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Samenvatting. 

Ik heb tijdens m~Jn afstudeeronderzoek experimenten verricht met dunne op

gedampte tin- en indiumfilms. De experimenten werden in eerste instantie 

uitgevoerd om te achterhalen waarom er tijdens stroomdoorgang gaatjes in de 

films gevormd werden. In laatste instantie is getracht de relatie tussen de 

bezwijktijd en de filmdikte te bepalen. 

Om deze doelen te bereiken heb ik onderzoek gedaan dat in drie categorieën 

onderverdeeld kan worden. In de eerste categorie zijn films, welke ten gevolge 

van stroomdoorgang en films welke op andere wijze werden opgewarmd, nauwkeurig 

bestudeerd. Tot de tweede categorie behoren temperatuurmetingen aan films 

tijdens stroomdoorgang. De experimenten uit de derde categorie tenslotte, zijn 

die waarbij de bezwijktijd als functie van de dikte, bij een vaste waarde voor 

de stroomdichtheid, gemeten is. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat het van bijzonder groot belang is 

te zorgen voor schone substraten. Gebleken is namelijk dat vuil onder de films 

gaatjes kan veroorzaken tijdens stroomdoorgang en dat het bovendien invloed 

heeft op de gemeten bezwijktijden. 

Verder is een bijzonder interessante relatie tussen de bezwijktijd en de film

dikte gevonden, welke verklaard kon worden met behulp van de resultaten van de 

temperatuurmetingen. In deze relatie speelden twee processen een grote rol, te 

weten : het opwarmen van de films ten gevolge van stroomdoorgang en het electra

migratie proces. 

Ten aanzien van het laatste proces wil ik nog opmerken, dat het mogelijk geweest 

is om met behulp van de door mij gemeten bezwijktijden, voor zowel tin als indium, 

activeringsenergieën voor electramigratie te bepalen, welke redelijk overeen 

stemmen met de in de literatuur gegeven waarden zoals die bepaald zijn uit 

tracer-studies. 



Hoofdstuk I 

Inleiding. 

Ik heb, zoals de titel al aangeeft, onderzoek gedaan naar het bezwijkgedrag 

van dunne metaallagen ten gevolge van electrische stroomdoorgang. Het onder

zoek is een vervolg op onderzoek naar de mogelijkheid om dunne metaallagen, 

ook wel (metaal)films genoemd, te gebruiken ter vervanging van het oude model 

zekering. Tijdens dat onderzoek is door tinfilms op een substraat van glas 

een gelijkstroom gestuurd. De tijd die het duurde voordat de stroom werd onder

broken, de zogenaamde bezwijktijd, werd hierbij geregistreerd. Stroomonderbreking 

trad op als de film, ten gevolge van stroomdoorgang, over de gehele breedte stuk 

gegaan was. 

Uit dat onderzoek zijn een aantal aspecten naar voren gekomen, waar geen duide

lijk aanwijsbare oorzaken voor waren, te weten : het vallen van gaatjes in de 
. -

.. films voordat de stroom werd onderbroken en het optreden van sterke vervorming 

van de film rond de breuk, nadat de stroom was onderbroken ( J,2 } .• Met sterke 

vervorming wordt bedoeld het samentrekken van het materiaal waardoor de film op 

vele plaatsen discontinu wordt. Dit wordt ook wel aangeduid met coagulatie. 

Omdat gaatjes in de films de aanleiding leken te zijn tot het onderbreken van de 

stroom, heb ik mijn afstudeeronderzoek gericht op het achterhalen van de oorzaak 

van het ontstaan van gaatjes in de films. Hiertoe heó ik aan tinfilms veel onder

zoek gedaan naar het effect van het verhogen van de temperatuur en naar electra

migratie. Electramigratie kan beschreven worden als : het transport van atomen 

onder invloed van een electrisch veld en een gelijkstroom. 

Om het effect van temperatuurverhoging te achterhalen heb ik enkele films onder 

een microscoop opgewarmd. Zo was ik in staat veranderingen van de films ten 

gevolge van temperatuurverhoging zo goed mogelijk te bestuderen. Daarnaast heb 

ik temperatuurmetingen verricht aan een aantal films waar een gelijkstroom door

heen gestuurd werd. 

Om na te gaan of electramigratie optreedt, heb ik door een aantal films een gelijk

stroom gestuurd en gelet op de vorming van gaten en boóbels. Hierbij gingen enkele 
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films snel kapot, bij andere films duurde het bezwijken soms erg lang. Uit 

nadere bestudering van alle films bleek, dat bij die, welke snel kapot gegaan 

waren, de gaatjes in het midden van de film gevormd waren, terwijl bij die, 

welke pas na lange tijd bezweken, de gaatjes aan de kathode-zijde van het 

midden gevormd waren. Omdat dit verschil mogelijk te wijten was aan het feit 

dat er verschillende processen plaatsvinden, heb ik bij latere experimenten 

de bezwijktijden geregistreerd. 

Uit grafische weergave van de bezwijktijden als functie van de filmdikte, kwam 

zeer interessant gedrag van de tinfilms naar voren, wat nader onderzocht is. 

Hiertoe zijn experimenten gedaan, waarbij het er alleen om ging de bezwijktijd 

van de films te meten. 

Om na te gaan of er meer metalen zijn die een soortgelijk gedrag vertonen, zijn 

ook experimenten met indiumfilms gedaan. Indium is gekozen omdat veel fysische 

eigenschappen van indium en tin redelijk overeen komen. Hierbij is, behalve het 

meten van de relatie tussen de bezwijktijd en de filmdikte, ook onderzoek gedaan 

naar het effect van temperatuurverhoging en naar electromigratie, dit, omdat ook 

bij indium gaatjes gevormd werden en coagulatie optrad. 

Over de uiteindelijke resultaten van mijn onderzoek is een artikel geschreven 

dat, voor publicatie als een "letter", naar het tijdschrift "Thin Solid Films" 

gestuurd is. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie. 

par. 2. I De opbouw van metalen. 

Atomen oefenen krachten op elkaar uit. De aard van de krachten, afstotend of 

aantrekkend, is sterk afhankelijk van de afstand tussen de atomen. De grootte 

van de kracht is afhankelijk van de afstand tussen de atomen, maar ook van de 

wijze waarop de atomen bij elkaar gehouden worden, de zogenaamde bindingsvorm. 

We kennen vier soorten bindingsvormen : de ion-binding, de covalente-binding, 

de van der Waals-binding en de, voor ons belangrijke, metaal-binding. 

Bij de metaalbinding is er eigenlijk geen sprake meer van aantrekking of af

stoting tussen twee atomen. Enerzijds zijn er de afstotende krachten tussen de 

positieve "metaal-ionen" onderling, anderzijds zijn er de aantrekkende-krachten 

tussen de "metaal-ionen" en een hen omringende "zee van electronen", De "metaal

ionen" en de "zee van electronen" ontstaan tijdens de vorming van een metaal. 

Door het bij elkaar brengen van twee atomen treedt er een splitsing op van de 

energie-niveaus van de electronen. Volgens het Pauli verbod kunnen twee electrenen 

in hetzelfde systeem (bijv. een metaal) niet dezelfde energie bezitten. Brengen 

we nu een groot aantal atomen dicht genoeg bij elkaar, dan splitsen de atomaire 

energie-niveaus van de electrenen zich op in energie-banden met een groot aantal 

niveaus met zeer kleine onderlinge afstanden. De bandbreedte neemt toe naarmate 

de electrenen in het atoom meer aan de buitenkant van het atoom liggen. De elec

trenen in de buitenste gedeeltelijk gevulde valentieband, zijn verantwoordelijk 

voor de eigenschappen van het metaal. Deze electrenen kunnen vrijelijk langs de 

atomen bewegen en zijn niet gebonden aan één specifiek atoom. Dit verklaart waarom 

we spreken over "metaal-ionen" in een "zee van electronen". In dit verslag zal ik 

om verwarring te voorkomen, over metaalatomen spreken tenzij anders is vermeld. 

De aantrekkende en afstotende krachten, welke in alle richtingen werken, zijn ver

antwoordelijk voor de posities van de atomen in het metaal. Een metaal waarin geen 

enkele regelmaat in de posities van de atomen bestaat, noemen we amorf. Is er sprake 
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van een totale regelmaat, dan spreken we over een éénkristal en de regelmaat 

in de plaatsing van de atomen heet de kristalstructuur. De atomen in een één

kristal bevinden zich op, voor de kristalstructuur karakteristieke, evenwichts

posities. Rond deze posities voeren zij trillingen uit, de warmte beweging. 

De kristalstructuur kan beschreven worden met de zogenaamde roosterparameters 

zoals daar zijn : - de afstanden tussen atomen. 

- de hoeken die de verbindingslijnen tussen atomen met 

elkaar maken. 

Het kan zijn dat er wel sprake is van regelmaat in de plaatsing van de atomen, 

maar dat deze niet totaal is, het materiaal kan bijvoorbeeld bestaan uit vele 

verschillende kleine éénkristallen. In dat geval spreken we van polykristallijn

materiaal. De verschillende kristalletjes noemen we korrels, de overgangen tussen 

de korrels noemen we korrelgrenzen. Korrelgrenzen zijn verzamelingen van fouten 

in een ideaal rooster. Naast deze, kennen we nog andere fouten. In het algemeen 

spreken we over drie soorten, te weten : 

- puntfout deze fout beperkt zich tot één ato~. Dat kaaeen ont

brekend of een verkeerd geplaatst atoom zijn, er kan 

- lijnfout 

- oppervlakte fouten 

echter ook een vreemd atoom (verontreiniging) aanwezig zijn. 

hiermee wordt een hele rij fout geplaatste atomen bedoeld 

en we maken onderscheid tussen schroeffouten, randfouten 

of een combinatie van beide. 

we bedoelen hiermee afwijkingen van de ideale structuur 

aan oppervlakken, grensvlakken (korrelgrenzen). 

Er zijn verschillende oorzaken van het ontstaan van fouten aan te wijzen. Ze kunnen 

bijvoorbeeld ontstaan tijdens mechanische bewerking van het metaal of tijdens het 

stol-proces, waar vele atomen in korte tijd gerangschikt moeten worden. 

De atomen welke direct verbonden zijn met een fout bezitten extra energie. Het kan 

gebeuren dat, als we de temperatuur van het metaal verhogen, die gebieden die het 

sterkst van de ideale structuur afwijken, uit~en vallen en nieuwe kristalkernen 

gaan vormen welke kunnen uigroeien tot grote kristallen. We noemen dit proces 

rekristallisatie ( 3,4 ). De drijvende kracht voor rekristallisatie is het ver

minderen van de vrije energie. 

De uiteindelijke grootte van de nieuwe korrel wordt bepaald door het aantal kernen 
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dat ontstaat en kan groeien. Dit aantal is sterk afhankelijk van de vervorming 

van het materiaal, de temperatuur waarbij rekristallisatie optreedt en de oor

spronkelijke korrelgrootte. 

par. 2.2 Electrische geleidbaarheid. 

Metalen zijn goede electrische geleiders, hetgeen een direct gevolg is van de 

metaalbinding. In een metaal kunnen electrenen onder invloed van een electrisch 

veld versneld worden en in de richting van de anode gaan bewegen. Zij zullen op 

weg naar de anode echter botsen met roosterstoringen, hun energie aan deze storing

en afgeven waardoor de temperatuur van het rooster toeneemt, het zogenaamde Joule

effect, en opnieuw versneld worden. 

Roosterstoringen kunnen zijn : - roosterfouten. 

- een metaalatoom wat zich ten.gevolge van de 

thermische beweging toevallig op de weg van het 

electron bevindt. 

Het zijn deze roosterstoringen die de weerstand van een metaal bepalen. 

Ten gevolge van het Joule-effect kan de temperatuur van het metaal toenemen, 

hierdoor wordt de trillingsamplitude van de atomen vergroot en de kans om met 

een electron te botsen wordt zo vergroot. Er is dus sprake van een cummulatief 

effect (mits de stroomsterkte constant blijft}, Zonder stroomonderbreking kan 

de temperatuur dan ook oplopen tot het smeltpunt. Als het materiaal smelt neemt 

de weerstand met een sprong toe. 

Bij dunne films in gesmolten toestand zorgt de oppervlakte-spanning van het metaal 

ervoor dat het materiaal zich samentrekt en zo probeert een bolvorm aan,te nemen, 

de toestand waarin het materiaal minimale potentiële energie heeft. Ten gevolge 

van het samentrekken zal de weerstand opnieuw toenemen, omdat op verschillende 

plaatsen de dikte van de film afneemt. 

6 



par. 2. 3 Dunne lagen. 

De eigenschappen van dunne films en vooral die van zeer dunne films, kunnen 

verschillen van de eigenschappen van bulk-materiaal. Dit verschil is een gevolg 

van de eigenaardige structuur van de films. De structuur wordt tijdens het 

vormingsproces bepaald. 

Hoewel ik mijn experimenten met dunne films heb uitgevoerd, die eigenlijk als 

bulk-materiaal kunnen worden opgevat, (5), ~vil ik toch iets vertellen over het 

vormingsproces van dunne lagen. 

Om de lagen op het substraat aan te brengen heb ik gebruik gemaakt van het zoge

naamde opdampproces. Hierbij wordt het gewenste materiaal eerst tot smelten en 

daarna tot verdampen gebracht. ( Sublimatie van atomen kan ook optreden.) 

Een gedeelte van de verdampte atomen zal aankomen op het substraat waar, naar 

algemeen wordt aangenomen, twee dingen met de atomen kunnen gebeuren : 

- de atomen botsen op het substraat en worden teruggekaatst. Dit gebeurt met 
-

een relatief klein percentage van de atomen en is niet van direct belang 

voor de vorming van een laag. 

- de atomen botsen op het substraat en gaan hierover heen en weer bewegen. 

De over het substraat bewegende atomen kunnen met elkaar botsen en aan elkaar 

blijven kleven. Zo wordt een kern gevormd. Kernen kunnen, mits groot genoeg, 

stollen, uitgroeien tot kristallen en een continue laag vormen waarbij elkaar 

rakende kristallen in elkaar "overvloeien". Dit is het meest voorkomende mecha

nisme. Het kan ook zo zijn dat de laag gevormd wordt door monolaag op monolaag 

te stapelen of doordat eerst een monolaag gevormd wordt, waarop dan kernen kun

nen ontstaan. Welk mechanisme optreedt, wordt bepaald door de interactie tussen 

de atomen van het film-materiaal onderling en door de interactie van deze atomen 

met het substraat ( 6,7,8 ). 

Ik beperk me hier tot het eerste mechanisme. Bij het in elkaar overvloeien van 

elkaar rakende kristallen kunnen roosterfouten ontstaan zoals de korrelgrenzen, 

dit, omdat de kristallen verschillende oriëntaties kunnen hebben. Deze fouten 

zetten door tijdens verdere groei van de laag en beÏnvloeden zo de structuur 

van de laag. Hiermee is meteen de invloed van de kerngrootte aangegeven. Vele 

kleine kernen leveren vele kleine kristallen, en zo dus veel roosterfouten. 
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De grootte van de kern wordt behalve door de reeds vermelde interacties ook 

in belangrijke mate be1nvloed door de substraat-temperatuur en de snelheid 

waarmee wordt opgedamot. Voor het maken van films met een uniforme kwaliteit 

is het van belang dat de opdampsnelheid en de temperatuur van het substraat 

tijdens het opdampen voor alle films gelijk is. Daarnaast moeten we ervoor 

zorgen dat alle substraten vóór het opdampen zeer goed schoon gemaakt zijn. 

Dunne films welke gemaakt zijn volgens het opdamp-proces, zullen zonder verdere 

behandeling, in de meeste gevallen, bestaan uit zeer veel kleine kristallen en 

het is juist dát, waardoor de eigenschappen van dunne films zoveel van die van 

bulk-materiaal kunnen verschillen. 

par. 2.4 Diffusie. 

In alle metalen kunnen veranderingen optreden, omdat atomen in staat zijn om 

van plaats te veranderen. We noemen dit verschijnsel diffusie. Er bestaan 

verschillende manieren om van plaats te veranderen, de zogenaamde diffusie

mechanismen, te weten : 

- ~itwisselingsmechanisme 

- m.b.v. puntfouten 

- langs lijn- of oppervlakte fouten 

twee of meer atomen verwisselen gelijk

tijdig van plaats. 

via vacatures in het rooster of via 

interstitieel genlaatste atomen. 

het precieze diffusie-mechanisme kent 

8 



men hiervan niet, echter gebleken is dat 

slecht geordende gebieden eenvoudige dif

fusie olaatsen zijn. 

Een diffunderend atoom moet een energie-barrière overwinnen. De energie die 

hiervoor nodig is noemen we de activeringsenergie E . Schematisch is dit 
a 

weergegeven voor een interstitieel geplaatst atoom in fig. 2.4.1. 

(a) 

E 

ogo 
ooo 

(b) 

a b c 

(c) 

Fig 2.4.1 

Diffusie van een interstitieel 

geplaatst atoom. 

a: in de uitgangspositie 

b: tijdens de sprong 

c: in de eindtoestand 

Het verloop van de energie 

tijdens de· sprong. 

In principe treedt diffusie op zonder voorkeursrichting. Het kan echter voor

komen dat er wel een voorkeursrichting bestaat, deze is dan het gevolg van 

bijvoorbeeld : een concentratie-gradiënt, een temperatuurgradiënt of een aan

gelegd electrisch veld. Combinaties van verschillende oorzaken zijn echter 
ook mogelijk. 

Diffusie wordt beschreven met behulp van de diffusie-coëfficiënt D, welke 

gezien kan worden als de verhouding tussen de atomaire flux, dit is het aan

tal atomen dat per tijdseenheid een oppervlakte-eenheid loodrecht op de dif

fu~ierichting passeert, en de "oorzaak" van deze flux. Diffusie verloopt snel

ler naarmate de diffusiecöèffiéiënt groter is. ue diffusiecoëfficiënt neemt 

toe als de activeringsenergie kleiner wordt of als de temperatuur verhoogd wordt. 

Experimenteel heeft men gevonden dat : 



D = D 

D = 
0 

k = 
T = 

exp ( -E I kT ) 
0 a 

constante. 

constante van Boltzman. 

temoer a tuur in Kelvin. 

( rmn2 -I 
s 2.4.1 

D en E ZLJn afhankelijk van het diffusie-mechanisme en onafhankelijk van de 
o a 

temperatuur. Zij kunnen van stof tot stof variëren. 

Uit vergelijking van experimenteel en theoretisch bepaalde activeringsenergieën

heeft men gevonden dat in éénkristallen vacature-diffusie het belangrijkste 

mechanisme is. In polykristallijne materialen speelt bij relatief lage tempera

turen ten opzichte van het smeltpunt diffusie langs lijn-of oppervlakte fouten 

de belangrijkste rol. Naarmate de temperatuur toeneemt, vervagen de fouten omdat 

de atomen steeds verder van hun evenwichtsposities afkomen, diffusie vindt dan 

voornamelijk plaats vLa vacatures. 

Een mogelijkheid om diffusie, en in het bij zonder zelfdiffusi_e ( tinatomen in tin), 

te bes~uderen is met behulp van tracers. Men meet dan de verplaatsing van radio

actieve isotopen, uit het concentratieprofiel van deze isotopen kan men dan de 

diffusie-coëfficiënt bepalen. Uit weergave van, bij verschillende temperaturen, 

gemeten diffusie-coëfficiënten Ln een log D tegen T-l grafiek, kunnen we de acti

veringsenergie en de constante D bepalen. 
0 

par. 2. 5 Electromigratie. 

In de inleiding is, zonder er verder op in te gaan, reeds gesproken over electra

migratie. In deze paragraaf zal ik electramigratie uitvoerig bespreken omdat geble

ken is dat het van zeer groot belang is. 

Je kunt stellen dat electramigratie diffusie van atomen is, onder invloed van een 

niet van richting veranderend electrisch veld en onder invloed van een gelijkstroom 

welke het gevolg is van dit electrische veld. 
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In een metaal treedt electremigratie merkbaar op als door het metaal een stroom 

loopt met een stroomdichtheid J in de orde van : J ~ 10
9 A m- 2 of groter. 

Dergelijke grote stroomdichtheden hebben normaal gesproken smelten van de stroom

geleiders tot gevolg. Uitzonderingen hierop kunnen dunne films zijn welke efficiënt 

gekoeld worden door het substraat waarop ze aangebracht zijn. In dunne films kan 

dus electremigratie ootreden. Vaak ontstaan hierbij, als gevolg van het transport 

van vele atomen, bobbels op en gaten in de films. 

Hoewel er vele pogingen ondernomen zijn, is men er nog niet 1n geslaagd een water

dichte beschrijving voor het electremigratie-proces op te stellen. Alom wordt echter 

aangenomen dat op de atomen in de stroomgeleider, beter is het te spreken over ionen, 

twee krachten werken namelijk 

- een kracht ten gevolge van het aangelegde electrische veld welke evenredig is 

met dat veld. Deze kracht is kathode gericht als het ion positief geladen is. 

- een kracht ten gevolge van de botsende ladingsdragers, een soort wrijvings

kracht, waarbij men ervan uitgaat dat bij zeer hoge stroomdichtheden een 

constante impulsoverdracht van de ladingsdragers aan d~ ionen p~aats vindt. 

De kracht wordt verondersteld evenredig te zijn met het aangelegde electrische 

veld en is anode gericht als de stroom uit voornamelijk negatieve ladings

dragers bestaat en kathode gericht bij positieve ladingsdragers, gaten. 

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven, ervan uitgaande dat 

electrenen voor de geleiding zorgen. 

anode 
(+) 

wrijving 

ion 

• . 
. -
e 

electron 

veld 

kathode 
(-) 

Omdat bij de meeste metalen electremigratie in de richting van de anode optreedt 

en er dus sprake moet zijn van voornamelijk electrenen geleiding, zal ik tijdens 

verdere bespreking van electramigratie voor het gemak aannemen dat geleiding door 

middel van gaten niet optreedt. 
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-De kracht welke op een ion werkt, F., bestaat dus uit een kracht ten gevolge 
1 -van het electrische veld, F , en een tegengesteld gerichte kracht ten gevolge e 

van de wrijving met de electronen, F : 
w 

-Voor F geldt: e 

-

- +F F. = F 
1 e w 

F = eËZ. e 1 -E = electrische veldsterkte 

eZ.= de merkbare ion lading 
1 

Van F wordt verondersteld dat: w 

'F =-' Ë w w 

'w = evenredigheidsconstante 

Na het invullen van 2.5.2 en 2.5.3 in 2.5.1 vinden we voor F.: 
1 

- - ~- - ~ - x F. = eEZ. - e E = eE(Z. - • /e) = EeZ. 
1 1 w 1 w 1 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

eZ~ stelt de effectieve lading van het ion voor. Het teken van Z~ bepaalt de 
1 1 

richting van de resulterende kracht welke op een ion werkt en dus de richting 

waarin de diffusie optreedt. 

De grote onzekerheid bij dit alles blijft de benadering voor de interactie 

tussen de electrenen en de ionen. Op verschillende manieren, semi-empirisch, 

quantummechanisch en met behulp van 

geprobeerd een goede uitdrukking te 

bestaat er echter nog geen volledig 

de irreversibele thermodynamica, is 

vinden voorb en zo voer z~. Tot op heden w 1 

sluitende theorie. J. Verhoeven (9) en 

J.N. Pratt (JO) geven beiden een goed overzicht van de gevonden benaderingen 

voor Z~. Algemeen wordt aangenomen dat Z~ van o.a. de electrenen bandstructuur 
1 1 

van het metaal en van de roosterfouten in het metaal afhangt. 

De op de ioaen werkende kracht zorgt ervoor dat de ionen in een bepaalde 

richting door het metaal gaan bewegen met een driftsnelheid welke gegeven 

wordt door: 

2.5.5 

f = de beweeglijkheid 
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De beweeglijkheid wordt gegeven door de gecorrigeerde Nernst - Einstein relatie: 

)' = D/fkT 2.5.6 

D =diffusie- coëfficiënt, gegeven door vgl 2.4.1 

k = constante van Boltzman 

T = temperatuur in Kelvin 

f = correctiefactor welke ingevoerd wordt omdat de 

bewegingen van de ionen, ten gevolge van bijvoorbeeld 

vacatures, niet volledig random zijn. f wordt 

theoretisch bepaald en er geldt dat: f=-0,5- (11) 

Invullen van 2.5.4 en 2.5.6 in 2.5.5 levert de volgende uidrukking voor de 

driftsnelheid van de ionen: 

- x 
V. = F 0 r = eEZ. D/fkT 1. 1. 1. 2.5.7 

In de ideale situatie wordt aan alle 1.onen dezelfde snelheid gegeven wat zou 

resulteren in een totale verschuiving van het materiaal. De atomaire flux Jat 

wordt.dan gegeven door de uitdrukking: 

- -x J = Nv. = NeEZ. D/fkT at 1. 1. 2.5.8 

N = atomaire dichtheid 

In de praktijk blijkt de ideale situatie nooit op te treden en in plaats van 

een totale verschuiving van het materiaal zien we gaten in - en bobbels op de 

films ontstaan, hetgeen wijst op het bestaan van een gradiënt in de atomaire 

flux. Een gat ontstaat doordat er meer ionen worden afgevoerd dan aangevoerd, 

het ontstaan van een bobbel kan gezien worden als een gevolg van een grotere 

aanvoer dan afvoer van ionen. 

Een gradiënt in de atomaire flux kan het gevolg zijn van een gradiënt in 

bijvoorbeeld de temperatuur, de effectieve lading en de korrelgrootte. De 

meeste gradiënten zijn te relateren aan random fouten in de structuur van de 

film met als gevolg dat we gaten en bobbels verspreid over de gehele film 

kunnen verwachten. Een temperatuurgradiënt is echter niet gerelateerd aan de 

structuur en resulteert in een gebied waarin gaten voorkomen en een gebied 

waarin bobbels voorkomen, deze gebieden liggen gescheiden van elkaar. 
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3. 

4. 

Bij electremigratie-studies maakt men ook gebruik van tracers. Ten gevolge van 

electremigratie treedt naast het normale diffusie-patroon ook een verschuiving 

van het gehele patroon ten opzichte van de oorspronkelijke positie op (12) 

(zie fig. 2.5.1). 

Uit tracer-onderzoeken kunnen gelijktijdig twee parameters bepaald worden, 

namelijk - driftsnelheid, waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

verplaatsing 4X (zie fig. 2.5.1) 

- diffusiecoëfficiënt, waarvoot het tracerconcentratieprofiel 

gebruikt wordt. 

Met deze twee parameters kan men met behulp van vgl. 2.5.7 de effectieve 
x ionlading, eZ., bepalen. 
1. 

t 
Nx 

' • I 
I 

'•x I 
1 ~ 

I 
t 

Nx I 

+ 
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Fig 2.5.1 

I. De uitgangspositie van de 

tracer. 

2. Het concentratieprofiel van 

de tracer in de uitgangspositie. 

3. Het concentratieprofiel van 

de tracer ten gevolge van 

diffusie zonder voorkeurs-

richting. 

4. Het concentratieprofiel van 

de tracer ten gevolge van 

anode gerichte electromigratie. 

A x geeft de verplaatsing t.o.v. 

de uitgangspositie aan. 



par. 2. 6 De temperatuur in de films. 

Het is vooralsnog onmogelijk om een goed model op te stellen waarmee de 

temperatuur in de films berekend kan worden, dit omdat er nog geen goed 

inzicht bestaat in de warmte afgifte aan - en de eventuele opwarming van 

het substraat. Wel 1s het mogelijk om uit een eenvoudige energie analyse 

het gedrag van de temperatuur als funktie van parameters als electrische

stroomdichtheid en filmdikte te bespreken. 

Deze analyse leert dat voor stroomgeleidende films op een glazen substraat 

het door de film via het substraat afgegeven vermogen ruwweg een factor 20 

groter is dan het door straling of convectie afgegeven vermogen. Ook de 

bijdrage van warmtegeleiding door de film is verwaarloosbaar, zie bijlage I. 

De goede warmte-afvoer via het substraat zorgt ervoor dat de films goed 

gekoeld worden waardoor het mogelijk is electrische stromen door de films te 

sturen met zeer grote stroomdichtheden, J~to9 Am-2• 

Verder kunnen we afleiden dat, bij gelijkblijvende electrische stroomdichtheid 

en dus een per volume-eenheid gelijkblijvend opgenomen vermogen, de temperatuur 

van de films toeneemt met toenemende filmdikte. Dit wordt veroorzaakt door 

een toename van het totale opgenomen vermogen bij toenemende dikte, terwijl 

het oppervlak waarlangs energie wordt afgegeven even groot blijft. Om dezelfde 

reden heeft een toename van de stroomdichtheid bij gelijkblijvende filmdikte 

een toename van de temperatuur tot gevolg. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet. 

par. 3. 1 Materialen. 

Tijdens experimenten 1.n het kader van het "zekering-onderzoek" waarbij een 

electrische stroom door dunne tinfilms gestuurd werd, zijn verschijnselen, 

gaatjes en sterke vervorming, waargenomen waar geen duidelijk aanwijsbare 

oorzaken voor waren. Deze experimenten zijn met tinfilms uitgevoerd, omdat 

met het oog op de toepasbaarheid van de films als zekering, aan het materiaal 

drie eisen gesteld werden. Tin bleek hieraan het beste te voldoen. De drie 

eisen waren : - niet al te hoog smeltpunt. 

- goed electrisch geleidingsvermogen. 

- redelijk hoge oppervlakte-spanning. 

De tinfilms werden aangebracht op een substraat van glas. Glas werd gebruikt 

omdat het een vrij glad oppervlak en een lage warmte-geleidingscoëfficiënt 

heeft, bovendien is het eenvoudig te verkrijgen. 

Het lag voor de hand om bij mijn onderzoek gebruik te maken van hetzelfde uit

gangsmateriaal voor de films en hetzelfde substraatmateriaal als dat wat gebruikt 

is bij het zekering-onderzoek. Daarnaast heb ik om practische redenen ook de vorm 

van de films overgenomen (zie fig. 3.1.1). Deze vorm heeft als voordeel dat de 

plaats waar de gaatjes gevormd worden beperkt blijft tot het gebied rond het 

midden van de film. 
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Fig 3. 1. 1 

De vorm en de afmetingen 

van de films: a=0,6mm; b=8mm; 

d c=36mm; R•40mm. 

en van de substraten: 

d=15mm; e=76mm. 



Om na te gaan of er meer metalen bestaan welke eenzelfde gedrag vertonen 

als tin heb ik ook proeven met indium gedaan, dat gekozen is omdat de 

fysische eigenschappen van indium redelijk overeen komen met die van tin, 

waardoor de kans dat indium een zelfde gedrag vertoont als tin, mogelijk 

vergroot wordt. In tabel 3.1.1 is een aantal gegevens van tin en indium 

weergegeven. 

Tabel 3. I. I 

('o f! T t OI. c ). 
m 

( 10-~m) ( I0-4K-I) (K) (mJm-2) (I 0 -SK-I) (JKg-IK-1) (Wm-IK-1) 

Sn IJ, 5 43 505 570 2,2 230 65 

In 8,37 49 430 556 4' 17 230 81 

eo = soortelijke weerstand 

11 = weerstands temperatuurcoëfficiënt 

T = smeltpunt m 

I = oppervlaktespanning .. = lineaire uitzettingscoëfficiënt 

c = soortelijke warmte 

~ = warmtegeleidingscoëfficiënt 

par. 3. 2 Het opdampproces. 

Het aanbrengen van de film gebeurt volgens het opdampproces. In een wolfraam

schuitje wordt het uitgangsmateriaal voor de films, tin en indium, opgewa~-en 

zo tot smelten en verdampen gebracht. De snelheid waarmee de atomen verdampen 

kan hierbij beÏnvloed worden door de electrische stroom, welke gebruikt wordt 

om het schuitje op te warmen, te variëren. 

Van de verdampte atomen bereikt een aantal het boven het schuitje geplaatste 

substraat, waar, volgens het in par. 2.3 beschreven proces, een laag gevormd 

wordt. De vorm van de laag kan vooraf worden vast gelegd door tegen het substraat 

met behulp van een houder, een zogenaamd masker te plaatsen en zo die plaatsen af 
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te schermen waar geen laag gevormd mag worden. 

Het opdampproces vindt plaats in een opdampklok (zie fig. 3.2.1) bij relatief 

lage druk, p~S x 10-6 Torr. Zo wordt de kans dat de verdampte atomen botsen 

met andere atomen verkleind en zo zullen minder snel verontreinigingen aan het 

substraat adsorberen. Met behulp van een quartz-kristal, waar gelijktijdig een 

laag op aangebracht wordt, wordt tijdens het opdampen van de films een maat voor 
de filmdikte verkregen. 

-, 

\ \ t I I 
\\ \ I I Is ,,,,,/ 

r----t \~I,..-..., 
.J l.JU 6 i 

L_ ___ ----- ...1 

par. 3. 3 De schoonmaakprocedure. 

Fig 3.2.1 

Schematische weergave van 

de opdampklok. 

I = klok 

2 = quartz-kristal 

3 = lamp 

4 = substraat 

5 = opdampmateriaal 

6 = schuitje 

Voor het maken van kwalitatief goede films is het van bijzonder groot belang 

te werken met schone substraten. Vuil op de substraten beÏnvloedt de vorming 

van de laag tijdens het opdampen en heeft een slechtere hechting van de films 

op het substraat tot gevolg. Vuil kan onder andere zijn: stof, waterresten of 

vet. Om de substraten schoon te maken is in eerste instantie gebruik gemaakt 

van de schoonmaakprocedure welke tijdens het "zekering-onderzoek" is toegepast. 

Deze methode is echter in de loop van mijn onderzoek gewijzigd omdat bleek, 

dat er op de substraten toch nog vuil achter bleef. 
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De eerste procedure bestond uit het vetvrij maken van de substraten met behulp 

van het schoonmaakmiddel VIM. Na het vetvrij maken van de substraten werden ze 

met gedistilleerd water schoon gespoeld om zo achter gebleven vuilresten te 

verwijderen. Tenslotte werden ze droog gemaakt met behulp van een tissue en 

waren ze klaar om op te dampen. 

In de gewijzigde procedure is het substraat ontvet door het gedurende 15 minuten 

onder te dompelen in een 10 vol.% oolossing, van 70° C, van het reinigingsmiddel 

Extran MA 01 alkalisch van Merck, in water. Na het ontvetten werd het, wederom 

bij 70° C, gedurende 20 minuten in een ultrasoon waterbad gelegd om vuildeeltjes 

te verwijderen en vervolgens, eerst met water van 80° C en daarna met gedistilleerd 

water, afgespoeld. Na het substraat met Argon te hebben droog geblazen werd het 

masker gemonteerd en het geheel (substraat, masker en houder) in de opdampklok 

geplaatst. Tijdens deze handelingen is het substraat niet met de handen vastgepakt 

maar met een teflonpincet, welke dezelfde reinigingsprocedure had ondergaan. 

Eenmaal in de opdampklok werd, nadat de druk in de klok tot 10-5 Torr was gedaald, 

het substraat met behulp van een 50 Watt halogeen-lamp in 27 ~i~uten ~ot ~ 200° C 

opgewarmd om restanten water te verwijderen. Na die 27 minuten ~erd gedurende 

drie minuten, zuiver zuurstof 1n de klok gelaten om zo koolwaterstofresten van 

het substraat te verwijderen. De druk liep hierbij op tot 10-4 Torr. Stop zetten 

van de zuurstof toevoer en uitzetten van de lamp waren de laatste handelingen 

van de gewijzigde procedure (13). 

Het liefst zouden we meteen na deze laatste handelingen de films opdampen, echter 

gebleken is dat bij deze hoge substraat-temperatuur tin vrij gemakkelijk oxydeert 

en het indium geen mooie laag vormt. Daarom is na het uitschakelen van de lamp 

30 minuten gewacht alvorens het tin op te dampen en 60 minuten voor indium. In 

het geval van indium werd 30 minuten langer gewacht, omdat anders gaatjes in de 

film ontstonden welke een gevolg waren van het verschil in uitzettingscoëfficiënt 

tussen glas en indium (14,15). 
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par. 3.4 De experimenten. 

Uit het zekering-onderzoek is naar voren gekomen dat gaatjes in de film ont

staan als de filmtemperatuur boven een bepaalde grenstemperatuur komt. 

Daarnaast is uit de literatuur bekend, dat ten gevolge van electremigratie 

gaatjes en bobbels in de films gevormd kunnen worden. 

Op grond van bovenstaande heb ik onderzoek verricht naar het effect van het 

verhogen van de filmtemperatuur en naar electromigratie. In eerste instantie 

aan tinfilms, later ook aan indiumfilms. 

Om het effect van temperatuurverhoging na te gaan, zijn temperatuurmetingen 

verricht aan films waar een gelijkstroom doorheen gestuurd werd. Hierbij heb 

ik gebruik gemaakt van chromel-alumel thermokoppels (4 mVK- 1), welke op ver

schillende plaatsen op het preparaat bevestigd waren, zie fig. 3.4.1. 

Voor de boven op de films, met zilverprint bevestigde thermokoppels is gebruik 

gemaakt van draad met een diameter van 50 Jrm· De andere thermokoppels waren 

gemaakt van draad met een diameter van IOOfm. 

Veel informatie is ook verkregen uit het, met behulp van een microscoop, 

bestuderen van films, voor, tijdens en na stroomonderbreking. 

Verder is een aantal films in een oven opgewarmd, waarbij de temperatuur met 

stapjes van 5°C werd opgevoerd. Dit om een indicatie te krijgen van de tempera

tuur waarbij vormverandering van de films te zien is. 

Tenslotte hebben we een aantal andere preparaten bestudeerd terwijl ze onder 

een microscoop werden opgewarmd. 

2 
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fig. 3. 4. I 

De plaatsen waar de thermokoppels 

bevestigd waren : 

Bovenop de film, in het midden. 

2 Aan de onderkant van het substraat, 

onder 1. 

3 Bovenop de vleugels van de film. 

4 Aan de onderkant van het substraat, 

onder 3. 

5 Aan de boven-en onderrand van het 

substraat. 



Om na te gaan of electremigratie een rol speelt bij de vorming van gaten en 

het optreden van sterke vervorming, heb ik door films een stroom gestuurd en 

gelet op de vorming van gaten en bobbels. Deze experimenten zijn uitgevoerd 

met zowel een gelijkstroom als met een wisselstroom. Dit omdat electremigratie 

namelijk alleen optreedt ten gevolge van een gelijkstroom. Zouden in beide 

situaties dezelfde verschijnselen worden waargenomen, dan kunnen we electra

migratie als oorzaak uitsluiten. 

Na de eerste experimenten waarbij een gelijkstroom door de films gestuurd werd, 

bleek dat, bij gelijkblijvende stroomdichtheden, films soms heel snel, binnen 

10 seconden, en soms heel langzaam, na enkele dagen, kapot gingen. Uit 

bestudering van de films kwam naar voren dat zowel in de snel als in de 

langzaam bezweken films gaatjes gevormd waren. Echter de gaatjes welke gevormd 

waren in films die snel kapot gegaan waren, lagen gegroepeerd rond het midden 

van de films terwijl die welke gevormd waren in langzaam bezweken films meer 

aan de kathode-zijde van het midden lagen. Dit verschil in ligging was mogelijk 

te wijten aan het feit dat er verschillende processen een rol speelden, daarom 
11 11 - -

heb ik bij latere electremigratie experimenten de bezwijktijden geregistreerd. 

Uit grafische weergave van de bezwijktijden als functie van de filmdikte, kwam 

al vrij snel zeer interessant gedrag van de tinfilms naar voren. Dit gedrag heeft 

ertoe geleid dat veel experimenten aan zowel tin- als indiumfilms zijn uit~ 

gevoerd met als hoofddoel : het achterhalen van de relatie tussen de bezwijktijd 

en de filmdikte voor bepaalde waarden van de stroomdichtheid. De proeven met 

indium werden gedaan om na te gaan of er meer metalen zijn welke soortgelijk 

gedrag als tin vertonen. De stroom welke bij de experimenten door de films werd 

gestuurd, werd gedurende een experiment, vanaf het inschakelen van de stroom 

tot het bezwijken van de films, constant gehouden. 

Om de stroom zo in te stellen dat de stroomdichtheid aan de gewenste eisen 

voldeed, moest de filmdikte van te voren bekend zijn. Daar ik tijdens het op

dampen van de films niet in staat was de filmdikte nauwkeurig te bepalen, heb 

ik deze na het opdampen met behulp van de Taly Step 1 gemeten. Dit apparaat 

meet de verticale verplaatsing van een over het oppervlak bewegende naald. 

De dikte kan zo gemeten worden met een nauwkeurigheid van 200 %. Voorwaarde 
11 " 

is echter dat er sprake is van een stap in de hoogte, Schematisch kan dit 
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worden weergegeven als in fig. 3.4.2. De dikte-meting kan plaats vinden voor

dat er door de films een stroom gestuurd wordt, omdat ondanks het feit dat de 

naald over het oppervlak beweegt, de films niet beschadigd worden. 

Fig. 3.4.2 

t 

Tijdens al de experimenten waarbij door de films een stroom gestuurd werd, 

lagen de preparaten in een bakje dat tot doel had temperatuurveranderingen 

ten gevolge van· over de films stromende lucht tot een minimum te beperken. 

Het bakje was van boven open om het moge.lijk te maken de films t:ijdens stroom

doorgang te bestuderen. In fig. 3.4.3 is de meetopstelling schematisch weer

gegeven. 

2 

4 
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Fig. 3.4.3 

Schematische weergave van de opstelling. 

1 Bakje voor het preparaat. 

2 Voeding. 

3 Stroommeter. 

4 x - t schrijver. 



par. 3.5 Observatie-en analyse-technieken. 

Ik heb gedurende het onderzoek gebruik gemaakt van een aantal observatie - en 

analyse-technieken. Van de belangrijkste wil ik, zonder te veel in details te 

treden, aangeven waarvoor ze gebruikt zijn. (16). 

Observatie-technieken : 

- De optische microscoop. Deze microscoop heb ik, behalve voor het maken van 

sterk vergrote afbeeldingen (1000 x) ook gebruikt 

om tijdens experimenten kristallen te kunnen onder

scheiden. De kristallen worden verschillend gekleurd 

waargenomen bij verandering van de polariteit van 

het op de kristallen vallend licht. 

-De scanning electron microscoop (SEM). Met de.SEM is het mogelijk om zeer 

sterk vergrote afbeeldingen (50000 x) te maken, de 

SEM is gebruikt bij nauwkeurige b~studerin~ van de 

films. We kunnen stellen dat bij SEM de afbeelding 

van de film niet met licht gemaakt wordt, maar met 

behulp van electronen. De te bestuderen voorwerpen 

moeten geleidend zijn. 

Analyse-technieken : 

- Auger spectroscopy (Auger). Met behulp van Auger kan de samenstelling van de 

buitenste (3 - JO) atoomlagen van een geleidend prepa

raat geanalyseerd worden. Hierbij wordt een electron 

op het oppervlak geschoten, en maakt daar een electron 

vlak bij een kern vrij. Het aangeslagen atoom vervalt 

doordat een electron uit een hogere energie-toestand 

in het gemaakte gat valt. De hierbij vrij gekomen 

energie wordt opgevangen door een ander electron van 
dezelfde kern wat daarmee ontsnapt. De energie van 

dat laatste electron is karakteristiek voor het ato~ 

waar het vandaan komt en door nu de energie van dat 

electron te meten kunnen we achterhalen van welk 

element het komt. 
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- RBntgen photoelectron spectroscopy (XPS). Bij deze techniek wordt rHntgen

straling gebruikt om een electron vrij te maken. 

- R8ntgendiffractie. 

Dit electron heeft een karakteristieke energie, 

welke afhangt van het element waar het uit komt. 

Ook nu, net als bij Auger, kunnen we achterhalen 

van welk element het electron komt, door de energie 

van het electron te meten. Met deze techniek krijgen 

we informatie over de buitenste (3 - 10) atoomlagen 

echter omdat de r8ntgenstralen niet gefocusseerd 

kunnen worden is de methode niet erg gevoelig. 

De techniek is gebaseerd op de interactie van 

r8ntgenstraling met electrenen welke zich rond een 

kern bevinden. De electrenen gaan onder invloed van 

de rHntgenstraling trillen en zelf r8ntgenstraling 

uitzenden. Straling van electrenen van regelmatig 

geplaatste atomen zal een bepaald interferentie 
- -

patroon opleveren. Uit analyse van het patroon kan 

de structuur van het kristal achterhaald worden. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten 

par. 4.1 Het ontstaan van gaten in de films. 

Om de oorzaken van het ontstaan van gaatjes in de films te achterhalen zijn 

experimenten gedaan waarbij ik films opgewarmd heb en experimenten waarbij 

door films een stroom gestuurd werd. Al snel bleek, dat onderscheid gemaakt 

moest worden tussen de oorzaak van het ontstaan van gaatjes ten gevolge van 

stroomdoorgang in films die snel bezweken en in films die langzaam bezweken. 

Dit onderscheid is gemaakt omdat de plaatsen waar gaatjes ontstonden verschil

den. Ik zal beide situaties apart bespreken. 

par. 4.1.1 Het ontstaan van gaatjes Ln films welke·snel kapot gegaan waren. 

Gaatjes in snel bezweken films werden Ln het midden van de films gevormd. Om 

de oorzaken van het ontstaan van deze gaatjes te achterhalen heb ik preparaten 

onder een microscoop opgewarmd. Ook heb ik een stroom door een aantal, onder 

de microscoop liggende films, gestuurd. Ten gevolge van deze stroom gingen de 

films snel kapot. Tijdens dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van het 

feit, dat het substraat doorzichtig was zodat ik ook de substraatkant van de 

films kon bestuderen. 

Uit waarnemingen is gebleken dat een gat ontstaat op de plaats waar een bobbel 

op de film gevormd was, zie foto's 4.1.1 en 4.1.2. Bij een bobbel was de film 

los gekomen van het substraat hetgeen duidde op slechte hechting van de film 

aan het substraat. Dit was een gevolg van vuil op het substraat en met behulp 

van Auger - en XPS-metingen LS vast gesteld dat het hierbij om voornamelijk 

koolstofverbindingen ~ing. 

Hoe nu ten gevolge van vuil een bobbel en nadien een gat in de film kan ontstaan 
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1s niet precies duidelijk geworden. Een mogelijke verklaring is dat het vuil 

onder de film bij hoge temperaturen gasvormig wordt en de film ter plaatse om 

hoog drukt. Verdere verhoging van de temperatuur heeft uiteindelijk tot gevolg 

dat de druk onder de film te groot wordt en het gas via een in de bobbel 

geslagen gat ontsnapt. 

Op grond van de gedane experimenten ts vast gesteld dat de tot dan toe gebruikte 

schoonmaakprocedure, de procedure overgenomen van het zekering-onderzoek, niet 

het gewenste resultaat opleverde en we zijn daarom overgegaan op de reeds 

beschreven nieuwe procedure. Het gevolg was dat in films, welke volgens de 

niernve schoonmaakprocedure zijn behandeld en welke ten gevolge van stroomdoor

gang snel bezweken, geen gaatjes meer gevormd werden. Soms ontstond er nog wel 

een bobbeltje, dit was echter meer uitzondering dan regel. 

Uit de uitgevoerde experimenten met, zowel volgens de oude, als volgens de nieuwe 

procedure behandelde films, heb ik de conclusie getrokken dat vuil op het sub

straat, het ontstaan van gaatjes veroorzaakte in films welke snel kapot gingen. 
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Foto 4.1.1 

Dit is een foto van een film welke 

t.g.v. stroomdoorgang kapot gegaan is. 

De film is van de bovenkant belicht. 

De zwarte streep is de breuk, de zwar te 

plekken zijn bobbels op de film. 

I 00 J'm -
Fcto 4.1.2 

Het gebied rechts van de breuk, rond 

de grote bobbel op foto 4.1.1 is hier 

uitvergroot. De film is van onder 

belicht. De witte vlekken stellen 

gaten voor, de donkere bobbels. 



par. 4. 1. 2 Het ontstaan van gaatjes in de films welke langzaam kapot gingen. 

Gaatjes ten gevolge van stroomdoorgang werden in langzaam bezweken films niet 

in het midden, maar aan de kathode-zijde van het midden gevormd. Nadere 

bestudering van de films leerde dat aan de anode-zijde van het midden bobbels 

gevormd waren. 

In films waar gedurende een dag een gelijkstroom doorheen gestuurd werd, ont

stonden gaten aan de kathode-zijde van het midden (zie foto 4.1.3) en bobbels 

aan de anode-zijde (zie foto 4.1.4). Het omkeren van de stroomrichting door 

dezelfde films, resulteerde ook in het ontstaan van gaten en bobbels echter 

nu werden de gaten gevormd in een gebied waar voorheen bobbels gevormd werden 

en andersom, vergelijk foto 4.1.4 met 4.1.5. Verder bleek dat als een wissel

stroom door de films gestuurd werd er geen gaten in of bobbels op de films 

ontstonden. 

Ui t het feit dat gaten en bobbels alleen gevormd worden als er door de films 

een gelijkstroom gestuurd wordt en niet als er een wisselstroom doorheen gaat, 

kunnen we de conclusie trekken dat electremigratie verantwoordelijk is voor 

het ontstaan van gaten en bobbels. 

Uit de feiten, dat het gebied waarin gaatjes voorkomen gescheiden ligt van het 

gebied waarin bobbels voorkomen en dat de plaatsen waar gaatjes en bobbels 

gevormd worden afhankelijk zijn van de stroomrichting mogen we bovendien 

concluderen dat er sprake moet zijn van een temperatuurgradiënt in de films. 
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Foto 4.1.3 

Een foto van een stuk film waarin 

ten gevolge van electremigratie 

gaatjes gevormd zijn. De film is 

aan de onderkant belicht, de witte 

plekken stellen gaatjes voor. 

zoorm -
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Foto 4.1.4 (boven) 

Foto van een film waar gedurende een dag een stroom 

doorheen gestuurd is. Aan de anode-zijde zijn bobbels 

te zien. De gaten zijn bij de gebruikte verlichting 

niet te zien. 

---------- - - - - -- - -. 

Foto 4.1.5 (onder) 

Oorspronkelijke 

situatie 

Nieuwe 

situatie 

200 J'm 

Foto van dezelfde film als op foto 4.1.4 nu echter 

nadat de stroomrichting was omgekeerd. Aan beide zijden 

zijn nu bobbels te vinden. 



par. 4. 2 De filmtemperatuur. 

Aan een aantal preparaten ZlJn, zowel aan de films als aan de substraten, 

temperatuurmetingen verricht tijdens stroomdoorgang. Deze metingen hebben 

interessante feiten opgeleverd. Gebleken is dat als een film binnen 400 

seconden kapot ging, op het moment van be~vijken tn de film, de smelt

temperatuur, T , bereikt was. Waargenomen is dat het materiaal smolt en 
m 

coaguleerde. Coagulatie veroorzaakte uiteindelijk de stroomonderbreking, 

zie foto 4.2.1. 

Foto 4.2.1 

Sterke vervorming van de 

film rond de breuk. 

Werd de smelttemperatuur niet bereikt, dan nam de filmtemperatuur, Tf' voor 

zowel tin als voor indium na 400 seconden een constante waarde, T , aan. 
s 

Deze waarde kon voor tin en indium verschillend zijn. In beide gevallen is 

echter gemeten dat T , in benadering, lineair afhankelijk is van het product 
2 s 

J d, met J ~ electrische stroomdichtheid en d = filmdikte, 

2 
T '"'oc,J d + T 

s 0 

T 18oc = . = omgevtngstemperatuur. 
0 

0( = evenredigheidsconstante. 

~(In)= 0,15! 0,01 (10-9Km3A-2) 

ot(Sn) = 0,25! 0,07 (I0-9Km3A-2) 
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peratuur T . 
tegen het p s u21tgezet 

roduct J 

voor s ( d, n x) en voor I n (<t) • 



In fig. 4.2.1 z~Jn de resultaten voor zowel tin als indium weergegeven. 

Omdat de temperatuur tijdens stroomdoorgang met behulp van een thermokoppel 

gemeten is, moeten we ons realiseren dat we een meetfout maken, welke toeneemt 

bij toenemende temperatuur. 

Duidelijk is ook te zien dat noch voor tin, noch voor indium daadHerkelijk de 

smelttemDeraturen gemeten zijn~ De gemeten temDeraturen liggen echter niet ver 

van T af. Daarnaast is uit de experimenten waarbij films in een oven zijn op-
m 

gewarmd, gebleken dat coagulatie van het materiaal pas optreedt als het materiaal 

smelt. Op grond van bovenstaande hebben we geconcludeerd dat de stroom onderbroken 

wordt, als het smeltDunt bereikt ~s. 

T 
J 7i (•c) ---- ------ -__. 
r ",."".. 

~ r 

0 
t (s)--. 

Fig 4.2.2 

Schematische weergave van het verloop van de filmtemperatuur Tf als funktie 

van de tijd t. 
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In fig. 4.2.2 is schematisch het verloop van de filmtemperatuur als functie 

van de tijd weergegeven. Dit verloop kan benaderd worden door de uitdrukking 

T - T = (T - T ) (I - exp(- t/RC)) 4.2.2 f 0 s 0 

t = tijd. 

RC = ISO s = karakteristieke tijd, het product van een 

warmte weerstand en een warmte capaciteit. 

Uit het feit dat zowel in de tinfilms als in de indiumfilms na 400 seconden 

een stationaire situatie bereikt wordt, volgt dat de karakteristieke tijd 

voornamelijk bepaald wordt door het substraat. 

Naast de filmtemperatuur wordt ook de substraattemperatuur na 400 seconden 

constant, zowel onder de film als aan de zijkant van het substraat. Ook nu 

is de eindtemperatuur lineair afhankelijk van J
2d. 

Verder is gemeten dat in de films een vrij grote temperatuur-gradiënt bestond. 

De temperatuur in de vleugels van de films was, zelfs op het ~oment da~ de 

films kapot gingen, bijna gelijk aan de omgevingstemperatuur, hetgeen beduidend 

lager was dan de temperatuur in het midden van de films. De temperatuur-gradiënt 

~s een direct gevolg van de vorm van de films. (Uit de metingen, welke uitgevoerd 

werden om na te gaan of electremigratie een rol speelt, was ook al geconcludeerd 

dat er sprake moest zijn van een temperatuur-gradiënt in de films). 

par.4.3 De relatie tussen de bezwijktijd en de filmdikte. 

Uit metingen welke werden uitgevoerd om te achterhalen of electremigratie op

treedt in de films, kwam interessant gedrag van tinfilms met betrekking tot de 

bezwijktijd naar voren. Dit gedrag is reden geweest om experimenten uit te voeren 

waarbij het erom ging de relatie tussen de beZ1lijktijd, 't, en de filmdikte, d, te 

achterhalen. In eerste instantie voor tinfilms, later ook voor indiumfilms. In 

fig. 4.3.1 zijn de resultaten van deze metingen weergegeven voor zowel tin als 

indium en voor verschillende stroomdichtheden. De vorm van de curven is voor beide 

materialen hetzelfde en we kunnen, gebaseerd op het grote verschil in bezwijktijd, 

in de curven twee gebieden onderscheiden waartussen een scherpe overgang bestaat. 
4 Globaal zijn er tijden korter dan 200 seconden en langer dan 10 seconden gemeten. 
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Fig4.3.1 

Weergegeven zijn de 

bezwijktijden ~ tegen de 

filmdikte d voor: 

Sn,A J = I, 3 x 109 Arn- 2 

• J = I , I x 109 Arn- 2 

In,.A J = I ,3 x 109 Arn- 2 

a J = I , 2 x 109 Arn- 2 

0 J = I , l x 109 Arn- 2 



Uit temperatuurmetingen is gebleken dat in het gebied met de korte tijden, 

op het moment dat de stroom onderbroken werd, in de films de smelttemperatuur 

bereikt was. Het materiaal smolt en coaguleerde. Coagulatie veroorzaakte uit

eindelijk de stroomonderbreking. Waargenomen is dat het smelten en coaguleren 

van het materiaal zeer snel ging. De bezwijktijd werd dan ook voornamelijk 

bepaald door de tijd welke nodig was om de smelttemperatuur te bereiken. 

Ook is uit temperatuurmetingen gebleken dat, als de film nog niet kapot gegaan 

was, na 400 seconden de temperatuur in de film constant was. In het gebied met 

de lange bezwijktijden was dus een stationaire situatie bereikt, waarbij de 

temperatuur beneden het smeltpunt lag. We hebben geneten dat: T - T < 90 K 
m s 

en 40 K voor tin resp. indium. In dit gebied werden de films langzaam kapot 

gemaakt door electramigratie : er ontstonden hierbij gaatjes aan de kathode-zijde 

van het midden en bobbels aan de anode-zijde. Het uiteindelijke onderbreken van 

de stroom was waarschijnlijk he~ gevolg van, in relatief korte tijd ten opzichte 

van de bezwijktijd, smelten en coaguleren van het materiaal. De breuk werd gevormd 

in het gebied waar veel gaatjes lagen. De bezwijktijd werd in dit gebied voor

namelijk bepaald door electromigratie. 

Om een goed totaal beeld te verkrijgen Z1Jn de gemeten bezwijktijden logarit

misch uitgezet als functie van de filmdikte. In de zo verkregen curven zijn 

duidelijk twee gebieden te onderscheiden. De overgang tussen de twee gebieden 

kan gezien worden als een temperatuurgrens, met een grenswaarde welke gelijk 

is aan de smelttemperatuur. Links van deze grens liggen films welke na 400 secon

den een stationaire toestand bereikt hebben, met een temperatuur beneden het 

smeltpunt. Rechts van de grens liggen de films welke binnen 400 seconden de smelt

temperatuur bereikt hebben. De, bij de temperatuurgrens behorende filmdikte, 

noemen we de grensdikte, d . gr 
Met behulp van de energie-analyse uit par. 2.6 kan men inzien dat de ligging van 

de grensdikte van de twee tin-curven ten opzichce van elkaar wordt bepaald door 
2 het in de films opgenomen vermogen, en er geldt dat het product J d in beide 

gr 
situaties hetzelfde is. Voor indium geldt dezelfde redenatie. In tabel 4.3.1 is 

2 voor de verschillende curven het product J d gegeven. 
gr 

De grensdikte van de indium-curven kunnen niet zo eenvoudig vergeleken worden 
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met die van de tin-curven. Hiervoor ontbreekt het zo belangrijke inzicht in de 

opwarming van het substraat die voor tin en indium verschillend is, wat een 

gevolg is van een verschil in smelttemperatuur. 

Bij verdere bespreking van de resultaten maak ik onderscheid tussen de 

gebieden met korte bezwijktijden en die met lange bezwijktijden. 

Tabel 4.3.1 

J (I09Am-2) d ( I0-9m) J2d (I09A2m-3 ) 
gr gr 

Sn I, I ~ 0,05 410 + 10 496 + 60 

I , 3 ~ 0,05 280 + 20 473 + 70 

In I, I ~ 0,05 550 + 10 665 + 70 

I , 2 ~ 0,05 480 + 10 691 + 70 

I , 3 + 0,05 370 + 10 625 + 65 

par 4. 3. I Korte bezwijktijden. 

Het verloop van de temperatuur in films waar een stroom doorheen gestuurd 

wordt kan met behulp van vgl. 4.2.2 beschreven worden. Voor tijden welke 

kort·zijn ten opzichte van 400 seconden, de tijd nodig om de stationaire 

situatie te bereiken, kan vgl. 4.2.2 lineair benaderd worden door : 

6Tf = 4T t/RC 
s 

4. 3. I 

ATf = T - T f 0 

AT = T - T s s 0 

Met vgl. 4.3.1 kunnen we uitrekenen welke temperatuur in de films heerst kort 

nadat er een stroom doorheen gestuurd is. Vgl. 4.3.1 kan echter ook gebruikt 

worden om de tijd uit te rekenen welke nodig is om in een film ten gevolge van 

stroomdoorgang een bepaalde temperatuur te bereiken. Met behulp van vgl. 4.2.1 

vinden we voor deze tijd de volgende benadering : 

.:a Tf 
t = -- RC = 

4T s 
4.3.2 
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Fig 4.3.3 

Weergegeven zijn de bezwijktijden ~ tegen de reciproque filmdikte d- 1 voor 

indium-films met AJ = 1,3 x 109 Am-2 

CIJ = 1,2 x 109 Am-2 

0 J = I, I x I 09 Am - 2 
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In het gebied met de korte bezwijktijden,~< 200 s , wordt de bezwijktijd 

bepaald door de tijd welke nodig is om de smelttemperatuur te bereiken. Op 

grond van vgl. 4.3.2 verwachten we dat deze tijd omgekeerd evenredig is 
2 met het product J d. 

In fig. 4.3.2 en 4.3.3 ZlJn voor tin resp. indium de gemeten bezwijktijden 

als functie van de reciproque filmdikte weergegeven voor verschillende 

waarden van de electrische stroomdichtheid. 

Uit de grafieken blijkt dat voor indium de bezwijktijd omgekeerd evenredig 

is met de filmdikte. Ook voor de tinfilms lijkt de evenredigheid te bestaan, 

echter de spreiding in de gemeten bezwijktijden 1s voor tin eigenlijk te groot 

om conclusies te kunnen trekken. Deze spreiding wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

door vuil wat ondanks de nieuwe schoonmaakprocedure toch nog op het substraat 

te vinden 1s. De invloed van vuil wordt groter naarmate de temperatuur hoger wordt, 

In tabel 4.3.2 worden de verhoudingen tussen de experimenteel gevonden richtings

coëfficiënten gegeven. In tabel 4.3.3 de verhouding zoals die met behulp van 

vgl. 4.3.2 gevonden worden. Uit het met elkaar vergelijken va~ de twee tabellen 

blijkt, dat er voor indium redelijke overeenkomst bestaat tussen experiment en 

verwachting. 

Ondanks de overeenkomsten tussen de experimenteel en de met behulp van vgl. 4.3.2 

verkregen waarden voor de richtingscoëfficiënt moeten we toch constateren dat de 

gemeten resultaten niet geheel voldoen aan het op grond van vgl. 4.3.2 verwachte 

gedrag. De grafieken zouden dan namelijk door de oorsprong moeten gaan. Dit 1s 

echter niet het geval. De reden hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden 1n 
2 

het feit dat ~T niet precies lineair afhankelijk is van het product J d. Met 
s 

behulp van het onderstaande wil ik dit toelichten. 

Bij lage temperaturen is het in de films opgenomen vermogen in zeer goede benadering 

rechtevenredig met J
2d. Daar het vermogen temperatuur-afhankelijk is, gaat deze 

bènadering naarmate de temperatuur toeneemt, steeds minder goed op. Gezien deze 

temperatuur-afhankelijkheid en gezien de meetfout welke we maken bij het meten 

van. T ligt het voor de hand te veronderstellen dat4T niet evenredig is met 
s s 

J
2
d maar met het in het stuk film onder het thermokoppel opgenomen vermogen W. 

Heeft dit stuk film een lengte 1 en een breedte b, dan is 4T : 
s 
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AT s 

~ 0 soortelijke weerstand 

~ weerstandstemperatuurcoëfficiënt 

oL' evenredigheidscans tante = oe I b f 
0

1 

4.3.3 

Wordt nu 4.3.3 in plaats van 4.2.1 in 4.3.1 ingevuld, dan vinden we voor de 

tijd welke nodig is om een bepaalde temperatuur te bereiken (zie bijlage 2) 

t 4.3.4 

Ook op grond van 4.3.4 verwachten we dat de bezwijktijd omgekeerd evenredig is 

met J
2d. Bovendien verwachten we dat de grafieken de~-as snijden in het 

puntS (0,-4TfRCfo) metS= (0,-136) voor tin en S = (0, -100) voor indium. 

Uit de grafieken vinden we waarden welke ruwweg een factor 3 verschillen met 

de op grond van vergelijking 4.3.4 verwachte waarden. 

Uit bovenstaande lijkt geconcludeerd te mogen worden dat voor indium Ln het 

gebied met de korte bezwijktijden, de tijden bepaald worden door het in de 

films opgenomen vermogen en het via geleiding aan het substraat afgegeven 

vermogen. De grote spreiding in de tin-resultaten maakt het vrijwel onmogelijk 

conclusies te trekken over het bezwijkgedrag in het gebied met de korte 

bezwijktij den. 
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Tabel 4.3.2 

In,II,22I~30 In,I2,I65~40 In,I3,I60~40 Sn,II,270~80 Sn,I3,I40~80 

Sn, I3 

Sn, II 

In, I3 

In, I2 

In, II 

I, 57 + I , I 

0,8I + 0,3 

I, 38 + 0,5 

I,34 ~ 0,5 

I , I 7 

0,6I 

I, 03 

~ 0,9 I, I4 ~ 0,9 I ,92 + I, 6 

~ 0,3 0,59 ~ 0,3 

~ 0,5 

In tabel 4.3.2 zijn de verhoudingen, a/b, tussen de experimenteel gevonden 

waarden van de richtingscoëfficiënt, re, weergegeven. Hierbij is gebruik 
. 8 -2 gemaakt van de notatie: element, J, re met J in (IO Am ) 

Tabel 4.3.3 

~ 
In, II In, I2 In, I3 Sn, IJ Sn,l3 

Sn, 13 I, 5 I, 26 1,07 I, 39 
Sn, II I ,07 0,9 0, 77 

In,I3 I, 39 I , I7 

In, 12 I, 19 

In, II 

In tabel 4.3.3 z~Jn de verhoudingen, a/b, tussen de met vergelijking 4.3.2 

gevonden waarden van de richtingscoëfficiënt gegeven. Gebruikt is de notatie: 

element, J met J in (I08Am-2) 
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I) 

2) 

par. 4. 3. 2 Lange bezwijktijden. 

In het gebied met de lange bezwijktijden, 1r) 104 s , werd de bezwijktijd 

hoofdzakelijk bepaald door electramigratie waarbij de breuk ontstond in een 

gebied waar veel gaatjes lagen. Dat er gaatjes en bobbels in de films gevormd 

werden, was een gevolg van het feit dat de atomaire flux niet overal hetzelfde 

was. Dit werd bij mijn experimenten voornamelijk veroorzaakt door een tempera

tuurgradiënt waarop het effect van random fouten in de micro-structuur gesuper

poneerd was. Daar waar de temperatuurgradiënt het grootst was, ontstonden de 

meeste gaten of bobbels ; afhankelijk van het teken van de gradiënt. Schematisch 

is dit weergegeven in fig. 4.3.4 (17). 

T J I Fig 4.3. 4 

I à I) het temperatuurprofiel 

3) 2) de temperatuurgradiënt 

3) de atomaireflux behorende 

bij profiel I) 
fT -f.j 

4) -div J 

4) 

Omdat de breuk altijd optrad in het gebied waar de meeste gaatjes gevormd 

waren, veronderstellen we dat er een kritisch aantal atomen per volume

eenheid moest worden afgevoerd om de stroomdichtheid zoveel te laten toe

nemen dat de smelttemperatuur bereikt kon worden. Uitgaande van deze veronder

stelling is het mogelijk gebleken om, de bezwijktijd te relateren aan de 

atomaire flux ten gevolge van electromigratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van 
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de continuiteits-vergelijking zoals die door 4.3.5 gegeven wordt 

~N -
dt = - div Jat 4.3.5 

N = atomaire dichtheid. -J = atomaire flux. (Zie vgl. 2.5.8) at 

Aangenomen is dat 

de temperatuurgradiënt de en~ge oorzaak van het ontstaan van gaten en 

bobbels is. 

- in de bezwijktijd een kritisch aantal atomen per volume-eenheid moet 

worden afgevoerd uit het gebied waar de temperatuurgradiënt het grootst is. 

- de activerings-energie, E , veel groter is dan kT • 
a s 

- we te maken hebben met een rechte film. 

Integratie van vgl. 4.3.5 leidt dan tot (zie bijlage 3) 

't = C (E)T3 exp (E /kT ) 
s a s 

4.3.6 

C(E) wordt bepaald door het element en hangt af van de geometrie 

van de films. 

Op grond van vgl. 4,.,3.,6 _verwachten we dat de bezwijktijd -t te bepalen ~s als 

we C(E), T enE kennen. Dit is echter niet mogelijk omdat voor C(E) geen 
s a 

concrete waarde bekend is. Wel kan met de door mij gemeten bezwijktijden en 

filmtemperaturen de activerings-energie voor electramigratie bepaald worden. 

Hiertoe zijn de resultaten voor zowel tin als voor indium voor verschillende 

stroomdichtheden in een log~/ T3) tegen T-l grafiek uitgezet, zie fig. ~.3.5 
s s 

Uit de helling van de grafiek is dan de activerings-energie te halen. 

Zo vinden we de volgende waarden voor de activerings-energie : 

tin 

indium 

E 
a 

0,5 .:!:, 0, I eV 

I , 9 .:!:, 0, I eV 

De onzekerheden in E zijn een gevolg van de grote spreiding in de gemeten 
a 

bezwijktijd. Deze spreiding wordt waarschijnlijk veroorzaakt door vuil dat 

op het substraat aanwezig is. 
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Hoofdstuk 5 

Discussie en conclusies. 

Uit de door mij gedane experimenten 1s naar voren gekomen, dat het voor onder

zoek naar het gedrag van dunne films tijdens stroomdoorgang, van bijzonder 

groot belang is te zorgen voor schone substraten. We moeten ons hierbij wel 

realiseren dat het waarschijnlijk onmogelijk is om het substraat echt schoon 

te maken, er zal altijd vuil achter blijven. Gebleken is dat vuil onder de 

films de experimenten beÏnvloedt. Die invloed wordt groter naarmate de tempera

tuur toeneemt. In het verleden heeft dit geleid tot het vallen van gaatjes 1n 

de films tijdens stroomdoorgang. Het probleem van de gaatjes heb ik echter 

opgelost, door over te gaan op een andere schoonmaakprocedure. Een tweede 

belangrijk gevolg van deze overgang is, dat de nieuwe schoonmaakprocedure 

ertoe heeft geleid dat de spreiding in de door mij gemeten bezwijktijden 

kleiher werd, waardoor de resultaten konden worden geÏnterpreteerd. 

Bij de interpretatie van de resultaten hebben temperatuurmetingen een grote 

rol gespeeld. Deze metingen werden uitgevoerd om te achterhalen of, en zo ja, 

bij welke temperatuur, coagulatie van het filmmateriaal optreedt als we de 

temperatuur verhogen. Hieruit bleek dat het materiaal coaguleert als het de 

smelttemperatuur heeft bereikt. Waargenomen is dat de film in zeer korte tijd 

smelt en coaguleert. Ten gevolge van coagulatie wordt uiteindelijk de stroom 

onderbroken. 

Daarnaast hebben temperatuurmetingen geleerd, dat na 400 s in de films, 

tijdens stroomdoorgang een stationaire toestand bereikt wordt met een eind

temperatuur welke bepaald wordt door het in de film opgenpmen vermogen en het 

vermogen dat via het substraat wordt afgevoerd. De relatie tussen het opgenomen

en afgegeven vermogen bepaalt ook de tijd welke nodig is om binnen 400 s de 

smelttemperatuur te bereiken. Deze tijd hebben we benaderd en vergeleken met 

gemeten korte bezwijktijden. Hieruit is de conclusie getrokken dat voor indium 

de korte bezwijktijden bepaald worden door de relatie tussen het in de films 

opgenomen vermogen en het aan het substraat afgegeven vermogen. Ook voor tin 
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leek dit het geval te zijn, echter de grote spreiding in de gemeten bezwijk

tijden maakt het moeilijk dit met zekerheid te concluderen. 

Uit het voorgaande komt goed naar voren hoe belangrijk het is, inzicht te 

hebben in de energie-huishouding van film + substraat. Als dit inzicht bestaat 

kunnen we de ligging van de curven ten aanzien van het overgangsgebied en het 

gebied met de korte bezwijktijden voorspellen voor indium en tin, maar ook voor 

andere metalen. Voorop gesteld dat ook bij andere metalen de stroom wordt onder

broken doordat de film smelt en coaguleert. 

Behalve korte bezwijktijden zijn ook erg lange bezwijktijden gemeten. In films 

welke gedurende lange tijd belast konden worden, was er altijd sprake van 

electremigratie waarbij bobbels aan de anode-zijde van het midden gevormd werden 

en gaten aan de kathode-zijde. De stroom werd onderbroken in het gebied waar 

veel gaatjes lagen. Ik heb daarom aangenomen dat er een kritisch aantal atomen 

per volume-eenheid moest worden afgevoerd, om de stroomdichtheid genoeg te laten 

toenemen om de smelttemperatuur te bereiken. Bovendien heb ik aangenomen dat de 

bezwijktijd bepaald werd door electremigratie met een temperatuurgradiënt als 

enige oorzaak voor het ontstaan van gaatjes en bobbels. Met deze uitgangspunten 

ben ik in staat geweest de bezwijktijd te relateren aan de atomaire flux ten 

gevolge van electromigratie. Met die relatie en met de gemeten filmtemperaturen 

en bezwijktijden heb ik voor tin en indium de activeringsenergie voor electra

migratie kunnen bepalen. Ik vond de volgende waarden : 

E = 0,5 + 0,1 eVvoor tin en 
a 

E = 1,9 + 0,1 eVvoor indium. a 

Deze resultaten komen vrij goed overeen met resultaten welke gevonden werden 

met óehulp van tracer-studies. In de literatuur worden daarvoor de volgende 

waarden vermeld : 

0,39 eV voor tin (18) en 

2,00 eVvoor indium (;9). 

In de literatuur kunnen we ook activeringsenergieën voor bulk-en korrelgrens

diffusie terug vinden, deze zijn : 

voor tin 

voor indium 

bulkdiffusie 0,97 eV en korrelgrensdiffusie 0,42 eV (18,20) 

bulkdiffusie 0,80 eV en korrelgrensdiffusie 0,60 eV (19,21,22) 
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Bij de activeringsenergie voor korrelgrensdiffusie voor tin moet worden op

gemerkt dat in polykristallijn-materiaal, deze waarde, zelfs bij temperaturen 

tot tegen het smeltpunt, geldig is. De invloed van korrelgrenzen blijft dus 

merkbaar, ook bij hoge temperaturen, dit in tegenstelling tot wat we zouden 

verwachten. Het is nu echter wel begrijpelijk dat de door mij gevonden waarde 

voor de activeringsenergie voor electramigratie in tin redelijk overeenkomt 

met de waarde voor korrelgrensdiffusie. Uit rBntgendiffractiemetingen is name

lijk gebleken dat de.films polykristallijn waren. 

De door mij gevonden waarde voor de activeringsenergie voor electramigratie 

in indium is, hoewel in overeenstemming met de literatuurwaarde, erg hoog ten 

opzichte van de waarde voor bulkdiffusie. Voor indium is het gezien het tempera

tuurgebied waarin gewerkt is, voldoende een vergelijking te maken met de acti

veringsenergie voor bulkdiffusie. Het verschil tussen de electremigratie

activeringsenergie en die voor bulkdiffusie kan verklaard worden met behulp 

van het bijzondere gedrag van de effectieve lading van het ion eZ~ in indium. 
1 

Z~ blijkt namelijk bij temperaturen T > 380 K, sterk toe te nemen als de tempera
l 

tuur toeneemt (21). Dit gedrag kan benaderd worden door de relatie 

z~ = Z exp(-E /kT) 
1 0 z 

z = constante 
0 

E = constante = 1 ' 1 eV 
z 

In de door mij gebruikte films werden temperaturen bereikt welke hoger waren 

dan 380 K. Dit heeft tot gevolg dat ik de door mij gevonden activeringsenergie, 

E = 1,9 eV, opgebouwd moet denken uit een gedeelte dat betrekking heeft op de 
a 

effectieve lading namelijk : E = 1,1 eVen een gedeelte dat betrekking heeft z 
op diffusie met een activeringsenergie Ed = 0,8 eV. 

Het bijzondere gedrag van Z~ in indium is nog niet bij andere materialen gecon-
1 

stateerd en dus ook niet bij tin. In tin is Zx nagenoeg constant vanaf kamer
i 

temperatuur tot aan het smeltpunt (18). 
x We vermoeden dat het gedrag van Z. in indium verklaard kan worden aan de hand 
1 

van de bandstructuur van indium. 
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Bijlage I Een eenvoudige energie-analyse. 

Zonder inzicht in de energie afgifte aan- en de eventuele opwarming van het 

substraat, is het niet mogelijk om een goed model oo te stellen waarmee de 

temperatuur in de films, tijdens stroomdoorgang, te berekenen is. Aan de hand 

van een eenvoudige energie-analyse wil ik toch een aantal uitspraken doen over 

het temperatuur gedrag van de films. Ik bespreek hiertoe het vermogen dat 

maximaal kan worden afgegeven door een recht stuk film met lengte 1, breedte b 

en dikte d. De film is aangebracht op een substraat van glas met een dikte d' 

(zie fig. B I .1). 

_j lift/_ rr-----_- , --
...... ~-_.' . .. 

Fig B I .I 

Lengte 1 

Breedte b 

Dikte d 

1 = 600 

b = 600 

d = 0,3 

m 

m 

m 

d' Substraat dikte d': d' = 1 mm 

Warmte afgifte via de zijkant van de films wordt niet besproken omdat het 

oppervlak waarlangs energie kan worden afgegeven te verwaarlozen is ten 

opzichte van bijvoorbeeld de bovenkant van de film. 

Het door straling afgegeven vermogen P =~T4A 
(!'= 5,7 x 10-SWm.-zK-4 , A= b.l = 3,6 x 10-7 m2 

Voor Sn: T = T = 505 K m 
In: T = T = 430 K 

m 
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P = I ,3 mW 

P = 0,7 mW 

(B I. I) 



Het door vrije convectie afgegeven vermogen 

h = 15 Wm- 2K-I 

Voor Sn: •T = T - T = 505 - 293 = 212 m 0 

In: •T = T - T = 430 293 = 137 m 0 

Vermogensafgifte door geleiding in het metaal 

A'= b.d = 1,8 x 10-IO m2, 1'= 10-2 

Voor Sn:-kf• 65 en •T = 212 

In: k = 81 en •T = 137 f 

Vermogensafgifte door geleiding via het substraat 

k = 0,93 Wm- 1K- 1 
s 

Voor Sn: 4T = 212 

In: •T = 137 

p = hA.r' 

p = I , I mW 

p = 0,74 mW 

p 
kfA'~aT 

= 
1' 

m 

p = 0,25 mW 

p = 0,2 mW 

k A.T 
p s = 

d' 

p = 72 mW 

p = 46 mW 

Vergelijken we de diverse verliesposten met elkaar dan wordt duidelijk dat 

energie afgifte via het substraat verreweg het belangrij~ste .is en da~ in 

vergelijking daarmee de andere bijdragen te verwaarlozen zijn. 

Het opgenomen vermogen in hetzelfde stuk film wordt gegeven door: 

p = r 2
R = J 2A'lp

0
(1 +{!•T) 

J = 1 ' 1 x 109 Am-2 

Voor Sn: t
0
= 11 ,5 x 10-8 m, fJ = 4,3 x 10-3 K-I, T = 212 K p = 28 mW 

In: Po= 8,37 x 10-8 m, p = 4,9 x 10-3 K-I, T = 137 K p = 18 mW 

Hieruit blijkt dat het opgenomen vermogen toeneemt met toenemende filmdikte 

en dat het ook toeneemt met toenemende stroomdichtheid. 

(B I. 2) 

(B I. 3) 

(B I. 4) 

(B 1.5) 

Uit het feit dat het ten gevolge van stroomdoorgang opgenomen vermogen kleiner 

is dan het via het substraat afgegeven vermogen, valt af te leiden dat de 

aanname dat, aan de onderkant van het substraat de omgevingstemperatuur heerst, 

niet juist is. Het substraat wordt dus ook opgewarmd. Als we aannemen dat het 

temperatuurverschil een factor 3 kleiner is, dan blijkt warmteafgifte via het 

substraat nog het belangrijkst te zijn, een factor 20 groter dan bijvoorbeeld 

warmteafgifte via straling. 

We mogen op grond van het bovenstaande aannemen dat, voor alle films, het 
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oppervlak waarlangs energie wordt afgegeven hetzelfde ~s. Daarom zullen films 

waarin meer vermogen wordt opgenomen sneller opwarmen en hogere temperaturen 

kunnen bereiken. 



Bijlage 2 Afleiding van vergelijking 4.3.4 

Uitgangspunt bij de afleiding is vgl. 4.2.2 

T ( I - exp(-t/RC)) s 

41Tf Tf - T
0 

4 T T - T 
s s 0 

Voor korte tijden, t"400 s, mag B 2.1 lineair benaderd worden door: 

~et vergelijking B 2.2 kunnen we uitrekenen welke temperatuur 1n de films 

heerst kort nadat er een stroom doorheen gestuurd 1s. B 2.2 kan echter ook 

gebruikt worden om de tijd uit te rekenen welke no1ig is om in een film ten 

gevolge van stroomdoorgang een bepaalde temperatuur te bereiken. Hiertoe 

herschrijven we B 2.2 in: 

t = •TfRC/•Ts 

4T wordt gegeven door vgl. 4.3.3 
s 

B 2.4 kan ook geschreven worden als: 

-.' J
2

d b 1 ~0 AT = --~-.,--..:.....;;,..._ __ 
s (I - •'J2d b 1 PofJ) 

Invullen van B 2.5 in B 2.3 levert: 

t = 4 T RC 0 

[ 

1 - • 'J
2

d b 1 t fl] 
f ec.' J2d b 1 t 0 

hetgeen overeenkomt met vgl. 4.3~4 
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(B 2.2) 

(B 2.3) 

(B 2.4) 

(B 2.5) 

(B 2.6) 



Bijlage 3 Afleiding van vergelijking 4.3.6. 

We gaan bij deze afleiding uit van de continuiteits vergelijking: 

~N = -div j at at 

We benaderen het probleem in één dimensie omdat het massa transport in één 

richting optreedt en we kunnen met behulp van de atomaire flux zoals die 

gegeven wordt door vgl 2.5.8 en met behulp van vgl 2.4.1 voor de diffusie

coëfficiënt vgl B 3.1 verder uitwerken. 

Vgl 2.5.8: j = Nv = NeËZ~/fkT at l 

Vgl 2.4.1: D = D exp(-E /kT) o a 

Invullen van B 3.2 en B 3.3 in B 3.1 levert ons: 

~N __ eED0 ~ r NZ~exp(-Ea/kT)l 
~t - fk ~x t T J 

eED 
0 

=- fi{ [ 
z~ JN N -~z~ 
T exp(-Ea/kT) ax + T exp(-Ea/kT) ~x 

x x 
NZ. ~T NZ. c)E 

- _l exp(-E /kT) - - _l exp(-E /kT) axa 
T2 a ~x kT2 a 

+ 3 exn( -E /kT) r-
kT a .x 

(B 3. I) 

(B 3.2) 

(B 3.3) 

Nzt:a ~T~ 

= - eEDoz? exp(-E /kT) [! ~N + -' ~ - _I JEa + [Ea - iJ ~~ 
fkT a N ax z~ •x kT ~x kT2 ~ cJX 

l 

(B 3.4) 

We nemen aan dat de temperatuurgradiënt de enige oorzaak ti van het ontstaan van 

gaten en bobbels in de films en verwaarlozen daarom alle factoren behalve de 

temperatuurgradiënt. Vgl B 3.4 gaat dan over in: 

dN eEDoz? ~Ea J dT 
dt = - exp(-E /kT) - ·- I 

fkT2 a kT dx 
(B 3.5) 

Nemen we verder aan dat E ~kT en dat de temperatuurgradiënt in het gebied 
a ~ 

waar deze maximaal is, constant verondersteld mag worden en wel: di= L, dan 

kan vgl B 3.5 vereenvoudigd worden tot: 

5.1 



..!. dN I = -R(E) ~ exp(-E /kT) dt N T a 

eED LZ~E 
R(E) 0 1 a = 

fk 2 

Om de film ten gevolge van electramigratie te laten bezwijken moet een 

kritisch aantal atomen per volume-eenheid, Nk' worden afgevoerd in de tijd 

dat de film belast is. Deze tijd is gelijk aan de bezwijktijd 

(B 3.6) 

Als N de atomaire dichtheid is voordat de stroom door de films gestuurd wordt 

dan is op het moment dat de film bezwijkt de atomaire dichtheid gelijk aan: N - Nk. 

Bovenstaande gebruiken we bij de integratie van vgl B 3.6. 

N -N J k 

N 

zodat: 

~ 

j;.(E) 
0 

exp(-E /kT) a 

Voor de bezwijktijd vinden we zo de uitdrukking: 

~ = C(E) T3 exp(E /kT) a 

log(N/(N-Nk)) 
C(E) = R(E) 

dt 

Vergelijking B 3.9 is gelijk aan vergelijking 4.3.6. 
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