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Errata 

De stroomversterking ~ is gedefiniëerd als de 

verhouding tussen collectorstroom en basis

stroom . 

en niet 

De dimensies van de depositiekamer zijn: 

bovenste elektrode - substraatelektrode: 5 cm 

bovenste electrode- onderste elektrode:10 cm 

diameter bovenste elektrode: 30 cm 

diameter substraatelektrode: 24 cm 

foto 4.2: vergroting 5Ü* 

foto 4 . 4 : vergroting 100* 

foto 4.10: vergroting 500* 

foto 4.13 : vergroting 100* 

foto 4.14 : vergroting 5Ü* 

Het berekenen van de gemiddelde mechanische 

spanning over het preparaat is geen nadeel van 

de meetmethode. Dit is opzettelijk gedaan om

dat we een eigenschap van het hele preparaat 

willen meten. Met de meetopstelling kunnen ook 

kromtestralen bepaald worden over kleinere 

afstanden . 
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Samenvatting 

Gehydrogeneerd amorf silicium (a-Si:H) wordt veel gebruikt 

als het gevoelige materiaal voor zonnecellen. Echter ook bij 

bipolaire transistoren kan a-Si:H goed worden toegepast. Als hier 

bij de emitter-basis overgang een a-Si:Hik-Si heterojunctie wordt 

gebruikt dan heeft dit voordelen (grotere stroomversterking) 

boven de homojunctie. 

Het nadeel van a-Si:H is dat het een te grote soortelijke 

weerstand heeft. Deze weerstand kan voldoende gereduceerd worden 

door te gloeien, bijv. bij 700°C gedurende 30 minuten, waardoor 

het materiaal mikrokristallijn wordt. Dit echter verslechtert de 

kwaliteit van het preparaat en veroorzaakt vaak onthechting van 

de film. 

Het afgelopen jaar is onderzoek verricht naar de samenhang 

tussen de depositie parameters en enkele fysische film eigen

schappen. De aandacht ging vooral uit naar mechanische spanningen 

in de dunne a-Si:H film en verontreiniging aan het film-substraat 

grensvlak. Gepoogd is om door het veranderen van de depositie 

parameters (druk, temperatuur, een gelijkspanning over de rf-ont

lading, isolatie van het substraat in de reactor en verder het 

voorafgaand aan het depositie proces etsen van het substraat 

oppervlak) deze eigenschappen te verbeteren. 

In films, zonder gelijkspanning gedeponeerd, blijken grote 

drukspanningen te bestaaan die ruwweg omgekeerd evenredig zijn 

met de dikte van de film. Indien de films onder voldoende gelijk

spanning gedeponeerd zijn, blijken de spanningen sterk variabel, 

van hoge druk- tot hoge trekspanningen. De oorzaak hiervan ligt 

vermoedelijk in de ontlading in de reactor die bij deze spannin

gen inhomogeen wordt. Wat het grensvlak betreft blijkt dat dit 

verontreinigd is met fluor en zuurstof en dat de gebruikelijke 

etstechnieken niet leiden tot een schoon substraat. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In de groep Fysica van oppervlakken en grenslagen aan de TUE 

wordt onderzoek verricht aan gehydrogeneerde amorfe silicium 

films op kristallijn silicium substraten (a-Si:Hik-Si), die 

gemaakt zijn m.b.v. een rf-gloeiontlading (13.56 MHz) van silaan 

(SiH4 ) eventueel verdund met waterstof. Dit onderzoek wordt 

verricht in een samenwerkingsverband met het IMEC (Interuniversi

tair Micro-Electronica Centrum) te Leuven. 

Het belang van a-Si:H zit in de goede elektronische eigenschap

pen. Momenteel wordt a-Si:H al toegepast in de productie van 

zonnecellen. 

Amorf silicium heeft door zijn structuur veel losse bindin

gen, veel Si-atomen hebben geen vier covalente bindingen met 

naburige Si-atomen waardoor er ongepaarde elektronen overblijven. 

De hiermee gepaard gaande losse bindingen (dangling bonds) verte

genwoordigen energietoestanden in de verboden zone, het gebied 

tussen de valentie- en conductieband. Hierdoor verliest het amorf 

silicium zijn halfgeleidereigenschappen. Het effect van de water

stof is dat veel van deze toestanden worden gepassiveerd doordat 

de ongepaarde elektronen worden gepaard aan de waterstofelektro

nen. Verder wordt een deel van de door de losse bindingen veroor

zaakte mechanische spanning gerelaxeerd. 

Een van de eigenschappen van a-Si:H is dat de breedte van de 

verboden zone, de bandafstand, groter is dan die van k-Si . In de 

heterojunctie a-Si:Hik-Si ligt de valentiebandkant lager en de 

geleidingsbandkant ongeveer op dezelfde hoogte. Deze eigenschap 

kan gebruikt worden bij bipolaire transistoren. 

De belangrijkste eigenschap van een bipolaire transistor is de 

stroomversterking (~). Deze factor~ geeft de verhouding aan 

tussen de aangeboden basisstroom (1 8 ) en de afgegeven emitter

stroom (IE). 
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1ER 
~ stroom t.g.v. recombinatie in de emitter 

1BR 
~ stroom t.g.v. recombinatie in de basis 

1IR 
~ stroom t.g.v. recombinatie aan het basis-emitter 

grenslvlak 

ISCR~ stroom t.g.v.recombinatie aan de ruimtelading in 

de basis-emitter overgang 

Emitter Basis 

k-S i , j 
a-s;....--- ·---- __ } 

fig 1.1 

Collector 

Conductieband 
Fel"lli -niveau 

Valentieband 

Het energie-diagram van een 
npn transistor. Ingetekend 
zijn de emitter energie 
niveaus voor a-Si enk-Si. 

/ IE 

Emi tter Basis Collector 

IER . I u·. ~BR - . - . . 
Ia' 

fig 1.2 
Een npn transistor 
met de basisstroom 
componenten. 

Van deze recombinatie-stromen is de emitterrecombinatie-stroom 

het grootste. Wil men de stroomversterking optimaliseren dan is 

het meest efficiënt om deze emitterrecombinatie te beperken . 

IER is exponentieel afhankelijk van de energiesprong die de gaten 

moeten overbruggen als deze van de basis naar de emitter lopen 

(I - exp(-AE/kT)) en zal dus sterk afnemen als de valentieband

kant van de emitter lager ligt. Bij de a-Si:Hik-Si heterojunctie 

is deze dan ook te verwaarlozen t.o .v. de basis-emitter grensvlak 

recombinatiestroom die dan de grootste component van de basis

stroom wordt (deze is verder bij de heterojunctie groter dan bij 

de homojunctie omdat er bij de heterojunctie altijd verontreini

gingen aanwezig zijn op het grensvlak). 

a-Si:H heeft echter een te grote elektrische soortelijke 

weerstand om zonder meer bruikbaar te zijn bij bipolaire transis

toren. Mikro-kristallijn silicium (~c-Si) daarentegen heeft nog 

steeds een lagere valentiebandkant en verder een veel kleinere 

soortelijke weerstand dan a-Si. 

Ie 
./ 

" 
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Een manier om ~c-Si te maken is door a-Si:H gedurende 30 minuten 

te gloeien tot ca. 700°C. Hierbij zal een deel van het waterstof 

ontwijken en zullen hiervoor in de plaats Si-Si bindingen worden 

gevormd. 

Bij dit gloeien komen echter veel films los van het sub

straat. 

Onderzoek wordt nu verricht naar de elektronische en fysische 

eigenschappen van de a-Si:Hik-Si preparaten als functie van de 

depositie variabelen. 

Op het IMEC onderzoekt men de elektronische eigenschappen van de 

plakken, op de TUE is het onderzoek toegespitst op enkele fysi

sche eigenschappen zoals: 

- De hechting van de film aan het substraat, 

- De in de film aanwezige mechanische spanningen en 

- De toestand van het film-substraat grensvlak. 

Het doel van het onderzoek is het vinden van verbanden tussen 

de elektronische en fysische eigenschappen enerzijds en de depo

sitie parameters anderzijds om zo te komen tot een optimale en 

konstante kwaliteit van de preparaten. 
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Hoofdstuk 2. De a-Si:H depositie 

§ 2.1 De opstelling 

De voor de depositie van het a-Si:H gebruikte reactor is een 

zogenaamde 'capacitief gekoppelde flat-bed reactor' . Hierbij zijn 

de elektroden vlakke platen waartussen de ontlading plaatsvindt . 

Deze wordt in stand gehouden door een radio-frequent elektrisch 

veld dat aangesloten is op de bovenste elektrode. 

De substraten worden op de onderste, geaarde elektrode gelegd die 

d.m.v. een gloeidraad tot de gewenste temperatuur (max.~ °C) 

verhit kan worden. 

Het gas wordt in een voorkamer gemengd waarna het door kanaaltjes 

in de bovenste elektrode naar de depositiekamer wordt gevoerd. In 

de gloeiontlading wordt het dan gedissociëerd en geïoniseerd . Het 

gas diffundeert nu naar de onderste elektrode waar de depositie 

plaatsvindt. Tenslotte worden de resterende gasdeeltjes afgepompt 

via de ruimte onder de onderste elektrode. 

De gehele opstelling is cilindersymmetrisch . 

Gu inlut 

' 

Iloter golr.oolde dej~Mitie tAfel 

figuur 2 . 1 
De depositiereactor 

lf- ~T 
~ril 
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Het voordeel van deze reactor boven andere types zoals buis

en triodereactoren is dat bij de flat-bed reactor de homogeniteit 

van de depositie over het elektrode oppervlak beter is. De tri

odereactoren hebben echter het voordeel dat de preparaten op een 

derde elektrode liggen die buiten de ontlading is gesitueerd 

waardoor er geen ionen op de preparaten aankomen (dit is slecht 

voor de kwaliteit van de film). 

De depositie. 

Voordat de substraten in de depositiekamer gelegd worden, worden 

zij gereinigd. Dit is een standaard procedure, de z.g. RCA behan

deling, waarbij in drie baden (van zwavelzuur, ammonia en zout

zuur in waterstofperoxide) de verontreinigingen (resp. organische 

stoffen, anionen en kationen) van het substraat worden verwij

derd. Na ieder bad worden de substraten in water gespoeld en 

gedurende 10 seconden in fluorzuur ondergedompeld om de door het 

spoelen ontstane oxidelaag te verwijderen. 

De substraten worden dan in de kamer gelegd waarna deze vacuum 

gepompt wordt (~10- 5 torr). Nadat de kamer gespoeld is met Ar en 

opnieuw vacuum gezogen is wordt het silaanmengsel toegevoegd. De 

depositie wordt nu gestart met het aanzetten van de rf-spanning 

waardoor de gloeiontlading ontstoken wordt. Na de depositie 

worden de substraten uit de kamer gehaald en een deel hiervan 

wordt dan gedurende 30 minuten gegeloeid op 700°C. 

§ 2.2 De rf-ontlading. 

Als men over twee elektroden, waartussen zich een gasmengsel 

bevindt, een gelijkspanning aanlegt dan zal bij een bepaald 

spanningsverschil de ontlading ontstaan. De spanning is dan zo 

groot dat na de ionisatie van een deeltje (door kosmische stra

ling) het positief ion en het elektron naar de katode resp. anode 

worden getrokken waarbij deze zoveel energie winnen dat zij 

verdere neutralen kunnen ioniseren. In een rf-ontlading vindt dit 

proces van het onsteken van de ontlading voortdurend plaats (bij 

iedere ompoling van de spanning) . De ontsteking zal dan wel bij 
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een lagere spanning gebeuren omdat er reeds geladen deeltjes in 

het gas aanwezig zijn. Deze ontlading heeft als voordeel t.o.v. 

de de-ontlading dat er geen netto stroom loopt. 

Bekijkt men de potentiaal in de kamer [l(h2)] dan ziet men dat 

deze in de ontlading hoger ligt dan aan de elektroden, waarbij 

aan de elektrode die het rf-signaal voert een extra negatieve 

verschuiving optreedt. 

p 

0 

T 
E 
N 

T 

A 
A 
L 

G E A A R D E 
E L E C T R 0 D E MET RF 

figuur 2.2 
potentiaLen in een gLoeiontLading 

Dit is als volgt te verklaren. 

In de gloeiontlading heerst ladingsneutraliteit en is de potenti

aal dus constant. De elektronen kunnen echter naar de elektroden 

diffunderen als zij hier slechts enkele vrije weglengtes vanaf 

zijn. Hierdoor ontstaan er naast de elektroden lagen met een 

overschot aan positieve ionen en dus een negatieve kromming van 

de potentiaal en daarmee een afval hiervan naar de elektroden 

toe. 

Bekijkt men de ontlading tijdens een rf-cyclus dan ziet men dat, 

omdat de mobiliteit van de elektronen groter is dan die van de 

ionen, de stroom van elektronen naar de bovenste elektrode als 

deze positief is, groter is dan de stroom van positieve ionen als 

deze negatief is. Omdat er echter geen netto stroom kan lopen zal 

de bovenste elektrode zo negatief worden dat de beide stromen 

uiteindelijk even groot zijn (de 'self-bias'). 
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De dichtheid van de elektronen in de ontlading bij 100 mtorr 

is niet groter dan 1011 cm- 3 (de ionisatiegraad is maximaal 

10- 4
). Indien de elektronen oorspronkelijk een Maxwellse energie

verdeling hebben bij 104 K dan zijn zij niet in evenwicht met de 

ionen en molekulen omdat deze slechts een temperatuur hebben van 

enkele honderden Kelvin . Dit houdt in dat er veel hoog-energeti

sche elektronen zijn die ionen en radicalen kunnen produceren. 

De energieverdeling van de elektronen wijkt dan af van de Max

wellse omdat er, door de ionisaties en dissociaties, een tekort 

aan hoog-energetische en een overschot aan laag-energetische 

elektronen ontstaan zal zijn. 

§2.3 

V 
E 
R 
D 
E 
L 

N 
G 
s 
F 
u 
N 
c 
T 
I 
E 

0 5 

D R U Y V E S T E I N 

0 N T L A D I N G 

E L E C T R 0 N E N E N E R G I E 

figuur 2.3 
eLektron energieverdeLingen 

MaxweLL, bij overheersende CouLomb interacties, 
Druyvestein, bij overheersende elastische eLektron-atoom, 
Experiment, overheersende niet eLastische interacties 

Plasmareacties en filmgroei 

De belangrijkste primaire reacties (met de oorspronkelijke 

gassen) in de gasontlading zijn [1(h8)] (een negatieve reactie 

enthalpie duidt op een proces waarbij energie vrijkomt): 



-12-

-Dissociaties SiH
4 

+ e -+ SiH
3 

+ H + e AH = 4.0 eV 

-+ SiH
2 + H2 + e AH = 2.2 eV 

-+ SiH + H2 + H + e AH = 5 . 7 eV 

-+ Si + 2H2 + e AH = 4.2 eV 

H2 + e -+ 2H + e AH = 4.5 eV 

-Ionisaties SiH4 + e -+ SiH
3

+ -+ H + 2e AH =12.3 eV 

-+ SiH
2

+ + H2 + 2e - AH =11.9 eV 

De meest voorkomende secundaire reacties zijn: 

SiH2 + SiH4 -+ Si2H6 AH =-2 . 1 eV 

SiH4 + H -+ SiH3 + H2 AH =-0.5 eV 

Si2H6 + H -+ SiH
3 

+ SiH4 AH =-0 .5 eV 

SiH3 + SiH3 -+ Si2H6 AH =-1.4 eV 

Zo kunnen ook hogere silanen ontstaan uit opeenvolgende reacties 

met lagere silanen. De hoofdbestanddelen die uit deze reacties 

komen, en van groot belang zijn voor de depositie, zijn echter 

SiH3 . SiH2 en H. 

Het mechanisme van de filmgroei is eenvoudig in te zien aan 

de hand van een model waar gekeken wordt naar de sterktes van de 

silicium en waterstof bindingen [ 1] . Deze zijn: 

1) Si- + Si- -+Si -Si AH = 3.10 eV 

2) Si- + H- -+ Si -H AH = 3.06 eV 

3) H- + H- -+ H- H AH = 4.48 eV 

Hieruit volgt dat de volgende reacties energetisch gunstig zijn: 

(3-2) H + Si-H -+ Si- + H-H AH = -1.42 eV g s s g 
(2) H + Si- -+ Si-H AH = -3 .06 eV g s s 
(3+1-2-2) Si-H + Si-H -+ Si-Si + H-H AH = -1.46 eV 

g s s g 
Deze reacties kunnen als in fig. 2 . 4 weergegeven worden. Daarin 

is verder te zien wanneer er een monohydride (SiH) en wanneer een 

dihydride (SiH
2

) binding gevormd kan worden. 
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V 0 0 R D E R E A C T I E 

® D 

H, , 
, ,Si , 
SI 'si , .. , \ 

,H 
')l' SI SI , ' , ' 

' );( ' 
,s ... ?~ 

0 P P E R V L A K N A R E A C T I E 

figuur 2.4 
Schematisch model voor de groei van een a-Si:H film 
De bovenste rij geeft de toestand van het oppervlak 
voor de reactie, in de eerste kolom staan de 
stoffen waarmee dit reageert en in de matrix staan 
de mogelijRe eindresultaten [2] 

Hierbij kunnen we het Si-H vervangen door SiH
2 

en SiH
3 

waarbij 

SiH3 het voordeel heeft dat het waterstof van het oppervlak af 

kan etsen . 

Dit komt overeen met proeven zoals gedaan door Broekhuizen [3] 

waarbij films gegroeid uit voornamelijk SiH
3 

een betere kwaliteit 

bleken te hebben dan films gegroeid uit een mengsel van SiH
3 

en 

SiH2 . 

§2.4 De depositie parameters 

De volgende parameters moeten ingesteld worden bij het depo

sitie proces en hebben invloed op de filmkwaliteit: 

- De temperatuur van het substraat, 

-De druk in de depositie kamer. 

-De samenstelling van het gasmengsel, 

- Een eventuele gelijkspanning over de rf-ontlading, 

- Het rf-vermogen en 

-Het debiet van het gasmengsel. 
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Deze parameters hebben invloed op de filmeigenschappen zoals: 

- De bandafstand , 

- De dichtheid van de ongepaarde elektronen, 

- Het film-substraat grensvlak, 

- De mechanische spanningen in de film, 

De waterstof concentratie en de manier waarop deze geïncorpo

reerd is en 

- De groeisnelheid . 

De hierboven genoemde eigenschappen bepalen de filmkwaliteit. 

Voor een ideale film zouden deze moeten zijn: 

- Een maximale bandafstand omdat dit gunstig is voor de toepas

singen, 

- Een minimale ongepaarde elektronen dichtheid omdat dit de 

toestandsdichtheid in de bandgap verlaagt, 

- Een zo schoon mogelijk grensvlak omdat de daar aanwezige ver

ontrei~igingen optreden als recombinatie centra en dus de inter-. 
face recombinatiestroom vergroten , 

- Een minimale mechanische spanning omdat deze tot algehele of 

plaatselijke onthechting van de f i lm kan leiden, waarbij verder 

mikroscheuren aan het grensvlak de recombinatie stroom beïnvloe

den, 

- Een waterstofconcentratie die groot genoeg is om het merendeel 

van de ongepaarde elektronen te binden (>5%) waarbij de voorkeur 

uitgaat naar de vorming van monohydride bindingen (de factor 

C[SiH]/C[SiHn]. met n~2. kan als een soort kwaliteitsfactor 

gezien worden) en 

- Een zo groot mogelijke groeisnelheid . 

De in de literatuur gevonden verbanden tussen de depositie 

parameters enerzijds en de filmeigenschappen anderzijds worden 

hieronder besproken. Er moet wel rekening gehouden worden met het 

feit dat deze betrekkingen merendeels empirisch gevonden zijn en 

dus sterk afhankelijk kunnen zijn van de depositie reactor om

standigheden (soort en geometrie) en van de toepassing van het 

a-Si:H die bekeken wordt (bijna altijd zonnecellen waarbij het 

grote verschil is dat de preparaten niet gegloeid worden na de 

depositie en het substraat isolerend glas met tinoxide is i.p .v. 

geleidend boor gedoteerd kristallijn silicium). 
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De temperatuur 

Als de temperatuur, waarbij de film gegroeid wordt , verhoogd 

wordt dan zal: 

- De verboden zone kleiner worden (ongunstig) [4] 

- De dichtheid van de ongepaarde electrenen kleiner worden 

(gunstig) [5] 

- De spanning groter worden (ongunstig) [6], 

- De waterstof concentratie kleiner worden en 

-De factor C[SiH]/C[SiH ] groter worden (gunstig). 
n 

De optimale temperatuur zal een compromis zijn tussen deze effec-

ten . 

De druk 

Brodsky et al. [5.7,8] hebben het rf-vermogen waarbij de ontla

ding ontstaat uitgezet tegen de druk (maal de elektrode afstand). 

Als men dit doet vindt men de zogenaamde Paschen-kurve. 

R 
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R 
M 
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G 
E 
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0 R U IC (MAAL ELECTRODE AFSTAND) 

figuur 2 . 5 
de Paschen-kurue 

In de lage druk tak van deze kromme (zie fig. 2.5) is de vrije 

weglengte van de elektronen zo groot dat botsingen van elektronen 

met de wand overheersen. De filmgroei wordt dan veroorzaakt door 

molekuul (SiH
4

) botsingen aan het substraat . In de hoge druk tak 

overheersen de reacties van elektronen met de rnalekuien in de 
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ontlading en treden dissociaties, ionisaties en polimerisaties 

op. De filmgroei wordt dan vaak veroorzaakt door reacties aan het 

oppervlak met hogere silanen. De optimale druk ligt tussen deze 

twee situaties in, in de buurt van het minimum van de Paschenkur

ve, waarbij de filmgroei voornamelijk wordt veroorzaakt door 

radicalen (SiH3 en SiH2). 

Empirisch zijn dan ook bij deze druk de minimale waarden gevonden 

voor de mechanische spanningen, de ongepaarde elektronen dicht

heid en de bandafstand. 

Het gasmengsel 

Harbison et al. [9] hebben de spanningen bepaald in a-Si:Hik-Si 

preparaten als functie van de silaan verdunning. Zij vonden een 

maximale spanning bij 5% en 100% en een minimum bij 50% (100 MPa) 

silaan in argon. Bij deze waarde werd ook de maximale groeisnel

heid gevonden. 

Knights et al. [5] merkten op dat de kwaliteit van het oppervlak 

slechter en de ongepaarde electrenen dichtheid groter werd naar

mate het gas waarmee verdund werd zwaarder was (opvolgend H, He, 

Ne, Ar en Kr). 

De gelijkspanning 

Veel auteurs [4,5,10,11] hebben een gelijkspanning gebruikt om 

een bombardement te krijgen van positieve ionen op de substraat

tafel. Het percentage waterstof dat als monohydride gebonden 

wordt, wordt hierdoor vergroot (dus een betere incorporatie van 

het waterstof). De algemene trends zijn: 

- Als de de-spanning negatiever wordt dan wordt de waterstofcon

centratie groter, de groeisnelheid groter en de factor 

C[SiH]/C[SiH ] groter, 
n 

- Als de de-spanning positiever wordt dan is er kans dat het 

preparaat kolomgroei vertoont wat ongunstig is [5]. 

Het rf-vermogen 

De volgende trends worden gevonden bij het variëren van het 

rf-vermogen [5,6,7,12]: 

Bij toenemend rf-vermogen worden de waterstofconcentratie, de 

factor C[SiH]/C[SiH ]. de absolute mechanische spanning en de 
n 

groeisnelheid groter. 
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De beste resultaten zijn verkregen met een zo laag mogelijk 

rf-vermogen (waarbij de ontlading net in stand gehouden blijft) 

Het gasdebiet 

Deze heeft geen invloed zolang er een overmaat silaan wordt 

aangeboden. 

De optima zoals gevonden in de literatuur hoeven, zoals 

eerder al vermeld, niet overeen te komen met die voor de toepas

sing van bipolaire transistors. Zo hebben spanning of waterstof

inhoud bij toepassingen waarbij de preparaten gegloeid moeten 

worden waarschijnlijk meer invloed dan bij andere toepassingen. 
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Hoofdtuk 3 Enkele fysische en chemische 

eigenschappen van de a-Si:Hik-Si preparaten 

§3.1 Inleiding 

Er zijn drie eigenschappen van de a-Si:Hik-Si preparaten 

bekeken: De hechting van de a-Si:H film aan het k-Si substraat, 

de mechanische spanningen die in de film aanwezig zijn en het 

voorkomen van verontreinigingen op het film-substraat grensvlak 

Het loslaten van de film treedt op als de hechting niet groot 

genoeg is om de op het grensvlak werkende krachten te compense

ren. De hechting zelf wordt in sterke mate verzwakt door de op 

het grensvlak aanwezige verontreinigingen waardoor de hechting 

van de film in grotere mate veroorzaakt wordt door de zwakke van 

der Waals binding tussen het silicium en de verontreiniging dan 

door de sterke covalente binding tussen de silicium atomen. De 

hechting wordt beproefd door de op het grensvlak werkende krach

ten die het gevolg zijn van de mechanische spanningen die in de 

film voorkomen. Tenslotte hebben de op het grensvlak aanwezige 

verontreinigingen nog een slechte invloed op de elektronische 

eigenschappen omdat deze atomen kunnen optreden als recombinatie

centra waardoor de stroomversterking cerkleind wordt. 

Omdat deze drie eigenschappen zo'n grote invloed hebben op de 

kwaliteit van de preparaten is geprobeerd door het optimaliseren 

hiervan (door het veranderen van de depositie parameters) betere 

eigenschappen te krijgen, vooral m. b.t. de hechting van de film. 

§3.2 De film-substraat hechting 

Als er sprake is van een perfect contact tussen de film en het 

substraat (goede aansluiting, geen mechanische spanning) dan kan 

een minimum waarde gegeven worden voor de hechtsterkte die voort

vloeit uit de van der Waals krachten . Dit minimum is in de orde 

van 108 N/m2 [16] . Indien er een kleinere hechting gemeten wordt 

dan duidt dit op spanningen in de film of een niet perfect con

tact. 
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Er zijn verschillende proeven waarmee geprobeerd wordt de 

hechtsterkte te bepalen [14]. Hierin wordt steeds de film verwij

derd van het substraat waarbij de benodigde kracht of energie als 

maat voor de hechting gebruikt wordt. 

Enige methodes zijn: 

- 'Pel-proeven'. Hierbij wordt een stuk tape op de film geplakt 

en de kracht nodig om deze er weer vanaf te trekken is een maat 

voor de hechting. 

- 'Schuif-proeven'. Hierbij wordt een glaasje op de film geplakt 

waarna een kracht evenwijdig aan de film wordt uitgeoefend. Een 

maat voor de hechting is dan te verkrijgen uit de grootte van de 

kracht waarbij de film loslaat. 

- 'Trek-proeven'. Hierbij wordt een spijker loodrecht op de film 

gelijmd De kracht nodig om deze met de film los te trekken 

(gedeeld door het oppervlak) is een maat voor de hechting. 

- 'Kras-proeven'. Hierbij wordt met een pen een kras gemaakt in 

de film. De belasting van de pen waarbij de film loslaat en de 

trekkracht die hiervoor nodig zijn een maat voor de hechting. 

Het nadeel van alle proeven waarmee de hechting bepaald wordt 

is dat de werking van de krachten op en in de film zeer complex 

is. Hierdoor kan meestal alleen een kwalitatieve maat voor de 

hechting bepaald worden. Zolang men zich echter beperkt tot het 

vergelijken van preparaten is dit geen essentiëel probleem. 

Met de laatste twee methodes zijn proeven gedaan om de hech

ting te bepalen. Hiervan zullen nu de opstellingen en meetproce

dures besproken worden. 

§3.2.1 De trekproef 

Bij deze proef wordt eerst een spijker op de film gelijmd. 

Dit wordt met twee-componenten lijm gedaan in twee mallen (zie 

fig. 3.1). 
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Lijmlaag 
r"":".,..,..,..".~'""7"'1 
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Lijm ...,.~--+Spijker 

Aluminium mal 

fig 3.1 
De matten gebruikt uoor het Lijmen 
uan de preparaten uoor de trekproef 

Preparaat 

Aluminium 
mal 

In de eerste mal wordt een dunne l i jmlaag (0.1 mm) op de spijker 

aangebracht. De tweede mal dient ervoor te zorgen dat de spijker 

loodrecht op het preparaat geplaatst is . In deze stand wordt de 

lijm gedurende zes uur op 50°C uitgehard. 

De eig~nlijke trekproef wordt als volgt uitgevoerd (zie fig 3 .2) . 

Meetkop 

"----ÇJ 
Preparaat 

Tafel 

fig 3.2 
De opsteLLing uoor de trekproef. 

De spijker wordt gefixeerd aan het frame van een trekbank . Aan 

het beweegbare deel hiervan is een tafel bevestigd met een gat 

waar de spijker doorheen valt . Door de tafel met een constante 

snelheid omhoog te bewegen wordt een steeds groter wordende 

kracht uitgeoefend op het preparaat totdat bij een bepaalde 

kracht een breuk ontstaat. Deze kracht, gedeeld door het spijker-
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oppervlak is een maat voor de hechting op de plaats waar de breuk 

is opgetreden . 

Enkele nadelen van deze methode zijn: 

- De sterkte van de lijm beperkt de meetbare adhesiekracht. 

-Er zal altijd gecontroleerd moeten worden waar de breuk is 

opgetreden. Als dit niet op het film-substraat interface is dan 

kan alleen gezegd worden dat de adhesie daar groter is dan de 

gemeten adhesie. 

- Het effect van de lijm en het uitharden is niet bekend. Als de 

film gaten vertoont of doordringbaar is voor de lijm dan is de 

proef niet interpreteerbaar. 

- Verder zijn er nog enige kleine nadelen zoals de invloed van 

een niet constante lijmdikte en een niet constante hechtsterkte 

van de film. Deze beide hebben tot gevolg [14] dat bepaalde 

stukken film eerder loslaten waardoor de trekkracht wordt ver

deeld over een kleiner oppervlak en de werkelijke spanning dus 

groter is dan de berekende (hier zou men door een gereduceerd 

oppervlak moeten delen i.p.v . het totale). 

§3.2.2 De krasproef 

Hierbij wordt het preparaat met constante snelheid onder een 

kraspen doorgetrokken (zie fig. 3.3) 

Mic r o
mani pu
l ato r 

Bladveer 

Ketting~ 

Preparaat 
Houder 

Tafel 

Instel
ling 

fig 3.3 

·'· 

De opsteLLing uoor de krasproef [15]. 
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De kraspen, die een ronde of pyramidevormige punt heeft, wordt 

belast met een gewicht en oefent hierdoor dus een transversale 

kracht uit loodrecht op de film. De pen oefent verder een latera

le kracht op de film uit omdat deze onder de pen wordt doorge

trokken. 

De kritieke transversale belasting, waarbij de film juist van het 

substraat wordt afgestript, kan gebruikt worden als kwalitatieve 

maat voor de hechting omdat deze belasting voornamelijk van het 

grensvlak blijkt af te hangen (13,16]. Met de trekkracht die 

hiervoor nodig is kan de energie berekend worden die gebruikt is 

voor het losmaken van de film. 

Benjamin en Weaver (16] komen tot kwantitatieve resultaten door 

ervan uit te gaan dat de gebruikte energie nodig is voor het 

maken van een geul in het substraat, het losstrippen van de film 

en het verwijderen van de film. Zij gebruiken modellen waarmee de 

eerste en derde energie bijdrage berekend kunnen worden en komen 

zo aan de energie die gebruikt is voor het losstrippen (en dus de 

hechting). 

§3.3 De mechanische spanningen in de film 

Zoals reeds gezegd wordt de hechting van de film beproefd 

door de krachten die op het grensvlak werken. Deze worden door de 

in de film aanwezige spanningen veroorzaakt. Indien de spanningen 

te groot worden kan de hechting de op het grensvlak werkende 

krachten niet meer compenseren en treedt algehele of plaatselijke 

onthechting van de film op in de vorm van bijvoorbeeld bellen en 

gaten. 

De spanning kan in twee componenten gescheiden worden (17], 

de thermische- en de intrinsieke spanning. 

-De thermische component is het gevolg van een thermische behan

deling gecombineerd met een verschil in uitzettingscoëfficiënt 

van film en substraat. Deze kan worden weergegeven door de vol

gende formule: 
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Hierin zijn af en as de thermische uitzettingscoëfficiënten van 

de film en het substraat, AT is het temperatuursverschil tussen 

de depositie en meting en EF is de elasticiteitscoëffficiënt van 

het substraat. 

-De intrinsieke component [17] is het gevolg van verandering in 

de structuur van de film. Enkele bijdrages zijn vinden hun oor

sprong in: 

Het optreden van fase overgangen in de film, 

-De vorming van oppervlakte lagen (bv. oxides) en 

- De aanwezigheid van defecten in de film. 

Deze laatste bijdrage is het belangrijkste omdat er in a-Si:H 

veel defecten voorkomen. Elk ongepaard elektron, en in mindere 

mate elke Si-H binding, geeft aanleiding tot afwijkingen in de 

hoeken tussen de bindingen en de afstanden tussen de atomen 

(t.o.v. de ideale kristal structuur). Deze afwijkingen vormen 

weer de oorzaak van de spanningen. 

De spanningen die gemeten ZlJn in de a-Si:Hik-Si preparaten 

liggen in het gebied van 5*108 tot 1010 Pascal (N/m2
). 

Een ruwe schatting van de de thermische component is 5*107 Pa. 

(hierbij is af=1.6*10- 6 /K [18], as=4.2*10- 6 /K, EF=1.1*1011 Pa. en 

4T=200°C). De grootste bijdrage in de spanning wordt dus geleverd 

door de intrinsieke component. 

§3.3.1 Spanningsmetingen 

Een drukspanning zal het substraat, bekeken op de filmzijde, 

bol drukken om zo gedeeltelijk te relaxeren, een trekspanning zal 

het hol doen staan. Er is een eenvoudige relatie af te leiden 

[19,20] tussen de kromtestraal van een cirkelvormig preparaat en 

de spanningen in de film: 

E ~ Elasticiteitsmodulus van het substraat 

V ~ Poisson ratio (E/(1-v)=1.8*1011 Pa voor Si(100)) 

t ~ dikte van het substraat 

d ~ dikte van de film 

p ~ kromtestraal van het substraat 
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Het meten van de spanning komt nu neer op het bepalen van de 

kromtestraal van het substraat. Twee methodes om dit te doen 

zijn: 

- Röntgendiffractie [21] en 

- Laser-optische oppervlakteprofiel metingen. 

Deze laatste techniek is gebruikt en zal nu verder worden behan

deld. 

§3.3.2 De kromtestraal metingen 

De opstelling waarop de metingen zijn verricht is vergelijk

baar met het opnamesysteem van een compact-disc speler (zie fig. 

3.4). 

fig 3 . 4 

DI ODE

DETECTOREN 

COLLIMATOR

LENS 

LASER

BUNDE L 

MEETI..ENS 

Overzicht uan het laser-opname 
systeem uan de kromtestraal-meter 

Een laserstraal wordt door een collimatorlens tot een evenwijdige 

bundel geconvergeerd (~ 1 ~breed) . Daarna wordt deze door een 

meetlens gefocusseerd op het oppervlak. De weerkaatste bundel 

doorloopt dezelfde route tot een baarnsplitter waar hij wordt 

afgebogen. Hierna wordt hij door een biprisrna gesplitst en op 
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twee diode paren geprojecteerd. 

Als de meetlens de oorspronkelijke bundel focusseert op het 

oppervlak dan ontvangen de beide diode paren dezelfde intensi

teit, zoniet dan kan men met m.b.v. de verschilspanning tussen de 

diode paren de positie van de meetlens regelen totdat dit wel het 

geval is. 

Wordt nu het oppervlak op deze manier afgetast dan is het opper

vlakteprofiel gegeven door de variatie in posities van de meet

lens. Hieruit kan dan de kromtestraal berekend worden. 

De totale opstelling is computer gestuurd (zie fig. 3.5). 

fig 3.5 
TotaaLoverzicht van de opsteLLing 

gebruikt uoor het meten van de kromtestraat 

Het preparaat dat bekeken wordt ligt op een luchtgelagerde tafel 

die met een constante snelheid (bijv. 500 ~s) onder de opnemer 

wordt doorgetrokken. Nu wordt elke ~0 ~ (ook instelbaar) de 

positie van de meetlens in een geheugen opgeslagen en deze posi

ties vormen het oppervlakte profiel van het preparaat. 

§3.4 Het film-substraat grensvlak 

Op het grensvlak tussen het kristallijn silicium substraat en 

de amorf silicium film komen verontreinigingen voor. Deze zijn 

zoals eerder gezegd een beperkende factor voor de hechting van de 

film aan het substraat en voor de stroomversterking . Enkele 

oppervlakte gevoelige analysetechnieken waarmee deze verontreini

gingen mogelijk gedetecteerd kunnen worden zijn AES (Auger Elek

tronen Spektroskopie) en SIMS (Secundaire lonen Massa Spektrosko

pie). 
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Bij het Auger proces verwijdert een ingeschoten hoog-energe

tisch elektron (3KeV) een elektron uit een van de binnenste 

schillen van het atoom (zie fig 3.6). 

fig 3.6 
Het principe van een Auger-etectron. 

Een elektron uit een meer naar buiten gelegen schil zal dan de 

vrijgekomen plaats innemen. Met de hierbij vrijgekomen energie 

wordt een derde elektron verwijderd waarvan de energie karakte

ristiek is voor het element. 

Door de energie van de vrijgekomen elektronen te meten kan een 

elementen analyse van de eerste paar (afhankelijk van de energie 

van het uittredende elektron) atoomlagen gemaakt worden. 

De gevoeligheid van AES ligt in de orde van procenten van een 

monolaag. 

Bij SIMS wordt het preparaat beschoten met ionen, in ons 

geval Ar•, waardoor atomen van het oppervlak verwijderd worden. 

Een deel hiervan wordt geïoniseerd en kan onderzocht worden met 

een massaspectrograaf. Hiermee wordt de verhouding tussen massa 

en lading gemeten en het element of molecuul bepaald. 

De gevoeligheid van SIMS ligt in de orde van deeltjes per miljoen 

(ppm) en hangt verder sterk af van het soort atoom, de omringende 

atomen in het oppervlak (matrix-effecten) en van het ion waarmee 

geschoten wordt. 

Het gevolg van het afschieten (sputteren) van atomen is dat 

de informatie van steeds grotere diepte komt. Daardoor is het 

mogelijk om de gegevens uit te zetten tegen de sputtertijd en zo 

een diepteprofiel te krijgen van de aanwezige elementen. 

Verder is het mogelijk het verkregen profiel m.b.v. de bekende 

gevoeligheden van de elementen om te rekenen naar een concentra

tie-diepte profiel. Hierbij kunnen echter afwijkingen van enkele 

procenten optreden. 
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§3.4.1 De grensvlak metingen 

De AES en SIMS metingen zijn uitgevoerd in een Physical 

Electronic Industries, PHI model 550, spectrometer. Alle metingen 

zijn uitgevoerd bij kamertemperatuur waarbij de druk in de va

cuumkamer lag in de orde van 10-9 torr (zonder sputteren) en 10-8 

torr (bij 15 mPa sputterdruk). 

Alle diepteprofielen zijn gemaakt bij een sputtersnelheid van 1 

tot 10 nm/s . De instelwaarden bij een sputtersnelheid van 1 nm/s 

waren: Ar druk 15 mPa, Ar energie 2keV, oppervlak 16 mm2 (raster 

4*4). De Ar• bundel bij 2kV en 15 mPa heeft een stroomdichtheid 

van 180 ~cm2 en een diameter van 0.2 mm. 

§3.5 Een overzicht van de meetmethodes 

In de vorige paragrafen zijn enkele eigenschappen besproken 

die van belang zijn voor de kwaliteit van de preparaten en verder 

de meetmethodes om deze eigenschappen te kunnen vergelijken en 

optimaliseren als functie van de depositie parameters. 

Deze meetmethodes waren: 

-De krasproef, 

-De trekproef, 

-De kromtestraalmeting en 

-De AES en SIMS metingen. 

Een nog niet genoemde maar wel zeer eenvoudige methode om 

iets over de kwaliteit van het preparaat te zeggen is het bekij

ken hiervan met optische of elektronen microscopie. Er kan dan 

meteen gezegd worden of de film voor en na het gloeien intact is 

gebleven. 

Op de eerste series preparaten zijn alle hierboven genoemde 

proeven verricht. Er zal nu aan de hand van de eerste resultaten 

bekeken worden welke proeven het meest geschikt zijn om de prepa

raten met elkaar te vergelijken. 
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Hoofdstuk 4 De meetmethodes, eerste resultaten 

§4.1 De microscopische technieken 

Er is met optische en elektronen microscopie gekeken naar de 

preparaten. 

Bij eerste serie (P31-Q92) kwamen ook vóór het gloeien bellen en 

gaten voor (zie appendix 1, tabel 1). Dit was echter alleen het 

geval bij preparaten die bij hoge druk gegroeid zijn (p > 100 

mtorr) of een dikke film hadden (d > 1 ~) (zie foto's 4.1-4.3). 

foto 4.1 
Onthechting van de niet 
gegtoeide fiLm (SEM) 

foto 4.3 

foto 4.2 
Gaten omringd door beLLen 
in niet gegtoeide fiLm 

Bet en gat in de niet gegtoeide fiLm (SEM) 
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Bij alle andere preparaten (Rl-T95) waren voor het gloeien 

slechts enkele verontreinigingen te zien (zie foto 4.4). Na het 

gloeien vertoonden echter de meeste een grote hoeveelheid gaten 

en bellen (zie foto's 4.5,4.6 en appendix 1, tabel 2). 

foto 4.4 
Verontreinigingen op een ongegLoeide fiLm 

foto 4.5 
RegeLmatige gaten en 
beLLen na gLoeien (HF-bad) 

foto 4.6 
OnregeLmatige gaten en beLLen 
na gLoeien (geen HF-bad) 

Het kijken met microscopische technieken naar de preparaten 

is een goede en eenvoudige aanvulling op de andere proeven. Er is 

meteen zichtbaar of de hechting aan de grenslaag groot genoeg is. 

Het is echter niet mogelijk om een tendens aan te geven (bv. deze 

film laat ook los maar hij is beter dan de vorige). 
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§4.2 De krasproeven 

Er zijn twee series krasproeven vericht bij Philips Nat.Lab. 

te Eindhoven o.l.v. dr. Broese van Groenou. 

Alle krassen werden gemaakt met een constante snelheid van 40 

~s. 

Bij de eerste proeven is gebruik gemaakt van een kraselement 

met een ronde punt (met straal 0.25 mm). De gebruikte films waren 

35, 500 en 1100 nm dik, de belasting is gevariëerd tussen 10 en 

200 gram. Verder is de benodigde trekkracht niet gemeten. 

Bij deze proeven was de belasting nergens groot genoeg om de film 

los te strippen. Er ontstonden enkel scheuren in de film (zie 

foto's 4.7 en 4.8). Hier is dus geen waarde gevonden voor de 

hechtsterkte. 

foto's 4.7 
Hoefijzer vormige 
trekspanning, die 
veroorzaakt wordt 

foto 4.8 
scheuren in de fiLm t.g.v. een 
achter het ronde kraseLement 

Bij de tweede serie proeven is gebruik gemaakt van een pyra

midevormig kraselement met een tophoek van 168°. De gebruikte 

film was 1100 nm dik, de belasting is gevariëerd tussen 2 en 50 

gram. De benodigde trekkracht is hier wel gemeten. 

Bij de belasting van 10, 20 en 50 gram heeft het kraselement een 

voor gehakt in het substraat (zie foto 4.9). De trekkracht vari

eerde tijdens deze metingen ook sterk. 
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foto 4.9 
Bij 50 gram belasting is duidelijk 

een voor gehakt in het substraat 

Bij de belasting van 2 en 5 gram is alleen de film van het sub

straat verwijderd (zie foto's 4.10 en 4.11). Bekijken we hier de 

energie die gebruikt is voor het maken van de kras dan variëert 

deze tussen 100 en 300 maal de oppervlakte energie van zuiver 

silicium. Deze energie is dus niet te gebruiken als maat voor de 

hechtsterkte. 

foto 4.10 foto 4.11 
Bij de belastingen van 2 en 5 gram is de film afgestript 
zonder zichtbare beschadiging van het substraatoppervlak 
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Een betere maat hiervoor is waarschijnlijk de tangentiële druk 

die door het kraselement wordt uitgeoefend op de film. Deze ligt 

in de orde van 100 MPa (bij 2 en 5 gram belasting) en is ongeveer 

gelijk aan de in de film voorkomende mechanische spanningen. 

§4.3 De trekproeven 

Er zijn twee series trekproeven verricht bij het Philips 

Nat.Lab. te Eindhoven o.l.v. H. Donkersloot. 

Bij de eerste proeven waren de preparaten gemaakt op de TUE met 

Henkei Stabilit Express 2 componenten lijm. Deze lijm is niet 

uitgehard in een oven. 

Bij deze proeven was zonder uitzondering steeds de hechting van 

de spijker of de film met de lijm het zwakst wat duidt op een 

verkeerde lijm of lijmmethode. 

Bij de tweede serie zijn de preparaten gemaakt bij Philips Nat. 

Lab. volgens de procedure beschreven in§ 3.2.1. De gebruikte 

filmdiktes waren 35, 500 en 1100 run. 

Slechts bij de filmdiktes 35 en 1100 run traden er breuken op aan 

de film-substraat grenslaag (zie foto's 4.11 en 4.12). Dit is met 

AES metingen gecontroleerd. 

foto 4.12 
Het preparaat na de trekproef 
waarbij de breuk op het fiLm
substraat grensvLak optrad 

foto 4.13 
De spijker met 
de van he t substraat 
afgetrokken fiLm 
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Bij de andere preparaten trad de breuk op aan het spijker-lijm of 

lijm-film grensvlak of brak het substraat tijdens het trekken 

(zie foto's 4.14 en 4.15). Hier kon niets gezegd worden over de 

hechting van de film. 

foto 4.14 
Breuk op tijm-spijker grens
vtak. De afdruk van de spij
ker in de fitm is zichtbaar 

foto 4.15 
De breuk is o.a. in het 
substraat opgetreden dat 
gebroken is door de 
betasting 

Bij de films van 35 en 1100 nm dik is de gemeten hechting resp. 7 

MPa en 1 MPa (deze is twee ordes kleiner dan de tangentiële mecha

nische spanning). 

§4.4 De kromtestraal metingen 

De eerste metingen hiervan zijn verricht bij Philips Nat.Lab. 

o.l.v. ir. ].]. van den Broek. Alle latere metingen zijn gedaan 

op de TUE, laboratorium voor geometrische meettechniek, o.l.v. 

ing. K. Struik. 

Enkele meetresultaten zijn te zien in fig. 4.1. 
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fig. 4 . 1 
OppervLakte profielen, verkregen met 
de kromtestraal meetopstelling 
Horizontaal staat het nummer van de meting 
de afstand tussen 2 meetpunten is 0.25 mm 

Deze metingen zijn snel en nauwkeurig uit te voeren (omdat alle 

aansturing en verwerking via de computer loopt). De resultaten 

zijn verder eenvoudig te verwerken tot een kwantitatieve maat 

voor de mechanische spanning in de film . Een nadeel is dat een 

gemiddelde spanning over het preparaat berekend wordt terwijl 

deze niet homogeen hoeft te zijn. 

§4.5 Het grensvlak onderzoek 

Deze proeven zijn verricht op de TUE o.l.v. W.C. van der 

V leuten. 

Bij de AES metingen bleek het zeer eenvoudig het film-sub

straat grensvlak aan te tonen omdat hier bij de meeste preparaten 

het fosfor signaal wegvalt (het substraat is boor en de meeste 

films zijn fosfor gedoteerd) en verder het silicium signaal 

toeneemt. Op de grensvlakken zijn verontreinigingen aangetoond 

(zie fig. 4.2). 
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Zuurstof verontreiniging op het grensvlak 
gemeten met AFS 

Met de SIMS metingen zijn ook verontreinigengen aangetoond 

(zie fig. 4.3). 
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fig. 4.3 
Op het film-substraat grensvlak zt;n met 

SIMS duidelijk verontreinigingen uan 
zuurstof en fluor te zien 
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Het grensvlak bij deze preparaten was dus zo vervuild dat de 

verontreinigingen met AES en SIMS goed aangetoond konden worden. 

Bij SIMS waren wel de matrixeffecten zichtbaar bij het meten van 

het Si-signaal (Het Si-signaal volgt hier duidelijk het D-signaal 

omdat silicium slechts goed wordt geïoniseerd in de nabijheid van 

zuurstof). 

§4.6 Conclusie 

Zoals uit de vorige paragrafen blijkt is het niet eenvoudig 

om uit de trek- of krasproef een kwalitatieve maat te krijgen 

voor de hechting. 

De trekproef heeft als groot nadeel dat hij tijdrovend is 

omdat voor de proef de preparaten gelijmd moeten worden en na 

afloop met AES bekeken moeten worden om de plaats van de breuk 

vast te stellen. 

De krasproef is snel uit te voeren. Er zal echter bij het 

ronde kraselement gekeken moeten worden naar grotere belastingen, 

bij het pyramidevormig element naar kleinere belastingen waarbij 

de film net wordt afgestript. 

Het is echter duidelijk gebleken dat de eenvoudigste en 

snelste methodes om het preparaat te karakteriseren de kromte

straal meting en de AES en SIMS metingen zijn. Deze zullen dan 

ook, naast de microscoop, gebruikt worden om de kwaliteit van de 

preparaten te optimaliseren. 
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De mechanische spanningen 

en grensvlak verontreinigingen 

De eerste resultaten 

Uit de eerste kromtestraal metingen en AES en SIMS proeven 

kwamen de volgende preparaat eigenschappen naar voren: 

De mechanische spanningen in de films komen voor in de vorm 

van drukspanningen. De spanningen zijn ruwweg omgekeerd evenredig 

met de filmdikte en liggen tussen de 500 MPa (bij d = 1100 nrn) en 

10 CPa (bij d = 35 nrn). Spanningen lager dan 500 MPa zij slechts 

gevonden bij preparaten waar spanningsrelaxatie was opgetreden 

als gevolg van het loslaten van de film. 

Het film-substraat grensvlak is vervuild met zuurstof (zie 

fig 4.2). Deze zuurstof komt niet voor in de vorm van Si02 wat te 

zien is aan de afwezigheid van de 68 eV piek [22] voor het grens

vlak in fig. 5.1 . Uit de hierna uitgevoerde SIMS proeven bleek 

(zie fig. 4.3) dat er naast zuurstof ook fluor op het grensvlak 

zit. Dit is te verklaren door aan te nemen dat bij de laatste 

stap van de reiniging. het onderdompelen in fluorzuur, niet alle 

zuurstof afgeëtst wordt maar er een monolaag SiOF2 ontstaat. Deze 

maakt het oppervlak onaantrekkelijk voor verdere verontreinigin

gen die anders tijdens het vervoer naar de reactor hierop zouden 

hechten. Het fluor is niet aangetoond met AES omdat de hierbij 

aanwezige laag-energetische elektronen het fluor dissociëren 

voordat het gedetecteerd wordt. 
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fig. 5.1 
De afwezigheid van de 68 eV piek in het siliciumprofiel 
uit het grensvlak geeft aan dat het silicium daar niet 
in de vorm van Si02 met het zuurstof gebonden is 
Cycles 1-3 geven het preparaat oppervlak, cycles 10-60 
de film-bulk, cycles 73-79 het film-substraat grensvlak 
en cycles 95-100 de substraat-bulk weer 

De veranderde depositieparameters 

De eerste resultaten, zoals vermeld in de vorige paragraaf, 

gaven aanleiding tot het veranderen van enkele depositieparame

ters om zo empirisch de optimale parameters te zoeken waarbij de 

film ook na gloeien intact is . 

De effecten van de volgende parameters zijn onderzocht: 

- De temperatuur, 

-De gasdruk in de depositiekamer, 

-De verdunning van silaan met waterstof, 

- De gelijkspanning gesupperponeerd op de rf-ontlading en 

-De isolatie van het substraat t.o.v . de substraattafel. 

De eerste vier parameters werden reeds in §2.4 besproken . De 
laatste parameter is toegevoegd omdat het substraat geleidend is, 

dit in tegenstelling tot de substraten die in de literatuur ver

meld zijn (voornamelijk geïsoleerd glas met tinoxide voor de zon-

-
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necel technologie). Deze isolatie zou een positieve oplading van 

het preparaat kunnen veroorzaken (door neutralisatie van positie

ve ionen die een rol spelen in de filmgroei) waardoor de verdere 

ionenflux wordt verminderd. 

De volgende proeven zijn verricht in de depositiekamer om de 

preparaat kwaliteit te verbeteren: 

- Het etsen met een H2-plasma, 

- Het etsen met een CHF3-plasma en 

- Het etsen met een CHF3-plasma gevolgd door een Ar-plasma. 

Al deze etsingen hebben tot doel de zuurstof en fluor te verwij

deren om zo een schoon kristallijn-silicium oppervlak te ktijgen. 

De resultaten verkregen bij deze proeven zullen nu worden 

besproken. 

§5.3 De resultaten 

Het variëren van de depositie parameters, zoals beschreven in 

de vorige paragraaf, heeft geleid tot de volgende resultaten. 

Variaties in de druk 

Bij de preparaten die bij hogere drukken (100 en 200 mtorr) 

gemaakt zijn was duidelijk sprake van onthechting van de film (nr 

Q91-Q92). 

De druk waarbij de latere preparaten gemaakt zijn lag normaal 

tussen de 10 en 50 mtorr (behalve bij gelijkspanningen groter dan 

200 V waar de minimale druk, nodig voor het behouden van de 

ontlading, 120 mtorr was) en was steeds in de buurt van het 

minimum van de Paschen-kurve gekozen (zie §2.4). 

Variaties in de temperatuur 

Bij preparaten gemaakt bij hogere temperaturen (T > 270°) was 

sprake van onthechting van de film (nr Rll-R21). De latere prepa

raten zijn alle gegroeid bij 200°C en 230°C. 
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Verdunning van silaan 

Bij het verdunnen van het silaan (50% SiH4 met 50% H
2

) zijn 

enkele preparaten gemaakt die een kleinere mechanische spanning 

hadden dan vergelijkbare preparaten die bij 100% silaan gemaakt 

waren. Ook bij deze preparaten echter ging de film tijdens het 

gloeien kapot. 

Het verdunnen van het gasmengsel alleen is dus niet voldoende om 

een acceptabele kwaliteit preparaat te krijgen. 

De gelijkspanning over de rf-ontlading 

Een analyse van de gevolgen van de gelijkspanning voor de ontla

ding wordt gegeven in appendix 2. In de volgende opsomming wordt 

steeds de spanning van de substraat elektrode t.o.v. de bovenste 

elektrode (waar het rf-veld op staat) gegeven. 

Lage spanningen (V=± 50 Volt) hebben geen invloed, na gloeien 

is de film beschadigd. Naarmate de aangelegde spanning groter 

wordt ontstaat er een groter wordende inhomogeniteit over de 

substraat elektrode en wordt de groeisnelheid kleiner. Bij grote 

negatieve spanningen (V= -100 Volt) vertoont de film verder 

slechte elektronische eigenschappen, bij grote positieve spannin

gen (V= +100 Volt) blijven deze goed. 

Bij hoge spanningen zijn meerdere malen naast drukspanningen ook 

preparaten met trekspanningen gemaakt in het zelfde depositie 

proces. De meeste van deze preparaten met trekspanning bleven 

tijdens het gloeien intact. Het is echter de vraag of deze prepa

raten wel goede elektronische eigenschappen hebben omdat in de 

literatuur [23,24] trekspanningen vaak worden geweten aan kolom 

groei (zie fig 5.1). 

De absolute waarde van de mechanische spanningen in de preparaten 

is echter niet veranderd, alleen bij één preparaat (V = -50 Volt, 

50% silaan is een duidelijk kleinere spanning gevonden , maar ook 

deze film ging bij het gloeien kapot. 
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foto 5 .1 
Aan de rand van het gat in deze fitm is 
mogetijk een kolom structuur te zien 

De isolatie van het substraat 

Hier is slechts één proef mee uitgevoerd (bij +200 Volt gelijk

spanning) met twee substraten waarvan de een wel en de ander niet 

geïsoleerd was (nr T69-T70). Het geïsoleerde preparaat vertoonde 

een drukspanning die een factor 2.5 kleiner was dan het niet 

geïsoleerde preparaat. Er moet wel bedacht worden dat normaal ook 

al verschillen kunnen voorkomen (een factor 1.5 is niet abnor

maal) en dat dus verdere proeven gedaan moeten worden om deze 

tendens te controleren. 

Het afetsen van het substraat 

Er zijn drie ets proeven gedaan om het substraat oppervlak te 

verbeteren. 

1) Etsen in een H2-plasma. 

Deze preparaten vertoonden nog steeds een zuurstofpiek op het 

grensvlak bij AES metingen. Bij deze proeven is wel geprobeerd de 

dikke zuurstoflaag (zonder fluorzuur dompeling) af te etsen. 

Mogelijk is dus dat deze ets wel effectief is bij de dunnere 

zuurstof laag. 
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2)Etsen in een CHF3-plasma . 

Deze preparaten vertoonden geen zuurstofpiek meer maar wel een 

koolstof- en een fluorpiek op het grensvlak . 

3)Etsen in een CHF3-plasma gevolgd door een Ar-plasma. 

Dit werd gedaan in de hoop dat het Ar-plasma de fluor en koolstof 

van het substraat zou verwijderen. Er werd echter zowel koolstof 

als zuurstof op het grensvlak gevonden. De filmdikte van deze 

preparaten was echter zo gering dat de zuurstof en het koolstof 

mogelijk door de film heen gediffundeerd zijn. 
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Tenslotte is een proef uitgevoerd om de oorsprong van de mechani

sche spanningen te vinden. 

Het verloop van deze spanningen als functie van de filmdikte 

(afval van spanning bij toenemende dikte, zie fig. 5.2) kan 

enerzijds verklaard worden door een hoge grensvlak bijdrage 

(amorf-kristallijn) te veronderstellen met een kleine bulk bij

drage (amorf-amorf) of door uit te gaan van een ongeveer gelijk 

grote bulk en grensvlak bijdrage waarbij bij een bepaalde film

dikte de kracht hierop zo groot wordt dat mikroscheuren ontstaan 

(zie appendix 3). 

De oorspronkelijke idee bestond uit het afetsen van een dikke 

(1 ~) film (lage spanning). Als de spanning bij het afetsen 

gelijk blijft, duidt dit op mikroscheuren, als hij groter wordt 

op een hogere grensvlak bijdrage. Deze proef was echter niet 

tijdig realiseerbaar door problemen met het etsen. 

~< 
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' 

fig 5.3 
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Het epperutakte profiet van het preparaat dat na 
12 minuten (boven), na 60 minuten (midden) en na 
108 minuten uit de depositie kamer verwijderd is. 
DuideHjk. is zichbaar dat de uerdeHng van de S}XUl

ningen homogener wordt naarmate de fitm dikher is 
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De uiteindelijke versie bestond uit het tegelijk groeien van zes 

preparaten (zonder gelijkspanning) waarbij steeds na een vaste 

tijd een preparaat verwijderd werd. Zo krijgt men een spanning 

versus dikte kurve van preparaten met identieke depositie parame

ters. 

Uit deze proef blijkt (zie fig 5.3) dat de mechanische span

ningen in eerste instantie, bij dunne films, zeer inhomogeen zijn 

over het preparaat oppervlak en dat deze homogener wordt naarmate 

de filmdikte toeneemt. De bulk spanningsbijdrage moet dus zo 

groot zijn dat deze de oorspronkelijk inhomogene verdeling homo

geen kan maken. Dit pleit dus voor een ongeveer even grote bulk 

en grensvlak bijdrage waarbij bij een bepaalde filmdikte 

plaatselijk scheuren ontstaan. 

§5.4 Samenvatting 

De volgende kenmerken van de mechanische spanning en de 

film-substraat grenslaag zijn in de vorige paragraaf naar voren 

gekomen. 

-Met geen van de tot nu toe gevariëerde parameters kan de mecha

nische spanning duidelijk verminderd worden, behalve misschien 

met de isolatie van het substraat. 

-Slechts het superponeren van een gelijkspanning op de rf-ontla

ding heeft geleid tot enkele preparaten waarvan de film na gloei

en intact was. Deze vertonen echter alle een trekspanning wat 

mogelijk duidt op een kolomgroei en daarmee gepaard gaande slech

te elektronische eigenschappen. Verder heeft de gelijkspanning 

tot gevolg dat de ontlading inhomogeen wordt en dat aluminium van 

de elektrodes afgesputterd wordt. 

-Het film-substraat grensvlak is vervuild met zuurstof en fluor 

(door het HF-bad) en zal daarom voor de depositie, in de reactor 

schoongeëtst moeten worden. Dit is niet gelukt met het H2-plasma 

(op de dikke zuurstoflaag voor het HF-bad) noch met een CHF3-plas

ma noch met een gecombineerd CHF3-plasma gevolgd door een Ar

plasma. 
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Hoofdstuk 6 Resultaten en discussie 

De resultaten zoals beschreven in de vorige hoofdstukken 

zijn: 

-De mechanische spanningen zijn ruwweg omgekeerd evenredig met de 

filmdikte en zijn homogener verdeeld over het preparaat naarmate 

de film dikker is. 

-Het verhogen van druk of temperatuur leidt tot onthechting van 

de film. 

-Het superponeren van een gelijkspanning over de ontlading leidt 

tot een inhomogene ontlading en grote variaties in de mechanische 

spanning. 

-Het afetsen van het substraat voor de depositie heeft nog geen 

resultaat gehad buiten het verwisselen van de ene verontreiniging 

voor de andere. 

Enige proeven die in de nabije toekomst gedaan zullen worden 

zijn: 

-Het afatsen van preparaten met een filmdikte van 1 ~ om de 

oorsprong van de mechanische spanningen te ontdekken. 

-Het schoonetsen van substraten met een dunne oxidehuid (na 

HF-bad) in een H2-plasma. 

Deze resultaten, die tot nu toe verkregen zijn, geven aanlei

ding tot een verschuiving van de zwaartepunten van het onderzoek. 

Nieuwe onderwerpen waarop dit zich zou kunnen toespitsen zijn: 

-De processen die zich in de depositie reactor afspelen. 

Zo kunnen misschien nieuwe parameters gevonden worden die een 

grotere invloed hebben op de preparaat eigenschappen. 

De oorsprong van de mechanische spanningen. 

Als bekend is waar de spanningen vandaan komen is het misschien 

eenvoudiger een manier te vinden waarop ze verminderd kunnen 

worden. 
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- Het afetsen van de verontreinigingen. 

Het moet met het juiste etsgas mogelijk zijn om de veronreini

gingen van het substraat te verwijderen om een zuiver grens

vlak te krijgen. 

- Het gloeien van de preparaten. 

Het grootste probleem is dat de preparaten op 700°C gegloeid 

moeten worden om de soortelijke weerstand van het amorf si

licium te verkleinen. Het is bij dit proces dat de meeste 

films loslaten van het substraat. 

Gekeken moet worden naar methodes om amorf silicium te groeien 

met een kleinere soortelijke weerstand (of ~c-silicium) dat 

niet of op een lagere temperatuur gegloeid kan worden. 
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Appendix lA 

De depositie parameters van de onderzochte preparaten 

prep. T p t p flux PH3:5iH4:H2 V d V 
nr oe w min mtorr seem nmls nm Volt 

P31-P33 200 5 10 72 20 1 100 0 210 35 0 
P38-P40 200 5 180 32 20 1 200 0 180 550 0 
Q91 200 5 180 200 48 0 100 100 780 2340 0 
Q92 200 5 180 100 24 0 100 100 140 425 0 
R11-Rl3 270 5 60 100 40 0 100 0 920 920 0 
R20-R21 270 5 60 24 20 0 100 0 300 300 0 
R57-R58 230 5 60 30 33 0 100 0 150 150 0 
R64-R65 230 5 90 21 20 0 100 0 280 410 -40 
R71-R73 230 5 60 20 20 0 100 0 240 240 +40 
R82-R85 230 5 60 33 42 0 100 100 210 210 -40 
R91 230 5 70 23 20 0 100 0 280 320 0 
R96-R97 200 3 60 16 20 1 100 0 260 260 0 
R99 200 3 60 15 20 1 100 0 340 340 0 
508-510 200 8 45 120 20 1 100 0 40 30 -700 
516-518 200 8 30 120 20 1 100 0 60 30 +700 
524-525 200 10 60 120 20 1 100 0 160 160 +700 
543-545 200 10 60 120 20 1 100 0 350 350 +350 
552 200 5 180 17 20 1 100 0 ? ? 0 
556-558 200 10 60 120 20 1 100 0 80 82 +700 
564-566 200 10 60 120 20 1 100 0 ? ? +500 
593-595 230 5 60 17 20 1 100 0 460 460 0 
597-599 230 5 30 18 20 1 100 0 320 160 0 
T16-T18 200 10 35 120 20 1 100 100 ? ? +300 
T69-T70 200 5 60 55 20 1 100 100 200 208 +200 
T85-T86 200 5 12 40 20 1 100 0 260 52 0 
T89 .. .. 36 .. .. " " .. 325 195 " 
T87 .. .. 60 .. .. " " " 310 310 .. 
T84 .. " 84 " .. .. " " 285 400 " 
T88 " .. 108 " .. .. .. .. 335 605 .. 



-50-

Appendix 18 

Eigenschappen van de preparaten 

prep. bellen(na gloeien) gaten(na gloeien) S voor S na 
nr grootte aantal grootte aantal gloeien gloeien 

P32 
P33 
P38 
P39 
P40 
R20 
R21 
R57 
R64 
R65 
R71 
R72 
R73 
R82 
R83 
R84 
R85 ' 
R91 
R96 
R97 
R99 
s 8 
s 9 
S10 
S17 
SIS 
S24 
S25 
S43 
S44 
S45 
S52 
S56 
S57 
S58 
S65 
S66 
S67 
S93 
S94 
S94 
S95 
T69 
T70 
T84 
TBS 
T86 
T87 
T87 
T88 
T89 

J..Un 100/mm2 J..Un 100/mm2 MPa MPa 

20 

15 

5 

5 

15 

20 

150 
150 

100 

30 

40 

20 

5 
5 

5 

10 

8 

15 

100 
100 

100 

20 
alleen enkele verontreinigingen 
s I 3o I 10 I 20 

inhomogeen veel film onthecht 
alleen enkele verontreinigingen 
alleen enkele verontreinigingen 
30 2 30 5 
8 30 10 20 
10 20 15 20 
5 30 10 30 
30 2 50 2 

3 
5 
5 

100 
50 
30 

5 
5 
10 

inhomogeen veel film onthecht 
inhomogeen veel film onthecht 

I 

140 
70 
30 

(HF-bad) 20 10 20 15 
(geenHF) 5 80 5 80 

2 
2 

250 
250 

3 
3 

150 
150 

-7100 
-6100 
- 950 
-1100 
-1400 
-1560 
-1365 
-2067 
-2664 
-1865 
-2655 
-1772 

- 714 
- 819 

- 874 

-1376 
- 251 

+4771 
-5436 
-6484 
+4849 
±1200 
+ 820 
- 350 
+ 450 
- 500 

+2500 
-1500 
+1900 

-450 

- 280 
-1200 
- 500 
- 370 
±3400 
-1800 
- 320 
- 880 
- 450 
- 780 

- 162 

+2000 

- 410 
-2000 

+ 220 

+12000 
+ 9000 
+14000 
-7000 
+ 9400 
+ 380 
+1800 
+825 
+ 780 
+ 90 

-1900 
+3000 

+ 190 
+ 190 

+ 350 
+ 220 



-51-

Appendix 2 

De gelijkspanning over de rf-ontlading 

Als er geen gelijkspanning over de rf-ontlading staat dan 

staat op de bovenste elektrode (die op de rf-spanning is aange

sloten) een wisselspanning die om V=O variëert. Hier kan de 

rf-ontlading worden vergeleken met een gelijkspannings ontlading 

die continu omgepoold wordt. Hierbij moet steeds opnieuw de 

ontlading worden ontstoken. maar daarvoor is slechts een geringe 

spanning nodig omdat er nog geïoniseerde deeltjes in het gas 

aanwezig zijn. 

Wordt nu een negatieve spanning op deze elektrode gezet dan 

zal bij een bepaalde waarde hiervan de positieve spanning niet 

groot genoeg meer zijn om de ontlading te ontsteken. We hebben 
' 

dan een gelijkspanningsontlading gekregen met een rf-veld gemodu-

leerd. 

Bekijken we de in de ontlading (zonder de-spanning) aanwezige 

potentialen dan zien we dat de potentiaal sterk afvalt bij de 

elektrode. Zetten we op de bovenste elektrode een negatieve 

de-spanning dan zal deze afval sterker worden. De lonen die naar 

het oppervlak worden versneld krijgen hierdoor (bij een bepaalde 

waarde van de spanning) zoveel energie dat zij op hun weg naar de 

elektrode toe al andere gasdeeltjes ioniseren. We hebben dan een 

actleve ontlading (waar deeltjes geïoniseerd worden) gekregen die 

zich beperkt tot een dunne laag voor de elektrode. Hiervoor 

ontstaat dan een passieve zuil met geïoniseerde deeltjes die 

d.m.v. ambipolaire diffusie naar de andere elektrode diffunderen 

(dit is de zogenaamde glimontlading). 

Bij nog grotere negatieve spanningen op de bovenste elektrode 

kan zelfs elektrode materiaal (aluminium) afgesputterd worden 

door de versnelde ionen. 
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Bij al deze spanningen zien we dat er inhomogeniteiten optre

den in de ontlading. Deze kunnen verklaard worden met het gedrag 

van de zuil. Deze zuil namelijk is niet stabiel en zal zoeken 

naar een situatie waarin neutralisatie van de geladen deeltjes 

optreedt. Om deze toestand te bereiken kruipt de zuil naar de 

wand toe. In deze situatie bevindt de zuil zich niet meer op de 

as van de depositie reactor en is de depositie dus niet meer 

homogeen. 

Deze inhomogeniteiten kunnen mogelijk voorkomen worden door een 

tweede wand meteen naast de elektrodes te plaatsen. Hierdoor zal 

de zuil minder afwijken van het centrum dan bij een verder weg 

gelegen wand. 
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Appendix 3 

De mechanische spanningen. oorsprong 

en gedrag als functie van de filmdikte 

De oorsprong van de mechanische spanningen kan worden ver

klaard door de thermische en intrinsieke spanning zoals beschre

ven in §3.3. Een andere verklaring zou de aanwezigheid van 

waterstof in het substraat kunnen zijn. Het atomair waterstof 

diffundeert het substraat in en wordt daar ingevangen omdat het 

recombineert tot moleculair waterstof. 

Gaan we uit van de verklaring van de thermische en intrinsie

ke spanning dan kan het verloop van de spanning als functie van 

de filmdikte op twee manieren verklaard worden. 

- Elke laag film oefend een gelijk grote kracht uit. De krachten 

in de film nemen dan evenredig met de dikte toe (en de spanning 

zou onafhankelijk van de filmdikte zijn). Op een gegeven moment 

is de kracht in de film zo groot dat er mikroscheuren ontstaan 

waardoor er relaxatie optreedt. Hierdoor is de kracht niet meer 

evenredig met de filmdikte en zal de spanning (kracht per lengte 

eenheid gedeeld door de filmdikte) afnemen met toenemende film

dikte. 

- In de eerste lagen aan het grensvlak (op het kristallijn sili

cium) wordt een grotere kracht (per laagdikte) opgebouwd dan in 

de latere lagen (deze groeien op het amorf silicium). Hierdoor 

zal de spanning ook eerst bij kleine filmdiktes groot zijn en met 

toenemende filmdikte afnemen. 

Gaan we uit van de waterstof recombinatie in het substraat 

dan kunnen de druk en trekkrachten verklaard worden door ver

schillende concentratie profielen van het waterstof in het sub

straat. Is de H2-concentratie het grootst aan het oppervlak dan 

zal er een drukspanning veroorzaakt worden ,andersom een trek

spanning. 


