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- Verantwoording

Dit rapport is gesahreven ter afsluiting van mijn afstudeeronderzoek in

het kader van de studie tot Eleatroteahnisah Ingenieur aan de Teahnisahe

Hogesahool te Eindhoven.

Het afstudeeronderzoek is verriaht in de Diffusiehal voor Bipolaire I.C. 's

(ge!ntegreerde sahakelingen) van Philips-Elaoma te Nijmegen.

- Onderzoek

Het onderwerrp van het afstudeeronderzoek is de (p-kanaals) "Extended-Drain

MOST" .If: (zie figuur)

r~
I
I

r, .........
&If

G

: ;

IIle ....... ,..

o· ~D ]

.
I,-.....-.----
I

;----- f. _J_
Ull

---- 17 --------.

..- "'- II --- ,,-- _.,-- _.- ..--_. -.- _ .
Inl '

II ------.~I.

Het bijzondere van deze MOST is de z.g. "extenension" (uitbreiding) van

de Drain; deze '~xtension" is een hoogohmige (laag-gedoteerde) - ondiepe

junatie~ die bij lage drain-sourae-spanning werkt als een goed geleidende

laag en bij hogere drain-sourae~spann1ng in gedepleteerde toestand

geraakt~ zodanig dat de doorslagspanning eno~ toeneemt~ zodat het

saturatie-werk-gebied uitgebreid wordt.

* MOST =Metal Oxide Semiaonduator Transistor.
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Het onderzoek is te splitsen in drie delen:

1. ~~~_~~~~!!:.olf2afli~~_~~~I, dat betrekking heeft op de technologie, ("het

maken"), van de "Extended-Drain MOST".

2. ~~~-,!!.~~~_a~~~~I~~, dat be trekking heeft op het bepalen en interrpreteren van de

karakteristieken en hieruit berekeningen van de parameters.

3. ~~~_lif'!l.!:!:I~~f~_a~~~l~~ waarin met behulp van een computer-programma "SEMMY-2"

de twee-dimensionale Poisson vergelijking wordt opgelost voor de statische

toestand. Dit geeft een beeld van het verloop van de equipotentiaallijnen

en van het optreden van de veldsterkte als functie van plaats en spanning.

- Rapport indeling

Het rapport is ingedeeld in 5 hoofdstukken:

gf2f2f~~~_2 geeft een algemene inleiding in de planaire technologie, bestemd

diegenen, die geen enkele kennis op dit gebied hebben.

Voor lezers "uit het vak" een overbodig stuk inforrnatie.

gf2f2f~~~_~ geeft zeer gedetailleerd de technologie van de door mij gemaakte

"Extended-Drain Most" weer.

gf2f2f~~~_~ behandelt zeer beknopt de algemene MOST-theorie en geeft een

opsomming van de voor deze MOST gebruikte forrnules.

gf2f2f~~~_~ behandelt de gebruikte meetmethoden en geeft een analyse van de

meetresultaten, waaruit de parameter-bepaling uit voortvloeit.

In lif2f2f~~~_£, tens lotte, wordt getracht een analyse te geven van de

"output" van de computergegevens van "SEMMY-2".
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12M!.Ii W.QQll.l2

~jn afstudeerwerk had ik onmogelijk op zo'n prettige en succesvolle manier

kunnen afsluiten3 als ik daarbij niet de hulp en medewerking had gekregen van

velen aan wie ik dank verschuldigd ben.

Zonder iemand tekort te willen doen3 gaat mijn bijzondere dank uit naar de

volgende personen:

Q~~~_~~~~_~E~~~~, die ~J ~n de gelegenheid heeft gesteld om het afstudeerwerk
te verrichten in de Diffusiehal voor Bipolaire I.C. 's; in de aldaar heersende
prettige werksfeer heb ik optimaal kunnen werken.

~rl2t~_Qr~_f.~?i~_!f1:.~~~~?13 de afstudeerhoogleraar3 die mij niet aUeen zijn
vertrouwen heeft gegeven3 maar die mij op een bijzonder prettige wijze het
initiatief heeft gelaten en mij op het juiste "spoor" heeft gezet als ik dat
nodig had - ik heb hier veel van geleerd.

Qr~~_!f~{'~_ff.~a.~?1~~r3 de bedrijfscoach3 die mij een enoY'l11e vrijheid van "handelen"
heeft gegeven en waar ik niet tevergeefs hoefde aan te kloppen als ik hem nodig
had; zijn opbouwende kritische opmerkingen zij zeer waardevol voor mij geweest.

£?1a.~Jl.~_f!!:?1~~r3 de "techno logische "-bege leider3 hee ft mij met zijn onui tputte Zijk
geduld in korte tijd weten vertrouwd te maken met de "geheimen" van de technieken
van de bipolaire technologie.

Ir. H.J. Vaes en H. Lieverloo z~Jn voor mij een grote steun geweest bij de
reaZiseP£ng-van het-gedeeZte-van het onderzoek betreffende het computerprogramma
"SEMMY-2".
Ir. H.J. Vaes heeft ook "actief" meegeholpen bij de analyse van de computer
resultaten.

Ir. A. Ludikhuize3 Ir. J. Boiten en Ir. P. van Zandveld hebben ten alle tijde
de-berei~iZZigheid-getoona-alS-ikkennis-Wilde-nemen-van hun ervaringen op het
"MOST"-gebied.

Q~~_Ir:.._~:..-!..:..K._!!.c.E:!:.~1J:.~ is de drijfveer geweest om mijn afstudeerwerk te
verrichten op het gebied van de I.C. 's.
Zijn vasthoudendheid en enthiousiasme zijn op mij overgeslagen en zonder spijt
kan ik terugkijken op een niet alleen leerzame 3 maar zeker ook interessante
afstudeerperiode.

De heren J. de Kok en J. Maters hebben mij geholpen met de reprografische
verzorging-van-ait rapport~----

De heer Q~_E~?1_!f~~?1 heeft de aspecten van reproductie-technische kant op zich
willen nemen.

f.!i~~_~~~~~?1 en M~~a.!i~~_Mef~~r~ hebben het (vervelendeJ typewerk met onuit
putteZijk geduld verricht; zij zijn het geweest3 die het werk "afmaakten".

De morele- en geestelijke steun in de voor mij zo enerverende afstudeerperiode
werd verzorgd door mijn kamergenoten3 Ton3 Leo en Harry en mijn dispuutsvrienden.
De betekenis van deze "uitZaatklep" is nauweZijks in te schatten; het is voor
mij van onmisbaar belang geweest.

Tens lotte richt ik een woord van dank aan al le medewerkers van de afde Zingen
22536 en 22540 voor de wijze waarop zij mij in hun "midden" hebben opgenomen
en de prettige medewerking3 die ik van hen heb ondervonden.

Walter Nooy
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SAMENVATTING============

1. Technologie

De EXTENDED-DRAIN MOST is vervaardigd in een 200-Volts Bipolair IC-proces.

Voor een groot gedeelte is een reeds bestaand, ontwikkelings, proces gevolgd,

nl. tot en met de realisering van de p+-junctie (Drain en Source) en de

Backgate. Hierna is overgegaan tot processtappen, die uitsluitend gericht

waren op het realiseren van de MOST:

• actief gebied openmaken

• gate-oxide aanbrengen (1200 K)
• Fosforgedoopt poly-Si-gate aanbrengen (0.5 pm)

• Borium-implantatie 0.10
12

at/cm
2

) t.b. v. de "extension"

· diffusie (van de "extension) bij 1160
0 C (x.= 2 pm)

J
· metallisatie

zie figuur 1 en figuur 2.

conclusie:

Het is mogelijk gebleken om power-MaST'n (200 Volt) te maken in hetzelfde

Bipolaire-proces, zoals dat geldt voor 200 Volts transisitoren.

fig. 1 Schematische dWarsdoorsnede van de "Extenden-Drain" MOST na

metallisatie.
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Sehematisehe dJ.uarsdoorsnede van de "Extended-Drain" MOST (geometrieJ.

2. Parameters

De parameters zij in te delen in drie categorieen, nl.

a) 2~~~~:!:~~~~!:!::2~~~~:!:~~~ (bepaald.door.het antwerp)

b) !¥~~~~!:~:2~~~~~:!:~~~ (bepaald door de gekozen technologie)

c) ~!~~:!:~~~~!:~:2~~~~~:!:~~~ (bepaald door het otwerp en de technologie)

De bepaling van de parameters is geschied op· d~ volgende manier

d.m.v. theoretische analyse

• d.m.v. computerberekeningen (o.a. "SUPREME")

• d.m.v. "bevelen", oxide-dikte meting, en micrometers

• d.m.v. electrische metingen, d.w.z. interpretatie van de karakteristieken.

EPITAXIE

GATE

N-type Si, 2.10
14 -3 (uit meting,"pile-up": 4.1014 cm- 3 )N

epi
cm

d
epi

40 }lII1

p= 40 .J2... cm

t 1200 ~
ox

w 310 ).lm (2x)

L 8 JlIIl
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rAIN (D)
+ 7,86.10

18 -3
p -junetie, C em

0

SOURCE(S) x. 7.5 pm
J

W = 310 }lIll (D: 2x)

LD = 36 }lID.

L
S

40 ).lIIl

extension
16 -3 (p- -junetie), C = 1.10 em

0

x. = 2 }lID.
J

W 310 }lIll (D: 2x)

LD = 17 }lID.

LS = 2 }lm

Uit de karakteristieken-----------------------

-3
FIero

2
GATE-OXIDE, eapaeiteit C = 0.288.10

ox
3.10-8 2

lading Qox Clem

1,5.1011 -2eoneentratie N = emox

DOORSLAGSPANNING

DREMPELSPANNING

BV = - 235.DS
BVSD= - 75

= - 1.6

Volt

Volt

Volt

BODYFACTOR K - 0.28 V~

VERSTERKINGSFACTOR

MOBILITEIT

SOURCEWEERSTAND

DRAINWEERSTAND

200

200

~ = 2 tot 4

2
em IVsee

ONWEERSTAND Ron 1 k.D.(V = 0 V) - 2 k0.(V = 15 V)BS BS
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3. Aanbevelingen

Tijdens het Technologisch proces zijn enkele onvolkomenheden van het

device-ontwerp (maskers) naar voren gekomen, met name de maskers voor

de Gate, de OD-vensters en de CO-gaten.

Uit de meting volgens de "Flying-spot"-methode is zichtbaar geworden, dat

het aanbeveling verdient om het CO-gat van de Backgate te verplaatsen.

Bij een verandering van het ontwerp (de maskerset) lijkt het zinvol om

een mate van flexibiliteit op te nemen om nog enkele experimenten te

kunnen verrichten aan de EXTENDED-DRAIN MOST, o.a.:

verschillende lengtes van de Drain-extension

verschillende kanaallengtes

Met betrekking tot de technologie verdient het eveneens aanbeveling om,

eventueel na nog een paar simulatieberekeningen m.b.v. het computerprogramma

"SEMMY", de volgende parameters te varieren:

diffusielengte (junctiediepte) van het p--gebied (extension)
+ z)

• diffusielengte (junctiediepte) van het p -gebied

implantatiedosis varieren tussen 1.10
12

cm-
2

en 2.10
12

cm-
2

d ·· d +. t' z)• acceptor- OS1S var1eren van e p -Junc 1e

donorendosis varieren van de epitaxiale laagz)
dikte varieren van de epitaxiale laag z)

z) Dit kan afhankelijk zijn van het te volgen Bipolaire proces.
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GEBRUIKTE SYMBOLEN
==================

oZ avalancheintegraal van electronen
n

o(p avalancheintegraal van gaten

BV
CS

collector-substraat doorslagspanning

Cs'C
o

oppervlakte-concentratie

C, c.,.~~~entratie epitaxiale laagepl.
C (x,t) concentratie ter plaatse x, ten tijde t

C
B

oppervlakte-concentratie van het substraat

C capaciteit

C
depl

C
ox

D

2VDt

capaciteit depletielaag

capaciteit van Sio
2
-laag

diffusieconstante

diffusielengte

(=E- /d )
ox ox

diffusieconstante voor gaten

dikte depletielaag in n-gebied

dikte depletielaag in p-gebied

dikte oxidelaag

dikte van een laag

electronen-energie

dikte van de epitaxiale laag

reducerende werking van substraat-depletie lading

electrische veldsterkte

d
p

d
ox

E

E

D diffusieconstante voor electronen
n

D
p

d
n

E
C

energie-niveau geleidingsband

E
V

energie-niveau valentieband

EF , E
f

fermi-niveau

E, intrinsieke-niveau
l.

E electrische veldsterkte in het kanaal
kan

E 't critische (electrische) veldsterkte
crl.

SSi' dielectrische constante van de halfgeleider (Si)

&Si02'~oxdielectrischeconstante van Si0
2

~O dielectrische constante in vacuum

F flux per oppervlak per tijdseenheid

<t>F' cf> f fermi-potentiaal

~ contactpotentiaal
ms

cPs zie Vs
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steilheid

steilheid MOST in verzadiging

stroomsterkte (stroom)

lOS' Ids drain-source stroom

I
d

,I verzadigde drainstroom
ss Osat

IGS,I
gs

gate-stroom

k,K bodyfactor

M

Pn

}lp

N

N
A

NO

N .
ep1.

N
ox

n (x)

n,N

p,P

n. ,N.
1. 1.

n
subs

Pkan
q,Q

Boltzmann-factor

kanaallengte MOST

correctiefactor t.g.v. kanaalverkorting

vermenigvuldigingsfactor, multiplicator (lawine-effect)

electronen beweeglijkheid

gaten beweeglijkheid

oppervlakteconcentratei

acceptor-concentratie

donor-concentratie

concentratie epitaxie

concentratie in oxide

concentratie

electronen-concentratie

gaten-concentratie

intrinsieke-electronen-concentratie

electronen-concentratie van het substraat

gaten-concentratie in het kanaal (MOST)

electronen lading

QO,Qd positieve ruimtelading van de depletielaag

QG,Qg lading t.g.v. V
G

(stuurelectrode-lading)

Q
A

totale neqatieve ladinq laccumulatie)

Q q ingebouwde oxide lading per oppv. eenheid
ox' ox

Q q interface aanwezige ladind (oppervlakt-lading)
ss' ss

Q. ,q mobiele lading in inversielaag per oppv. eenheid
1.nv inv

Qdepl,qde~~nwezige lading in de depletielaag per oppv. eenheid

R. junctiediepte (diffusiediepte)
J

R,r weerstand(swaarde)

~an
kanaalweerstand

Ra vierkantsweerstand (Jl/ o )

R
S

sourceweerstand

~ drainweerstand

r
d

dynamische drainweerstand

R,r aanweerstand
on on

/.) sheetweerstand, soortelijke weerstand (JL cm),- sh
s.w. soortelijke weerstand (f2 cm)
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T absolute temperatuur

t dikte oxidelaag (gate-oxide)
ox

e beweeglijkheids correctiefactor t.g.v. V
GS

v saturatiesnelheid
s

V electrische potentiaal,spanning

VR'V(x) sperspanning

V afknijpspanning (pinch-off)
p

Vth'VT drempelspanning

V
tho

drempelspanning bij V
BS

= 0 Volt

VB bulkspanning

Vs sourcespanning

V
o

drainspanning

V
tx

procesconstante

V
G

uitwendige gatespanning

VGS'Vgs gate-source spanning

VOS'Vds drain-source spanning

V spanning over de oxide-laag
ox

VBS,Vbs source-bulk spanning

V
OB

drain-bulk spanning

VOSAT'Vdss'Vosat saturatiespanning drain-source

W kanaalbreedte (MOST)

X.,X.
J J

junctiediepte (diffusiediepte).
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HOOFDSTUK 1

"ALGEMENE INLEIDING IN DE PLANAIRE TECHNOLOGIE"

1.1. INLEIDING

Door de ontwikke1ing van de p1anaire techno1ogie is in de jaren 60

de toepassing van Si1icium voor ha1fge1eider-devices en geintegreerde

schake1ingen enorm toegenomen en a1 spoedig behoorden de Germanium

devices tot ver1eden tijd.

In dit hoofdstuk wordt op eenvoudige wijze de basisprincipes van de

P1anaire Techno1ogie uitge1egd; het is dah ook bedoe1d voor diegene,

die nog he1emaa1 niet "thuis" zijn in deze materie.

Een afstudeerrapport over de "techno1ogie van een ha1fge1eider

device" is mijns inziens onvolledig a1s het ook niet een introductie

geeft in de basistechnieken en in het z.g. "vakjargon".

Voor een dieper inzicht en een verdergaande intresse in de

verschi11ende techno1ogien wordt vee1a1 verwezen naar de ~itstekend~

1iteratuur, die over dit onderwerp voorhanden is.



1.2. Planaire technologie

De planaire technologie is de naam die men gegeven heeft aan de

technologie van de planaire processen, de basis voor de fabrikage

processen van de Ie - technologie (= Integrated Circuit, geinte

greerde schakelingen)

Het ontleent zijn naam aan het feit dat aIle juncties eindigen

aan hetzel fde oppervlak ("plane") ..

Het planaire proces omvat de volgende "sleutel" principes

1) Oxidatie

2) Selectief verwijderen van geoxideerde lagen (w.o. de fotol~tho

grafie en het etsen)

3) Diffusie (w.o. de depositie van de "dope" en de drive-in diffusie)

4) Epitaxie

5) Metallisatie

"Reinigen en Meten van Testpatronen" zijn de tijdens het proces steeds

terugkerende processtappen.

Alvorens in te gaan op de behandeling van voornoemde processtappen,

lijkt het zinvol een paragraaf te wijden aan de vervaardiging van

het Silicium.

1. 2.1. Silicium

Silicium is een van de meest gebruikte halfgeleider-materialen,

omdat het vele aantrekkelijke eigenschappen in zich combineert.
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Gegevens van Si1icium (uit [6J en (31)

Grootheid ; symboo1 Waarde

Roosterconstante ; a

Bandafstand ; Eg

Atoomnummer ; Z

Atoomgewicht

Atoomdichtheid

n i (300 K)

Driftsnelheid electronen ; ~n

Dri ftsnelheid gaten ; JJ
P

Dielectrische constante ; £r

Hardheid

Lineaire uitzettingscoefficient

Smeltpunt

Kookpunt

14

28.08

4.96 • 1022 cm3

5.431 A
1.106 eV (300 K)

-+~Tfef~H'-l:l-ttiItti','cO.....u~c""fr'f'fbic~lil"e~~,-j,ti:---j;r---EE~c~d=E.:::.c~_- ------ ---.2-,-,~3----0-.~1~OJ--_4----t;e:-\lVL--J.l~o,\..C __+-
dT 1.5 • 1010

1350 cm2/Vsec

480 cm2/Vsec

11.7

7,0 Moh
33 .10-6 ~Q /oC

14170 C

26000 C

Hoewel de aardkorst voor een kwart uit Silicium bestaat, komt het

slechts voor in de vorm van oxiden en silicaten.

Om ruw Silicium te verkrijgen wordt het kwartszand, dat grotendeels

bestaat uit Siliciumdioxide (Si02), verhit in een electrische oven

en met koolstof gereduceerd

Si02 + 2 C -- Si + 2 CO

Dit Silicium heeft een zuiverheid van 98% en het wordt d.m.v. HC1

omgezet in SiC14• Door zuivering en gefractioneerde destillatie

wordt hieruit trichloorsilaan (SiHC13) verkregen.

Waterstofreductie bij een temperatuur van 10000 C levert dan \Ueer

Silicium op :

SiHCL3 + H2 -- Si + 3 HCl
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Laat men het gevormde Silicium epitaxiaal neerslaan op een dunne

stof of laat men het ontleden op een tantaal draad, dan ontstaat

een dikke staaf zeer zuiver polykristallijn Si met een soortelijk

weerstand van 50 - 100!1cm

Het uitgangsmateriaal voor de IC-fabrikage moet echter monokristallijn

zijn. De meest gebruikte techniek om dit te bereiken is het kristalgroeien

volgens de Czochralski-methode. Hierbij wordt polykristallijn Si

gesmolten. Een monokristallijn ent kristal van de juiste orientatie

wordt nu in de smelt (1420oC) gebracht.

Door de temperatuurgradient tussen ent en smelt vindt oververzadiging

plaats en zal Si monokristallijn op de ent aangroeien.

Vervolgens wordt de ent al draaiende langzaam omhoog getrokken

(enkele mm per min.), waarbij een staaf monokristallijn Si ontstaat.

Door aan de smelt een verontreiniging (bijv. Fosfor of Borium)

toe te voegen, kan deze staaf van een bepaalde hoeveelheid dope

voorzien worden.

Uit de verkregen staaf Si worden met een diamantzaag ruwe plakken

gezaagd. Het monokristal is nu,door het zagen,tot een diepte van

75 tot 100 ~m verstoord.

Om te zaagkrassen te verwijderen worden de plakken eerst grof en daarna

fijn gepolijst (geslepen) vervolgens worden de plakken chemisch

gepolijst (geetst).

Als laatste worden ze aan ~~n kant spiegelend gepolijst, vaak in

combinatie met een etsbehandeling.

Na deze bewerkingen heeft de plak een dikte van ongeveer 0,5 mm.

De kwaliteit van de plakken is zeer belangrijk, daar zij bepalend

is voor de opbrengst van de uiteindelijke schakelingen.
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1.2.2. ~~~~~~~~_~~~_~~_~~:e!~~~~~

Voordat de plakken gebruikt worden, moeten aIle organische- en

anorganische verontreinigingen verwijderd worden.

Hardnekkig vastzittend stof kan met watten en methanol verwijderd worden.

(Bij strijklicht mogen geen puntjes meer zichtbaar zijn).

Om organische verontreinigingen te verwijderen worden de plakken

+ 10 min. behandeld in rokende HN03 (98%).

Om anorganische verontreinigingen en zware metal en te verwijderen

worden de plakken .:!:. -ru-ffiln .De11andeld in 1<TIKem:te~LelllpeIatuur

1050 C, 68~o.

De zuurresten worden verwijderd door de plakken te spoelen in

gedeloniseerd stromend water tot het water een bepaalde soortelijke

weerstand bereikt (5 d 10 M12).
Het water wordt verwijderd door centrifugeren.

Opmerking :

Tijdens het reinigen in de kokende HN03 wordt er op de plak

een oxidelaagje gevormd van 60 - 100 ~.

Voor sommige processtappen is het noodzakelijk dat dit oxide~

huidje eerst wordt verwijderd. (bijv. d.m.v. een dip in 2,5%

HF-oplossing, zie 1.2.4.).

1.2.3. g~~~~~~~_~~~_~~!~~~~~ (Si02)

Een van de aantrekkelijke eigenschappen van Silicium is de mogelijk

heid am het te voorzien van een afgesloten oxidehuid, dat een

stabiele laag op het oppervlak vormt. De beheersing van de techno

logie am een gewenste dikte van een oxide laag te produceren en

de kennis van de kinetics van het oxidatie-proces zijn van groat

belang voor de fabrikage van planaire devices.

De oxide-laag wordt gebruikt

- voor passivatie van het Silicium oppervlak

- sIs maskering tegen di ffusies, doopstoffen en verontreiningen

- als "isolatie" tussen de Al-sporen en de hoogspanningsjuncties
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- als onderdeel van een device (bijv. de stuurelectrode van

een MOST)

Meestal wordt het oxide gemaakt door thermische oxidatie van Silicium

in een oven met een zuurstof of stoomatmosfeer (zuurstof + water-
odamp met een dauwpunt van 95 C).

De oxidatie verloopt vol gens de chemische reactie

Si +

Si,l+

Voor het aangroeien van 1 ~m SiOZ is 0,43 ~m Si nodig ; de reacties

werken pas goed bij hoge temperatuur, terwijl de reactiesnelheid

sterk afhankelijk i.s van de werk-temperatuur en de conditioning

van de ovenpijpen. Het aangroeien kan beschreven worden met de

formule :

X
2

+ A X - 8o 0

Waarin

Xo oxidedikte

to oxidetijd

(t + r)
o =o-xo=H(!~

A2/48

A rum], 8 [~mJ,~ [hr] zijn temperatuur-afhankelijke constanten.
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Overzicht oxidatie-methoden

Droge oxidatie

Meestal gebruikt voor dunne nauwkeurige lagen, b.v. gate-oxide

van een MOST ; langzame oxidatie.

Natte oxidatie

Snelle oxidatie ; meestal gebruikt voor dikke oxidelagen ;

de Si - Si02 interface is chaotischer en de hoeveelheid positieve

lading, gelokaliseerd aan de interface,is hager.
-----------

Hoge druk oxidatie

De lird9aire ,(*),- en de parabolische ,(8),- oxidatieconstanten

zijn hager (zij zijn evenredig met de dr~k) ; dit is een methode

am bij lage temperaturen een oxide van redelijke dikte te krijgen,

zodat de diffusies niet al te veel verstoord worden ; gunstige

invloed op de dichtheid en de lengte van de kristalfouten.

HC1/C1 2 oxidaties

Door een geringe bij menging van HCl of C1 2 worden de beweeglijke Na-:

en K+-ionen immobiel gemaakt of in aantal gereduceerd : de oxide

doorslag wordt hager ; de levensduur van de minderheidsladings

dragers wordt langer; reductie van kristalfouten ; wordt meestal

gebruikt voor het maken van de gate-oxide voor MOS structuren.

Analyse aan oxidelagen

- Dikte en brekingsindex kunnen bepaald worden m.b.v. een ellipsometer

of kleurherkenning.

Ladingen in het oxide kunnen bepaald worden via de z.g. C/V - of Q/V-methode.

Voor een uitgebreide theorie wordt verwezen naar [71 p. 22 en voor

tabellen naar [6).



~Si02til \\\\\IIl11""" \\\\\m\\;;\\'O\\\\\\\\ \\"1 siliciumsubstraat na oxidatie

( 'I

~"'~;;~<<t<<S<<(~Na bedekken met(primer en) positieve

T J fotoresist (lak)

( bl

$'belicht
Belichten van de plak

r";:<~«Z«~~j

( C)

~~_~~~~~£~~~ met masker (tegen belichten)

Na ontwikkelen (en "harden") van de

pos. resist

(d\

(8 )

Etsen van het oxide

~~_~~~~~£~~~ met de resist als "masker"

tegen het wegetsen

f" \\1,11,11\\ \II"'" """ lSI\I1\\1~l "strippen" (verwijderen) van de pos. resist

(fl

lUI

Depositie van de dope (verontreiniging)

~~_~~~~~£~~~ met het oxide als "masker"

tegen de depositie

tL.--__·_t.......__------if Drive-in diffusie en wegetsen van het oxide

(h)

fig. 1.1. Schematische volgorde van het fotolithografische

proces, inclusief oxidatie en diffusie
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1.2.4. §~!~~~~~f_~~E~~j~~E~~_~~~_~~~~~~~~£~~_!~~~~

Het selectief verwijderen van geoxideerde lagen verloopt vol gens

het z.g. "fotolithografische proces" en het "ets-proces".

(zie fig. 1.1.)

Fotolithografie is een proces, waarbij langs fotolithografische weg

de verschillende componenten, waaruit een device beslaat, op een

Siiicium plak lIIordell Dvergebraeht.

Als hulpmiddel worden maskers gebruikt, die de gewenste componenten

of gedeelten daarvan bevatten.

Het omvat de volgende stappen :

- de plak bedekken met een fotoresist(een lichtgevoelige lak),

al dan niet vooraf gegaan door een primer t.b.v. een betere

hechting van de fotoresist ; daarna de fotoresist en primer drogen

en harden ("bakken")

- -de plak met lichtgevoelige lak uitrichten op het masker (het z. g.

"justeren") •

- het belichten

- ontwikkelen van het patroon

- het nabakken (harden) van de laklaag v66r het etsen

1.2.4.1.1. Fotoresist

Er zijn twee soorten ,"positief"-en "negatief'~werkende resist.

De negati'eve resist is een kunstrubber, polyisopreen, die ,opgelost in

xyleen}op de plak gesponnen wordt.

Deze laag bevat een foto-initiator, die ervoor zorgt, dat tijdens

het belichten polymerisatie optreedt.

De lange ketens polyisopreen worden aan elkaar verbonden en hie rna

is het ~~!~~~~~_~~~! van de fotolaag niet meer oplosbaar in xyleen.

Het onbelichte deel lost op tijdens het ontwikkelen ; de lak hecht

goed.
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DeposEieve resist bestaat uit drie componenten, een phenol 

formaldehijde (kunsthars), een naphtoquirine-diamide verbinding

(fotogevoelige component of sentisizer) en een oplosmiddel.

Tijdens het ontwikkelen in een basische vloeistof (natronloog

oplossing) reageert de ~~~~:~~!!:~~~_!~~, een verbinding (indine
carbonzuur) gevormd tijdens het belichten, met de basiche ontwikke-

laar; ~~~_~~!!:~~~_~~~! reageert niet en is dan oplosbaar. De
1akhechting is wat moeilijker, er moet een primer (hechtings

promotor) gebruikt worden.

Het ontwikkelen van negatieve resist is een fysisch proces

(oplossen), terwijl het ontwikkelen vanpositieve resist een chemische

proces is (een chemische reactie), hetgeen nogal temperatuur-ge

voelig is.

Het grate voordeel van positeve lak is dat er kleinere patronen

nauwkeuriger kunnen worden aangebracht.

1.2.4.1.2. Masker

Het is evident dat bij gebruik van het type fotoresist een ander

soort masker nodig is, n.l.:

Bij gebruik van negatieve lak blijft datgene staan, dat belicht

wordt en bij pas lak verdwijnt datgene dat belicht is.

Behandeling van de fabrikage van"masker'zou te ver voeren, hiervan

wordt verwezen naar [81 p. 10 - 14.

1.2.4.1.3. ~ee~:~~~~:

Voor het belichten van plakken kunnen verschillende machines gebruikt

worden, n.l.

~~~_:~~~~~~:~ee~:~~~,masker en plak worden, na te zijn gejusteerd
tegen elkaar aangedrukt en belicht.

Dit veroorzaakt veel beschadigingen, maskers moeten regelmatig

vernieuwd worden.

De maskers zijn daarentegen goedkoop in fabrikage ; deze machine

wordt in Nijmegen gebruikt voor 31f-plakken met negatieve lak.
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~~~_PE9~~=!~~_~PP~E~~!'hetmaskerwordt via een lenzen- of spiegel
systeem op de plak afgebeeld. Omdat dit met grote precisie en

distorsie-vrij moet gebeuren, zijn de eisen aan machine, masker en

vlakheid van de plak zeer hoog.

De machine en (eenmalige) maskers z1Jn duur. In Nijmegen wordt

gebruik gemaakt van een machine van Perkin-Elmer voor de lOO-mm

plakken met positieve resist.

~~~_~E~P~~!~E_~~_!~~_~~~=~~lieder beeldje wordt afzonderlijk
belieht-.

~=E~~~l een electronenstraal schrijft het patroon op de plak in

een speciaal soort fotoresist ; nog geen gangbare methode.

1. 2.4.2. Etsen

Etsen is het verwijderen van een laag : etsen met "nat-chemische"

methoden (het z.g. nat-etsen) en het "niet-chemisch-reaktief

ionen etsen ll (het z.g. droog-etsen of plasma-etsen).

Een van de meest belangrijke, steeds terugkerende, processtappen.

Het etsen van vensters moet met grote nauwkeurigheid geschieden en

kan veelal in de laatste fasen van het proces niet meer overgedaan

of gerepareerd worden.

Bij het etsen worden andere stoffen, die weer niet gevoelig zijn

voor het bewuste ets-proces, gebruikt als maskering.

(b.v. fotoresist bij oxide-etsen etc.)Iedere etsvloeistof of ets

proces (plasma) heeft zijn eigen etssnelheid, dat zeer temperatuur

gevoelig is.

In dit kader wordt volstaan met het geven van een opsomming van

de meest gebruikte stoffen voor het nat-etsen.

Voor wat betreft het plasma-etsen wordt verwezen naar de literatuur

(zie hoofdstuk 2, (4) tim (91.
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Naam etsmiddel
(Nijmegen)

Ets voor Process tap Samenstelling Geschatte
etssnelheid

in 90" is plak
schoon

1.S J-1m/min

2 j.Jm/hr

800A/min(24oC)

1~6 HF-opl.

2•S~6 HF-opl.

sm6 HF-opl.

S2% HF -apI,
68~6 HN03-opl,
gedemin. H20
KOH-opl
~8SoC).

4m6 NH4F-opl

SO% HF -opl.

kokende H
3

P04
(ISSaC).

dipets voor
Al opdampen.

id; verwijderen
fosforglas en
boorglas.
verwijderen van
aIle oxide.

openetsen van
vensters.

etsen van poly
Si.

etsen van
V-groeven.

---- - - - --- - - - - - - - - - - - --
etsen van
Siliciumnitride.

Si

Fosforzuur

I(OH-ets

101 HF Si0210

2. S~6 HF Si02

Sm6 HF Si02

etsvloeistof 18 Si02

---------------- - - - -- - -
etsvloeistof 16 Si

aantonen van
verstoringen.

etsen van Al
sporen.

Fosforzuur-, 0.1 ~m/min

Azijnzuur -en
~aJp~t~!'~~u!,-:0p~!

.~-------~

Mengsel van Chroomzuur-en
Fluorwaterstof-opl.

______ L- ~-_- _

Sirtle-ets Si

Alu-ets Al
(Signetics)

+p -ets zichtbaar maken van
p+-gebied (na bevel).

Mengsel van SO% HF en een paar
druppels HN03 ,

n+-ets zichtbaar rnaken van
n+-gebied (na bevel).

r~engsel van 4S% Azijnzuur, 68~6

HN03 en SO% HF-opl.
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1. 2.5. Diffusie

De halfgeleidertechnologie is gebaseerd op de mogelijkheid am in

het Silicium gebieden te maken met een afwijkende dotering

het vormen van juncties of profielen met een bepaald verloop.

Het inbrengen van doopstoffen (depositie) kan op verschillende

manieren gebeuren ; tijdens het aanbrengen of daarna wordt de inge

brachte stof dieper in het materiaal gediffundeerd.

Diffusie is het transport van stoffen van een hoge concentratie

__________~n~a~ar een lage concentratie. Dit proces kan beschreven worden met
de eerste wet van Fick : ------------------

met

F (x) = -D 'ON
oX

= -D i)C(x)
uX

F (x) = Flux per oppv. en tijd

D = Diffusiecoefficient

N = Oppervlakte concentratie

C(x) = Concentratie op plaats x

leer goede beschrijvingen en theoretische afleiding worden

gegeven in (71, p 35-88 en tabellen zijn te vinden in [6}, terwijl

voor de berekening en de §1imuiabe van dopings- en di ffusie

profielen gebruik gemaakt kan worden van bestaande computer

programma's (bij Philips bekend als "SUPREME").

De meest gebruikte formules zijn

Bij een constante oppervlak concentratie C------------------------------------------s

C(x,t) = C erfc (x/zVBt)
s

Q(t ) = (Z/Jrr-) \f5t C
s

~CI = -o/VrrDt) C exp(-x 2/4Dt)
x (x,t) S
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C(x,t) =
C (t) =s

dC I
dx (,x, t}

\IIaarin:

(Q/vrrDt) exp (-x 2/4Dt)

Q/YiT 6t

-(x/2Dt) C(x,t)

x = junctiediepte

D = diffusiecoefficient

Depositie

De dope kah op verschillende manieren ingebracht \IIorden

opdampen in een oven pijp (gasfase)

" "" " "(vloeistof-fase)

- vanuit gedoopte fase (b.v. epitaxie),zie 1.2.6.

- d.m.v. ionenimplantaties

1.2.S.1·_~:e~~~~~:_:~_~~!!~~~:_~~~_~:_g~~!~~:

In de gasfase \IIorden de doopstoffen m.b.v. een "draaggasl/(in een

k\llartsglazen buis, die samen met de inhoud op temperatuur gehouden)

in de diffusie-oven, neergeslagen op de plakken.

Voor Boor 82H3--- 82°3 --- SiB

" Fosfor: PH3 --P20S --- SiP

Deze neerslag kan als bran beschou\lld \IIorden voor de verdere diffusie

het nadeel is de grate giftigheid van de gassen.

Voor 800r

Voor Fosfor

Het draaggas, N
2

, \IIordt over een pot met de vloeistof gevoerd,

\IIaardoor het als verzadigde gas de oven in stroomt. Aan de oven

\IIordt een kleine hoeveelheid 02 toegevoegd, zodat 82°3 resp. P20S
kan ontstaan en op de plakken neerslaan.

Bij hoge temperatuur ontstaan dan uit b.v. 82°3 : Si02 en vrij 8,

die het Si doopt.
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Bij een bepaalde temperatuur bepaalt de maximale oplosbaarheid van

een doopstof de concentratie aan het oppervlak.

Uit een ionenbron afkomstige doopstoffen worden versneld,en in de plak

geschoten. Door de ionenbundel af te bUigen over de plak kan men de

hele plak vol schieten en op deze manier zeer nauwkeurige doteringen

verkrijgen. Ook lage concentraties zijn realiseerbaar met deze

methode. De indringdiepte is onzeker, omdat het afhankelijk is van
-------

de elastische- en inelastische botsingen van het ion onderweg.

De gemiddelde indringdiepte met daaromheeneen zekere spreiding is

sterk afhankelijk van het ingeschoten ion en de daarbij gebruikte

energie. Goede tabellen zijn te vinden in [101.

Na de implantatie is een behandelijng op hoge temperatuur (600oC)

nodig, het z.g. "annealen", om de stralingsschade (Lg.v. de hoge

ionenergie) van het kapot geschoten rooster te herstellen (epitaxiale

aangroei) en om de ingeschoten atomen op de roosterplaatsen te

krijgen.



Naast het diffusieproces bestaat er nag een andere methode am

een n-type laB;! op p-type laag aan te brengen of andersom.

Het is mogelijk een nieuw laagje Silicium aan te laten groeien op

een Silicium substraat en weI zodanig dat deze zogenaamde epitaxiaal

aangegroeide laag dezelfde monokristallijne structuur heeft als het

substraat.

Dit aangroeien vindt plaats uit de gasfase door de waterstof

reductie van Silicium-tetrachloride (SiC14) voor diKkeepi-lagen

of Silaan (SiH4) voor dunne epi-lagen, bij een temperatuur tussen

10500 C en 1250oC.

Aan het Siliciumhoudende gas wordt dan een doopgas toegevoegd, bijv.

voor n-type epitaxiale laag : fosfine (PH3) en voor p-type epitaxiale

laag : deboraan (B2H6).

De soortelijke weerstand van de epitaxiale laag wordt bepaald door

de concentratie van het doopgas, dat nauwkeurig gedoseerd moet

worden.

Voordat de depositie plaatsvindt, wordt met HCl bij 11500 Congeveer

0,5 ~m van het substraat afgeetst, waardoor het aantal veront

reinigingen en verstoringen aan het oppervlak sterk gereduceerd worden.

Vee1 voorkomende fouten bij het aangroeien van epitaxie zijn

1) autodope ('ghostlayers')

2) stapelfouten (kristal-structuur fouten)

3) slip fouten (krom trekken van plak) door warmteverschil tussen

onder-en bovenkant plak

4) "kro ontjes" aan de rand van de plak

5) "shift", verschuiven van de begraven laag

6) "smeer" uitsmeren van de begraven laag
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1.Z.7 ~~~~~~~~Q~ (low Pressure Chemical Vapour Deposition)

Een techniek waarbij depositie uit de dampfase plaatsvindt.

Deze techniek wordt veel toegepast voor de depositie van poly

kristallijn 5ilicium (poly-5i), 5iliciumnitride (5i3N4 ) en

5iliciumdioxide (5iOZ) op de plak.

Het grote voordeel is, dat de di ffusiesnelheid van de

reagerende gassen toeneemt bij lage druk, hetgeen een betere unifor

miteit van de gedeponeerde laag tot gevolg heeft.

~~!~:~~ wordt veeral gebruikL als gaLe maLeriaal voor rlOS u schakelingen

i.p.v. Aluminium, omdat het een geschiktere waarde voor de drempel

spanning oplevert.

~~3~4wordt als isolaLor,( in combinatie met 5iOZ)en als masker Legen

oxidatie toegepast (Nitride wordt langzamer geoxideerd).

~~~~e~~~~~~-~!gz heeft als voordeel boven thermi~ch 5iOZ dat geen
5i uit het substraat verbruikt wordt ; nadeel is de lage doorslag-

ospanning, dat verbeLerd kan worden d.m.v. nabakken op ± 1100 C ;

het wordt toegepast als isolatie-materiaal op poly-5i en als isolatie

t.b.v. dubbellaags interconnectiepatroon.

1.Z.8. Metallisatie

De verschillende componenten op de chip moe ten nog doorverbonden

worden. Hiervoor wordt een patroon van metaahporen met Aluminium

als verbindingsmateriaal gebruikt. Ondanks een aantal nadelen t.a.v.

de dubbellaagse bedrading blijkt Al nog het beste te voldoen aan

de eisen, te weten :

- een goed contact met zowel p - als n-type 5i

- lage contactweerstand

- corrosiebestendig

Al wordt in een vacuum systeem aangebracht. Na het opdampen moet

het Al nog legeren om een Ohms contact te realiseren.

De hiervoor gekozen temperatuur is SOOoC, omdat bij die hogere

temperatuur het Aldoor het oxide heen legeert en de oppervlakte

recombinatie dan toeneemt.



De kwaliteit van het contact is afhankelijk van de voorgaande be

handelingen - dit is kritisch werk, vanwege de mogelijkheid tot

sterke onderetsing, het gevolg kan dan zijn dat t.g.v. de vrij

strenge etstijd sommige contactgaten (waar zich een dikker oxide

bevond) niet open zijn.

Het opdampen van Al kan geschieden op de volgende manieren

- "Sputteren" ; Argon-ionen worden ingeschoten op het Aluminium,

waardoor het Al verstuifd of versputterd wordt en

op de plak neerslaat.

- "E-gun" in een vacuum systeem wordt een electronenbron

gecreeerd door een gloeidraad te verhitten : de

electronen-energie van de bran verhit het AI, zodat

het Al verdampt en neerslaat op de plak.

1. "Bevelen": Met een draaiende kogel en diamant-houdende slijpsto f

wordt een gat in de plak afgeslepen.

Door het meten van afstanden (zie fig. 1.2 en fig. 1.3.)

kan men de indringdiepte bepalen.

De p+-of n+-gebieden worden zichtbaar gemaakt m.b.v.

een etsmiddel (zie 1.2.4.2.)

A4-I---- -----'b=-- ..
: : :

i-~_~r------,'p 1
1 N_J

fig. 1.2a Doorsnede van een bevel; Xj a.b

D

D diameter van de kogel
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fig. 1.3b Foto van een bevel ; duidelijk te
+

onderscheiden (na p -etsJ het p-gebied

in een n-gebied (n-epiJ

R= 4,5 V
• I

(zie fig. 1.4.) om een laagweerstand te bepalen.

Door de punten 1 en 4 stuurt men een bekende

stroom I en tussen 2 en 3 meet men de spanning V.

de onderlinge afstand van de punten veel

ter is dan de dikte van de laag (Xj), dan geldt

2. Vierpuntsmeting

~ Als

'!.L gro
..-

1 2 3 4

q:
~

fig. 1.4. Vierpuntsmeting

3. Testpatronen meten op iedere plak komen 5 testpatronen voor,

P.C.M.'s (Proces Control Modules), die

speciaal ontworpen zijn voor de controle,

sturing en bijstelling van het proces. M.b.v.

de testpatronen kunnen de afwijkingen worden

geconstateerd en geanalyseerd.



Het zou te ver voeren om aIle testpatronen, die

ontworpen worden voor ieder IC-proces, in dit kader

te behandelen. Het meten van de testpatronen is

een onderdeel van de "proces-route" van een produktie

proces.

Een van de testpatronen, die altijd voorkomt is

de "Van der Pauw"-figuur :

Vol gens het theorema van "Van der Pauw" is er voor

ieder wil1ekeurig gebied een verband tussen spanning

en stroom (zie fig. 1.5.).

Hieruit kan de vierkantsweerstand gemeten worden.

Voor een symmetrisch gebied geldt

Au= V , 4,53 (zie fig. 1.6.)
I

fig. 1.5.

Willekeurig gebied waarmee met het theorema ~

"Van der Pauw" een Co berekend kan worden

De Van der Pauw figuur wordt voor aIle diffusies en lagen, die op

de plak zitten gebruikt.

Een testpatroon of P.C.M. heeft normaliter acht modules.

I

\ fig. 1.6.

\ Een "Van der Pauw" figuur,
V zoals dat voorkomt in een

) PCM (Process Control Module)

I
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HOOFDSTUK 2

"DE TECHNOLOGlE VAN EEN EXTENDED-DRAIN MOST"

2.0. lNLEIDlNG

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de technologische aspekten

ter vervaardiging van een ~~~~~~~~:~:~~~_~g~! : een p-kanaals

MOST met een poly (Silicium) - gate, licht gedoopt p-gebied

voor de Drain- l extension",'Zwaar gedoopte p-gebieden voor de source

--en drain aansluitingen en een dik oxyde voor de Al-sporen voor

hoogspanningsjuncties: ditalles ingebed in een 200-Volts Bipolair

proces.

Voor dit proces is gebruik gemaakt van een ontwerp zoals dat voor

komt in een bestaand masker met proe fcomponenten (z. g. "breadboard"

componenten) (zie 2.1.)

Wat betreft de proces-route is tot en met de SN-stap(zie 2.5.) het

reeds in de 200 Volts-ontwikkelingsgroep gevolgde P847-proces door

mij gehanteerd, daarna is pas overgegaan tot processtappen, die

nodig waren om te komen tot de Extended-Drain MOST.

In het tweede dee1 van het hoofdstuk worden de "knelpunten" van

dit proces behandeld, waarna het hoofstuk wordt afgesloten met een

paragraaf gewijd aan "conclusies en aanbevelingen".

Voor de technologische realisering van deze Extended-Drain MOST ben

ik veel dank verschuldigd aan mijn begeleider, lng. H. Punter en

aan de andere leden van de Ontwikkelingsgroep - 200 Volts processen 

de heren lng. D. Vogelzang en lng. W.A. Schols.

Tenslotte een woord van dank aan de heren onderbazen en fabrieks

assisstenten voor hun bereidwillige hulp en medewerking.
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2.1. Het on twerp van de Extended-Drain MOST

"The maximum operating voltage of conventional MaS transistors

is limited primarD.y by avalanche breakdown (3) or oxide rupture

(4) in the high field drain-corner region.

The former is approximately dependent on the square root of

oxide thickness and the latter directly dependent on oxide

thickness. The design of power MOST's or the scaling of devices

for VLSI circuits thus involves a dilemma, where progressive

reduction in the oxide thickness also leads to an associated

reduction in the operating voltage.

Recent work has shown that the drain-corner breakdown voltage can

be increased by decreasing the impurity doping concentration in

the drain region (2)" (Uit (l)).

M.b.t. de geometrie

(1) en (2) zijn de inspiratiebronnen geweest om te komen tot het

ontwerp en de afmetingen van de Extended-Drain MOST.

M.b.t. de technologie

Bij de technologische realisering van de E-D MOST is zoveel mogelijk

(zie 2. 0) gehouden aan de procesroute , zoals die reeds gehanteerd werd

in de Bipolaire - 200 Volts - processen.

De keuze van het doping-profiel van de "extension" en de gate-oxyde

dikte is hoofdzakelijk gebaseerd op literatuur onderzoek (1)-(12).
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2.2. Proces-route

Basisproces : P847 (Lineair 200 V proces met positieve lak)

1. Visuele controle van de plakken onder strijklicht

2. Plakken van nummers voorzien

3. Afspoelen met gedeioniseerd water

4. Reinigen in rok HN03 en kok HN03
(rok HN03 is rokende HN03, 98% ; kok HN03 is kokende HN03, 68%,1050 C)

2.2.2. BP

Verwijderen Boorglas in 2,5% HF, 250 C, 2'

Meten proefplak eh= 91 - 106.£2/ 0

Reinigen in kok HN03
Diffusie BP, 11600 C, 30'

t.b.v. dubbelzijdige isolatie

Oxidatie, llOOoC, 60' (d = 0, 5 ~m)ox
Bedekken met primer en pas. fotoresist

Uitrichten en belichten BP-masker (SS ( Scan setting) = 300)

Onbvikkelen

Visuele controle BP maskering
oBakken, 125 C, 30'

Achterkant bedekken met pas. fotoresist

Etsen BP-vensters in etsvloeistof 18, 7' (vooraf l' antiscum-dip)

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

16.

Strippen

Reinigen

Opdampen

Oxidatie

in rok HN03
in kok HN03
Barium, 9200 C, 25'

a(Boorglas), 600 C,

+ 5'

60'

J
1

\JII!J

PI tOO,

)

T
fig. 2.2.1. BP-diffusie in substraat

Substraat : P <: 1. O. 0.> , SW
3

26-431lem (N
A

= 3 a 4.10
15

at/em)
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2.2.3. BN

- Antimoonrem in eolleetorbak (transistoren)

1. Bedekken met primer en pos. fotoresist

2. Uitriehten en beliehten van BN-masker (55 = 300)

3. OntlUikkelen

4. Visuele eontrole BN-maskering
o5. Bakken, 150 C, 30'

6. Aehterkant bedekken met pos. fotoresist

7. Etsen BN-vensters in etsvloeistof 18, 7'

8. Plasma strippen

9. Reinigen in kok. HN03
10. Dipets in etsvloeistof 18, 30"
11. Implantatie 121 Sb + : 3.105 em-2, 50 keV, hoek 0° '

12. Reinigen in rok HN0 3 en kok HN03
13. Annealen, 1000oC, 15'

14. Diffusie BN, 1250oC, 5 hr.

8"

Pc 1.0.0.1 r
'-------::::---0--~

fig . . 2.2.2. BN-diffusie, ~ == 16 IrJ, BVcs 250 - 300 Volt

1. Oxide totaal verwijderen, in 5m~ HF, 90"

2. Meten in mod. G, ~h: 14-19D/o , BV es : 200 - 300 Volt

3. Reinigen in kok. HN03
4. Aangroeien epitaxie, eis : 40 ~m, S.W. = 30 - 40~em

5. Proefplakken meten op kwikdruppelmeter en dikte-meter

6. Reinigen in rok HN03 en kok HN03



fig. 2.2.5.
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l' rnnn"Ii: '
I r ' ;

0..52,1m. I, ' ,,: Meten van de staphoogte van de

I
I :Al-isolatiebaan m.b.v. een staphoogte-

_=--_--'1 L...._'-.__ meter, resultaat staphoogte = 0,52 pm

fig. 2.2.6a Beveldiepte 44,9 ¥, duidelijk herkenbaar BN, BP en DP

(dubbelzijdige isolatie)

fig. 2.2. 6b Vergroting van de rand, herkenbaar "strakke" banen,

contact BP, DP en het Al-blokjes-patroon

(dubbelzijdige isolatie)
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\

~N-epi

~

~ rM( I
\u I

- J IWBN

'-..../ 8P

, ;=

PllnD.,
,

fig. 2.2.3. Epitaxie aangroeien,d = 40 pm, SW 39-4SJ2cm (gerealiseerd)

2.2.5. DP

Isolatie aanbrengen

Reinigen in kok HN03
Oxidatie, 1200oC, 2 hr (d = 0,7 pm)ox
Oxide totaal ver\llijderen in 5096 HF, 90"

1. Opdampen zuiver AI, d = 0,5 ~m

2. Bedekken met primer en pos. fotoresist

3. Uitrichten en belichten DP-masker (app.

4. OnbiJikkelen

5. Visuele controle DP maskering
o

6. Bakken 125 C, 30'

7. Etsen Al in Aluminium-ets, 4'

8. Plasma reinigen

9. Dipets in etsvloeistof 18, 30"

10. Diffusie (-isolatie), 1200oC, 6 hr.

11. Oxide totaal venl/ijderen in 5096 HF, 90"

12. Reinigen in kok HN0 3
13. Poetsen

14.

15.

16.

17. Poetsen

18. Reinigen in kok HN03

4, 5 5 = 90)

N-epi

8N

Pc 1.0.0.1

fig. 2.2.4. Isolatie diffusie (DP)
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2.2.6. SP

- Drain en Source aanbrengen

485)

mod B, eis (J = 91 - 106 fila
\ sh

in kok HN03
oSP, 1160 C, 3 hr.

Boorglas verlllijderen in 2,5% HF, 4'

Meten in

Reinigen

Di ffusie

Oxidatie, 12000 C, 2 hr. (d = 0,7 pm)ox
Bedekken met primer en pos. fotoresist

Uitrichten en belichten SP-masker (55 =
Ontlllikkelen

Visuele controle SP-maskering

Bakken 1250 C, 30'

Dipets in antiscum, l'

Etsen SP-vensters in etsvloeistof 18, 11'

Plasma reinigen

Poetsen

Reinigen in kok HN03 o
Opdampen SP (boor), 920 C, 25' + 5'

Oxidatie (boorglas), 600
0

C, 60'

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

r
pc to.o.,

fig. 2.2.7. SP en SN diffusie

SP

SN

(voor SN diff.)

(na SN diff.)

eSh = 89 - 110 n Ie
o =180 - 210 n Jo,-,h
0= 7,5 - 8,8fllo
\sh



-45-

2.2.7. XB

- t.b.v. V-groeven (niet voor E.D.-MOST)

in KOH (28%, 850 C), 24'

- zie fig. 2.2.8.

HN0
3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Bedekken met primer en pas. fotoresist

Uitrichten en belichten XB-masker (55 = 485)

Ontwikkelen

Visuele controle XB-maskering
oBakken 125 C, 30'

Achterkant bedekken met pos. fotoresist

Etsen XB-vensters in etsvloeistof 18, 14'

Plasma strippen

Anisotroop etsen

Visuele controle

Reinigen in kok

fig. 2.2.8a

V-groeven na het etsen

fig. 2.2.8b

Vergroting van de V-groeven

met de typische stervormige

structuur van de V-groeven
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2.2.8. 5N

- t.b.v. channelstopper en aansluiting collectorbak (BN)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

5ilaneren, 30'
oBakken 100 C, 30'

Bedekken met pos. fotoresist, dikte 2,0 pm

Uitrichten en belichten 5N-masker (55 = 250)

Ontwikkelen

Visuele controle SN-maskering
oBakken 125 C, 30'

Etsen in etsvloeistof 18, 14'

Plasma strippen

Reinigen in kok HN03 oOpdampen 5N (fosfor), 1000 C, 12'

Meten proefplak, eis e= 7,5 - 8,8 Ilia
!h

Reinigen in kok HN03
Diffusie 5N, 1100oC, 31' (dox = 0,45 ~m)

(- zie fig. 2.2.7.)

Tot zover de standaard (basis-) stappen van het P847 proces.

Nu volgende de specifieke (extra) stappen, nodig voor de

EXTENDED-DRAIN MOST
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2.2.9. XC

- aetief gebied openmaken, gate-oxide aanbrengen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Reinigen in kok HN0
3

Bedekken met primer en pas. fotoresist

Uitriehten en beliehten XC-masker (55 = 300)

Ontlllikkelen

Visuele eontrole XC-maskering
aBakken 125 C, 30'

Etsen XC-vensters(aetief gebied)in etsvloeistof 18, 12,5' (antiseum

Plasma shippen

Reinigen in kok HN03
Gate-oxide aanbrengen oxidatie 12000 C 18' 1,5 I/min. O

2
,

droog (d = 1200 ~)ox
Meten van gate-oxide op proefplak

Dipets in etsvloeistof 18,2"

Poly-silieium aanbrengen : d = 0,5 ~m

aFosfor dope van poly, 925 C ; 10',5', 10'

Dipets in etsvloeistof 18, 15"

l' )

2.2.10 XE

- gate aanbrengen, Extended-Drain realiseren

Ontwikkelen

Bedekken met primer en pas. fotoresist

Uitriehten en beliehten XE-masker (55 = 300)

Visuele eontrole XE-maskering
aBakken 140 C, 30'

Etsen van poly-5i in etsvloeistof 56 ('poly-eta') ,
. + 12 -2 aImplantatle B : 1.10 em , 60 KeV, 0

1. Reinigen in kok HN0
3a2. Bakken 200 C, 30'

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4' , (gate)
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10.

II.

12.

Reinigen in rok HN03 en kok HN0
3aAnnealen, 900 C, 30'

Diffusie EP, 1160oC, 3.2 hr. (Xj = 2.25 ~m)

liD,

i---------
SP

"I.-OIi"'(1200~)

I
POLY

# "

SP

>--~===Hf-"-'!l-r-----t---------,-BN-'---_- __------......f-----I+.'!!!fl--------\

p (w.o.,

fig. 2.2.9.- Gate oxide: 1200 A

- Poly-gate met Fosfor-dope :~= 16 - 19 !LIe
+ . 1 . (1 12 / 2 6 ) d' f . ( .- B -~mp antat~e .10 at em, 0 KeVen EP- ~f us~e X] 2.25 pm)



fig. 2.2.lOa

Beveldiepte~6 pm, herkenbaar

SP en EP

fig. 2.2.1Db

Vergroting van de Extended-Drain

MOST, na meting SP z 3,5 pm

EP !.. 2,5 JIm

fi g. 2. 2 • 1 Dc

Vergroting van SP en EP gebied

(na bevel)
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_ Cantactgaten aanbrengen, dik axyde aanbnengen

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2l.

22.

5i
3
N4 (plasma nitride) aanbrengen ( d = 1 ~m)

Reinigen in rak HN03
Plasmaaxide aanbrengen (d = 2 ~m)

Bedekken met pas. fataresist

Uitrichten en belichten DO-masker (55 = 300)

Ontluikkelen

Visuele cantrale OD-maskering
a aBakken 125 C, 30' en 165 C, 30'

Etsen in etsvlaeistaf 18,15'

5trippen in rak HN03
Reinigen in kak HN03
Etsen Si3~4 in H3P04 (I50

a
C), 45'

5ilaneren, 30'
Bakken lOODC, 30'

Bedekken met pas. lak (2.0 J.lm)

Uitrichten en belichten van CO-masker (55 = 120)

Ontluikkelen

Visuele cantrale CO-maskering
a aBakken 125 C, 30', daarna 165 C, 30'

Etsen CO-gaten in etsvlaeistaf 18

Plasma strippen

Reinigen in kak HN03

G
I
I
I

D
I

fig. 2.2.11 Contactgaten geetst ; D = Drain, S = Source, G Gate

- Contactgat SN (backgate) buiten doorsnede -

T ~~ r\L.......- ------l



2.2.12 IN

- Verbindingspatroon aanbrengen

1. Opdarnpes zuiver AI, 2.0 pm

2. BeGekkes met pos. fotoresist

3. Uitrichten en belichten IN-masker (55 = 360)

4. Ontwikkelen

5. Visuele controle IN-maskering
o6. Bakken 125 C, 30'

7. Etsen Al in Aluminium-ets, 14'

8. Plasma strippen

9. Al legeren

10. Eindtest metingen

Tot zover het proces zoals dat voor de E.D.-MOST is verlopen.

Ter completering van het proces volgen de resterende proces

stappen, nodig voor de eindmontage.

fig. 2.2.12.

A1 verbindingspatroon
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2.2.13 CB

- Scratch-projektie

1. Plasma reinigen

2. Si
J
N
4

(plasmanitride ) opdampen, 1 ~rn

3. Bedekken met pas. lak

4. Uitrichten en belichten CB-masker

5. Ontwikkelen

6. Visuele controle CB-maskering

7. Bakken 1250 C, 30'

8. Plasma etsen CB-vensters

9. Plasma strippen

10. Visuele controle op scratch-protectie

11. Voormeten

12. Visuele controle voor afleveren
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AI
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I

G
I
I

S
.1
I
I

G
I

o
I

r petD.O} [

\~-------.>,
fig. 2.3.1. Schematische dwarsdoorsnede van de "Extended-Drain MOST"

1. Substraat

2. Epitaxie

3. BN

P < lOO,'>

S•W• = 26 - 4312. em

N
A

= 3 a 4.1015 at em-
3

N-epi

S.W. = 39 - 45!tem
14 -3

N
D

= 1 a 2.10 at em

d . = 40 ).Jmep1

d =+ 15 J.lm

~= 16 !2/o
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4. Isalatie BP Barium-depasitie met Antimoan--rem

tegen autodope

DP Aluminium apdamping

SP Barium depositie

5. Channeistopper SN Fasfor-depositie, Rj = 4.0 ~m

o - 7.5 - B.SD/e
\sh -

6. Thermische oxide (buiten actief gebied)

dikte =0.57 pm

7. Plasmanitride

dikte = 1.0 }-1m

8. Plasma-xoide

dikte = 2.0 }Jm

9. AI-interconnect (verbindingspatranen)

dikte = 2.0 }1m

zie fig. 2.3.2.

O·L--....n-~D_J
11 ----.------ 21 ._-J-..

: :

(' ....._.
G

! ""~I~"

!~__s__' /F_
I -10-

f------ 20 ----__ 2_
• I II ,

I:-~ -------_... ..__ 16 _

I 1111

fig. 2.3.2. Doorsnede van het "actieve gebied" (spiegelsymm.J



Gate

- Foafor gedoopt poly-Silieium, dikte 0.5 pm,~~ 16.1912/0

- Kanaal W= 310 pm

L = 8 )Jm

- Gate-oxide Dikte = 1200 A

Source

- SP 8orium-depositie, C = 7,86.1018 at.cm-3
o

R. = 7.5).1m
J

- EP

Drain

8+-implantatie, dosis

Rj = 2 - 2.25 pm

12 21.10 at/em (60 keV)

- SP
18 -38orium-depositie, C = 7,86.10 at.em

o
Rj = 7.5 urn

- EP 8+ implantatie , dosis : 1.1012 at/em2 (60 keV)

Rj = 2 - 2.25 pm

lengte "extension" 17).1m (1 J,Jm onder "gate")
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In principe kan alles fout gaan !!

Onder "moeilijkheden" wordt verstaan : handelingen, die gemakkelijk

kunnen leiden tot fouten j enerzijds door de gecompliceerdheid van

het te volgen proces, anderzijds door de beperkingen van de te

gebruiken apparatuur in het proces.

Onder "fouten" wordt verstaan : handelingen, die niet tot het

gewenste resu1taat hebben geleid j enerzijds door een verkeerde

voorveronderstel1ing bij het ontwerp (maskers etc.) of door een

onvo1komenheid of beperking van de gebruikte apparatuur, anderzijds

door het onjuist toepassen en volgen van de procesvoorschriften.

Fouten kunnen soms hersteld worden (reparatie).

Een tweeta1 a1gemene, steeds terugkerende, problemen zijn

1) ~~~-~~~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~~3 (68%) bij IOSoC ~ SoC

Op sommige p1aatsen in het proces een kritische stap, waarbij

de mate van reinigen sterk afhankelijk is van de temperatuur (en

de tijd). Met de aanwezige apparatuur was de temperatuur van

lOSoC niet of nauwe1ijks te realiseren.

Z) ~~~_~~~:~~~~~ heeft in het a1gemeen een isotropisch karakter

hetgeen het nauwkeurig volgen van de ontwerp-regele bemoeilijkt,

hoewe1 bij de ontwerp regels daarmee rekening gehouden wordt.
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2.3.2.0. BN (zie 2.2.3)

De implantatie van Sb veroorzaakt nogal veel verstoringen in en

zelfs buiten het BN-masker. De "anneal"-stap is van groat

belang voor het herstel van deze - optische zichtbare - ver

storingen.

Proeven, waarbij ge~xperimenteerd werdmetdoseringen van de

gasstromen N
2

en 02 wezen uit dat de beste resultaten verwacht

kunnen worden met "annealen onder 02".

De diffusiestap (2.2.3.13), die hierop voIgt moet dan weI geschieden

onder toedienen van zowel 02 als N2•

De resultaten van de proeven zijn zichtbaar a.h.v. de volgende

foto IS.

fig. 2.3.3a

Na sirtle-ets, verstoringen

t.g.v. annealen + diffusie onder N
2

fig, 2.3.3b

Na sirtle-ets, verstoringen

t.g.v. annealen + diffusie onder 02
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fig. 2.3.3c

Sirtle-ets, verstoring i

zonder annealen, aileen diffusie

onder 02

fig. 2.3.3d

Sirtle-ets, verstoring na

annealen
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2.3.2.1. ~e~~~~~~ (zie 2.2.4.)

Een moeilijkheid is de controle op de exacte dikte van de

epitaxiale laag (40 ~m),met de aanwezige apparatuur.

Een nauwkeurige en goede controle op de kwaliteit van de

aangegroeide epitaxiale laag blijft noodzakelijk.

De eigenschappen van de epi-,laag bepalen mede of de doorslag

spanning (> 200 Volt) gehaald wordt.

2.3.2.2. DP (zie 2.2.5.)

Het aanbrengen van de isolatie is een kritische stap, zeker gezien

de indringdiepte van ± 25 ~m, die bereikt moet worden.

Het Aluminium kan worden aangebracht d.m.v. "sputteren" of "E-gun"

en wordt dan locaal weggeetst in Al-ets (nat).

Het DP-masker is een zogenaamd "blokjesmasker", d.w.z. na etsen

blijven Al-blokjes over (zie fig. 2.3.4. +. fig. 2.2.. 6.).

fig. 2.3.4. Een voorbeeld van een goede Al-diffusie (DP)

_ duidelijk herkenbaar aan de Al-blokjes -
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De moeiljkheden, die hierbij ondervonden werden, zijn

- geen goed blokjespatroon ("bruggetje") na belichten en ont

wikkelen ; oorzaak : onjuiste belichtingstijd.

- een "n-type - "verarmingslaag" vlak onder het oppervlak

(soms zelfs tot ~ 10 ~m diepte), dat zichtbaar werd na de

isolatie diffusie (2.2.5.10). - zie fig. 2.3.5. -

fig. 2.3 oS a

Verarming na DP-diffusie

(Al-opdampen d.m.v. sputteren)

fig. 2.3.5 b

Verarming na DP-diffusie

(Al-opdampen d.m.v. E-gun)

Deze verarming zou veroorzaakt kunnen zlJn door het fosforgehalte

in de Al-ets. Experimenten hebben uitgewezen dat de volgende

factoren zeer belangrijk zijn voor het verkrijgen van een goede

kwaliteit isolatie :

a - 2.2.4.6.

a - 2.2.5.1

a - 2.2.5.9.

reinigen in kok HN03 , vDor het Al opdampen

een constante temperatuur tijdens het Al opdampen

de dipets voor de isolatie diffusie

Verarming tot + 4~Jm diepte is herstelbaar met de SP-stap

(2.2.6.).
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2.3.2.3. SN (zie 2.2.8.)

Door de vooraf aangebrachte V-groeven wordt het bedekken van

de primer vol gens de standaardmethode niet raadzaam geacht :

de primer wordt nu via de gasfase op de plak aangebracht, het

z. g. "silaneren", daarna wordt dan de posi tieve lak aangebracht.

Een andere processtap doch zeker niet moeilijk.

Het open0Lsen van de SN-vensters is geen moeilijker process tap

dan de hieraan voorafgaande ets-proces-stappen.

In deze fase is echter de onherstelbare fout gemaakt in het

verkeerd beoordelen van de mate van etsen. In eerste instantie was

niet lang genoeg geetst ; nagelaten is de lak daarna eerst weer

te harden d.w.z. opbakken.

Deze nalatigheid resulteerde in onderetsing van de SN-vensters

(zie figuur 2.3.6.).

Hiermee waren de bipolaire transistoren in het circuit onherstel

baar beschadigd.

Voor de Extended-Drain MOST kon het proces voorgezet worden, daar

deze SN-stap slechts diende voor het aanbrengen van de channel

stopper (back-gate' aansluiting voor de E.D.-MOST).

fig. 2.3.6a fig. 2.3. 6b

Onderetsing van SN Vergroting van onderetsing

van SN (backgate of channelstopper)
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2.3.2.4. XC (zie 2.2.9)

Met behulp van tabellen uit [1 J en [2] zijn experimenten verricht

am te komen tot een gate-oxide van juiste dikte (1200 ~) en goede

kwaliteit. Het MOST proces staat of valt met de kwaliteit van het

gate-oxide.

Uiteindelijk is gekozen voor een oxidatie bij 1200oC, gedurende

18' onder droge omstandigheden (1,5 I/min. O2).

Deze processtap is wat betreft oXidatie\dikte: 1200 ~) heel

goed reproduceerbaar gebleken.

Contrale op de bereikte oxide- dikte, - in eerste instantie

moei lijk - is eenvoudig uit te voeren d.m.v. "visuele kleurher

kenning" m.b.v. een proefplak met een Si02-laag van 1200 t..

Het opdampen van het polysilicium is verricht in de diffusiehal

voor MOSTen.

2.3.2.5. XE (zie 2.2.10)

Het nat-etsen van polysilicium is een moeilijke zaak.

Het verdient aIle aandacht en dient zeer nauwkeurig te geschieden,

omdat onderetsing heel snel bereikt wordt. (onderetsing gebeurt

eigenlijk altijd).

Het etsen begint aan de rand van de plak en breidt zich uit naar

het midden.

Met enige handigheid en ervaring (zoals in de MOST-hal aanwezig)

kunnen de hierbij in eerste instantie opgetreden moeiljkheden zeker

opgelost worden.



Voor de drive-in van de z.g. "extension" zijn verschillende

experimenten gedaan (met behulp van tabellen uit [lJ en [2.J),

voordat een reproduceerbare process tap toegepast kon worden met

een gewenste Xj = 2 - 2.25).Jm.

Het grootste probleem :

Juiste junctiediepte is moeilijk meetbaar en/of zichtbaar te

maken (zie fig. 2.2.6.)

Berekeningen d.m.v. het computerprogramma "Supreme" is een

'redelijk'hulpmiddel.

2.3.2.6. g~l_~g (zie 2.2.11)

OD (zie 2.2.11.5)

Het nat-etsen van zowel plasma-oxide als plasma-nitride gaat

gepaard met grote moeilijkheden.

Plasmaoxide etsen (2.2.11.9) in etsvloeistof 18 leverde

verschillende etstijden op, voordat de plak hydrofoob werd

dit zou te verklaren zijn door aan te nemen dat er een spreiding

was in de oxide-diktes. Plasma-nitride etsen (2.2.11.12) in

H3P04 is een moeilijk te controleren proces door de beschikbare

apparatuur en door de gewenste etsvloeistof-temperatuur

(1550~ op een bakplaatje), etstijd 45' - 55'.

Onderetsing van de plasma-nitride-laag is de oorzaak van slechte

stapbedekking (zie fig. 2.3.8 - 2.3.11: SEM-foto's).
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co (Z.Z.11.16)

De procedure van het etsen van CO-gaten (Z.Z.ll.ZO) was een

moeizame stap, daar in het ter beschikking gestelde nieuwe

CO-masker geen rekening was gehouden met de verschillende SiOZ

diktes in de CO-vensters, n.l.

- oxidedikte boven de gate
II

II

II

II

II source en drain

II backgate-aansluiting (SN)

o JJm

O.lZ ).1m

0.47 }1m

Normaliter hoeven bovenstaande verschillen in oxide-diktes bij

het etsen geen moeilijkheden te geven, daar bij het ontwerpen

rekening gehouden wordt met voornoemde verschillen.

In dit geval zou de laterale onderetsing van ~ 0.5 ym (aan

beide zijden) niet desastreus hoeven te zijn.

Er waren echter twee factoren, die deze processtap nadelig

beinvloedden, te weten :

a) Lakproblemen

Enerzijds is de lakhechting op polysilicium niet optimaal en

anderzijds breekt de lak na het bakken (harden) op de randen

door onderetsing van het polysilicium (zie Z.3.Z.5.)

b) Masker-maat van het CO-venster (op de Gate) de breedte van

de I pol)9ate" is 10 pm ,volgens ontwerp, en na het etsen

~ 8 jJm,aan de bovenkant.

(onderetsing, zie fig. Z. 3. 7. )

De breedte van het CO-venster op het masker is 8pm hetgeen

een te grote maat is gebleken om onderetsing van het gate oxide

(onder de gate) te voorkomen.

Bovengenoemde problemen z1Jn opgelost met de volgende procedure

- Het justeren werd niet gedaan op het normale justeerpatroon

(SAP), maar op de gate van de E.D.-MOST.

- Het aanbrengen van de CO-gaten is verricht in twee stappen, n.l.
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o de eerste maskerings- en etsstap werd verricht met een CO-masker

dat geen "ga te-CO"- venster bevatte (etstijd : .±. S').

o de tweede maskerings- en etsstap werd verricht met een CO-masker

dat weI een gate-CO venster bevatte (etstijd.±. 2').

fig. 2.3.7. Schematische doorsnede van geetst

Polysilicium (in etsvloeistof 56)

2.3.2.7. IN (zie 2.2.12)

Het etsen van het dikke (plasma) oxide en de plasma-nitride

werd verricht door hetzelfde venster (DO-masker). Het natetsen

van plasmanitride veroorzaakte onderetsing, zodat er sprake was

van slechte stapbedekking. Dit is aangetoond m.b.v. SEM-foto's

(zie fig. 2.3.8.-2.3.11), waarop duidelijk te zien is dat de

Al-"paden" gebroken zijn.
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fig. 2.3.8. Een SEM-foto van de Extended-Drain MOST

- op de foto is de slechte stapbedekking al zichtbaar

(zie pijltjes) : breuk van Al-pad -

D = Drain ; S = Source : G = Gate

fig. 2.3.~ SEM-foto van gebroken Al-paden naar de Gate (G) en

naar de Backgate (B)

- ook zichtbaar de onderetsing van het CO-gat van de

backgate I' kleine pijltjes) en OD-venster
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fig. 2.3.10 SEM -foto van gebroken A1-paden naar de Gate (G) en

de Source (S)

- k1eine pij1tjes onderetsing Si
3

N
4

van OD-venster

fig. 2.3.11 SEM-foto van gebroken A1-pad naar de Drain (D)
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2.4. Conclusies en aanbevelingen

De meeste problemen en moeilijkheden zlJn reeds in hetlopende proces

opgelost en worden beschreven in 2.3.2.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

M.b. t. etsen

Veel problemen zlJn opgetrcden door het nat-etsen.

In de literatuur, [4J - [a1, worden deze problemen expliciet

behandeld. Het antistroop etsen lijkt de ideale oplossing en

zoals blijkt zou dit te realiseren zijn m.b.v. plasma-of sputter

etsen.

Mogab [4J beschijft de verschillen van deze manieren van etsen,

zie peg, 45-46 ~J.

Endo en Kurogi beschrijven het selectieve sputter-etsen en plasma

etsen in CC1 3F en SF6 van Si • poly-Si, 'SiD2 en Si3N4 (zie [5}).

In de literatuur [6-9J wordt diep ingegaan op deze mogelijke nieuwe

etsmethoden.

Het lijkt zeker de moeite waard am niet aIleen de ontwikkelingen

te volgen, maar oak am experimenten op dit gebied te doen.

Zolang het antitropisch etsen niet volledig gerealiseerd is,

verdient het aanbeveling am de moeilijkheden m.b.t. de slechte

stapbedekking op te lassen door verschillende DD-maskers te

gebruiken.

Het plasma-nitride etsen zou dan moeten geschieden door een

kleiner venster dan het plasma-oxide venster.

De vraag hierbij is, of de lakhechting voldoende is i.p.v.

het plasmaoxide wordt hierbij de fotoresist gebruikt als maskering.

Deze oplossing kost een maskers tap extra

Bij het "open-maken" van het actief gebied (XC-masker, zie 2.2.9)

moet tevens het CO-gat van de backgate (channelstopper, SN)

van de Extended-Drain MOST open-geetst worden ; daarna wordt

in de fase 2.2.9.10 op deze plaats tevens een oxidelaag van

1200 ~ opgebracht, hetgeen geen bezwaar is.
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In een later stadium (2.2.11.20) kan dit contactgat tegelijker

tijd met het Drain- en Source contact opengeetst worden.

Vooruitlopend op hoofdstuk 4, waarbij met de methode van de

"flying spot" aangetoond werd dat er een doorslag (kort

sluiting) plaats zal kunnen vinden tussen de back-gate en de

drain moet in ieder geval de plaats van het CO-gat van de back

gate gewijzigd worden.
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2.5. Gebruikte afkortingen

ED.-MOST

Rok HN03:

Kok HN03:

App.

SS

N-type

P-type

Extended-Drain MOST

rokende salpeterzuur, 68 vol %
okokende salpeterzuur, temperatuur 105 C, 98 vol %

Apperture-instelling van het belichtingsapparaat

.. Perkin -Elmer"

Scan Setting, belichtingstijd

Donor-verontreiniging ; Fosfor-depositie of

Antimoon-implantatie

Acceptor-verontreiniging, Borium-depositie of

- implantatie, Aluminium opdampen

Processtap - e.g. masker-benaming

Bp: Buried P, begraven p acceptor:B (isolatie)

BN: Buried N, begraven n donor:Sb (collector)

DP: Deep P, diepe P acceptor:Al (isolatie)

SP: Swallow P, ondiepe p acceptor:B (basis,weerstanden,source en drain)

XB: Experimentele code' Lb.v. "V-groeven" (masker) (contact met collector)

SN: Swallow N, ondiepe n ; donor:P (emitters en collectoren, backgate)

XC: Exper imentele code Lb. v. "actie f gebied" (masker)

XE: Experimentele code Lb. v. "poly-gate" (masker)

OD: Oxide Definition Lb.v. "AI stapbedekking" (masker)

CO: Contact Overall Lb.v. "Contactgaten" (masker)

IN: Interconnect, Al-verbindingspatroon

CB: Contact Bondingspad, contactgaten in beschermlaag
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HOOFDSTUK 3

"ALGEMENE MOST THEORIE Cp-kanaals)"

3.1. INLE IDING

Het originele concept van eencfield-effect'transistor stamt al van

1930 (Lilienfeld), echter het duurde tot. '35 (Heil) voordat men

enig inzicht kreeg in de werking van een z.g. "MOS-condensator".

Daarna hebben vele onderzoekers zich beziggehouden met het "MOST

probleem".

In 1945 ontwikkelde Welker reeds een stroomvergelijking voor het

lineaire gebied, dat pas in 1975 door Weiss grate bekendheid

kreeg, mede onder invloed van de opgang van de planaire technologie ('67).

Uiteindelijk heeft Shockley de aanzet gegeven tot de kwantitatieve

beschrijv ing van de MOST.

Dennart, Wallmark, Cobold en o.a. Hamilton hebben later boeken

gepubliceerd met een volledige afleiding van de MOST-vergelijkingen

en een uitvoerige behandeling van de physische achtergronden van

de werking van een MOST.

Deze ontwikkelingen staan (nag lang) niet stil, bijna maandelijks

komen artikelen uit over allerlei "MOST-modellen".

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens, zeer beknopt, de

elektrische -en physische werking van een MOST behandeld en

daarna worden (slechts) de resultaten van de (vaak ingewikkelde)

afleidingen van de MOST-vergelijkingen weergegeven, voorzover deze

van toepassing-en gebruikt zijn voor de "EXTENDED-DRAIN MOST".

Bij de vermelde formules wordt verwezen naar literatuur, waarj.n

de volledige afleidingen te vinden zijn.



-73-

1
n- Si

B

1

fig.3.1. Dwarsdoorsnede van een p-kanaa1s MOST

In n-type Si worden twee p+-gebieden (m.b.v. diffusie) gemaakt,

de Drain (D) en de Source (S) vormend. Het gebied tussen de Drain

en de Source, het kanaal, wordt bedekt met een dunne isolerende

laag (gate-oxide), gevolgd door een stuurelectrode, de Gate (G).~

De werking van de Gate, gate oxide en n-type Si (substraat of bulk

genoemd) berust op het principe van een condensator (zie 3.4.).

Legt men uitwendig een negatieve spanning aan tussen de gate en

het substraat, dan zullen, in eerste instantie, t.g.v. het elec

trisch veld electronen verdreven worden van het grensvlak (depletie

of verarming), verhoogt men deze aangelegde spanning, dan zal er

bij zekere spanning, de drempelspanning VT' gaten naar het grens

vlak gedreven worden (inversie of verrijking).

Op deze manier heeft zich een geleidende laag, het inversiekanaal,

gevormd.

Legt men nu tussen Drain en Source een negatieve spanning, VDS ' aan

dan zal er een stroom, ~ S' kunnen lopen.

* Voor een uitgebreide technologische beschrijving wordt verwezen

naar hoofdstuk 2.
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n

(al

p'

n

(b)

WGI>I~TI
Vo > VDoo•

n

(c)

fig. 3.2. Illustratie van de lIIerking van een p-kanaals MOST voor

Ivl> IvTI

(a) VD is klein, kanaalllleerstand is constant

(b) VD = VD SAT ' begin saturatiegebied

(c) VD > VD SAT' geen toename van IDS

Uit : "Grove" (7]

Stel de situatie dathetinversiekanaal zich gevormd heeft, dus

IVI~IVTI (fig.3.2a.). Nu lIIardt het geval beschoullld dat VDS toeneemt.

Voor kleine lIIaarden van VDS gedraagt het kanaal zich als een

lIIeerstand. :
L

R =-----
kan JJ Q. W

P l.nv

lIIaarin de lading per appv. eenheid van de gaten in het

inversiekanaal.

L = de kanaallengte

W= de kanaalbreedte

)J p = de bellleeglijkheid van gaten

De groat te van Qinv is afhankelijk van de veldsterkte van het

Si-oppervlak, m.a.lII. het is afhankelijk van het patentiaal-verschil

tussen degate en de inversielaag.



Als VDS toeneemt, zal het gemiddeld potentiaal verschil tussen de

Gate en de inversielaag dalen, zodat Q. zal dalen en Rk zallnv an
stijgen. De IDS-VDS-karakteristiek zal dan afbuigen (zie fig. 3.3)

fig. 3.3. IDS - V
DS

karakteristiek van een Extended-Drain MOST

(p-channel)

(a) lineaire - of triode gebied

(b) saturatie gebied

Als VDS nag verder stijgt, zaleen verdere afname van de potentiaal

aan de Drainkant plaatsvinden, totdat het zelfs zover zakt dat

het beneden de waarde komt, nodig am een inversie laag in stand

te houden ; dit wordt "pinch-off" genoemd en de waarde waarbij dit plaats

vindt is VDsat (saturatie punt).

BijVDs at verdwijnt dus het inversiekanaal bij de Drain (zie

fig.3.2b. X).

Bij verdere verhoging van VDS zal het punt X (zie fig.3.2c.)

naar links verschuiven : het kanaal wordt korter !

De stroom wordt nu veroorzaakt door de ladingdragers, die door

het inversiekanaal in het depletiegebied bij de Drain zlJn

geinjecteerd. De stroom blijft nagenoeg constant bij verhoging

van de VDS ; deze stroom heet IDsat (saturatie stroom).
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3.3. Bandentheorie

Er zijn drie belangrijke mechanismen, die plaatsvinden aan het

Si-SiaZ-interface, aan te geven. Dat zijn : accumulatie, depletie

en inversie en worden vQornamelijk bestuurd door de uitwendige

spanning op de gate - electrode (VG).

Stel VDS is verwaarloosbaar klein.
.. tl)

Vanwege de positieve oppervlakte-lading Qss, zullen de negatieve

ladingsdragers (electronen uit het n-type Si) geaccumuleerd worden

naar het oppervlak (x = 0).

Deze accumulatie heeft een afbuiging -naar beneden- (zie fig.3.4b.

van de geleidingsband (E ) en de valentieband (E ) tot gevolg.
c v

Hoe meer E
c

nadert tot het Ferminiveau (E r), dat afhankelijk is

van de Substraat-doping, hoe sterker de oppervlakte concentratie

van de electronen wordt. De positieve oppervlakte lading (per
w

eenheid van oppervlak) Qss moet nu exact gelijk zijn aan de totale

negatieve lading (QA)' dat naar het oppervlak (x = 0) is geaccu

muleerd. (fig.3.4c. ).

Als er een kleine posi tieve spanning V wordt aangelegd, dan

geldt de relatie : Q* + QG + QA = ass
(zie fig. 3. 4d. ).

Indien er een negatieve spanning V
G

wordt aangelegd, zodanig dat

QG het effect van Q~ opheft, dan zullen de banden niet afbuigen.
ss

(fig. 3.4e. , f) ; dit staat bekend als de "flat-band" conditie.

(De bandkromming ~s = ~.

Een verdere daling van VG verdrijft de mobiele electronen (van de

donorcentra) uit het aan de isolatOr qrenzend gebied. Er ontstaat

een verwarmingslaag met positieve ruimtelading Qn, waardoor de
i.J

banden naar boven gekromd worden. (zie fig, 3.4. 9 en h).

Als hat "intrinsieke niveau Ei (Ei =(E" - Ec )/1 )

juist het Ferminiveau Ef snijdt, verandert het oppervlak van

zijn oorspronkelijke,n-type,concentratie tot een intrinsieke,

(p = N , <Ps = ¢f)'

(1) Q
ss

is de (vaste) oppervlakte lading, ter vereenvoudiging van het model

moet men in gedachten nemen dat voor Qss staat : Qss = Qss + Qox~ waarin Qox=
de oxidelading(vast)aanwezig in het gate-oxide (technologisch afnankelijk)

- zie [n].
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Q~ + Gl.. =o

---->.)1

;;.-------1,

. '1;=0

-------K-------It
-_._- -----[i

_-------1.
(b)

1--------1,
- - - - -- - - -- - - --- -I,

Ii

1---------1.
( 8)

-------__1,

I....~------_I.

(9)

--.,.------ I,

IIl.I ---,------------1,

~: ----:~
III (i)

---Of-.--------. II

(d)

if
"()(,.) QS; +Qc• "'0

--------.,}c

Q" (f)

~
(>tq ..

Q;'. G)ss"QG+Q~20

Gl"...l
--~~.,.-----..--- }Il

. (h)
G;l~

f ~l)()

~ (il,.,., Qs'; +-Qc.+0d.,.t+Q,,,J'o

....-----IfI-----Q..=.¥::!....:.-------- ll.

fig.3.4 Energieband- en ladingsverdelingsdiagram van een

p-kanaals MOST.

(a) structuur van het device

(b) "accumulatie" t.g.v. oppervlakte

lading Qss

(e) "flat-band"

(g) "depletie"

(i) "inversie"

(c) "accumulatie" t.g.v. Qss

(d) "accumulatie" t.g.v. Qss met V>Og
(f) "flat-band"

(h) "depletie"

(j) "inversie"
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Indien V nog lager gemaakt Il/ordt en het E rniveau schui ft door

het Ferminiveau, dan Il/orden(positiev~ mobiele gaten (Q inJ ge-

lnduceerd a~n het oppervlak.
Er ontstaat nu een inversiekanaal (fig. 3.4i. en j).

De depletie lading (Q ) en de inversielading (Q. ) zijn
depl. Inv

posHie f en de som van Q . en Q • . moeten Q* en Q
G

in
depl Inv ss·

belans houden vanll/ege electrische neutraliteit.

De f .: De gate spanning Il/aarbij PI=!n b t t 0 f ~s = 2 tPrkanaa su s raa
wordt drempelspanning,Vth,genoemd.

3.4. MOS-condensator

De electrische eigenschappen van het

dikte (tox )' de permittiviteit (Cox)

Q • De electrische lading heeft eenox
karakteristieken van een MOST.

Uit een analyse van Q (zie [16])blijkt dat het een grote invloedox
heeft op de veldsterkte zOll/el in het oxide als in het Si.

Q is onafhankelijk van het type van het substraat en is voornamelijkox
afhankelijk van de kristalorientatie en de technologie voor het

maken van het gate-oxide (zie 1.2.3.).

Analoog aan 3.3. kunnen drie gebieden onderscheiden Il/orden

(zie fig. 3.5'>.

~
Cox

(3)

fig. 3.5. Capaciteit van een MOS·structuur a1s funktie van V
g

(1) : accumu1atie (2) : dep1etie (3) : inversie



Als V> 0, dan is het Si-oppervlak geaccumuleerd en llIerkt als een

plan parallele condensator met een capaciteit (per eenh. oppv) :

C· -c -BitC') - ox ox ox

Als VG neqatief genoeg is am een depletie laag te vormen in het

Si, is de capaciteit gelijk aan de serie capaciteit van het oxide

en de gedepleteerde laag

l /C (2) = .l/Cox + l/Cdepl. (VG)

Als dp. depletielaag zich uitbreidt, neemt de capaciteit af, totdat

de gedepleteerde laag maximaal is en zich een inversielaag gevormd

heeft onder het oppervlak, de capaciteit heeft dan zijn minimale

llIaarde bereikt :

1Ie (3) =lieox
1

+ Ie d 1 .ep mJ.n.
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3.5. Afleiding MOST vergelijkingen

3.5.1. ~~~~~~~~~~~!~~

Het lijkt overbodig om in dit bestek afleidingen te geven van

de vergelijkingen (formules) voor de MOST, omdat deze in de

literatuur reeds veelvuldig worden afgeleid.

Oaar waar het nodig is, zal een korte afleiding of tussenstap

gegeven~wu~~en; veelal zal worden volstaan met de uitkomst van

de afleiding en een verwijzing naar de literatuur.

In eerste instantie wordt uitgegaan van de veronderstellingen

- "gradual channel approximation" is geldig (Ek 1 constant)anaa
- p is constant over het kanaal en onafhankelijk van de veldsterkte

p
- de stroom is uitsluitend een gaten-driftstroom

Q ss kan de invloed van de afwijkingen in het oxide in rekening

brengen

de substraatspanning VB is kleiner dan Vs en Vo

3.5.2. Q~_~~~~e~!~e~~~!~~-~th

In [13], p 56 wordt voor de drempelspanning afgeleid

Vth =~ + 2 ~ - (q + qss + qox +qd l)/C (Fl)ms F inv ep ox

Pms = contactpotentiaal : ~ms (poly Si)= 0

~F = (EF - Ei)/q afhankelijk van de dotering van het substraat

Oe substraat-dotering bepaalt regelrecht de parameters
14 -3 .

~F (uit tabel : CB = 2.10 cm -- ~F~0,25) en

qdepl ~ + (4€ q NO ~F) ~ (bij het begin van inversie)
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q. ~o ,omdat bij het ontstaan van de drempelspanning, er een
~nv

verwaarloosbare hoeveelheid inverse lading in het

kanaal aanwezig is.

Vaak wordt de drempelspanning ook weI geschreven als

[13), p 57 (F2)

met

Invloed van

Vtx procesco~stante

k = (2qC,ND) '2 / Cox

(llbodyfactor")

(Vsa =a veronderstelt)

de bulk

(F3)

Kanaal en bulk vormen een p-n-overgang. Wanneer er een positieve

spanning, VSB ' wordt aangelegd tussen Substraat (B) en Source

dan zal het depletiegebied in het kanaal breder worden. Het

effectieve inversiekanaal wordt smaller, zodat de stroom zal af

nemen. M.a.w. het Substraat kan, tot in zekere mate, mede het kanaal

beinvloeden.

De drempelspanning wordt, bij het aanleggen van een sperspanning

VSB

'" 1:Vth = Vtx + k (V SB + 2 "'F) 2 (F4)

3.5.3. I.V.- karakteristiek--------------------
5telrvg~?'rVthl, d.w.z. er is een inversielaag ontstaan, dan

breidt qdepI zich niet meer uit t.g.v. de afschermende werking

van het inversiekanaal.

V ,geldt voor sterkegs
worden Lo.v.,q ..

(F5) lnV

Daar q en q onafhankelijk zijn vanss ox
inversie, dat ze verwaarloosd kunnen

q ~ C ~V V)
inv - ox gs th



(F8)

(F9)
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Het aanleggen van een negatieve spanning VOS heeft tot gevolg

- in het kanaal een potentiaal verloop V (x) (zie fig 3.1. )

- stroom lOS door het inversiekanaal

- sperstroom over p+n- diode (drain)

V(x)* reduceert de stuurspanning over het oxide tot (V -V(x)), en
g8

· ~~~~~~~~_~~_~~e!~~!~!~~!~~ tot :

q depl ~ (2b q NO) %. (V(x) + 2 ~F) % (F 6)

• en ~~~!~~~~_~~_!~~~~~!~!~~!~~ tot :

qinv ~ Cox (Vgs - Vth - (l + &) V(x)) (F7)

K
met: 6 =- (2 ~F-rz

2

K = (2eq NO) !oa /Cox

" "E VO~ ~ V
gs

- Vth : triode - of lineaire gebied (zie fig.3.3.)

In [15], p 61 en [7], p 323 lvoor n-kanaals MOST) ~ordt afgeleid

n

Hetgeen na toepassen van een Taylorreeks-ont~ikkeling

(zie [13], p 59) overgaat in

Voor heel kleine spanningen VOS (VOS«2 l)F) geldt : [7], p 323)

(Fl2 )

* Uitgaande van de "graduele benadering"
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Aan de drain wordt q. ~O; er ontstaat een haag ohmig gebied.
~nv

m)
=

"VDS >Vgs - Vth : "saturatie gebied

Dit hoogohmig gebied neemt bij verdere toename van V
DS

(>Vdss )

aIle extra spanning op, zodat de stroom IDS spanningsonafhankelijk

wordt.

I .u Cdss = -p--ox-
(l +6)

(F13 )

De "graduele benadering ll is nu niet meer geldig, omdat in het

I'pinch-off'.! gebied(!Jij de drain) zel fs sprake is van veldomkering.

Bij toename van het electrisch veld, neemt de beweeglijkheid af.

Dit effect kan worden beschreven met

J-lp =
}Jo

(F14)

Voor : IVgsl >IVth I en VDS <. Vdss geldt : ([131, p 23)

(F1S)
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In de noemer is een correctiefactor opgenomen, die de reduktie van

de kanaal-beweeglijkheid bij hoge stuurspanningen weergeeft :

het is voor te stellen als een weerstand in serie met de source.

De factorb heeft betrekking op de reducerende werking van de

substraat-depletielading en de effectieve stuurspanning

0,4 K
-----'---- ~

(Vsb + 2 ~F)

(FI6)

(Fl7 )

Onder aanname dat de "graduele benadering" geldig blijft en de

gaten een saturatiesnelheid : V = ~ E bereiken, kan worden
s p c

afgeleid

I
dss

~.Ec L {Vgs - Vth - (l + 6) Vdssl

I + 8 (Vgs - Vth )

3.5.5. !~~!~~~_~~~_~~~~~~~~~:~~~~~!~~

Vele substraat-effecten zijn bij een dotering van ND<IOI5 cm-3 te

verwaarlozen, echter een belangrijk gevolg van deze lage dotering

is het volgende :

de ligging van het afknijppunt ("pinch-off") verschuift merkbaar

bij verhoging van V
DS

omdat de depletielaag aan de drainzijde dikker

is.

Het effect van deze kanaalverkorting kan weergegeven worden met

een factor~, zodat (zie [121, 24)

I dss

(l +b) \LEc )2 (l +)..~S )

=
I + 8 ~Vgs - Vth )
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3.5.6. Steilheid

Volgens de definitie is de steilheid 9 gegeven doorm

gm~·~ J
Vgs VDS =constant (F19)

Voor VDS < Vdss :

JJ C W= _ P----1l.X...

(1 +£d L

(F20)



-86-

'.6. Literatuur

[11 Nauta, P.K. "Micro Elektronica, werking en fabricage van geintegreerde

schakelingen"', Natuur en Techniek, jaargang 48, nr. 8 (1980)

[2] Wojslaw, C.F., "Intergrated Circuits, theory and applications",

Prentice Hall, Resto~ (1978)

[3] de Groot, J.G., en van Zanten, A.T., "Planaire Technologie",

Nat. Lab. Technical Note No. 216/74

[4] Hoffmann, K., "Trends of MOS devices and circuit elements",

Inst. Phyc. Conf. sere no. 53, pp 83-96

[ 5] Crawford, R., "MOSFET in circuit design", Mac Graw Hill

[ 6] Wol f, H. F., "Sil icon Semiconductor Data", Pergamon Press.

Oxford, 1969

[7] Grove, A.S., "Physics and Technology of Semiconductor Devices",

Wiley. International (New York), (1968).

[8] Brend T., "Inleiding Halfgeleider Technologie", dictaat nr. 2.02

Philips Nijmegen (interne cursus)

[9] Sze, S.M., "Physics of Semiconductor Devices", Wiley Sons,

New York (1969)

[10] Ryssel & Ruge, "Ionenimplantation" - Stuttgart, Teubner (1978)



-87-

[11] Hamilton & HO\llard," Basic Intergrated Circuit Engineering ll
, r/lc GralJl

Hill(Ne\ll York), (1975)

[12J Klaassen, f .M., "Bou\llstenen voor geintegreerde circuits", dictaat

THE nr. 5.533

[13] Klaassen, F.M., "Hal fgeleider Electronica", dictaat THE, nr. 5.516

[14] Cra\llford, R., "MOSFET in Circuit Design", Mc. Gra\ll Hill (Ne\ll York)

[15] Penney, W.M. en LaJ, L., "MaS Integrated Circuits", Van Nostrand

Reinhold (Ne\ll York), (1972)

[16] Gray, P. V., "The Silicon-Silcion Dioxide System", Proc IEEE,

57, no. 9, 1543-1551 (Sept. 1969)

[17) Backens, W. V. en Vis\llanathan, C. R., "Measurements of interface

state characteristics of MaS transistor utilising charge-pumping

techniques", lEE Proc., vol 128, Pt I, no 2, (apr. 1981).



-88-

HOOFDSTUK 4

"KARAKTERISTIEKEN VAN EEN EXTENDED-DRAIN MOST"

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de resultaten en analyses van de

metingen aan de orde.

Achtereenvolgens worden behandeld:

de karakteristieken met de "curve tracer" opgemeten en

daarna geanalyseerdi de analyses worden verricht aan de

hand van foto's van deze karakteristieken.

de automatische meetmethode m.b.v. een computerprogramma.

In dit deel worden zeer nauwkeurig de parameters K,(;',

0, en Vth gemeten en berekend; de resultaten zijn veelal

weergegeven in tabelvorm.

de "grafische meetmethode" m.b.v. een XY-schrijver.

In dit deel wordt getracht een schatting te geven van de

Drainweerstand, die afhankelijk blijkt te zijn van VBSi er

worden geen parameters afgeleid vanwege de grote onnauw

keurigheid verbonden aan het aflezen en interpreteren van

de karakteristieken.

Voor de realisering van de "automatische metingen" en de

"grafische metingen" ben ik dank verschuldigd aan Ing.

w. de Groot (Nat. Lab.).
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4.2. Algemene gegevens

4.2 •1. Q~g~Y~~_~!~_b~~_2r!~Y!~!J2_~ru~~J~~£b!}212g!~(zie fig. 4•1 en ~ 2. 3)

§2!~~~!~: N - type Si, N .:: 2.101~ em-3epl

Gate

Source------

Drain

depi
:: 40 J.UTl

r :: + 40n.em

t :: 1200 1tox

W :: 2 x 310 J.IDl

L :: 8 }JlTl

+ Co :: 7,86. 1018 em-3p

x. '= 7.5 J.IDl
J

W :: 310 J..UTI

L ~ 40 pm

p implantatiedosis :: 1.1012 em-2

16 -3Co = 1.10 em

W :: 310 J.lID

L '= 2}illl

+ C 8 18 -3p
0

:: 7, 6.10 em

x. =: 7. 5}JlTl
J

W :: 2 x 310 J.IDl

L '= 36 )lID

p -_ 1.1012 em-2implantatiedosis

C ~ 1.1016 em-3
o

x.:::: 2 J.UTl
J

W :: 2 x 310 J.UTl

L =. 17;..un
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x
G
t.:

:!,.,,,

316

'~.

.,
"

'.j
I- j::...;

t-t-f-J L.l '-- U I LI-~t" ..
I r

,_---.,•.. ..17z. .. ....... __

4.2.2. 1!t~rgt1!ill:g~g~y~~

-19q = 1,6.10 C
-14Co = 8,86.10 Fiero

C = ~ 12Si 11 ,7 .Va = 1,04. 10- FI cm

C§i0
2

= 3,9.~o= 3,45.10-13 F/cm

Eer(Si) % 30 V/~

Eer(Si02) = 600 V/pm

antwerp tekening met

afmetingen (in JA17l '8)

van de extended - dpain MOST.

(1 mm = 4 ;un)
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4.3. Metingen m.b.v. de "Curve - tracer".

B~2~!~§§~:

a. Doorslagspanning BVDS = -235 V

b. Steilheid in saturatie, gms:

IDS - VDS Karakteristiek
(Dev. Wl-15)

(1)

vertikaaZ - IDS

horizontaaZ : - VDS
s tapgenerator : - Vas
VBS =OV

IDS - VDS Karakteristiek
(Dev. Wl-15)

Tabel I

A IDS gms

(rnA) (rnA/V)

0.8 0.4

1.2 0.6

1.4 0.7

1.5 0.75
1.6 0.8

1.7 0.85

1.7 0.85

v = -120 Volt
OS

AV = - 2 VoltGS



a. BVDS = -235 V

b. gms :

IDS - VDS karakte~stiek

(Dev. W1-11)

zie (1) fig. 4.2.

IDS - VDS karakte~stiek
(Dev. W1-11)

zie (1) fig. 4.2.

Tabel n

6 IDS gms

(rnA) (rnA/V)

0.40 0.40
0.46 0.46

0.56 0.56
0.64 0.64

0.7 0.7
0.72 0.72
0.75 0.75
0.8 0.8

VDS = -120 Volt

AVas = -1 Volt

De resultaten van Tabel I en II met het resultaat van

fig. 4.9 zijn weergegeven in fig. 4.10.



IDS -VDS karakteristiek Van

het "Uneaire gebied"

(ge-inverteerd)

zie (]) fig. 4.2.

Grove bepaZing van V
th

vertikaaZ : -IDS

horizontaaZ : stapgenerator~ -I

IDS - VDS karakteristiek met

VGS =VDS ter bepaZing van V
th

!:~~~f!~~!: Vth ~ -1 ~ 4 Vo Zt

(zie fig. 4.9)
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Tabel m

- V
GS

(Volt) -2 1-4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

R ( k,O.) 5 1.3 0.97 0.9 0.87 0.73 0.72 0.71 0.7 0.69on

i
I'
I
!
j

I
1
I

I

I
I
I'

, "·''''I,'''''''-r ..·t''·1'" ! •
< ,. .,. ,., •

.. 'i·..·" :, .. I"., I'
I, ..L, ": I· \". f'"

I : ....... ,,' I ',
I

,

·f

'I
._.j '''i'

I ,

,.. i"
, I

fig. 4.9.

,. Vth bepa'Len uit e:x:tl'apo'Latie van

"(IDS), J VOS (geg. uit fig. 4.8.)

I

I
I
i
I
I

I
i
I

"2'--"---""""'"'-0-~ L~,~

fig. 4.10.

(1mB ::: !(Vas - Vth ) ~t

(a): 'l'abet I

(0) " 'l'abet It
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I SD - VSD kapakteriBtiek~ VDB = OV

horizontaaZ: - VSD

veptikaaZ: - I SD

I SD - VSD kapakteriBtiek~ VDB = 10

Resultaat:

1) BVSD = -75 Volt

2) De invloed van het aanleggen van een drain-substraatspanning

is in fig. 4.12 zichtbaar.
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4.3.2. Analyse van de karakteristieken (Berekeningenl

1 ~!g~£~E~£i~~!~" Cox

C =C, It = 0,288.10-3 F/m2
ox ox ox

2 Q!:~~1~~.l Vth

Uit fig. 4.7. is "groof" te halen dat Vth > -2 Volt

Uit fig. 4.8. kan het verband tussen~ en VGS

getekend worden (zie fig. 4.9).

Hieruit voIgt: Vth =- 1.4 Volt

3 ~Q9;:if~£~Q£, K z)

De basisgegevens, ingevuld in (F3) leveren de theoretische
1

waarde op voar K, nl. K = 0.20 V2 (zie 4.4.3.2.)

4 OXidelad' Q
--------~, ox

1

Qdepl/Cox ~K (2V)2 =- 0.14 V

Vth - - 1.4 V

2~F' ...., 0.5 V

¢lrns (poly)::::.OV, Vms (p+, buik) , = 0.7 v

Verwaarlozen van Q. en Q levert met (F1) op:mv ss
-8

Qox/Cox = + 1.06 Volt, dus Qox!::! 3.10 CIcm2

Nox ~ 1.5.1011 at/cm2

z) Bepaling van de bodyfactor uit de karakteristieken levert een

dermate grote onnauwkeurige waarde op, dat deze methode in dit

deel niet gehanteerd is.
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£QQ!:~1~~~!}g, BVDS

De doorslagspanning BVDSI
source, bulk

De doorslagspaming BVSD I
drain, bulk

= -235 Volt

= -75 Volt

= 0

Dit verschil is te verklaren uit de geametrie van het device;

de drain-"extension" is 17 }llll lang, teI'W'ijl de eveneens

hoogohmige source-"extention" slechts 2 J.ll11 lang is.

Opnerking:

Bij de kwantitatieve analy's,e moet in acht worden genomen dat

de getalwaarden afgelezen zijn van foto's, die van het scherm

van de "Curve-Tracer" genomen zijn; hierbij is een fout

geintroduceerd, nL de afleesfout.

Verdere analyse m.b.t. het bepalen van de pararceters K, (0 en e
uit deze netingen, ging gepaard net een grote annuawkeurigheid.

Deze onnauwkeurigheid werd hoofdzakelijk bepaald door de afronding,

die gemaak.t ItDest worden bij het aflezen (en interpreteren) van de

getalwaarden via de foto' s (zie ook l oIJ1lerking").
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4.4. "Automatische MOST-parameter bepaling".

4.4.1. ~D!!:!~~

Voor een uitleg van de meetmethode en de theorie, die

hieraan ten grondslag Iigt, wordt verwezen naar (11],
p. 14-45.

De parameters worden m.b •v. een c~uter-progranma., door

toepassing van z.g. "optimaliserings-methoden", berekend.

Voor de optimalisering wordt gebruik gernaakt van de

"Gauss-Newton"-rnethode en het oplossen van de vergeIijkingen

volgens de z.g. "Gauss-Jordan"-methode.

De fOrnn.1les, die hiervoor gebruikt worden, zijn:

(F15) ~S =~{(VGS-Vth)VDS-~VDS2}/{1+Gl'(VGS-Vth)}

(F 4) Vth = Vth +K[(VSB+2~F)L(2PF)~ }
s 0

2m = 113T 2 2 cTF - In(K C 12Q&S'(.I N. )
Q ox lOl

-5KB= 8,62.10 eV/K (Boltzmann factor)

4.4.2.

• Metingen zijn verricht aan 5 devices, verspreid over 2 plakken.

Een overzicht van de rretingen worden gepresenteerd in tabel JSZ.

• Qn een uitspraak te kunnen doen over de Source-weerstand~}~, zijn

aparte rretingen verricht. Op iedere plak is ~ device geneten, waarbij

de Source en Drain ve:rwisseld zijn:

(a) Source aan de Bulk verbonden

(b) Drain aan de Bulk veJ:bonden

Een overzicht van de rretingen wordt gepresenteerd in tabel 'St.
• De rretingen zijn verricht onder de volgende oondities:

Vos = -9 mV

V
BS

= 0 V, 2 V en 5 V (zie fig.4.13: V
BS

= 0 V en fig. 4.14: VBS= 5 V)

--------------------------------------------------------------------------------------
~) (Zie 4.4.3.4.): Er is voor de analyse van deze meting gebruik

gemaakt van de door experimenten gevonden formule:

e1 , DS = e1 , SD + ro· RS
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Tabel :m

W1 - 11 W1 - 15
Parameters

1 2 3 4 5
n

-Vth (V) 1.5882 1.5858 1.5878 1.6416 1.6378

-K (V-~) 0.2788 0.2821 0.2802 0.2621 0.2742

~(10-3A/V2) 0.4239 0.4196 0.4319 0.4170 0.4180
.

61 (1/v) - ~ - ~ - ~ 0.4977 0.6474

~~F (V) 0.5046 0.5058 0.5051 0.4983 0.5029

FI 9% 8% 10% 3% 2,6%

FM 32% 32% 34% 17% 15%

~ 91>1.000 (buiten meetgrenzen)

Tabel ::sz:------------
W1 - 11 W1 - 15

Parameters
(a) (b) (a) (b)

-Vth (V) 1.5199 1.5110 1.7315 1.7203
-'-K (V 2) 0.3008 0.3090 0.3511 0.3557

~ (10-3A/V2,) 0.3094 0.2865 0.5358 0.5074

(11 (lIV) 0.2311 0.1690 0.9542 0.8621

2~F (V) 0.5124 0.5152 0.5283 0.5297

FI 10% 10% 4% 4%

FM 63% 62% -8% -9%

Vth drempelspanning

K bodyfactor

(' versterkingsfactor

e
1

beweeglijkheid, correctiefactor t.g.v • Vas

FI gemiddelde fout

FM rnaximale fout

n uit deze gegevens fig. 4.13 en fig. 4.14.
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4.4.3. ~1~~~_y~_g~_~~~~£~~ll1~~~~~

1. De spreiding per plak is gering.

De gevonden spreiding tussen de plakken is het gevolg

van de technologische "omstandigheden" van de plake

2. t.a.v. de bodyfactor K (zie oak fig. 4.16.)

M.b.t. de basisgegevens, N .~2.1014 cm-3, kan doorepl
toepassing van (F3) de theoretische waarde voor K

_1
gevonden worden, n.l. K = -0,20 V 2.

Uit de meting zou op te maken zijn dat de dope

concentratie hoger moet zijn, n.l. N .~4.1014 cm-3•epl

Dit is te verklaren door aan te·nemen dat de "dope"

tijdens de epi-aangroei niet constant is geweest,

hetgeen te verwachten zou zijn bij de gebruikte lage
dotering (hoogohmig epi) (of zelfs het "pile-up" effect).

3. t.a.v.de beweeglijkheid pp

Met behulp van de formule: ~ = JlpCox(~ ) kan

is een uitdrukking voor Jlp te vinden.

Zie tabel lIT en 1ZII.

Tabel1ZI-------------
_.~

W1 - 11 W1 - 15
Parameters

1 2 3 4 5

f (10- 3A/V
2

) 0.4239 0.4196 0.4319 0.4170 0.4180

Jlp (cm2/ysec) 196 194 200 193 194

rr abe 1 VII--------------

W1 - 11 W1 - 15
Parameters

(a) (b) (a) (b)

~
(10- 3A/V

2 ) 0.3094 0.2865 0.5358 0.5074

Jlp (cm2Nsec) 143 137 248 235
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2Gemiddeld wordt voor ~ gevonden: % 2QQ em Nsec; dit is voor

p-channel M:'ST' n een goede waarde.

Opvallend is dat de extra neting t.b.v. Rg-bepaling (tabel W:) een

grotere spreiding te zien geeft over de plakken WI-II en WI-IS; de

oorzaak zoo kurmen liggen op een veranderde argevingst.enperatuur

.. (op een ander tijdstip gerreten, ala enkele neting) •

4. t.a.v. Source-weerstand R-------------------------s
Met de betrekking: 81 ,DS =81 ,SD +~Rs' kan een uitdrukking
gevonden worden voor Rs.

(Wi - 11) : Rs = 213st

(Wi - 15) : Rs = 190..Q

5. ~.:.~.:.y.:.J2£~~:~~~£~~~!!L

al In [121 wordt gesproken van de dynarnische drain-weerstand,

gedefinieerd als ,rd =aVDS/a~S in saturatie gebied.

Dit levert m.b.v. fig. 4.13 en fig. 4.14 het volgende
resultaat op: ( zie tabel 1ZIII ).

Dit mechanisme wardt veroorzaakt door kanaal-lengte

modulatie : kanaalverkorting geeft een kleine stijging

van de IDS te zien.

Vas (V.) 2,5 3,5 4 4,5

V ,.. OV r d z 500 K ':: 500 K ~ 250 K -:as-

VBS~5V r d - =500 K =200 K =200 K

bl In [131 wordt de z.g. electrostatische terugkoppeling

van de drain door het substraat naar de onderkant van

het kanaal behandeld voor hoogohmige substraten

(sectie 5-2).

Als parameter wordt de versterking J.l =DVDs/C>Vas
genomen en dan geldt de relatie:

r d = p./gm met ~ = (l/ron)/
VDS klein

Deze methode om Rn als functie van VBS te bepalen

wordt behandeld in 4.5.



6. t.a.v. "on-weerstarrl": R------------------------on
Tabel IX geeft een overzicht van Ron voor kleine VDS
en kleine Ire als functie van Vas en ~.

Tabel n-------------

-Vas (V) ""2,5 ....... 3 ........3,5 "-4 ".... 4,5

VB'3~a V R ~ 3,6 K.Q. z 2,8 KSl ~ 2,4 K-'l. -::::.2,1KD... -on

VB'3~ 5 V R - ~ 4,3 K.n. ~ 3,7 KD. ;.: 3,3 K.n. z,3,1 KQon

Opnerking: De waarden van tabel VIII en tabel IX zijn zeer

2ill§~~~~~!g, enerzijds is een onnauwkeurigheid
ingevoerd bij het tekenen van deze grafieken,

anderzijds is een interpretatiefout geintroduceerd

bij het aflezen van de waarden uit de grafieken.

7. ~.:.~.:.y.:._~~-~~JEE~!~E~~.:.-yth

~_~_~_~~b__! (zie fig. 4.15)

fig. 4.15

VBS Vth (I/)

0 -1,62

2 -1,98

5 -2,12

In fig. 4.16 is grafisch weergegeven het verband tussen

Vth en (VBS + 2t:l>F) met de gegevens uit fig. 4. 15;
hieruit is de bodyfactor, K, te bepalen, n.l.:

Dit komt goed overeen met de berekende K.
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1
I

•p..: ,.
;~ ~
:!:

f i g. 4•15•

IDS Vas karoakteristiek met
VDS ~ -9 mV (dev. Wl-1S)

1: VBS =o V6Zt

2: VBS 2 VoZt

3: VBS =5 VoZt

fig. 4.18.

Lineaip verband tus~en

%Vth en (VBS - 2 FJ

-gegevens u-Ct fig. 4.15-
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4.5. "Grafische rneetrnethode"

Het bepalen van parameters m. b •v. de grafische methode is

erg bewerkelijk en onnauwkeurig.

Na de metingen·m.b.v. de "curve-tracer" (4.3) en een

"optimaliserings computer-progranma" (4.4) is ook nog een

meting verricht volgens de z.g. "100 mV - grafische MOST

parameter bepalings-methode". x

De metingen werden via een XY-schrijver grafisch

weergegeven; zo zijn de volgende karakteristieken getekend:

a/ IDS - Vas bij VDS =-100 mV als fu.nktie van

VES • (zie fig. 4.17 en fig. 4.18)

b/ IDS - VDS als fu.nktie van VGS (zie fig. 4.22 en 4.23)

Opmerking: Deze methode wordt niet gebruikt t. b•v •

pararneterbepaling.

x meetmethode van het Natuurkundig Laboratorium van

Philips (Nat.Lab.).
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4.5.2. I - V karakteristiek-DS----GS---------------

IDS-VGS kamktel'iatiek bij
veraohiZZende waarden

van VBS (6V
B

s=1V);

VDs=-100 mV.

I

'"

•.-J?-.._.~..~ ~

1

tfg,:._~:.d§'

sie fig. 4. 1?;

Vtho =-1,84 V (Vth bij ~S OV)
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IDS - VES karakteristiek (gegevens uit fig. 4.1?)

(1) ves = -3V

(2) Ves = -6V

(3) Ves =-9V

(4) Ves = -12V

Analyse:

1. In fig. 4.17 valt op, dat de "schaar"lijnen met geheel

parallel lopen en dat zij bij hogere V
BS

zelfs "verdichten".

een verklaring zou gezocht moeten worden in het volgeme:

a) De verontreinigingsconcentratie van de epitaxiale laag

is met homogeen en wordt sterk, beinvloed door de

aangelegde V
BS

; dit zal een directe invloed op de

kanaalweerstand hebben: (zie fig. 4.19)

kanaalgeleiding
W (xi

G= E 6 ir'(x)dx

met: w =
L =
O'(x) =

n(x)=

kanaalbreedte

kanaallengte

qu n(x) =geleiding van het inversiekanaal
p

eoneentratie

x·1 = de afstand onder het oppervlak, waar de half
geleider juist intrinsiek is.
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b) De drainweerstani is afhankelijk van VBS

--(1)

--(2)

-- (.3)

IDS = (VG-VrVth) (V2-V1)

IDS =V1 / It-
IDS = (VD-V2) / RD

kunnen de vol-gende vergel-ijkingen

opgestel-d worden:

M.b.v. het vezovangingsschema

fig. 4.20

• ..." I

....-! •...- .
I.

I

r-

• 0"" _ •• ,'_

!

,
.-" . t-,· # ......- •••, ...j..~•...,,"

,-

__ j. . t-- r

hierin is:

\-> =0" 42 mA/v2 (zie 4. 4. 2." tabe l- IV)

VD=-100 mV

R
S
= 200.fl (zie 4.4.2.4.)

V =f(V
ES

) (zie tabel- XI)

I
D
=f(V

ES
) (zie tabel- XI)

VG is resp. -.3V" -6V" -9V" -12V
(zie tabe l- XI)

Met bovenstaande gegevens kan RD uit (1)" (2J en (.3) opgel-ost

worden.

l' .

/fg. 4.20.

Tab e 1 XI (gegevens uit fig. 4.17 en fig. 4.18)-------------

Vas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(V)

V'" -1.6 -1.8 -1.9 -1.98 -2.0 -2.04 -2.06 -2.08 -2.10 -2.12 -2.14 -2.16 -2.18 -2.20 -2.20
(V)

-v~ ).IA ).IA ).IA IJA ).IA ).IA )IA ).IA ).IA ).IA JIA ).IA ).IA )IA ).IA

3V 39 34 31 28 26 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20

6V 69 62" 56 51 46 45 43 42 41 40 39 38 37 36 35

fJl 84 75 67 60 54 52 50 49 48 46 45 44 43 42 41

12V 93 82 73 65 59 56 55 54 52 50 49 47 46 45 44
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Resultaat: lb blijkt een lineaire functie te zijn van VBS (zie fig. 4.21:

Als de aflees -en rekenfouten buiten beschouwing worden

gelaten, karl het volgende geooncludeerd:

Er zijn duidelijk twee gebieden te onderscheiden, nl.

V
BS

<': 4 en V
BS

>4 •

. Voor V
BS

< 4 is ~ sterker afhankelijk van V
BS

(de hellingshoel

is grater) dan voor VBS "7 4, tevens is % minder sterk

afhankelijk van VG (de spreiding l:>. ~-:::. 0.2 kJl.) .

• Voor V
BS

>4 is de hellingshoek kleiner, dus de afhankelijk

heid aan V
BS

is geringer, echter de spreiding is in dit

gebied grater (l:>. %z 0.25 kJl) •

c.a>

6".'"JI' .,-
16 'I

/ ~:'

; :,' !, :- ( ,
1 /1" iI •

I :

" i, I

i
I

I
1

4 5 t'o

fig. 4.21.

RD vepsUB VBB bij vepschillende

Gatespanningen~ pesp.:

Va = -3 V (.)~ -6 V (x)~ -9 V (0) en

-12 V (A).

2. In fig. 4. 18 is het z. g. "Subthreshold"-gebied te onderscheiden.

Het "Subthreshold"-gebied is het gebied, waar reeds kleine straten

lopen, zender dat het inversiekanaal zich reeds volledig heeft

gevonn::i.

Extrapolatie van het lineaire gebied levert een drempelspanning,

Vth = -1.68 Volt op, bij VBS = 0 Volt.
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I - V karaktel'istiek-DS----DS---------------

In fig. 4.22 is de IDS-VaS karakteristiek weergegeven en in

fig. 4.23 is het lineaire gebied van de Ibs-VDS karakteristiek
weergegeven.

Roncmin) = 960n

Vanwege de onnauwkeurigheid zal m.b.v. deze grafische voor

stelling geen parameter-bepaling worden uitgevoerd.

IDS-VDS karakteristiek~

6,Vas = -O~5 Volt

u -Y..(vl

lineaire gebied van de

IDS-VDS karakteristiek

6 va? -O~5 Volt;

R = 960..D..on .
rmn
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HOOFDSTUK .5

"ANALYSE VAN HET BREAKDOWN MECHANISME"

(in een Extended-Drain Most).

5.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk komen twee analyse-methoden van het breakdown

mechanisme in een Extended-Drain Most aan de orde:

(1) m.b.v. het Computerprogramma "SEMMY-2"

(2) m.b.v. de z.g. "Flying-Spot"-methode (snelle lichtstip

aftastmicroscoop)

~g_l11 Het Computerprogramma SEMMY-2 biedt de mogelijkheid

voor approximatie van de Electrostatische potentiaal

in halfgeleidermaterialen (zie [~ en f2] ).

De potentialen in halfgeleider-devices wordt beschreven

door de Poissonvergelijking:

-div.grad.'f = (q/e.) ( p - n + ND - NA)

De electronen -en gatenconcentratie wordt gegeven door

de Boltzmannvergelijkingen:

waarin:

n = n i
p = n i

exp (q/kT) ( If- - ~I\)

exp (q/kT) ( 'I-' - 'Yp )

(a)

~ = electrostatische potentiaal
\f--", = quasi Ferminiveau
~p = quasi Ferminiveau
n = intrinsieke concentratie
pi = gatenconcentratie
n = electronenconcentratie
ND = donoren (dope) concentratie
NA = acceptoren (dope) concentratie.

In Semmy wordt de Poissonvergelijking opgelost onder

aanname dat de quasi Ferminiveaux constant zijn, hetgeen

fysisch overeenkomt met een "zero-current" situatie.

De twee-dimensionale Poissonvergelijking kan geschreven

worden als:

Essentieel hierbij is dat de doorsnede van het



halfgeleiderdevice,waaraan gerekend moet worden, opge

deeld wordt in "blokjes", de zg. mazen (zie fig. 2.3.

en fig. 5.1.).
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fig. 5.1. Doorsnede van de Extended-Drain Most met de indeZing in mazen.

(voor een "plot" van dit mazen-netuJerk, zie Bijl. fig. I)

Aangenornen wordt dat in iedere maas de potentiaal

lineair verloopt (bv. V = d-.. + \-> x + ~ y + h xy) en

dat (a) dan te lineariseren is. Per maas krijg je op

deze manier een lineaire vergelijking met de ~2E~~E!!

in de vier hoekpunten als onbekende. Met de randvoor·

waarden resulteert dit in een stelsel van n-vergelijl

ingen met n onbekenden voor n-hoekpunten.
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Naarmate de vermazing fijner is, zal de lineaire

benadering beter zijn en zal de nauwkeurigheid hoger

zijn. Derhalve moet in die gebieden waar een hoge

veldsterkte verwacht kan worden, de mazen "fijn"

gemaakt worden (hoe hoger de verwachte veldsterkte,

hoe "fijner" de maas moet zijn.

±h 5.2. zal niet diep ingegaan worden op het gebruik en

de toepassing van het Computerprograrnrna, hiervoor wordt

verwezen naar [1] en [21 ; de door mij gebruikte

prograrnrnatuur is afgebeeld in Bijlage II. De hiervoor

gebruikte dope-functies zijn berekend m.b.v. het

Cotnputerprograrnrna "SUPREME".

T.a.v. de interpretatie van de output zal geen "theorie"

worden ontwikkeld; ik heb mij "slechts" beperkt tot

het geven van een kwalitatieve analyse m.b.t. de

volgende onderwerpen:

- de POTENTlAAL, V

- de VELDSTERKTE, E

Bij de voorbereidingvan SEMMY heb ik hulp gekregen van

H. Lieverloo en voor de realisering en de actieve begeleiding

bij de analyse van de resultaten ben ik veel dank verschuldigd

aan ire H.J. Vaes.

ad (2) Met de z.g. "Flying-Spot" methode wordt getracht de------
Avalanche Breakdown zichtbaar te maken. Een analyse

van het resultaat besluit 5.3.

Dank aan ire A. Ludikhuize voor de deskundige hulp bij het

toepassen van deze meetmethode.

Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met geven van aanbeveling

en n.a.v. de resultaten van de analyse-methoden (1) en (2).
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5.2. Computer analyse van het Breakdown-mechanisme (SEMMY-2).

5.2.1 Theorie van het RESURF (REduced SURface Field)-mechanisme.

\ ,
' ....

In fig. 5.2a is nog geen volledige

depletie van de n-laag bereikt bij de

Breakdown spanning. De depletie aan hi

oppervlak van de verticale junctie is

een-dimensionaal, de veldsterkte is

veel hoger dan die van de eenzijdige

horizontale stap-junctie: de Breakdow

zal derhalve plaatsvinden aan het

oppervlak.

In fig. 5.2b is de epitaxiale laag

dunner en de depletie van de vertical

junctie wordt beinvloed door het

p-gebied. De depletie aan het oppervl

spreidt zich nu uit over een grotere

afstand. Dit betekent al een hogere

Breakdown spanning, maar nog steeds z

het plaatsvinden aan het oppervlak.

I
\ ,

....-
p' I n

In het algemeen worden devices voor hoge spanning geassociee:

met hoog-ohmig Silicium, dikke epilagen en diepe diffusies.

Het fenomeen van hoge Breakdown spanning met dunne epitaxial,

eerst bestudeerd in een z.g. diode-struc'

H.J. Vaes), zie fig. 5.2.

Als er een sperspanning wordt aangele l

tusse het n-gebied (via n+contact) en

het p-gebied zal er een variatie optr,

en in de verdeling van de Electrische

Veldsterkte ES langs het oppervlak

volgens de lijn S, terwijl in de vert

cale richting de Veldsterkte EB zal

varieren volgens de lijn B. Aangenomel

wordt dat de maximale Veldsterkte in I

n+- junctie plaatsvindt aan het opper

vlakte (in de praktijk zal dit meesta.

vlak onder het oppervlak plaatsvinden

,
........... _----------

f)

e)

fig. 5.2.

Symmetrische diode structuur ter
bestudering van de verde ling van
het Electrisch veld aan de opper
vlakte en in de bulk. (uit [la] )

d)

c)

b)

lagen werd voor het

tuur (0. a. door ire
Es

r
n'

0)
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Fig. 5.2c en 5.2d tonen het geval dat de dope-concentraties

van de epitaxiale laag, N ., en de dikte, d ., zodanig zijn,epl epl
dat, voordat oppervlakte-breakdown plaatsvindt aan de verticale

p+- n junctie, de laag volledig gedepleteerd is van de

horizontale junctie tot het oppervlak. De veldsterkte ES loopt

over een deel van het oppervlak zelfs horizontaal (zie pijltjes)
. t d d + d + - ..en maXlma re en op aan e p - n -en aan e n - n -Junctles.

Fig. 5.2d toont het ideale geval, waarbij e maxima geljk zijn.

Breakdown aan het oppervlak kan plaatsvinden als: IEBI.(IEsl.

Fig. 5.2e toont het omgekeerde geval van fig. 5.2c m.b.t. ES .

Dit kan voorkomen als de epitaxiale laag hoogohmig is en een

volledige depletie is bereikt ver veer de breakdownspanning

wordt bereikt aan de verticale junctie. Breakdown vindt dan
+plaats aan de n - n junctie t.g.v. krommingseffect.

Fig. 5. 2f toont het geval dat IEBI>-IES ' . Di t kan gerealiseerd

worden door een vergroting van de afstand L. Breakdown zal

plaatsvinden in de halfgeleider aan de horizontale p-n junctie.

In [1~ wordt afgeleid dat een optimum in de breakdownspanning

zal worden bereikt, indien geldt:

Nepi x depi ~ 10 12 at/cm2 .

5.2.2 Parameters voor het "SEMMY - model"

In het onderhavige model is gekozen voor variatie van twee

parameters, nl.

. de Drainpotentiaal VD

. de Implantatiedosis Q in de extension (p-gebied).

1. Q~~!QEQ!§Q!!~~1_YD

Bij de implantatiedosis Q1 is gekozen voor de opgedrukte VD

waarden van: -200 Volt, -210 Volt, -220 Volt, -230 Volt,

-240 Volt, -250 Volt en -270 Volt.

Bij de implantatiedosis Q2 zijn bovenstaande vD-waarden nog

aangevuld met die van -50 Volt en -100 Volt, terwijl voor de

implantatiedosis Q3 aIleen gekozen is voor VD = -250 Volt.



5.2.3

De topeoneentratie, C , bij een bepaalde implantatiedosis
o

horend, is berekend m.b.v. het eomputerprogramma "SUPREME"

hierbij is rekening gehouden met het z.g. "uitwaaien" van

de verontreinigings-atomen van ongeveer 30 - 40 %. (een

empiriseh gegeven). De gevonden topeoneentraties, Co' met

de hierbij horende (effeetieve) implantatiedosis, 0, zijn:

co1 = 6.10 15 at/em3 01 = 5.10 11 at/em2

C = 8.10 15 at/em3 02 = 1.10 12 at/em
2

02
e = 1.10 16 at/em3 03 = 2.10 12 at/em2

03

Analyse van de "PLOTS VAN POTENTIALEN"

De "plots" (zie Bijlagen Ill, Dr en ll) geven een kwalitati

beeld van de uitbreiding van de depletielaag bij versehil

lende (opgedrukte) spanningen VD.

1. !~_~!j!~g~_~ is de gekozen implantatiedosis
11 201 = 5.10 at/em.

Opvallend hierbij is, dat in III-g (VD=-270 Volt) een

begin van "puneh-through"Xl) aan de souree-zijde

ziehtbaar wordt.

2. !~_~!j1~g~_~is de gekozen implantatiedosis
12 2

02 = 1.10 at/em.

In deze serie plots is tevens toegevoegd de opgedruktE

VD-waarden -50 Volt en -100 Volt, zodat bij deze

(relatief) lage spanning te zien is in welke mate de

depletielaag zieh vormt.

Het versehijnsel "Punch-through" wordt nu in in

vroeger stadium ziehtbaar, nl. bij VD = -220 Volt.

Jell Zre' [3J ,p230; De "punch-through'" toestand treedt op als de
r~tmtelading van de-~n~-j~ncti~~ die van de andere raakt; beide
juncties zijn dan met elkaar verbonden, zodat ~~neakdown" optreec
zonder dat het proces van Avalanche Breakdown heeft plaats-
gevonden.
Punch-through treedt pas volledig op als de potentiaal barriere
aan de Source geheel is afgebroken, zodat er injectie van lading
dragers kan plaat~vinden. Hiervoor is een hogere spanning nodig.

1IE2) zie 5.2.4.
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3. In !!!:j!e9:~_¥ i.s slechts bij een spanning, nl. VD=-250 V

en implantatiedosis Q3= 2.10 12 at/cm2 een plot getekend.

Op deze plot is te zien,dat het verschijnsel "Punch

through" reeds is opgetreden.

Opmerking:

Hoewel ~n de "plots van potentialen" sprake kan zlJn

van een eventueel optreden van "£>unch-through" is dit

niet geconstateerd tijdens de metingen van de devices.
-- 12 2
(Q. I = 1.10 at/cm)lmp
Een optreden van Punch-through bij VD=-220 Volt zou

zeker zi.chtbaar geworden zijn tijdens de meting (als

sch.erpe doorslag}.

Derhalve lijkt de veronderstelling, dat Punch-through

niet heeft plaatsgevonden een betrouwbare, gezien ook

het feit dat de SEMMY-berekeningen plaatsvinden in

statische toestand (zie ook %1)

Bij een opgedrukte spanning VG verandert er weI degelijk

iets aan het beeld van de depletie-uitbreiding, vooral

aan de Drain-zijde.

Een waarschuwing voor het mogelijk zlJn van optreden

van Punch-through na de BVDS = -235 Volt is zeker op

zijn plaats.
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Analyse van de Electrische Veldsterkte

Verwerking van de "output"

In Bijlage ~ wordt de "E1Q:t_y~!}_1~1_" afgebeeld bij

Q1 = 5.10 11 at/em2 en bij versehillende spanningen VD.

In Bijlage ~ en~ voor de implantatiedosis van resp,
12 2 12 2.Q2 = 1.10 at/ern en Q3 = 2.10 at/ern (1n het laatste

geval sleehts voor de waarde van VD = -250 Volt).

Herkenbaar op voornoemde "plots" is de plaats waar de

maximale veldsterkte voorkomt; dit geeft geen duidelijk

kwantitatief beeld.

Om enige indruk te krijgen in de grootte-orde van de

optredende lEI is in de output gezoeht naar de maxima.max
In fig. 5.3. is aangegeven (stippellijn) op welke wijze

de maxima gepresenteerd werden na de eomputer-berekeninge

In het onderhavige geval is gekozen voor deze presentatie

omdat dit een beeld geeft van het device in twee dimensie

-- ••---.,-------------r--------r--...,--------r------r------- -,-------,-----,
or
-.I---t---------t----t-+------t-----:---t----r--f----r--f----t------t--or

~, -II ---j---------t-----+-+---+-----'----+--+------t-----+----+---+----

1·+ ,.

!

1"

/

.. .. .. .. ..
I I. .

; i .. J
-1-+--+-

1
..---i... --+--'-+1-+-;-+.!-..:.. +-1...-+--+1--+1-'.· ···.i-;

;.-..;---+--+-_.+---t- ---+-- +- ,- ~ + L;
··-~--.. ·_··._l.__.•\ .._.._!, ..·.··_L__.1_.. ~ l i' I

,-- ._._-+~-.;-,. ._-..... t··_·· +-_···t··. i

.. i......i...

..
I, .
•

.... ..
I j.' 1,

..
I

fig. 5.3. Doorsnede van de Extended-Drain Most; IEmaxl als functie van y en x

uit de computer-output genomen volgens stippellijn (pijltjes).
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55

II

IEI+IV/,.,
..

lEI fv.;.l

3 3
-271 v

-271'1

2 2

-200 v
r--- 12
I

1.10 all'",
2

I
11 I

5.10 a/." I,
I
I
I
I 15
I
I

,.
,.

,.
,+

-XI.'"
5~

fig. 5.4 IE I bij imp lantatiedosis
max 11 2

Qj = 5.10 at/em als fu.

van plaats met VD als

papametep.

fig. 5.5 IE aJ bij implantatiedosis
m 12 2

Q2 = 1.10 at/ern als fu.

van plaats met VD als

papametep.
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De gevonden maxima (lEI ) bij de verschillende waarden valmax
VD zijn grafisch weergegeven in fig. 5.4. (voor Q1) en in

·fig. 5.5. (voor Q2).

In fig. 5.6. zijn de maxima uitgezet met de implantatie

dosis als parameter.

Om een indruk te krijgen van het verloop van de lEI bijmax
verschillende implantatiedosis als functie van V

D
ter

plaatse E + (rand van p+-junctie) en E (rand van p -
p p-

junctie) is fig. 5.7. geconstrueerd.

Tenslotte geeft fig. 5.8. de ionisatie-integraal van de

electronen, c/... , en de gaten,oI... , weer als functie van VD.n p

Z

11

"

y'--ZII v

,-

111" ....

,.

1111'I1

fig. 5.6 IE I bij V
D

=-250max
a"ls fu. van de

p"laats met de

imp"lantatiedosis

a"ls parameter.



-123-

. ,.

fig. 5.7.

(0)

2at/em

at/cm2

2at/em

15

• 1,'
• I,.

E aZs functie van VD.
max +

E + : p - junctie (+)
p -

E - : p - junctie

.p (1) Q
1
= 5.10 11

(2) Q2= 1.1012

(3} Q = 2.1012
3

I. In n. 1-. HI 27.

'r'
I
!

~.21'

hJ) .. ·1,···. ··H -IC~;1il·~II'
. l~pj, ~ .. " ... J. 1'1 .r "_·~---··T-···
..·.1.1 -I ··1 ..1. 1" I·· .,.... ...,.L. rHO,

1···j·1 .. : 'il-'I I · ,II ~r·f-r·b'1'·
i i,1 -.. ~ II--·LI' I····r· l ... {. ,).,. !.

! !~I·II·' I I ; I II·· ···-"t-,,/IT ,
. ..) :! lIt·· I:I! '~'; i .. \
I I 'I ; I i I . 1 ~I ! !',

/
" i ·1· I I 3 1 I" ~/ 'I'" ;[. I,

I, ! i j r [+1 I
" I[ : i···· i 11 i 1 ;': --,';#" i
..j .. : L .. I I __,.J,. f' Z 1'1
I ' I' I I i~. --r l i I

: .11:,"1 i····· '._+.~;, l/z'l i"'l
, : ! : e---~ : i

' .. , i ~'-'-'-'-+---; i, /', I I'-'--1.- I I", • !
&_~, : '_._.. '_.,_ ...... ....,.,,·1

lO

loS

fig. 5.8. De ionisatie-integraaZ van eZectronen (~ ) en gaten (0( )
n p

aZs functie van VD. (zie ~ in fig. 5.7.)
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Analyse van de resultaten

1. In vergelijking met de theorie (zie 5.2.1, fig. 5.2

speciaal c tim. f) i~ als eerste opvallend, dat de

grafieken in fig. 5.4 tim 5.6 niet eenzelfde horizon

taal deel te zien geven; dit wordt veroorzaakt door

de lengte van de "extension".

2 ' , '1 'd' Q 5 lOll / 2. B1] een 1mp antat1e OSlS van , 1=. at cm

treedt de Avalanche BreakdownX2f~aarSchijnlijkop

aan de p+-junctie, terwijl dat bij de implantatiedosis
12 2 12 2

van zowel Qimpl= 1.10 at/cm als 2.10 at/cm weI

het geval is.

3. Zoals in fig. 5.7 te zien is, heeft het verloop van

jEJax als functie van VD een lineair verloop.

Op deze manier kan bij een gegeven E 't (Critischecr1
veldsterkte) de Breakdown-spanning worden bepaald.

Uitgaande van de gevonden BVDS = -235 Volt kan op

deze manier bepaald worden, dat voor het onderhavige

device met toegepaste implantatiedosis Q = 1.10 12 at/cm2

de E 't= 26.5 V/Ilm.cr1 ,...

Dit betekent dat bij toepassing van een implantatie

dosis van 5.10 11 at/cm2 een Avalanche Breakdown aan

de p+-junctie verwacht kan worden van + -240 Volt.

Opgemerkt dient te worden, dat men zeer voorzichtig

moet zijn met dit soort interpretaties, omdat waar

schijnlijk ook de helling van de "piek" zoals dat

optreedt aan de rand van de p+ -en p--juncties zeer

belangrijk is. Een eenvoudig rekenvoorbeeld moge dit

duidelijk maken:

-------------------------------------------------------------------------------------
x2 ) "Avalanche Breakdown" of botsings-ionisatie is de toestand, die

optreedt-als-Iadi~gdragers (gaten en electronen) versneld worden in
een hoog Electrisch veld. Deze ladingdragers bezitten dan voldoende
kinetische energie om na een botsing met Silicium-atomen nieuwe
gat-electron paren te creeren. Deze op hun beurt worden ook weer
versneld, botsen en generen weer nieuwe ladingdragers.
Dit is een multiplicerend proces (zie [3] ,p 191-194).

-------------------------------------------------------------------------------------



-125-

-gN/t:

~/g

6E- =
.0.. X

met:

Een eendimensionale benaderingsmethode kan als voIgt

gehanteerd worden (zie fig. 5.6)

Q = 1.10
12

at/cm2

VD= -250 Volt

De helling van E aan de p+-junctie:max

N = 1,5.10 15 at/cm3 (dotering)
6

= 6,5.10

= 2,25.10 8

3 1/9E 't = 5,9.10 . N = 28 V/pm. (~3)crl.
evenzo kan voor de p--junctie gevonden worden:

E 'tcrl. = 33 V/)lffi.

De helling van deze grafieken is afhankelijk van de

substraat-dotering en de junctie-diepte van de

"extension".

Met bovenstaand voorbeeld is op een eenvoudige Wl.Jze

aangegeven hoe de gegevens kwantitatief geinterprete

kUnIlen worden.

4. M.b.t. de ionisatie (of Avalanche)-integraal 0(

De ionisatie-integraal cf.-.. wordt in SEMMY-2 berekend

voor de maximale veldsterkte lEI.

Om fig. 5.8 te intepreteren, denke men aan het volge

De Multiplicatiefactor M =~/(1 -c() , d.w.z.

Als eX.~ 1 , dan M -7 00 , dus de Ionisatiestroc

1. . t' = MIL --?> 00 : di t is Avalanche Breakdowrl.onl.sa l.e
M.a.w. : Uit extrapolatie van de grafieken in fig. t

is 66k een kwalitatieve indruk te krijgen van de

breakdownspanning en de Ecrit .

De moeilijkheid, die in dit geval is opgetreden, is

dat bij hoge spanningen (zie grafiek (2), fig. 5.8)

de o(p plotseling enorm kan stijgen en zelfs z6 da1

eX p >o(n.

X 3)
3

De factor 5,9.10 is een empirisch gevonden constante (ir. H.J. Vaes)
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Conclusies en aanbevelingen

Het gebruik van SEMMY-2 is een eerste aanzet geweest om

enig inzicht te krijgen in datgene, dat in het "inwendige"

van de Extended-Drain MOST plaatsvindt, met name het

vormen van de depletielaag en het opbocwen van de

electrische veldsterkte; h~~_£b!i£~_~~h~~~_~~~_~~~~~~

~~~~~~.

Naar aanleiding van de resultaten van dit deel van het

onderzoek -met het device-ontwerp, dat gebruikt is- kan

de conclusie getrokken worden dat een hogere doors lag

spanning gehaald kan worden.

De optimale implantatiedosis zou gezocht moeten worden
12 2 12 2tussen de waarden van 1.10 at/cm en 2.10 at/cm.

Interessant zou zijn om niet aIleen met het SEMMY-model

simulaties te doen, maar veeleer om de uitkomsten van

"SEMMY" te toetsen aan de werkelijkheid (TECHNOLOGIE).

Alvorens verdere technologische ontwikkelingen te doen

aandeEXTENDED-DRAIN MOST zou z6wel in het breadboard

ontwerp als met "SEMMY" de volgende parameters

gevarieerd moeten kunnen worden; het verdient hierbij

aanbeveling om te beginnen met een (simulatie) berekening

m.b.v. "SEMMY".

De volgende parameters kunnen dan nader onderzocht worden:

1. Implantatiedosis.

2. Lengte van de "extension".

3. Diffusielengte (junctiediepte) van zowel p+-als p gebie~

4. Kanaallengte.

5. Acceptoren-dosis van de p+-junctie.

6. Donoren-dosis van de epitaxiale laag.

7. Dikte van de epitaxiale laag.
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"Flying-spot" methode

Inleiding

Deze methode van meten es een z.g. "foto-diode"-metingi

hierbij wordt de fotostroom gemeten als functie van de

plaats.

Een lichtspot "scant" over de fotodiode en via pennetjes

op het device wordt de responce geschreven als helderheids

modulatie en weergegeven op een monitor, waarin de

electronenbundel synchroom beweegt met die in de lichtstip

buis.

De plaatsen waar licht in kan komen, signaleren een

fotostroom en daar waar een groot electrisch veld heerst,

vindt multiplicatie plaats. ( zie [24J ).

Analyse van de "Flying-spot" meetmethode

Figuren 5.10 tim 5.12 zijn foto's van de resultaten van

de "Flying-spot"-meting (foto's van het beeldscherm),

terwijl fig. 5.9 een overzichtsfoto is van de Extended-Drain

Most (ter orientatie).

Duidelijk zichtbaar op de foto's is de uitbreiding en

vorming van de depletielaag (oplichten)i de zwarte

gebieden zijn de Al-isolatiebanen (contact) bovenop resp.

de Drain, de Gate, de Source en het CO-gat van de Backgate

(zie X in fig. 5.9).

fig. 5.9.

SEM-foto vsn de Extended

'Drain Most.

tx =CO-gat 'Backgate.
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fig. 5.10.

Foto van de doors tag tussen

Drain en Backgate.

BV =-175 Vott (Dev. Wl-11).

fig. 5.11.

Foto van de doors tag tussen

Drain en Backgate.

BV = -180 VoU (Dev. Wl-15).

fig. 5.12.

Vergroting van de optichtende

"spot" tussen Drain en Backgat
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De avalanche breakdown werd bereikt bij een spanning van

resp. -175 Volt en -180 Volt en zelfs niet, zoals te

verwachten was tussen de Gate en de Drain, maar tussen de

Backgate en de Drain.

Uit metingen met de Curve-tracer (zie fig. 5.13) is

inderdaad te zien, dat er een grote lekstroom begint op te

treden bij VDS = -170 Volt. Dit is echter niet te herkennen

als een echte breakdown; deze treedt pas op bij VDS = -230 ~

fig. 5.13.

IDS-VDS karakteristiek.

verticaaZ : -IDS

horizontaaZ: -V

stapgenerator:vg~

D. VGS = - 2 Vo Zt

De conclusie luidt dan ook:

De met de "Flying-spot" methode zichtbaar gemaakte doorslag

is geen echte Avalanche Breakdown; door de technologische

fout gemaakt bij het etsen (zie Hoofdstuk 2) kan het zijn

dat dit verschijnsel of een oppervlakte-lek is of een

lichte vorm van oxide-doorslag.

Mijns inzien kan deze doorslag voorkomen worden door in het

ontwerp het CO-gat voor de backgate te verplaatsen, bv.

naa de hoek van het device (zie X in fig. 5.9.)
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IIPOISSON JO~ (SbS490142,AbSS,'TC=N'),.
II M5GLEVEL-(l,l),CLASS=F
I*JOBPARM L-b,C=SOOO
'*ROUrr PRINT R04
I*ROUTE PUNCH R04
II EXEC SEMMY,A=8bS,S=490,IDENT=MOSO,IDOLD=MOSO
IIFORTRAN.SOURCE DD *
C ALLOCATE 20*IMAX*JMAX ELEMENTS

DOUBLE PRECISION X(SOOOO)
NX=SOOOO
CALL SCSUBM(X,NX)
STOP
END

C HIERACHTER KOMEN DE FORTRAN DOPE FUNCTIES
DOUBLE PRECISION FUNCTION FUNO(IX,IY,X,Y,V,T)
DOU~LE PRECISION X,Y,V,T,EXP1,EXPO,XO,Xl,X2,XJ,EXP2,EXPJ
CALL ERRSET (20S,O,-1,l,O)
)(0=14D-b
Xl=S4.D-b
X2=22.D-b
X3=J2.D-b
EXPO=-«Y+l.D-6)/l.99D-b)**2
EXP1=EXPO
IF(X.GT.XO) EXPO=EXPO-«X-XO)/l.B4D-b)**2
IF(X.LT.Xl) EXP1=EXP1-«X-Xl)/l.S4D-b)**2
EXP2=-(Y/l.47D-b)**2
EXPJ=EXP2
IF (X.GT.X2) EXP2=EXP2-«X-X2)/.734D-b)**2
IF (X.LT.X3) EXP3=EXP3-«X-X3)/.743D-b)**2
FUNO=2.D20-1.2SD21*DEXP(EXP2)-1.2SD21*DEXP(EXPJ)

*-7.8bD24*DEXP(EXPO)-7.SbD24*DEXP(EXP1)
RETURN
END

IISEMCAL.FT11FOOl DD SYSOUT-(K,,99bJ)
IISEMCAL.SEMLAN DD *
'EXTENDED DRAIN MOST'
ALGURITHM
POT (It! FILE
UNIT X=1.0E-b UNIT Y=1.0E-b
X(O)=iSIO. X(3)=lS114. X(b)=lS120. X(9)=lS123.
X(13)=iSI29. X(lB)=lS131.S X(24)=lS133. X(2S)=lS13S.
X(30)=lS137. X(33)=lS143. X(3b)=lS14b. X(44)=lSISO.
X(4b)=lSIS2. X(48)=lSISb. X(Sl)=lSlbb.
Y(-32)=lS1-2S.S Y(-29)=lS1-19.S Y(-2b)=lS1-13.S
Y(-21)=lSI-S.S Y(-9)=lS1-2.S Y(-4)=lSI-0.S
Y(-2)=lSI-0.l Y(O)=lSIO. Y(4)=lSIO.12 Y(7)=lSI0.b
Y(9)=lSti.l Y(11)-lS13.1 Y(12)=lSIS.0 Y(13)=lSI10.0
Y(lS)"lS13S.0
REGION 'SOURCE'
SURF X(0,9) Y(-20,0)
DOPE-FUNO EPSR-ll.7 VN-O. VP-O. CN=1.22Elb CP=1.22Elb
REGION 'MOST'
SURF X(O,Y) Y(-32,-20)
SIIRF X(9,Sl) Y(-32,0)
~OPE=FUNO EPSR-ll.7 VN=O. VP--200. CN-l.22Elb CP-l.22Elb
REGION 'OXIDE'

'- SURF X(l,SO) Y(0,4)
SURF X(20,SO) Y(9,11)
EPSR=3.9

I,... REGION 'POLY'
BURF X(S,20) Y(4,7)
Hn=O.

~ REGION 'NITRIDE'
SURF X(20,SO) Y(4,9)
EPSI~=7 . S

.... REGION 'OXIDE-CHARGE'
SURF X(l,SO) Y(O)
CHARGE=1.E1S

I,... REGION 'POT-O.'
SURF X(O,l) Y(O)
PIH'='-O .518

~. REGION 'POT-O SU~STRAAT'

SURF X(O,Sl) Y(-32)
POT-. ,?oS I:?
REGION 'POT-200 DRAIN'
SURF X(SO,51) Y(O)
P(J'T"-20 O. SIB
PRINT E
AVALANCHE
PLOT MESH

'- SURF X(0,S2) Y(-32:13)
A4 MARK
PLOT POT=-300 13125.

I,... ~:,URF X(O·S2) Y(-32:13)
A4 HARK
PErrr E(ABS)=S.OEb 101S.0Eb

'- ~,UflF )(0,52) Y(-32,13)
A4 HARK
/I

~ OPER, END OF SESSION IN 5 MIN SO LOGOFF PLEASE
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