een reduktie van het Si
oxyde zorgen (b). ALs hetMgdoor het oxydelaagje heen in 
kontakt komt met het a-Si:H zaL een Mg2Si-Laag worden ge
vormd tot het Mg voLLedig is gereageerd (d). 
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tussen oxyde-arme en geoxydeerde kontakten. We verwachten dan vergelijkbare 
J. 

I-V-karakteristieken. De sperstroom van preparaat S35 lijkt na 30 minuten 

nagloeien op 225°C (tabel 7.1: .8 ~bij 1 V) inderdaad veel op die van de 

oxyde-arme preparaten uit tabel 5.2 (ca. 1 ~). 

Johannessen et aL. (ref. [42]) hebben een vergelijkbare reduktie als in 

(7.1) bestudeerd met Augeranalyses. Dankzij chemica! shifts (paragraaf 4.1, 

figuur 4.7) hebben zij de aanwezigheid van AI2o3 en Si aan een Al/Si02-

grensvlak aangetoond. Hun methode is ook toepasbaar op het Mg/Si-grensvlak, 

want ook de laagenergetische Mg-piek is anders in MgO dan in zuiver Mg. 

Figuur 7.6 geeft het verschil tussen de laagenergetische Mg-piek van het 

oppervlakte Mg-oxyde en van Mg na schoon sputteren. 

7
11ts PROfiU: 12ftl187 RAl93 

27 31 33 36 ~ 42 27 31 33 36 ~ 42 ~ ~ ~ 
Kllf:TIC EI€KY, EV Kllf:TIC EMmY, EV 

A B 

Figuur 7.6: De laagenergetische Mg-piek (a) in het opper
vlakte-oxyde en (b) na schoon sputteren van het Mg. 

Figuur 7.7 geeft de spektra van de Mg1- en de Si1-piek aan het grens

vlak van het profiel uit figuur 7.3b. Er zijn enkele kleine verschillen te 

zien in de spektra. Die zijn echter te klein om een uitspraak te kunnen 

doen over de geldigheid van bovenstaand model. Daarvoor lijkt ons een uit

gebreide analyse van de spektra noodzakelijk, bijvoorbeeld met Factor 

Analysis (FA). Met FA is het mogelijk de gemeten spetra te ontbinden in een 

lineaire kombinatie van referentiespektra (ref. [43]). Wanneer er referen

tiespektra van wel en niet-geoxydeerd Mg en Si en van Mg2Si beschikbaar 

zijn, kan in een Augerprofiel worden gekeken naar de aanwezigheid van MgO 
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Figuur 7.7: 6 Spektra van de laagenergetische (a) Mg-piek 
en (b) Si-piek aan het grensvlak van preparaat S36 na 180 
minuten nagloeien op 200°C. In figuur 7.3b is aangegeven op 
welke plaatsen in het profiel deze spektra zijn gemeten. 

en Si02 aan het grensvlak in gestookte en engestookte preparaten. 

-

9.2_ 97 eV 

Deze preparaten zullen dan wel aan een aantal eisen moeten voldoen. Het 

Mg zal zuurstofarm moeten zijn. Als het Mg namelijk al een grote hoeveel

heid zuurstof bevat, zal het moeilijk zijn om de vorming van (extra) MgO 

aan te tonen. Een tweede eis is dat er geen oplading mag optreden. Wanneer 

pieken namelijk ook nog veranderen ten gevolge van oplading, dan moet deze 

verandering eerst worden geëlimineerd, voordat een vergelijking met refe

rentiespektra mogelijk is. Tenslotte noemen we nog een eis m.b.t. de dikte 

van de Mg-laag. De 0-piek van het oppervlakte-oxyde blijft namelijk nog 

vrij lang zichtbaar in een profiel (ook in zuurstofarme preparaten, zie bv. 

figuur 7.4). De Mg-laag moet dik genoeg zijn om te voorkomen dat deze een 

invloed heeft op de analyse van het grensvlak. De sputteronscherpte aan het 

grensvlak zal echter toenemen als een dikkere Mg-laag wordt opgedampt. Er 

moet dus naar een optimale dikte van de Mg-laag worden gezocht. 

Het element waterstof is in de tot nu toe genoemde analyses niet aan de 

orde gekomen. Waterstof speelt een rol in de elektrische eigenschappen van 

a-Si:H. Een verandering van de H-koncentratie door het nagloeien zou de l-V

karakteristieken dus kunnen beïnvloeden en een bijdrage kunnen leveren aan 

het verdwijnen van het ohmse gedrag. Van een niet en een wel nagegloeid 
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Figuur 7.8: ERD-spektra van preparaat 830 voor en na 20 
minuten nagLoeien op 200°C. Binnen de meetnauwkeurigheid 
zijn de spektra hetzeLfde. De H-koncentratie in het a-Si:H 
is ca. 18% {ref. [32]). 

../. 

preparaat met een grensvlakoxyde zijn m.b.v. ERD-analyses H-profielen be

paald. Figuur 7.8 geeft de resultaten. Hieruit konkluderen we dat er vol

gens de twee ERD-metingen geen noemenswaardig verschil is tussen de H-pro

fielen van deze preparaten. Er is dus geen aanwijzing voor een eventuele 

rol van het waterstof bij de verandering van de elektrische eigenschappen 

van het kontakt. 

7.3. Kinetiek van de silicidevorming. 

Aan de preparaten FA2m-FA5m zijn enkele inleidende metingen verricht om 

de kinetiek van de silicidevorming te bestuderen in de aanwezigheid van een 

oxydelaagje aan het grensvlak. We verwachten dat bij een dikkere oxydehuid 

de silicidevorming langer wordt uitgesteld. Bovendien kan de snelheid van 

de silicidevorming na de uitstelperiode worden beïnvloed. 

We maken gebruik van de blauwkleuring van de Mg-dotjes, die optreedt 

als het Mg volledig is gesiliceerd. Door bij een bepaalde temperatuur te 

meten hoe lang het duurt, totdat er blauwkleuring optreedt, bepalen we fei

telijk één punt in de d(t,T)-grafiek (figuur 3.2). Dat is namelijk de tijd 

die nodig is om de Mg-laag volledig te laten reageren. Tabel 7.3 geeft de 
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resultaten voor 225°C en 250°C. Bij de genoemde tijden beginnen de randjes 
.J. 

van de dotjes blauw te kleuren. Er blijkt een duidelijk verschil in kine-

tiek bij de verschillende oxydelaagdiktes. Naarmate deze dikker is, neemt 

het uitstel van de silicidevorming aanzienlijk toe. 

Het veranderen van kleur gebeurt geleidelijk over het dotje. De in ta

bel 7.3 genoemde tijden geven dan ook niet meer dan een indikatie van de 

snelheid van de silicidevorming. Analoog aan eerder onderzoek kan de kine

tiek van de silicidevorming beter worden bestudeerd met Augerprofielen. 

Geschikte preparaten zijn van delen van de preparaten FA2m-FA5m, die ver

schillende temperatuurbehandelingen hebben ondergaan. De tijden, die in 

tabel 7.3 zijn genoemd, kunnen worden gebruikt om een indruk te krijgen op 

welke tijdschaal er silicidevorming optreedt. Door tijdgebrek zijn deze 

metingen niet meer uitgevoerd. 

Prep. 225°C 250°C d (ESCA) 

FA1m < 20 s < 17 s < 0,1 nm 
FA2m "" 7 min "" 3 min 1,5 
FA3m "" 6 min "" 2 min 1,3 
FA4m "" 7 min "' 5 min 1,3 
FA5m ? "' 21 min 2.2 

TabeL 7.3: De tijd, die het duurt totdat de randjes van een 
preparaat beginnen bLauw te kLeuren, voor twee temperaturen 
(225°C en 250°C). FA5m is niet gemeten op 225°C. De oxyde
huiddikte d is overgenomen uit tabeL 6.2. 
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Hoofdstuk 8: Konklusles en suggesties voor verder onderzoek. 

In hoofdstuk 5 t/m 7 zijn de resultaten van het onderzoek aan de orde 

gekomen. In een aantal gevallen bleek het mogelijk te zijn een oplossing te 

vinden voor het gestelde probleem. In andere gevallen is er geen eenduidig 

antwoord gevonden, maar zijn er wel richtingen aangegeven, waarlangs verder 

onderzoek mogelijk is. In dit hoofdstuk noemen we de belangrijkste konklu

sies en suggesties voor verder onderzoek. 

Preparaten met een oxyde-arm Mg/Si-grensvlak blijken geen goede ohmse 

kontakten te zijn. Op grond van een schatting voor de Schottky-barrière

hoogte (paragraaf 2.2: ~b ~ 0,57 eV) mogen we dit ook niet verwachten. In 

een teststruktuur (hoofdstuk 5) meten we bij 1 V een sperstroom in de orde 

van 1 ~A (voor een Mg-dotje van 1 mm2). Ook de voorwaartsstroom is voor een 

aantal preparaten laag, maar .wordt in de regel hoger (in de orde van 1 mA) 

nadat het preparaat is nagegloeid. We schrijven dit toe aan een weerstand, 

die in serie met het kontakt staat en die wordt veroorzaakt door de bulk 

van het a-Si:H en/of het ohmse bodemkontakt van de teststruktuur. Door na

gloeien wordt deze blijkbaar kleiner. Er treedt dan ook silicidevorming op. 

De sperstroom verandert hierdoor slechts weinig en blijft in de orde van 

1 ~. Dit betekent dat de Schottky-barrière na de silicidevorming slechts 

weinig is veranderd. Een nauwkeurige meting van de barrière m.b.v. I-V

karakteristieken is echter niet mogelijk omdat de genoemde serieweerstand 

een te grote invloed op de gemeten stroom heeft. 

De samenstelling van het magnesiumsilicide is uit een Augerprofiel be

paald. Uit de hoogenergetische Mg- en Si-pieken volgt een samenstelling van 

Mg0 , 60Si0 , 40 . Deze ligt in de buurt van de verwachte bulksamenstelling van 

Mg2Si. Uit de laagenergetische pieken, die veel oppervlaktegevoeliger zijn, 

volgt voor de samenstelling Mgo,2sSio,72· Blijkbaar is het oppervlak ver

rijkt aan Si. M.b.v. een model voor preferentieel sputteren kunnen we kwa

litatief begrijpen dat het zwakker gebonden Mg makkelijker van het opper

vlak wordt verwijderd dan het Si. Kwantitatief is de verrijking echter 

sterker dan door het model wordt voorspeld. 

Het is niet gelukt om onafhankelijk van sputterdiepteprofilering met 

RBS de samenstelling van het silicide te bepalen. Het Mg van veel geprodu

ceerde preparaten bleek namelijk te veel zuurstof te bevatten. Hierdoor 

stopt de silicidevorming en komen de gemeten RBS-spektra niet overeen met 

de verwachtingen. 
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Om de invloed van een oxyde aan het Mg/Si-grensvlak te onderzoeken is 
~ 

het a-Si:H-oppervlak voor de Mg-metallisering geoxydeerd met een 02-plasma. 

Omdat de dikte van dit oxyde na de metallisering niet meer nauwkeurig kan 

worden gemeten, zijn de oppervlakken van geoxydeerde preparaten zonder Mg 

geanalyseerd met AES en ESCA. 

De laagdikte van het oxyde kan worden bepaald uit de verhouding van de 

pieken van het oxyde en van zuivere Si. Van belang hierbij is de hoek B, 

die de Auger- of foto-elektronen maken met de normaal van preparaat. Als 

een CMA wordt gebruikt is deze hoek echter niet voor alle elektronen het

zelfde. In dit verslag is een model gegeven, waarmee we een effektieve B9 

kunnen berekenen om ook metingen met een CMA te kunnen verwerken. In tegen

stelling tot de beschrijvingen in de literatuur is deze B9 afhankelijk van 

de dikte van oxyde (appendix A). 

M.b.v. dit model kan uit ESCA-metingen de dikte van de oxydehuid worden 

bepaald. Het is wel aan te bevelen om het gebruikte model te kontroleren 

met ESCA-metingen, waarbij de hoek B wel eenduidig is bepaald. De bepaalde 

laagdikte is bovendien gebaseerd op literatuurwaarden voor onder meer de 

gemiddelde inelastische vrije weglengte van de elektronen in Si-oxyde. De 

betrouwbaarheid hiervan kan worden gekontroleerd door de dikte van het 

oxyde met een andere techniek (bv. ellipsometrie) te meten. 

Ook met Augeranalyses is de dikte van het oxyde bepaald. Het blijkt 

echter dat het spektrum van de gemeten Augerpiek verandert door de bestra

ling van het a-Si:H-oppervlak met de elektronenbundel. Hierdoor zijn de 

resultaten van de Augeranalyses minder betrouwbaar dan die van de ESCA

analyses. 

De Augermetingen geven aanleiding om te veronderstellen dat de oxydatie 

van het a-Si:H met een 02-plasma niet homogeen verloopt. Aangezien de 

Augermetingen beïnvloed worden door de elektronenbundel, is het aan te be

velen dit te kontroleren met (bv.) ESCA-analyses. 

De geproduceerde Mg/Si-kontakten met een oxyde aan het grensvlak blij

ken in de regel ohms te zijn met een sperstroom in dezelfde orde van groot

te als de voorwaartsstroom. Door nagloeien op temperaturen vanaf 150° wordt 

de sperstroom lager en is het kontakt niet meer ohms. Er is dan in de 

Augerprofielen nog geen silicidevorming zichtbaar. De sperstroom van prepa

raten, waarin de silicidevorming wel zichtbaar is, is vergelijkbaar met die 

van de oxyde-arme kontakten. 

Het oxyde aan het grensvlak zorgt blijkbaar voor een verlaging van de 

effektieve barrière in het kontakt. Dit gebeurt als het oxyde de Schottky-
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barrière verlaagt en zelf nog geen grote extra barrière introduceert (para
J. 

graaf 2.1). Door nagloeien wordt deze verlaging blijkbaar weer ongedaan 

gemaakt. 

Uit ERO-spektra van wel en niet nagagloeide preparaten (zonder silici

devorming) volgt geen verschil in de H-profielen. Met een eventele verande

ring van de H-koncentratie is dan ook verder geen rekening gehoden. 

De silicidevorming in deze preparaten wordt aanzienlijk vertraagd door 

het oxyde. We geven een model voor de reakties aan het grensvlak, waarmee 

de metingen kunnen worden beschreven. In dit model zou onder meer het Si

oxyde aan het grensvlak worden gereduceerd en MgO worden gevormd. Het is 

niet gelukt om MgO aan te tonen in de spektra van de gemeten Augerprofie

len. In paragraaf 7.2 is aangegeven aan welke eisen preparaten moeten vol

doen om (bv. met Factor Analysis) MgO te kunnen aantonen. 

Er zijn enkele inleidende metingen verricht m.b.t. de kinetiek van de 

silicidevorming in aanwezigheid van een oxyde aan het grensvlak. Het blijkt 

dat de silicidevorming langer wordt uitgesteld, als de op het a-Si:H ge

groeide oxydehuid dikker is. In paragraaf 7.3 is aangegeven hoe de kinetiek 

kan worden onderzocht met Augerprofielen. Resultaten hiervan kunnen verge

leken worden met die van de elektrische metingen en met de dikte van het 

oxyde volgens de ESCA-metingen. 

Tenslotte nog een opmerking over de elektrische metingen. In dit onder

zoek lag het zwaartepunt op de analyse van de samenstelling van de kontak

ten en is de diepgang van de elektrische metingen beperkt gehouden. Hier 

liggen echter veel mogelijkheden voor onderzoek, die tot een beter begrip 

van de geproduceerde kontakten kunnen leiden. Probleem hierbij is dat de 

barrièrehoogte niet nauwkeurig kan worden bepaald uit de I-V-karakteristie

ken. Deze kan echter ook op een andere manier worden gemeten, namelijk met 

interne foto-emissie (zie bv. ref. [2]). Met dit soort metingen kan gezocht 

worden naar de invloed van de SiOx-huid op de barrière en de verandering 

bij nagloeien. 
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Appendix A: Laagdiktebepaling bit AES/ESCA met een CMA. 

In hoofdstuk 4 zijn formules gegeven, waarmee de laagdikte d van een 

oxydehuid op een substraat van de zuivere stof (in dit geval Si) kan worden 

bepaald uit AES- resp. ESCA-metingen: 

p = c 
1-exp[-di(ÀSiO cosS)] 

exp[-di(ÀSiOxcosS)] 
(A.l) 

Hierin is p de verhouding van de intensiteit van het oxydische deel in de 

AES- of ESCA-piek t.o.v. de bijdrage van de zuivere stof in die piek 

(ISiOx/ISi). Cis de verhouding van de intensiteit van de pieken van zuiver 

00 00 
oxyde en de zuivere stof (ISiOx/ISi). Deze formule kan alleen worden toege-

past als er gebruik wordt gemaakt van een opstelling, waarin de gadetak

teerde elektronen onder een bepaalde hoekS met de normaal uit het prepa

raat komen. 

Figuur A.l: Schematische weergave van de stralengang van de 
gedetekteerde elektronen bij een CMA met een tophoek ~- Het 
preparaat maakt een hoek a met de CMA-as. 

Voor het in dit verslag beschreven onderzoek is gewerkt met een CMA, 

die alleen een eenduidig gedefinieerde hoek S kent, als het preparaat lood

recht op deCMA-as staat. Zoals in figuur A.l is aangegeven analyseert een 

CMA de elektronen in banen die op een kegel met een tophoek ~ liggen. In de 

figuur is aangegeven dat (voor a ongelijk aan 90°) de hoek S afhangt van de 

gekozen elektronenbaan. 

Om vergelijking (A.l) toch te kunnen gebruiken, voeren we een effektie

va Se in, Deze kiezen we zo, dat vergelijking (A.l) voor een bepaalde geo

metrie de relatie tussen p/C en d/ÀSiOx geeft als we S = Se invullen. Tabel 
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A.1 geeft enkele waarden, die in de literatuur zijn vermeld. Seah (ref. 
J. 

[44]) geeft waarden van 8 9 , die zijn berekend voor de intensiteit van het 

substraat. We kunnen namelijk ook een 8 9 introduceren voor deze intensi

teit. Deze hoeft echter niet hetzelfde te zijn als de hierboven gedefi

nieerde 89 . De waarden van Seah kunnen dus niet zonder meer in (A.1) worden 

ingevuld. De argumentatie van Ishizaka et aL. (ref. [29]) voor hun 8 9 is 

onduidelijk, temeer daar informatie over de geometrie van de opstelling 

ontbreekt. Koel et aL. (ref. [45]) gebruiken een "average colleetien angle 

for angle-integrated detection by the CMA" van 50°. Hoffman et aL. (ref. 

[46]) tenslotte geven geen waarde voor a, zodat een kontrole van hun 8e 

niet mogelijk is. 

In alle referenties wordt gewerkt met een 8 9 , die niet afhangt van de 

dikte d. Om te kontroleren of dit korrekt is en om te achterhalen welke 

waarde korrekt is, zullen we een methode aangeven waarmee 8e voor een geo

metrie met een CMA berekend kan worden. 

Ref. Techn. a ~ 8e cos8e 

[44] AES 90° 42,3° 42,3° 0,74 
[44] " 45° " 41° 0,75 
[44] " 00 " 57° 0,55 
[29] ESCA ? ? 42,5° 0,74 
[45] ESCA roo 42,3° 500 0,64 
[46] AES ? 42.3° 42° 0,74 

TabeL A.l: Overzicht van een aantaL in de Literatuur ge
bruikte waarden voor 8e bij anaLyses met een CMA. Zie ook 
de tekst. 

Om een bepaalde elektronenbaan te kunnen aanduiden is in figuur A.1 de 

hoek f geïntroduceerd. We kunnen de CMA nu verdelen in infinitesimale deel

detektoren, waarvan de positie wordt aangegeven m.b.v. de coördinaat f. 
Door f van 0 tot 2~ te laten lopen, doorlopen we de hele CMA-kegel. 

Voor AES gaan we uit van vergelijking (4.13): 

Iox =lp aox(Ep) [1+rSi(Eox'a)] T(Eox) D(Eox) • 

N00 
À(E )cos8 [1-exp[-di(À (E )cos8)]] 

OX OX OX OX 
(A.2) 

exp[-di(À (E5 .)cos8)] 
OX 1 
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De grootheden in deze formule hebben dezelfde betekenis als in paragraaf 
./_ 

4.3. M.b.v. een inprodukt is eenvoudig in te zien dat cos8 is te schrijven 

als een funktie van f: 

cos 8(f) = sin a cos ~ + cos a sin ~ cos f (A.3) 

De andere grootheden van vergelijking (A.2) zijn onafhankelijk van f. Dit 

geldt ook voor de transmissiewaarschijnlijkheid van de analysator. Deze 

wordt namelijk ondermeer bepaald door de grootte van de ruimtehoek van de 

doorgelaten elektronenbanen en deze is niet afhankelijk van f. Voor de door 

de CMA gemeten p vinden we dan (vergelijk met (A.l)): 

(A.4) 

cos ee 
O.B 

3 

0.6 1.2 

0.4 

0.2 

0 

0.01 0.1 1 d/Àox 10 0.01 0.1 d/À 10 
OX 

a b 

Figuur A.2: (a) p/CA en (b) cos8e aLs funktie van d/X0 x bij 
AES. De krommen zijn berekend voor (zie tekst): 

(1) a= 50°, ~ = 42,3°, A~= 0°; 
(2) a= 50°, ~ = 42,3°, A~= 12°; 
(3) a= 90°, ~ = 42,3°, A~= 0° (Be= 42,3°). 

De integralen van deze uitdrukking kunnen numeriek worden benaderd. 

Figuur A.2a geeft de resultaten van deze berekeningen. Hierbij is overigens 

ook rekening gehouden met een eindige breedte A~ van de openingshoek van de 

analysator. Figuur A.2b geeft cos88 als funktie van d/ÀSiOx' Het mag duide-
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lijk zijn, dat deze, in tegenstelling tot hetgeen uit de literatuur volgt, 
-J. 

een funktie is van de oxydelaagdikte. Uit de figuren blijkt dat voor de 

beschouwde a en ~ de effektieve 89 redelijk kan worden benaderd met de top

hoek van de CMA voor d/ÀSiOx ~ 1. Voor een nauwkeuriger resultaat wordt in 

dit verslag kromme 2 uit figuur A.2 gebruikt. 

Voor kleine d, d.w.z. voor 

(A.5) 

kunnen we de numerieke berekening kontroleren. De exponentiële funktie kan 

dan namelijk lineair worden benaderd. (A.4) wordt dan 

Uitwerken levert: 

d 
P ~ CA ---------

ÀSiOx sin a cos ~ - d 

(A.6) 

(A.7) 

Op een analoge wijze kan (A.l) worden uitgewerkt voor de situatie waar

bij aan (A.5) wordt voldaan. Dit levert: 

d 
P ~ CA --------------

ÀSiOx cos 89 - d 

Vergelijken we dit resultaat met (A.7), dan geldt dus: 

cos 8e ~ sin a cos ~ 

(A.8) 

(A.9) 

Voor a = 50° en B = 42,3° geeft dit cos89 = 0,57. Dit komt overeen met de 

resultaten van figuur A.2b voor kleine d!ÀSiOx" 

Voor ESCA kan een analoge afleiding worden gegeven. Er zijn echter en

kele komplikaties. De ESCA-vergelijkingen zien er m.b.v. paragraaf 4.4 en 

4.5 als volgt uit: 
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I =a (hv) D(E ) N
00 

À (E ) cos8 [1-exp[-di(À (E )cosD)]] • ox ox ox ox ox ox ox ox 

I~ I 2~ Lox(l) I oo I oo J(xy) T(xyl~Eox) dx dy d~ dl 
l=Û ~::() y=-oo X=-f» 

(A. 10) 

exp[-di(À (E8 .)cos8)] • ox 1 

De hoeken~ en 1 zijn dezelfde als in hoofdstuk 4 (figuur 4.10). 

Wanneer we nu net als bij AES in deze vergelijkingen de f-afhankelijk

heid substitueren, moeten we er mee rekening houden dat in dit geval de 

transmissiewaarschijnlijkheid van de analysator wèl een funktie is van f. 

Figuur A.3 illustreert de situatie bij ESCA: Een relatief groot deel van 

het preparaat wordt bestraald door de röntgenbron en de analysator "ziet" 

een deel van preparaat waarvan de oppervlakte A een funktie is van 8: 

A(8) = Ao / cos 8 (A.11) 

In eerste benadering zullen we aannemen dat de röntgenbundel homogeen 

blijft over dit oppervlak en de transmissiewaarschijnlijkheid verder niet 

afhangt van 8 (en dus van f). 
J(xy) 

!llll~ 

Figuur A.3: Schematische weergave van de situatie bij ESCA: 
De rentgenbron bestraaLt een relatief groot oppervLak. Het 
deeL van het oppervLak, dat de anaLysator ziet, is een 
funktie van 8 (zie tekst). 

De genormeerde hoekafhankelijkheid LA(l) van de intensiteit van de foto

elektronen wordt voor niet-gepolariseerde röntgenstraling en een willekeu-



-79-

rig verdeelde oriëntatie van de atomen gegeven door (ref. [47]): 

(A.12) 

met ~A de asymmetrie-konstante voor een bepaalde schil van het element A. 

Tabel A.2 geeft een aantal relevante waarden voor ~A· 

Element Schil ~A 

Si 2s 2,00 
Si 2p 1,09 

TabeL A.2: Een aantaL waarden voor de konstante ~A uit 
(A.12) voLgens ref. [47]. 

We nemen tenslotte aan dat de analysator smal is. D.w.z. dat we de af

hankelijkheid van de transmisiefunktie T van ~ en 0 kunnen schrijven als 

delta-funkties. Dan kunnen we de integraal over x, y, ~en 0 uit (A.8) 

schrijven als: 

(A.13) 

Hierin zijn A0 , Jo en To slechts afhankelijk van de exakte geometrie, de 

energie van de foto-elektronen en de röntgenintensiteit. cos8(f) wordt ge

geven door (A.3) en voor cos0 (f) geldt: 

cos 0 (f) = - sin ~ cos f (A.14) 

Invullen in (A.lO) levert voor p (vergelijk met (A.1)): 

p = (A.15) 

I 
2~-fm 

[1 - !~Si(~cos20 (f) - !)][1 - exp[-d/(ÀSiOxcos8(f))]] df 

CE ~~J~2~--~f~-------------------------------------------
fm m [1- !~Si(~cos2o(f) - !)] exp[-d/(ÀSiOxcos8(f))] df 
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De integratie over f loopt niet van 0 to 2~. maar van een nader te bepalen 
-/_ 

hoek fm tot 2~-fm· De reden hiervoor is dat in de in paragraaf 4.1 beschre-

ven opstelling de- röntgenbron een deel van de analysator afschermt. 

Figuur A.4a geeft p wederom door numerieke integratie van (A.13) en 

figuur A.4b geeft de hier uit berekende cosS9 als funktie van ~Siox· Er 

is hier uitgegaan van een isotrope emissie van de foto-elektronen en geen 

afscherming door de röntgenbron Cfm = 0). Uit deze figuren blijkt dat voor 

ESCA Se meer afwijkt van ~ dan bij AES. 

cos ee 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

O.l l d/>.ox 10 0.01 0.1 0.01 d/À 10 
ox 

a b 

Figuur A.4: (a) p/CA en (b) cosS9 aLs funktie van d/À0 x bij 
ESCA. Er is uitgegaan van een isotrope emissie van de foto
eLektronen. De krommen zijn berekend voor (zie tekst): 

(1) a= 50°, ~ = 42,3°, A~= 0°; 
(2) a= 50°, ~ = 42,3°, A~= 12°; 
(3) a= 90°, ~ = 42,3°, A~= 0° (S9 = 42,3°). 

Wanneer we deze afscherming wel in rekening brengen, zal de opper

vlaktegevoeligheid toenemen, omdat juist loodrechte elektronenbanen worden 

afgeschermd (S9 neemt toe). Als uitbreiding op het model kunnen we het door 

de röntgenbron aangestraalde oppervlak een eindige grootte geven. In dat 

geval zal juist de bijdrage van scherend uittredende elektronen verminderen 

en wordt de situatie vergelijkbaar met die bij AES, hetgeen ook met bereke

ningen kan worden getoond. Figuur A.5 geeft de resultaten van berekeningen, 

waarin deze effekten zijn meegenomen. De afscherming is in rekening ge

bracht door fm = ~/12 te nemen. Verder is aangenomen dat de röntgenbron een 

oppervlak ter grootte van ca. 3•Ao (figuur A.3) homogeen bestraalt en dat 

daarbuiten de intensiteit nul is. De berekende Se ligt als gevolg van deze 

korrekties iets dichter bij de AES-resultaten. In de figuur is ook de in-
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cos ee 

0.8 
3 

0.6 

2 

0.4 

0.2 

0 

0.01 0.] 

a b 

Figuur A.5: (a) p/CA en (b) cosS9 als funktie van d/À0 x bij 
ESCA. Er is rekening gehouden met afscherming van de analy
sator door de rentgenbron (fm = ~/12) en een eindige groot
te van het oppervlak, dat door de rentgenbron wordt aange
straald (zie tekst): 

(1) ~A= 0, a= 50°, ~ = 42,3°, A~= 12°; 
(2) ~A= 2, a= 50°, ~ = 42,3°, A~= 12°; 
(3) ter vergelijking se = 42,3° 

vloed van de hoekafhankelijkheid te zien. Deze is gering. In dit verslag is 

kromme 1 uit figuur A.5 gebruikt om de dikte van het oxyde te berekenen. 

Ter kontrole van de numerieke resultaten kunnen we voor een isotroop 

stralende overgang (stel ~Si= 0) vergelijking (A.15) analytisch oplossen 

als aan (A.5) wordt voldaan. Voor frn = 0 wordt dit: 

Met behulp van de integratie-formule (volgens ref. [48], blz. 78) 

I dl/] 

a + b COS~/] 

(voor a2) b2), wordt dit 

2 

d 

(a-b) tan 1/]/2 

(a2-b2)~ 

(A.16) 

(A. 17) 

(A.18) 
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Voor S9 vinden we dus (onder de voorwaarde (A.S)): 

(A.19) 

In de situatie met a= 50° en~= 42,3° is dan cosS9 =0,37°. Deze waarde 

volgt ook uit figuur A.4b voor A~= 0° en kleine d/ÀSiOx· 
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Appendix 8: Li1st van de gebruikte preparaten. 

Deze appendix geeft een overzicht van de preparaten, die in dit verslag 

genoemde preparaten. De gebruikte notatie is geïntroduceerd in hoofdstuk 5: 

Achtereenvolgens worden de aangebrachte lagen of behandelingen in het 

produktieproces genoemd: 

E31 glas / Cr / n+ / 15 min i / 350 nm Mg / 20 nm Cr (1x1) 
E32 glas / Cr / n+ / 15 min i / 350 nm Mg / 20 nm Cr (1x1) 
E103 glas / ITO / n+ / i / 350 nm Mg (1x1) 
E126 glas /Cr / n+ / i / 350 nm Mg (4x4) 
E166 glas/ Cr/ n+ /i (02-pl.) / 50 nm Mg (4x4) 
F11 glas/ 100 nm Cr/ n+ / 15 min i (02-pl.) / 350 nm Mg (1x1) 
F13 glas / 100 nm Cr / n+ / 15 min i / 350 nm Mg / 50 nm Al (4x4) 
FA1 n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr / n+ / 30 min i (RT) 
FA1m n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr / n+ / 30 min i (RT) / 150 nm Mg* 

(1x1) 
FA2 n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ /30 min i (RT, 2.5 min pl., 

2 min 02-pl.) 
FA2m n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ /30 min i (RT, 2.5 min pl., 

2 min 02-pl.) / 150 nm Mg* (1x1) 
FA3 n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ /30 min i (RT, 5 min pl., 

4 min 02-pl.) 
FA3m n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ /30 min i (RT, 5 min pl., 

4 min 02-pl.) / 150 nm Mg* (1x1) 
FA4 n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ /30 min i (RT, 10 min pl., 

8 min 02-pl.) 
FA4m n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ /30 min i (RT, 10 min pl., 

8 min 02-pl.) / 150 nm Mg* (1x1) 
FA5 n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr/ n+ / 30 min i (RT, 30 min 02-pl.) 
FA5m n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr/ n+ / 30 min i (RT, 30 min 02-pl.) / 

150 nm Mg* ( 1x1) 
SiA6 n+ c-Si (HF-ets) / i (HF-ets) / 155 nm Mg / 50 nm Al 
S11 n+ c-Si (HF-ets) / n+ / 30 min i (HF-ets) / 520 nm Mg / 50 nm Cr 
S13 n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr / n+ / 30 min i (HF-ets) / 450 nm Mg 

(4x4) 
S15 n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr/ n+ / 30 min i (02-pl.) / 180 nm Mg 

(1x1) 
S16 n+ c-Si (HF-ets) / 200 nm Cr/ n+ / 30 min i (200/30, 02-pl.) / 

180 nm Mg (1x1) 
S22 n+ c-Si (HF-ets) / n+ / 30 min i (HF-ets) / 450 nm Mg / 70 nm Cr 
S30 n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ / 30 min i (200/30, 02-pl.) / 

200 nm Mg* 
S35 n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ / 20 min i (200/30, 02-pl.) / 

200 nm Mg* (1x1) 
S36 n+ c-Si (HF-ets)/ 200 nm Cr/ n+ / 10 min i (200/30, 02-pl.) / 

200 nm Mg* ( 1x1) 

-Met "Mg*" wordt Mg bedoeld dat is opgedampt onder betere vacuümkondities. 

Zie paragraaf 5.1 voor een toelichting. 

- (1x1) zijn 1x1 mm2-dotjes, (4x4) zijn gemengde dotjes met diverse 

afmetingen (1x1 mm2 tot 4x4 mm2). 



a 

{3 

A{3 

f3A 

<Pb 

<PbQ 

<Pm 

<Ps 

é 

~ 

ÀM 

À 
OX 

V 

vb 

p 

a. 
l 

s 

se 
Sr 

Xs 

aM 

A 

A* 

cl. c2 

CA 

CAh 

CE 
d 

dMg 

dMg2Si 
Do 

D(E) 

-84-

Appendix C: Litst van de gebruikte symbolen. 

hoek van het preparaat met de CMA-as. 

tophoek van de CMA 

openingshoek CMA. 

asymmetrie-konstante (ESCA, vgl (A.l2)). 

barrièrehoogte van een Schottky-kontakt (eV). 

<Pb zonder aangelegde externe spanning (eV). 

uittree-arbeid van het metaal (eV). 

uittree-arbeid van de halfgeleider (eV). 

stopping cross section (4.32). 

"work function" term (ESCA) (eV). 

gemiddelde inelastische vrije weglengte van elektronen in de 

matrix .M (m). 

zelfde als ÀSiOx (m). 

frekwentie van het 0-kwant (ESCA) (s-1). 

botsingsfrekwentie van een ideaal gas met een wand (s-lm-2). 

ISiOx / ISi (Auger/ESCA). 

werkzame doorsnede voor ionisatie van een atoom i (m-2). 

hoek van de uittredende elektronenbundel met de normaal op 

het preparaat. 

effektieve S. 

"backscatter"-hoek bij RBS. 

elektronenaffiniteit van een halfgeleider (eV). 

(gemiddelde) atoomafstand in de matrix M (m). 

00 

ISi I ISi (Auger). 

konstante van Richardson (voor c-Si: ~ 1,2 • 106 A m-2 K-2). 

konstantenuit vergelijking (2.2). 

00 00 

ISiOx / ISi (Auger). 
CA voor de piekhoogte in het dN/dE-AES-spektrum 

00 00 

ISiOx / ISi (ESCA). 
dikte van de oxydehuid (m). 

dikte van het gareageerde magnesium (m). 

dikte van het gevormde Mg2Si (m). 

frekwentiefaktor (vergelijking (3.3)). 

detektorefficientie bij een elektron-energie E. 
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El energie van invallend ion net voor de Rutherford verstrooiing 

E2 

Ea 

EB 

Ec 

EF 

EW 
Es 

F 

EK 

Ev 

Fn 
M 

h 

AH. 

Io 

If 

I. 
~ 

I~ 
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I0 (t) 

Io(oo) 

I 
p 

I 
r 

J 
J(xy) 

Jo 
k 

K 

K' 

K(T) 

Ko 

KAB 

LA 
m 

m 

M. 
~ 

n 

N(E) 

(eV). 

energie van invallend ion net na de Rutherford verstrooiing (eV). 

aktiveringsenergie voor de diffusie en de silicidevorming (eV). 

bindingsenergie van een elektron (eV). 

energie van de onderkant van de geleidingsband (eV). 

Ferminiveau (eV). 

Ferminiveau in metaal (eV). 

Ferminiveau in halfgeleider (eV). 

energie van ESCA-elektronen (eV). 

energie van de bovenkant van de valentieband (eV). 

Auger/ESCA-matrixfaktor voor stof n in de matrix M. 

konstante van Planck (6,62•10-34 J s). 

sublimatiewarmte van stof i (eV). 

JoO (A). 

voorwaartsstroom door een kontakt (A). 

gemeten Auger/ESCA-intensiteit van i (s-1). 

gemeten Auger/ESCA-intensiteit van de zuivere stof i (s-1). 

sterkte van het a-signaal bij de oxydatiemeting van Mg. 

sterkte van het a-signaal van het Mg-oppervlakte-oxyde. 

primaire elektronenstroom (Auger) (A). 

sperstroom door een kontakt (A). 

stroomdichtheid (A m-2). 

röntgenintensiteit (m-2 s-1). 

verzadigingsstroomdichtheid (A m-2). 

konstante van Boltzmann (1,38 • 1a -23 J K-1). 

kinematische faktor bij RBS (4.29). 

kinematische faktor bij ERD (4.35). 

groeikonstante voor dM 
2
Si (m2 s-1). 

faktor in vgl (3.4) (m~ s-1). 

sputterfaktor. 

hoekafhankelijkheid van de uitgezonden foto-elektronen bij ESCA. 

parameter in vgl (4.27). 

massa van een gasmolekuul (5.2) (kg). 

atoommassa van i. 

ideaalheidsparameter (2.6). 

aantal gedetekteerde elektronen per sekonde (AES, ESCA). 
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N. 
l. 

0 

atomaire dichtheid van i (m-3). 

oppervlak van het kontakt (m2). 

p druk (Pa). 

q elementaire lading (1,6 • to-19 C). 

Rb bulkweerstand van het a-Si:H (0). 

Re weerstand van het Cr/n+-bodemkontakt (0). 

rM backscattering in een matrix M. 

t reaktietijd (s). 

T absolute temperatuur (K). 

T(E) detektortransmissie bij een elektron-energie E. 

U. oppervlaktebindingsenergie van atomen i (eV). 
l. 

Vd bandbuiging in een halfgeleider (eV). 

Vdo Vd zonder aangelegde externe spanning (eV). 

X. molaire fraktie van i. 
l. 

x~ molaire fraktie van i in de bulk. 
l. 

X~ molaire fraktie van i aan het oppervlak. 
l. 

Y. sputtercoëfficient voor atomen i. 
l. 
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~an het eLnde uan dLt ~e~~lag ~Ll Lk ~~aa~ Lede~een &edanken dLe een 

~teen ot een ~teentje heett &Lj~ed~a~en aan dLt at~tudee~onde~1oek. ~e na

men ~an een aantal men~en mo~en daa~&Lj nLet ont&~eken. ~n het nu ~ol~ende 

lLj~tje 1ouden ~ommL~e namen 1elt~ du&&el ~enoemd moeten wo~den, maa~ ik 

&epe~k me tot een ~e~meldLn~ pe~ pe~~oon. 

~l~ ee~~te komen mLjn at~tudee~h~le~aa~ en &e~eleLde~~ ~an 1owel de 

~~al~ ~an het Hat.~a&. aan de &eu~t. 1Ldde ~on~e~~ma, 1uu& ~an ~al, 

tan-WLllem ~a~ten~, 1enk ~een~lLet (Ln de &e~Lndagen uan het onde~1oek) en 

~ton ~Lnk &edank Lk ~o~ de tLjd en ene~~Le, dLe 1e Ln de &e~eleLdLn~ ~an 

onde~~etekende he&&en ~e~topt. 

1et onde~1oek ~~ onm~elLjk ~e~ee~t 1onde~ p~epa~aten. WLm ~ankae~t, 

~~Lt~ 1uL~man en Jneke uan ~Lj&~oek &edank Lk ~oo~ de ~ele~e~de oo~~t. 

Het 10 onmL~&aa~ 1Ljn natuu~lLjk de metin~en. ~e ~ol~ende men~en he&&en 

metin~en ~e~~icht ot he&&en mij ~e~ij~ ~emaakt op meetappa~atuu~, 1odat Lk 

1elt metLn~en kon ~e~~Lchten: ~aul ~cke~man~ (~8~-~~), 8d~ ~an 8~ond 

(~8~/8~/~~~-~~), ~ee~ uan ~ee~dam (~8~-~~), ~e~t ~oo~en&~and (~88~-~~), 

Wim ~chouten (~8~-H~), ~ichael uan ~een (8l.met.-H~), Willem ~an de~ ~leu

ten (~8~/8~~J~-~~) en ~eo ~an ~t1endoo~n (~/8~H~). 1oewel nLet elke 

meetmethode een plaat~ Ln dLt ~e~~la~ heett ~ek~e~en, &edank Lk de1e men~en 

~oo~ de ~eLn~e~tee~de tijd en moeLte. 

We~ken met kompute~~ ~aat heel ~t makkelLjke~ met 10 nu en dan een 

de~kundi~ ~teuntje in de ~u~. ~et name 1an~ Otte~an~e~ en Wim ~e~~eLjden 

~Ll Lk daa~~~ &edanken. 

~en~lotte 1ijn e~ uite~aa~d no~ de men~en die op mee~ ot mLnde~ ty~L

~che wLj1e een &Ljd~age he&&en ~ele~e~d al~ kame~~enoot, dL~ku~~iePa~tne~ 

ot wat dan ook. ~onde~ ~e~de~ namen te noemen wLl Lk ook hen &edanken. 1oe

wel, laat ik no~ een naam noemen: tan ~e~~tappen, &edankt ~oo~ de hulp &Lj 

de laat~te en 1~a~~te loodje~. 

~onald ~a~t~. 
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