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SAMENVATTING

Doel van dit projekt is een onderzoek naar het effekt van de

geometrie van het gate gebied, van double-diffused V-groef vertikale

MOS transistoren op de eigenschappen van de transistoren. Hierbij

is vooral aandacht besteed aan de doorslagspanning en de aan-weerstand.

Tijdens dit projekt zijn v~er MOST strukturen gelijktijdig gemaakt.

Een van de strukturen heeft de conventionele zelf-stoppende V-groef,

de andere drie hebben een gate groef met vlakke bodem (U-groef). De

bodembreedte varieert in stappen van 2 ~m.

In het fabrikageproces z~Jn de diffusie's uitgevoerd vanuit gedoopt

silox oxide. Om de strukturen onderling te isoleren is gebruik gemaakt

van anisotropische etsing. De maximaal bereikte drain-source doorslag

spanning was 270 volt. De aan-weerstand is gemeten voor verschillende

bodembreedte's. Er is een goede overeenstemming tussen de berekende en

de gemeten waardes.
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1. INLEIDING

In de vakgroep E.E.A. wordt al verscheidene jaren onderzoek ver

richt aan vertikale MOS Transistor Strukturen.

De vertikale MOST kan worden gerealiseerd door toepassing van

anisotropische etsing van het silicium. In hét algemeen wordt de

gate van een vertikale transistor gevormd door een groef in het

silicium (V-groef transistor). Onderstaande schets illustreert de

verschillen tussen de planaire en de vertikale (V-groef) transistor.

source gate drain source gate

p-substraat +
n -substraat

Figuur 1 Planaire MOST Vertikale HOST

De vertikale struktuur heeft enkele belangrijke voordelen t. o.v. de

planaire uitvoering.

- De kanaal lengte wordt niet langer bepaald door de gebruikelijke

fotografische technieken. De minimale dikte van de p-Iaag wordt

immers bepaald door de mogelijke fabrikage processen (diffusie,

ionenimplantatie of epilaag). Deze technieken laten zeer korte

kanaallengte's toe, hetgeen belangrijk is als de MOS Transistor

geschikt moet zijn voor hoge frequentie's of korte schakeltijden.

- De vertikale struktuur laat een grotere pakkingsdichtheid toe.

- De drain van de MOS Transistor kan aan de onderzijde van het

silicium beschikbaar komen, hetgeen met name voor hoogspannings

"power" transistoren voordelen biedt i.v.m. de afvoer van bij de

drain geproduceerde warmte.

Voor het asftudeeronderzoek is een chip ontworpen waarop zich v~er

MOS Transistoren bevinden. Een van de transistoren heeft een

standaard V-groef met een doorslagspanning BV ~ 300 V. De anderen
ds
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hebben groeven met een vlakke bodem (U-groef) met verschillende

bodembreedte L
b

, doch de andere afmetingen identiek. Het effekt van

de variatie van L
b

op BV
ds

en de aan-weerstand is onderzocht.

----I
S B

l
G

1---------

T --
ld t-lb~th n

~--- ----*-----------
o

Figuur 2 De MOST struktuur waaraan het onderzoek ~s verricht.
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2. MOS TRANSISTOR THEORIE

De werking van de "Metal-Oxide-Semiconductor-Transistor" kan het

best begrepen worden aan de hand van een eenvoudige struktuurschets.

source gate drain

Figuur 3

....----"-..u,.....----l----------------..,-Llr-"----""I
l \'1+ J l Y)-t )

p-substraat

Struktuurschets planaire MOS Trasistor

+
Bovenstaande n-kanaals MOS Transistor wordt gevor~d door een n aan-

( + . )voerelektrode source) en een n afvoerelektrode (dra1n 1n een

p-substraat (bulk). Het tussen de elektrodes gelegen p-gebied is

bedekt met een dunne isolerende laag waaroverheen een geleidende

stuurelektrode (gate) is aangebracht. Een positieve spanning op de

gate t.o.V. het substraat zal nu elektronen uit de bulk naar het

grensvlak met de isolator drijven. Bij voldoende hoge V zal onder
gs

de isolator een geleidende laag elektronen ontstaan zodat er een

stroom kan lopen van de source naar de drain. De geleidende laag 1S

vergeleken met het p-substraat van het andere type, men spreekt van

een inversielaag.

2.1 Het gate-gebied

Het gate gebied wordt gevormd door de stuurelektrode (gate), de

isolerende laag en het eronderliggende substraat. De potentiaal van

de stuurelektrode kan worden gevarieerd t.o.v. het substraat. De

energiebanden plaatjes en de ladingsverdeling in het gategebied

geschetst in fig. 4 verduidelijken het ontstaan van een inversie

laag bij voldoende hoge V
gs
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, ox

depletie(V =0)
g

inversie(V >0)
g

Figuur 4 Energiebandenplaatjes

In de praktijk is de isolator ln het algemeen niet perfekt maar

bevat ingebouwde lading. Deze oxidelading hangt af van het gebruikte

proces en is meestal positief. Bovendien hebben de isolator, in dit

geval Si0 2 , en het onderliggende Si een verschil in struktuur. Hier

door kunnen op het grensvlak Si/Si0
2

vangplaatsen ontstaan die

elektronen kunnen invangen. Het aantal van deze z.g. danglinE bands

is uiteraard afhankelijk van de kristal oriëntatie van het silicium

ç.

De drempelspanning (threshold voltage, V ) wordt nu gedefinieerd als
t

die spanning waarbij juist een inversielaag ontstaat. Voor deze

drempelspanning kan, met verwaarlozing van het body-effekt, worden

afgeleid:

V
t

Q + 2~ - (Q + Q + Qd)/C
ms f ox ss ox

(1)
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het verschi I tussen de ui treepotentialen van

halfgeleider en metaal

(E. - Ef)/q = kT In(N In.)
~ q a ~

opp. ladingsdichtheid in het oxide

opp. ladingsdichtheid aan het grensvlak Si/Si0
2

opp. ladingsdichtheid in de depletielaag

capaciteit per opp. eenheid van het gate oxide.

De potentiaal in het kanaal is een funktie van V
ds

' Als een inversie

laag, kanaal, aanwezig is zal een verhoging van V
ds

in eerste instan

tie een toename van I
ds

tot gevolg hebben. Onder bepaalde aannamen

kan voor de stroom afgeleid worden:

I
ds

~n Z Cox
L

«V - V ) V - 4v2 ) •
gs t ds ds

(2)

Voor V
ds

= V - V = V (pinch-off spannine) verdwijnt de inversie
gs t p

laag bij de drain. Er ontstaat een zeer hoog ohmig (depletie)gebied

dat alle verdere verhoging van V opneemt. De stroom wordt dan
ds

spannin~sonafhankelijk. In dit z.g. verzadigingsgebied geldt:

I
ds

~ Z C
I n ox
:2 L (V - V )2

gs t
(3)

De bekende I Iv karakteristieken van de t10ST z~Jn hiervan een
ds ds

grafische weergave.

Verzadigingsgebied

Vds---'

Figuur 5 Ids-Vds karaktetistieken van een MOST
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2.2 Avalanche en.punch-trough doorslag

Voor V > 0 staat de drain-substraat diode in sperrichting. Het
ds

depletiegebied van de diode wordt bij toenemende V
ds

steeds groter.

Voor V
d

= V wordt ook het kanaal vlak bij de drain depletiegebied.
s p

Verdere verhoging van V
ds

zal uitbreiding van het depletiegebied,

en dus kanaalverkorting , tot gevolg hebben. Hierdoor ontstaat een

geringe toename van I
ds

. Bereikt het depletiegebied van de gesperde

drain-substraat diode het depletiegebied van de source-substraat

diode dan neemt de stroom I
ds

plotseling zeer sterk toe. Men noemt

dit punch-trough doorslag.

De potentiaal in het kanaal ~s afhankelijk van de plaats en heeft

een waarde tussen V
s

en V
d

. Er heerst dus een elektrisch veld.

Wanneer dit elektrisch veld ergens ~n de halfgeleider een bepaalde

kritische waarde overschrijdt wordt de snelheid van de elektronen

zo groot dat bindingselektronen kunnen worden losgeslagen. Het aan

tal vrije elektronen en dus de stroom I
ds

' neemt hierdoor excessief

toe. Dit verschijnsel heet avalanche doorslag. De kritische veld

sterkte bedraagt ~ 3.105 V/cm

2.3 De "double-diffused" MOST

De punch-trough doorslagspanning van een MOS transistor kan worden

verhoogd door tussen de drain en het kanaal een laaggedoteerd gebied

aan te brengen. Reeds bij relatief lage V
ds

is dit gebied hoogohmig

depletiegebied. Het grootste deel van de aangelegde drain-source

spanning wordt door dit gebied opgenomen waardoor uitbreiding van

het depletiegebied in het eigenlijke kanaal gering is. De elektronen

worden vanuit het kanaal in dit z.g. driftgebied geinjekteerd waar

na ze onder invloed van het elektrisch veld naar de drain "driftten".

De "double-diffused" MOST (D-MOST) ~s een toepassing van bovenge

noemd principe. Het driftgebied kan bestaan uit n-, p- of TI mate

riaal.

De gate spanning die nodig is om aan het oppervlak van het substraat

een kanaal te vormen is gegeven t.o.v. de substraat potentiaal. Bij

zwevend substraat is deze potentiaal niet bepaald. Hierdoor is het
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noodzakelijk het substraat van een aansluiting te voorz~en.

Een n-kanaal D-MOST ziet er dan als volgt uit:

bulk souree gate drain

n substraat

Figuur 6 "Double-diffused" n-kanaals MOST

Een tweede, niet minder belangrijke, reden voor een substraat aan

sluiting is de doorslagspanning. Voor de parasitaire npn-transitor

tussen souree en drain geldt:

BV
ceo

BV
ces (4)

BV
ceo

waar~n kollektor/emittor doorslagspanning met zwevende

basis

BV ,kollektor/emittor doorslagspanning met doorverbonden
ces

basis en emittor.

Voor een n+p stepjunction heeft n de waarde 2. Bij kleine basisdikte

(kort kanaal v.d. MOST) kan de stroomversterkingsfaktor hoge waar

den aannemen. De doorslagspanning met zwevende basis is daarom lager

dan wanneer de basis en de emittor doorverbonden zijn. In de praktijk

wordt het substraat in het algemeen doorverbonden met de souree.
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3. KORT-KANAAL HE8A V-HOST VOOR HOGE SPANNINGEN

De HOS-Transistor kan m.b.v. bepaalde etstechnieken ook in vertikale

richting opgebouwd worden. De vertikale struktuur vertoont ~n

principe dezelfde effekten als de planaire uitvoering. Vertikale

opbouw heeft voor i.c. produktie o.a. het voordeel dat een grotere

pakkingsdichtheid mogelijk is. Voor een hoogspannings "power"

transistor heeft deze opbouw het bijkomende voordeel dat de drain

aan de onderzijde van de chip beschikbaar is. Hierdoor is een ge

makkelijke afvoer van de geproduceerde warmte mogelijk.

3.1. De struktuur

Het afstudeeronderzoek is verricht aan de mesa V-HOST struktuur

als geschetst in figuur 7

1"""'..0--------- L
G

o

s

n

8

Figuur 7 Vertikale V/U MOST struktuur waaraan het onderzoek ~s verricht.

Bij bovenstaande mesa V-HOST struktuur hangt BV
ds

o.a. af van de

geometrische vorm van de bodem van de groef. Het is te venvachten

dat een groef met een platte bodem een hogere BV
ds

heeft dan een

zelf-stoppende V-groef. Doel van het onderzoek is het effekt te onder

zoeken van variatie in Lb op BVds ' gm' en de aan-weerstand.

Het kanaal wordt gevormd in een relatief ondiepe groef (~S )J m)

zodat onderetsing van het oxide masker een kleine rol speelt. Het

gate-aluminium overlapt bovendien de groef zodat het ontwerp een

zekere mate van "self-alignment" vertoont·.
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Het aktieve deel ~an de device is gelegen op de top van een (grote)

mesa. De flanken van de mesa, die niet tot het aktieve gebied behoren,

worden met oxide bedekt. Voor het projekt 'zijn vier strukturen

gelijktijdig gemaakt. Een hiervan heeft een standaard V-groef met

BVds'~300V, de anderen hebben een vlakke bodem met verschillende

L
b

, doch de overige afmetingen zijn identiek.

Richtwaarden: L ~ 2 1..Ime
Ö ~ 1..Im

L
d ~ 30 à 40 1..Im

L
b ~ 0, 2, 4, 6 1..Im

L ~ 200 1..Im

+
De benodigde siliciumplakken, n met een n- epilaag, zijn ver-

vaardigd bij de N.V. Philips. Op basis van in de vakgroep aanwezige

ervaring is gekozen voor een epi laagdikte van 30 à 40 1..Im en een

dotering van ca. 1015/ cm3(n- materiaal)

De geleverde plakken hebben de volgende eigenschappen:

substraat

epi-laag

\01 • (L
d

)
ep1

8 stuks

+
n

36,7 1..Im

7 stuks

+
n

n ; 5,1 1014/ cm3

36,5 1..Im

orientatie bovenvlak <100>, wafer flat <all>

diameter v.d. plakken ca. 50 n@,

dikte v.d. plakken ca.240 1..Im.
o
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3.2 De pn- overg~ng ~n de bulk

- We kijken naar de pn- overgang in de bulk, ver van het mesa opper

vlak, zodat randeffekten geen rol spelen.

- We nemen aan dat er een scherpe scheiding bestaat tussen depletie

gebied en niet-depletiegebied. (shockley benadering)

r x=O

x=x
n

Figuur 8 Het depletie gebied in de bulk

I .
symetr~e-as

I
I

Voor de ruimte lading in het depletiegebied geldt nu de verr;elijking

van Poisson

- pi E: (5)

In de bulk kan volstaan worden met de één-dimensionale vorm van deze

vergelijking.

-ph (6 )

Het n- gebied bestaat uit een epitaxiale laag en ~s derhalve uniform

gedoteerd. Voor de ruimteladingsdichtheid in dit gebied geldt:

p n
= (7)

Het p gebied daarenter;en is door diffusie tot stand gekomen. De

ruimteladingsdichtheid kan benaderd worden m.b.v. de complementaire

errorfunktie (zie hoofdstuk 4.] en bijlage] ).

p (x)
p

q N
as

) (8)
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waarin N de acceptorconcentratie aan het oppervlak
as

van het silicium (x = 0)

erfc de complementaire errorfunktie

D Diffusie constante (1200oC)
p

t Diffusietijd
p

x
n

Schets van het doopstofprofiel

Het doopstofprofiel vàn de doorsnede van figuur 8 is geschetst ~n

figuur 9. De pn- bevindt zich hijovergang x = ~.

N
ds

N
as

1N/cm3 (log

Nd

x~ W Jlt

Figuur 9

3.2.1 Avalanche doorslag

In de buurt van de pn overgang kan het concentratie verloop be

naderd worden door een lineair doteringsprofiel.

1
N/cm3(log)

p gebied

gebied

Figuur 10 Lineair doopstofprofiel rond de p n overgang
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Op de overgang kan nu de concentratie gradient a gedefinieerd

worden.

a (9)

De avalanche breakdownspanning van een gediffundeerde pn overgang

wordt gegeven in figuur 11 als funktie van a met de substraat

concentratie N
D

als parameter [I] . Voor grote waarden van a

wordt de "stepfunction" limiet bereikt~ voor kleine waarden van a

geldt de "lineaire doterings profiel" limiet.
103 r-T~:rrr---r---rnr---r"""!"'"'T""1T""--r-TTrc-.---,---rr"--'TTT---r---rrn éH I <: III - J)

3 x 10'7
10'8

-----J10'7

-------13 X 10'6

-- --::::1 10'6

-------------13 x 10'5

."!o\:'--------------~3 x 10'·
~i:'"-.L..------------___:::t4)( lOl"

:----------------l10' 5

10

102

Figuur 11

10'7 10'8 1019 1020 102 ' 1022. 1023 102 •

ex. ( VwI.- If )

Doorslagspanning als funktie van a

De complementaire errorfunktie geeft N/N als funktie van (x//Dt )
s

met x in ]Jm.

1

1
Z=N/N (log)

s

U=x/M ~

Figuur 12 Schets van de complementaire errorfunktie

Er kan afgeleid worden dat voor de concentratie gradient op de

overgang geldt:

dN Ja = dx x N
s 2/D /t

dZ
dU

(x 1n cm) ( 10)
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Nemen we de waarden zoals die gegeven z~Jn ~n hoofdstuk 4. I. I

(berekening diffusietijden)

N I ,8. 10 17/ cm3
as

N
D

ep~ 4 , 7 . 10 14 / cm3

~
3,4.) 0- 4 cm

ID 0,49 )..Im/luur
p

t 2,68 uur
p

Dan vinden we a = 1,25.IO I9 cm- 4 • Uit figuur I I volgt door inter

polatie dat avalanche zal optreden voor

3.2.2 Punch-trough doorslag

Als het depletiegebied van de pn overgang het depletiegebied van

de n+p overgang bereikt treedt punch-trough doorslag op.

Voor hoge sperspanningen kan de gediffundeerde overgang goed be

schreven "JOrden als een " step- j unction".

gebied

3,4

3.4

PI =qfNal (x)

~ '- '" OJ5

'",

\

\

kanaalgebied

o,5 -------.x

1
N/ cm3 (log)

Gegeven het diffusieprofiel zoals berekend ~n 4.1.1 (zie bij lage 2 ).

Nd•

Figuur 13 Het berekende diffusieprofiel

Benaderen we het diffusieprofiel in het kanaalgebied ~n eerste ~n

stantie door een complementaire errorfunktie met topwaarde NT dan

geldt P ~ P
1 2
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o
x-..

2,9

N
t

-.jdt4
I p--;
. W-4'1
..- p I

Figuur 14 Benaderingen voor het diffusieprofiel

N
A2

(x)

N I x erfc-~TI ïD. t' lD:t'

( i i )

Benaderen we vervolp;ens dit diffusieprofiel door een "step-junction"

met een gelijke top concentratie N dan kan W zodanig berekend
'r p

worden dat geldt P2 = P
3

= NT·W
p

(13). Met NT = I017/ cm3 en

N
D

= 4,7.I014/ cm3 volgt uit de genormaliseerde complementaire error

funktie x/~ = 1,98. Toepassing van formule (12) en (13) geeft W = O,6~m.
p

Voor de "step-junction" kan worden afgeleid:

( 14)

Voor de totale dikte van de depletielaag geldt:

W d + d
p n

(15)

Daar NT » N en V
R

» <P geldt
D B

2E: E: N
W o r V

R
~

T d (16)
q . N

D N
D P
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Met behulp van vergelijking 16Punch-trough treedt op als d = W
P P

kan worden gevonden dat punch-trough optreedt voor V
R

= 5000 V.

Vergelijking van deze waarde met die voor avalanche breakdown laat

zien dat punch-trough niet zal optreden.

o
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3.3 De aan-weerstand

De aan-weerstand R kunnen we beschouwen als de som van de source
on

weerstand, de drain-weerstand en de kanaal-weerstand

R
on

R
s

+ R + ----,----,------,-
d B(V - V )

g t

i

On

Om een schatting te maken van de drain-weerstand R
d

nemen we aan

dat de stroom zich in het n gebied verspreidt volgens een trape

ziumvormige piramide waarvan de top gevormd wordt door de bodem van

de groef.

n+ Drain

Figuur 15 Doorsnede van de transistor Boven aanzicht groef

De flanken van deze piramide maken een hoek a met de bodem van de

groef. Voor een schijfje van de piramide ter dikte dy, op een

afstand y onder de groefbodem geldt voor de weerstand

R p5iz
A

(18)

waarbij A de oppervlakte van het schijfje lSo Voor A kunnen we

afleiden

o

A (Xl + 2y.cot a)(x2 + 2y.cot a) (19)

dy
+ 2y.cot a)(x

2
+ 2y.cot a)

Voor de totale drain-weerstand R
d

geldt nu

L
d

p f(X
Io

(20)
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+ 2y.cot
L

d
x 2 cr

PR
d

.
cr (xl - X )

ln
2 cot xl + 2y.cot cr

2

0

(21)

Invullen van de grenzen levert:

(22)

Nemen we voor cr
o

45 dan wordt deze formule vereenvoudigd tot

(23)

Als gegeven is: N
D

10 r.l cm

En verder x
2

:: 1 ~m, 3 ~m, 5 ~m, 7 ~m resp. voor de ze lf-s toppende

groef, groef met bodem 2, 4, 6 ~m

-,

Figuur 16 X voor de standaard V-groef
2

Dan wordt voor R
d

gevonden:

Rd V 985 r.l

R
d 2~m = 723 r.l

R
d
4~m = 607 r.l

R
d 6~m = 534 r.l
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4. DE TECHNOLOGIE.

4.1. De diffusie

Bij het op de T.H.E. gebruikte silox-proces (silane oxidation)

wordt een mengsel van argon (inert drager gas), silane en zuurstof

over een verwarmingselement geleidt (T = 3500 C). Wordt er een

substraat op het verwarmingselement gelegd dan zal hierop een

silicium-oxide laag gevormd worden. De chemische reaktie wordt be

schreven door de volgende vergelijking

-+ (24)

Het aldus gevormde silicium oxide kan van een doping voorzien

worden door aan het argon-silaan-zuurstof mengsel fosfine (PH
3

) dan

wel booraan (B
2
H6 ) toe te voegen. Het gedoopte oxide kan beschouwd

worden als een doopstof bron van constant niveau. De doopstof kan

vervolgens bij hoge temperatuur in het silicium gediffundeerd worden.

Na de diffusie vanuit het gedoopte oxide kan de verdeling van de

doopstof in het silicium benaderd worden door de complementaire

fouten-verdelingsfunktie (erfc).

N(x,t) N
s

2
~

x
217Dt

.J exp

o

N • erfc (~)
s 2iDt

(25)

waarin N(x,t)

N
s

D

de concentratie van de doopstof op afstand x

van het Si oppervlak na diffusietijd t.

doopstof concentratie aan het oppervlak van

het silicium.

diffusie constante.

4.1.1 Berekening van de diffusietijden

+
Voor het onderzoek wordt uitgegaan van een n substraat waarop een

~37 ~m dikke n- epitaxiale laag is aangebracht. De struktuur onder

studie vereist twee diffusiefs. Eerst wordt een diepe p diffusie

aangebracht over het gehele oppervlak van de plak. De volgende·
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+
produktiestap besraat uit het aanbrengen van de ondiepe n (source)

diffusie's.

De diffusiekonstante D is een funktie van o.a. de diffusietempera

tuur en de oppervlakteconcentratie. De temperatuur waarbij de

diffusie wordt uitgevoerd moet zo gekozen worden dat de diffusietijd

niet al te kort is. Tijdens de tweede (n+) diffusie zal er een

herverdeling van de eerste (p) diffusie plaatsvinden. Dit is een

ongewenst effekt. De n+-diffusietijd zal dus kort moeten zijn t.o.V.

de p-diffusietijd. Het verdient bovendien aanbeveling de temperatuur

van de n+ diffusie lager te kiezen dan de temperatuur voor de p

diffusie omdat de diffusiekonstante D zeer snel afneemt voor af-
p

nemende temperatuur. De herverdeling van p-doopstofprofiel zal

dan minimaal zijn.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de genormaliseerde

complementaire foutenverdelingsfunktie (bijlage I ). N(x)/N ~s
s

gegeven als funktie van x/(21Dt).

Voor de p-diffusie wordt een diffusietemperatuur gekozen van 1200
0

C.

De gewenste oppervlakte concentratie

de diffusiekonstante geldt dan ~ =
p

gang geldt dat het aantal acceptoren

is N = 1,8 1017 /cm3 • Voor
as

0,49 ~m/~. Op de p n- over-

in het p materiaal gelijk is

aan het aantal donoren ~n het n- materiaal. Stel nu dat de n over-

gang op 3,4 ~mvan het oppervlak moet komen dan geldt dus:

N (3,4 ~m) = N
d

= 4,7 1014/ cm3. Daar N = 1,8 1017/ cm3ge ldt voor
a as

de overgang N (3,4 ~m)/N = 2,61 10-3 . Met behulp van de genorma-
a as

liseerde erfc volgt uit dit gegeven een waarde voor de faktor

x/2/iJt. Zowel x als lj)1 zijn bekend, zodat de diffusietijd t
p P P P

bepaald kan worden. Er volgt t = 2,68; t = 2 uur 41 min. 0

+ p p
De n (source) diffusie moet voor een goed kontakt een hoge opper-

vlakte concentratie hebben (~1020/cm3). Het diffusie profiel ziet

er nu als volgt uit:
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o Xl 3,4
x-+ (~m)

N =10 20
ds .

N = 18.1 0 17
as '1

N/ cm3 (log)

N =47 I Ol 41-----+------>,..---
d ".

Figuur 17 Het berekende diffusieprofiel

Bovenstaande figuren illustreren een nadeel van de diffusie techniek.

De maximale concentratie in het p gebied is sterk afhankelijk van

de n+-diffusie diepte. Besloten is de source-diffusie zeer ondiep

te maken zodat de maximale concentratie in het p gebied dicht bij

de oppervlakte concentratie N ligt. Na de source-diffusie moet
as

de p laag nog ongeveer 2,5 ~m dik zijn. Dus x = 0,9 ~m. Vanwege
1

de hoge oppervlakte concentratie en de geringe diffusie diepte

wordt de diffusietijd erg kort., hetgeen de reproduceerbaarheid

niet bevorderd. De diffusie temperatuur moet in verband hiermee
o +

laag gekozen worden (1050 C). Na de n diffusie zijn voor het

diffusie, temeer daar de
+

n diffusie temperatuur en de
+

n diffusietijd. Tijdens de

temperatuur niet laag is t.o.v. de

tijd zelfs relatief lang t.o.v. de

fabricageproces nog behandelingen noodzakelijk bij een temperatuur

van 1000
0

C (zie hoofdstuk 5). Deze thermische behandelingen ver-
. +

oorzaken een herverdel~ng van de n

thermische behandelingen is de doopstofbron niet meer aanwezig.
+. .Het gedrag van de n d~ffus~e kan dan worden benaderd door een

Gaussverdeling. De uiteindelijke oppervlakte concentratie wordt

daardoor lager dan op basis van de complementaire errorfunktie
+

verwacht mag worden. De n p overgang verschuift.

Op grond van het bovenstaande is gekozen voor Nds = 3.102 0/cm3 ,
+

x. = 0,5 ~m. Voor de n p overgang geldt nu blijkbaar dat de donoren
J

concentratie gelijk is aan de acceptoren concentratie.

(Nd (0,5 ~m) ~ 1017/ cm3). Met ~ = 0, 3I um//uur en gebruikmaking van de

genormaliseerde errorfunktie volgt hieruit voor de diffusietijd
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t
n

= 0,102
•

t
n

6,14m~n.

Er ~s gekozen voor een diffusietijd van 7 m~n.

Opmerkingen:

- Tijdens de thermische behandelingen treedt toch een zekere

herverdeling van de p diffusie op. Deze herverdeling heeft een

verschuiving van de p n overgang tot gevolg.

- Op plaatsen waar een dubbele diffusie aanwezig is blijkt de

p n- junktie dieper te liggen. Men noemt dit het push-out

effekt (zie figuur 18).

- Het diffusieprofiel zoals dat wordt gevonden m.b.v. de comple-

mentaire errorfunktie wordt gegeven in bijlage 2 Dit profiel

geldt voor een afstand x gemeten loodrecht op het oppervlak
o

van de plak. De groefwanden maken echter een hoek van 54,74

met het oppervlak van de plak.

<: 10 Cl >~

n+ 'rl+

p p

X'
X n-

x.

Figuur 18 Push-out en definitie x'

Definiëren we x' langs de groefwand dan geldt x' = x/sin 54,740
•

Het diffusieprofiel langs de groefwand wordt gegeven ~n bijlage 2

Figuur 18 illustreert tevens dat bij een p-laagdikte xl de

kanaallengte van de MOST gelijk is aan x{ xl/sin 54,74
0

•

- Aan het einde van het produktieproces kunnen de werkelijke

diffusiediepte's en oppervlakte concentratie's worden bepaald

d.m.v. bolslijping resp. vierpuntsmeting (zie appendix A3).
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Samenvatting

p diffusie x(p n- overgang)

Nas

;n;
diffusietemperatuur

diffusietijd

3,4 ~m

1.8 10 17 / cm3

= 0,49 ~m//uur

1200
0

C

= 2 uur 41 m~n

n diffusie x +
n povergang

Nets

m;
diffusietemperatuur

diffusietij d

= 0,5 ~m

3 1020 / cm3

0,31 ~m//uur

1050
0

C

7 min.

Na herverdeling van de diffusie's (aan het einde van het produktie

proces) is m.b.v. bolslijping en vierpunts meting bepaald:

p diffusie

+ 'ff 'n d~ us~e

N
as

xpn

x _ push-out
pn

x +
n p

1, 8 101 7/ cm3

3,5 ~m

3,6 ~m

0,8 ~m

4.2-Het fotoproces o

Bij de diverse proces stappen moet een oxide laag op bepaalde plaat

sen weggeëtst worden. Het oxide dat moet blijven zitten moet op

de een of andere manier tegen het etsmiddel beschermd worden. In het

algemeen gebeurt dit door over het geheleoxide een fotogevoelige

beschermende laag aan te brengen. Middels belichten door een masker

en ontwikkelen wordt het gewenste beschermende patroon op het

oxide aangebracht. De onbeschermende delen van het siliciumoxide

kunnen nu worden weggeëtst. Vervolgens wordt de resist verwijderd

en zonodig een bewerking op het silicium uitgevoerd.
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Fotoresist kan van het positieve (belicht lost op)

dan wel van het negatieve type zijn (onbelicht lost op)

si Si
)

belichten na het ontwikkelen

,..: ::.: ;.:'.. :;'.'

Si
\

~'.-: ';..... : \:.; :.\
\,,

--..
si )

Figuur 19

na het etsen

Fotoproces

bewerking op het silicium
(n+ diffusie)

apme rk ing:

Figuur 19 illustreert enkele effekten waarmee bij' het fabricage-

proces rekening gehouden dient te worden. Bij het gebruik van

positieve resist is in het algemeen w > w (onderstraling van het
2 1

masker). De etstijd mag niet langer zijn dan nodig is om het oxide

te verwijderen daar anders onderetsing optreedt met als gevolg

w > w . Wordt het oxide patroon bijv. gebruikt voor het maken van
3 2

een diffusie dan treedt bovendien onderdiffusie op (w4 > w3).

Bij het ontwerp van een device dient met dit soort effekten reke

ning gehouden te worden.

Het aanbrengen van een fotoresistlaag gebeurt d.m.v. een spinner.

De plak wordt op de spinner geplaatst en er wordt een hoeveelheid

resist op aangebracht. Vervolgens wordt de spinner gestart en de

resist wordt gelijkmatig over het silicium verdeeld, waarbij de

overtollige resist van de plak geslingerd wordt. Het toerental waar

mee de spinner moet ronddraaien wordt bepaald door de viscositeit

van de resist en de gewonste laagdikte. De laagdikte bepaald de be

nodigde belichtingstijd.
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Mits de plak geen" al te grote hoogte verschillen vertoont kan op

deze wijze een uniforme resistlaag aangebracht worden. Voor de

struktuur onder studie is het echter nodig mesa's te etsen met een

hoogte van ~ 40 ~m. Nu blijkt dat de resist zich aan de voet van de

mesa's ophoopt, terwijl op de top van de mesa de dikte van de resist

laag toeneemt van de rand naar het midden. Vaak blijkt op de hoeken

van de mesa een onvoldoende resistdekking aanwezig te zijn.

Figuur 20 Bedekken met resist

Uitgangspunt voor mijn ontwerp was daarom een device waarvan het

aktieve gebied geheel op de top van de mesa ligt. De achterliggende

gedachte is dat een eventuele slechte resistdekking van de hoeken

dan minder belangrijk is. Omdat echter tijdens het etsen van de

groeven ~n de top ook de hoeken van de mesa aangeëtst werden ~s

toch gezocht naar een methode om een voldoende resistdekking van

de hoeken te verkrijgen.

I

Foto 21 De hoeken van de mesa z~Jn aangeetst (vergroting 1500x)
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De op de vorige bradzijde staande foto laat het beschreven

effekt zien. De oplossing is gezocht in het indikken van resist

(verdampen van een gedeelte van het oplosmiddel). Met ~ 20% inge

dikte resist bleek het mogelijk te zijn een voldoende dekking te

verkrijgen. Met deze methode ontstaan echter zeer dikke resist

lagen.

Deze hebben twee nadelen:

- De hechting van de resist op het oxide blijkt erg slecht

te Z1Jn.

- Er zijn lange belichtingstijden noodzakelijk.

Als gevolg van het eerst genoemde nadeel is na experimenten met

Waycoat HR100, Isopoly MR40 (negatief), Az 1350 en Waycoat IC

(beiden positief) gekozen voor ~20% ingedikte Isopoly MR40 omdat

bij deze resist voldoende hechting kon worden verkregen door gebruik

te maken van een resistpromotor. De uniformiteit van de laagdikte

kan worden bevorderd door tijdens het spinnen met stikstof bovenop

de plak te blazen (stikstofspuit 5 l/min ca. 0,5 cm boven de plak).

Door de grote laagdikte van de resist bleek het nu echter niet

mogelijk de gewenste patronen op de top van de mesa aan te brengen.

Er is toen een extra masker gemaakt waarmee de dikke resist weer

van de top verwijderd wordt. Vervolgens wordt er een n1euwe dunne

resistlaag aangebracht waarin het gewenste patroon kan worden gemaakt.

Belichten met extra
masker

Na het ontwikkelen
is de top van de
mesa weer resistvrij

De top wordt van een
dunne resistlaag
voorZ1en

Figuur 22 Fotoproces met ingedikte resist en hulpmasker

De dunne resist blijkt nu echter op te stuwen tegen de randen van

de opening in de dikke resist. Deze opstuwing is afhankelijk van de

positie van de mesa t.O.V. het centrum van de plak. Toch blijkt deze
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methode voor het.maken van de kontaktgaten goed te werken. Voor het

aanbrengen van het groefpatroon (smalste groef ~5 llm) bleek de

methode echter geen oplossing te zijn. Waarschijnlijk kan dit mis

lukken worden toegeschreven aan het matige kontrast van de maskers.

Figuur 23 Mesahoek bedekt met ingedikte resist (vergroting 750x)

Vervolgens ~s besloten tot een verandering van de volgorde van de

próduktiestappen. (Eerst groeven etsen, daarna pas mesa's, z~e

hoofdstuk 5 ).

Opmerkingen:

- Voor de genoemde methode (indikken resist) is het i.v.m. de

reproduceerbaarheid eigenlijk noodzakelijk de viscositeit van

de resist te bepalen.

- Voor een voldoende hechting van de resist op siloxoxide is het

noodzakelijk dat het oxide eerst verdicht wordt (zie hoofdstuk 5).

4.3 Anisotropisch etsen van silicium

Silicium heeft een diamantstruktuur. In deze struktuur kunnen een

aantal vlakken worden aangegeven, gekarakteriseerd door zgn. Miller

indices (genormaliseerde reciproke waarden van de snijpunten van

de vlakken met het assenstelsel).
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In figuur 24 z~Jn.een aantal van deze vlakken aangegeven.

Figuur 24 Enkele kristalvlakken ~n het silicium

o
82 =45 0
81=54,7

Bepaalde etsvloeistof blijken het silicium ~n de diverse kristal

richtingen met verschillende snelheden weg te etsen. Dit verschijn

sel noemt men selektief of anisotropisch etsen. Het wordt voor een

groot deel veroorzaakt door het aantal vrije bindingselektronen

per oppervlakte-eenheid (free-bond density). Voor de meest gebruike

lijke vlakken (100), (110) en (11 I) geldt voor de free-bond density

een verhouding van I : 1/21T: 1/3/r.

Verscheidene afstudeerders hebben experimenten uitgevoerd op het

gebied van anisotrope etsing van silicium. Op basis van hun onder

zoek is een ethyleendiamine/wateroplossing als selektief etsmiddel

gekozen (A. I). Uitgaande van een siliciumplak waarvan het oppervlak

een (IOO)-vlak is wordt het (rechthoekig) oxide masker zodanig op de

plak aangebracht dat er mesa's en groeven ontstaan, waarvan de Z~J

vlakken allen een (I II)-vlak zijn. De (I 1I)-vlakken maken een hoek
o

van 54,74 met het (IOO)-topvlak. Op de hoeken van de mesa's

(convexe hoek) treden er door onderetsing echter (212)-vlakken op

waardoor een "afronding" van de hoeken ontstaat (figuur 25). [9J

Door de realisering van de MOST in het centrum van de mesa is de

afronding van de hoeken minder belangrijk.

Figuur 25 kristalvlakken op de hoek van een mesa
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4.3.1 De etsopste~ling

Het onderzoek is gestart met de etsopstelling zoals die gebruikt is

door de vorige afstudeerder. Voor de struktuur onder studie moeten

4 groeven gelijktijdig geëtst worden. De bodem van de groeven moet

onderling 2 ~m in breedte verschillen. Hiervoor is het nodig de

etssnelheid te beheersen. Voor de etstijd t geldt:
e

t
e

(26)

waarin x de breedte van de smalste groef en E(T ) de etssnelheid
1 e

als funktie van de temperatuur van het etsbad.

Om de temperatuur van het etsbad binnen bepaalde grenzen konstant

te houden is in eerste instantie een thermostatisch geregelde

verwarmingsplaat toegepast. De opstelling werd bovendien van een

aluminium omhulling voorzien om de invloed van een wisselende

luchtflow in de zuurkast te beperken. Toch bleek het op deze manier

niet mogelijk de temperatuur van het etsbad binnen 5
0

C konstant te

houden.

Vervolgens is geëxperimenteerd met een terugkoppeling d.m.v. een

in het etsbad aangebracht thermokoppel. Deze terugkoppeling bleek

echter veel te traag te zijn vanwege een aantal oorzaken:

- Het thermokoppel moet met teflon omgeven worden 1.V.m.

eventuele verontreiniging van het etsbad.

- De indirekte terugkoppel weg; temp.etsbad ~ temp. ver

warmingsplaat ~ temp. buitenbad ~ temp. etsbad.

De beste resultaten zijn behaald met de op~telling van figuur 27.

De temperatuur in de metalen buitenbeker wordt geregeld m.b.v. een

kontaktthermometer. Hierdoor is het mogelijk deze temperatuur

constant te houden op de ingestelde waarde + 0,5 0 C. Een nadeel van

deze methode is dat er geen direkte terugkoppeling van de etsbad

temperatuur plaatsvindt. Temperatuursveranderingen in het etsbad,

b.v. veroorzaakt door het inbrengen van de plak, worden hierdoor

slechts traag gekorrigeerd.
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Om te voorkomen dat tijdens het etsen zuurstof in het etsmiddel kan

èringen wordt een stikstof flow van onderuit door het etsbad geleid.

Hiertoe is een kwartsfilter in de etsbeker ingesmolten. De stikstof

dient tevens om de etsvloeistof in beweging te houden. De ethyleen

diamine/water verhouding wordt zo goed mogelijk konstant gehouden

door de opstelling van een kondensatiekolom te voorzien. Deze kolom

beperkt tevens de hoeveelheid vrijkomende (giftige) ethyleendiamine

damp.

liet etsen ~s uitgevoerd volgens de handelswijze als beschreven ~n

Appendix A4 (het volledige fabricageproces).

Foto 26 Geëtste groef met bodem (vergroting 7500x)
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Figuur 27 De etsopstelling
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5. HET FABRIKAGEPROCES

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de e'chtereenvolgende stappen

in het fabrikageproces van de vertikale MOST VM-5. Het onderzoek

van de, zeer minitieus uit te werken, stappen vormde een belangrijk

onderdeel van mijn afstudeerwerk.

Voor de fabrikage van de VM-5 wordt uitgegaan van een siliciumplak

met een <100> oriëntatie van het bovenvlak (zie hoofdstuk 3.1). De

oorspronkelijke plak (n+ type) is van een n- epitaxiale laag voor

zien met een dikte van 36,7 ~m (N
D

= 4,7 1014/ cm 3). De totale dikte

van de plak bedraagt 237 ~m, de diameter is ~50 mm.

De mesa's en de groeven worden evenwijdig aan (of loodrecht op) het

uitrichtkenmerk van de siliciumplak gericht. De zijwanden van de

groeven, waarop het kanaal wordt gevormd bestaan dan uit <11 I) vlakken.

Elke chip bevat vier MOS Transistoren.

Figuur 28

CJ

Richting van de chip op de plak

uitrichtkenmerk
van de plak

uitrichtkenmerken
van de chip

5.1 De maskers

o

Alvorens de maskers te ontwerpen lS het nodig een goed inzicht te

hebben in het fabrikageproces en de moeilijkheden die zich daarbij

voordoen. De maskers moeten echter vrij in het begin van het afstu

deerprojekt ontworpen worden. Op dat moment bestaat het inzicht in

het proces nog slechts uit theoretische kennis.

Tengevolge hiervan ZlJn twee fouten gemaakt bij het masker ontwerp.

I. De krasbanen zijn te smal ontworpen.

2. De maskers zijn ontworpen voor de theoretisch meest logische

volgorde van de processtappen.
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~ De oplossing ,is gezocht in het simpelweg groter maken van de

chip. Dit heeft geleid tot problemen met het "repeaten" van het

masker omdat de beschikbare "repeat" kamera een maximaal toegestane

chipmaat van 2 x 2 mm heeft. Met een aantal kunstgrepen bleek een

"repeat" afstand van 2,2 mm mogelijk. Het verdient echter zeker

aanbeveling om de chip kleiner dan 2 x 2 mm te ontwerpen waarbij

minimaal 80 ~m voor de·krasbaan gereserveerd wordt.

ad 2 De moeilijkheden met het fotoproces hebben genoodzaakt tot

een wijziging in de volgorde van de processtappen. De oorspronke

lijke opzet was eerst meea's etsen, daarna de groef in de top van

de mesa aanbrengen.

De nu gevolgde methode (eerst groeven, daarna mesa's etsen) heeft

de volgende nadelen:

- Er zijn meer thermische behandelingen noodzakelijk.

- Het mesa patroon moet toch eerst in de resist worden

aangebracht i.v.m. de uitrichtkenmerken.

- De gehele mesa 1S bedekt met gate oxide. Dit heeft als

nadeel dat bij de gate kapaciteit ook de kapaciteit van

de bondingplaats een rol speelt.

De laatste twee nadelen Z1Jn te ondervangen door het ontwerpen van

een n1euwe maskerset.

Het ontwerp van de maskers gaat uit van V1er identieke mesa's op

elke chip. Bij de keuze van de grootte van het topoppervlak van de

mesa is rekening gehouden met de onderetsing die, met name op de

hoeken zal ontstaan

In de top van elke mesa wordt een groef geëtst. De groeven ver

schillen onderling in breedte. Als de etstijd juist gekozen wordt

zal dit verschil in breedte tot uitdrukking komen in een verschil

in bodembreedte van de groeven.
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I;.e =0
I

Figuur 29 Doorsnede van de groeven

De groef moet juist door de p-diffusie heen geëtst worden. In verband

met enige flexibiliteit betreffende de diepte van de p-diffusie zijn

4 groefmaskers ontworpen. Voor deze maske rs ge ld t:

x x x x
Groefmasker 1 2 3 4

3. 1 5 7 9 11

3.2 6 8 10 12

3.3 7 9 11 13

3.4 8 10 12 14

De kontaktgaten Z1Jn zo ontworpen dat ze zich symmetrisch t.o.V.

de groef bevinden.

Er zijn twee aluminiummaskers ontworpen. Het eerste bedekt de gehele

groef (5.1). Het tweede laat de hoeken van de groef vrij (5.2).

5. 1

lfi-I---_ groeven· -----f--öfI

5.2

Figuur 30 Het gate aluminium van masker 5.1 en 5.2

Doel van het tweede masker was te onderzoeken of het vrijlaten van

de hoeken, waar een zeer ingewikkelde veldverdeling in het silicium

aanwezig is, invloed heeft op de doorslagspanning.

Opmerking:

Van alle maskers is een positieve zowel als een negatieve versie

gemaakt. Bij de vakgroep EEA gebeurt dit in het algemeen door van
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een positief masker een kontaktafdruk te maken. Behalve negatief t

is het masker dan echter ook een spiegelbeeld van het positief

masker. In verband hiermee zijn alle màskers synuuetrisch ontworpen.

Een nadeel van een kontakt afdruk is dat er zowel scherpte als

kontrast verloren gaat.

De diverse maskers worden gegeven ln bijlage 4 tlm 13.

5.2 De 'fabrikage-stappen (schematisch)

......

De achtereenvolgende stappen worden gerllustreerd d.m.v. een dwars

doorsnede (AA' t figuur 28) van een gedeelte van de siliciumplak

waarop een vertikale MOST gerealiseerd wordt.

De t overigens zeer relevante t details van elke stap worden vanwege

de overzichtelijkheid vermeld in een Appendix (A4). Opgemerkt zij

bijvoorbeeld dat de standaardreinigingsprocedure 18 bewerkingen

omvat.

Thermisch oxide groeit op n+ silicium ~2 à 2! maal zo snel als op

p materiaal. In de tekeningen komt dit echter niet tot uitdrukking.

\. Standaardreinigingsproces

(schoon en vetvrij maken van de plak)

--r--
::<:)?)< ...

------------;--------+-_ t_
nt'

2. Bedekken met Boor gedoopt oxide

(doopstof voor de bulk diffusie)
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J. Bedekken met ongedoopt oxide

(voorkomen van uitdiffusie)

4. Uiffusie van Boor

(bulk diffusie)

'J. Ongedoopt en Booroxide verwij deren

)
p

o
temp.: 1200 C

h+ .
'------_._--------------.:-_------

6. Bedekken met ongedoopt oxide

{~~co-~~.-:~..-~-.-.--C~.~.~.,----,~~~~~.~..~.~.-~.~.....,.".. ;-:.-.:-..:-.:_0'_'--_'.._.
: :~..:..._.. . : --

p
--------------------------

--------------
tyt

7. Verdichten van het oxide

(bevordering hechting van de resist)

liet oxide wordt enige tijd ~n een stikstofatmosfeer verhit tot

800
0 c.

8. Fotoproces +
(masker 1. n diffusie)

p

---------------------------------~--'
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9. Bedekken met Fosfor gedoopt oxide

(doopstofbron voor de source diffusie)

p
-- ------ - -- ---------'---------,1

-'--"-----'---------~:-------1
h+

10. Diffusie van Fosfor o
temp. 1050 C

,--' -----~---------j
ht-

11. Fotoproces (masker 2, mesa)

Oxide verwijderen. Het mesa patroon moet echter op enkele

plaatsen op de plak bewaard blijven om uitrichten van het

volgende masker mogelijk te maken.

---------T------

-'----.-----

12. Thermisch oxide aanbrengen

IJ. Fotoproces (masker 3, gate groef)

r--'--~--'---'"",''':''''-'"-'--'::l:':-'7l~~~',-,--'-- ----"-L,"-:~'n~\:'-ij--"-'-'-'-'----'--","-.,',--",--'""-,-".-.''--'-1

P

h + 1
~--------------,-~----~~,-~-'.-;-,....,.,.,,--~-'

o
temp. 1000 C
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14. Achterzijde bedekken met ongedoopt oxide

F-'-'~~,,-,,.. '-,,-;.-,,-'-''0"-'"'-,,-'~r"~" . '.
l n+)

.:: .

p

15. Gate groef etsen (in ethyleendiamine)

'\

.: ....

16. Thetmisch oxide aanbrengen

/

. ::r"··· '. ~ .' ,

n+
:, ..

temp. 1000
0

C

•••: .:.:~ :.' '. "1 .. :: ':.::.'.:.'è\

: .: :": ": ~.: : .••' .,: : :. :• .'. ' •• ' .:. '.'::' ..... :.: ":.:. '.: .:.:.: '. ::',' ':' •.. : ":. : ".::": •• ' ..... ~", .::". '":'. ::.... ~,. I •

17. Fotoproces (masker 2, mesa)

I.': ..'; ...:.:::.:-.~.:,'.,::.:, Li :.::;.:':.. : .....:: ..:. :'.

ff n"'" J
// P

18. Achterzijde bedekken met ongedoopt oxide

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

l n+ '%.
~

: .. ':":". : .. ::....

19. Mesa's etsen (in ethyleendiamine)
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20. Oxide verwijderen

'i

I

temp. 10000 C

-- - ---f'

"" 'I,"""""
.t---~---~__J,L-------'-i- - -,_!- - .t.., - - - - - -""'.')'_':'

2'. Thermisch gate oxide aanbrengen

(oven TeE gereinigd)

~2. Foloproces (hulpmasker 2A)

23. Fotüproces (masker 4, kontaktgaten)

"lt•• Opdilmpen aluminium

25. Fotoproces (masker 5 1 . . ), a um~n~umsporen
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Foto 54 a Overzichtfoto van de chip met de vier transistoren (50 x)

Foto 54 b "Self stopped" gate groef, transistor type a (vergroting 500 x)

Foto 54 c Gate groef met bodem 6 ~m,transistor type d (vergroting 500 x)
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6. RESULTATEN

6.1 Most fabrikage

Tijdens het fabrikageproces van de vertikale MOST VM-5 hebben zich

verscheidene problemen voorgedaan. Deze problemen z~Jn er de oorzaak

van dat pas in een laat stadium van het Qnderzoek voldoende goed

werkende MOS Transistoren gemaakt konden worden. Met name het

openen van de kontaktgaten beperkt de opbrengst van een plak dras

tisch.

Op het gedeelte van de plak dat gereserveerd ~s voor metingen z~Jn

de volgende grootheden gemeten voor plak 6.

m.b.v. talystet meting: dikte gate oxide 1500 R
m.b.v. bols lij ping diepte source diffusie 0,8 l1m

diepte bulk diffusie 3,5 l1m

met push-out 3,6 l1m.

Met behulp van vierpuntsmeting z~Jn de volgende oppervlakte

concentratie's vastgesteld.

source diffusie

bulk diffusie

1020/ cm3

1, 8 101 7 / cm3

Uit deze meetwaarden volgt m.b.v. formule voor de kanaallengte

L
e

= 3,4 l1m. Voor de lengte L
d

van het driftgbied volgt: L
d
~ 33 l1m.

Met een meetmicroscoop zijn de volgende grootheden vastgesteld

bodem groef a 0 l1m

bodem groef b 2,4 l1m + 0,4 l1m

bodem groef c 4,7 l1m + 0,4 l1m
0

bodem groef d 6,4 l1m + 0,4 l1m

diepte V groef 5,7 l1m

diepte andere groeven 5,7 l1m

hoogte v.d. mesa's 40 l1m

Al deze gegevens z~Jn samengevat ~n bij lage 17.

Voor de metingen z~Jn de plakken gebroken en enkele chips z~Jn afge

monteerd. Bij dit afmonteren is het volgende aansluitschema gehaneteerd.
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Cl 0

Figuur 55 Aansluitschema

Elke chip bevat 4 transistoren met een onderling verschillende

bodembreedte van de groef. We noemen de transistor met de standaard

V-groef type a, de anderen resp. type b, type c, en type d. Voor

alle afgemonteerde chips geldt nu:

Source Gate Drain

9 8 12

7 6 12

4 5 12

2 3 12

L
b

type Bulk

0 ]lm a 10

2 ]lm b 11

4 ]lm c

6 ]lm d 2

De in het schema voorkomende bodembreedte L
b

geldt voor het ideale

geval. In de praktijk kan L
b

van deze waarden afwijken door onnauw

keurigheid in de maskers of een niet juist gekozen etstijd. De drain

is voor de vier transistoren gemeenschappelijk, verbonden met pen 12

en de behuizing (Let op bij hoge spanningen). De bulk en de source

van transistor type d zijn beiden met pen 2 verbonden bij gebrek aan

meer aansluitpennen.

Om de MOS Transistor ook na bonding onderling te kunnen onderscheiden

is op de behuizing de volgende kode aangebracht.

VHS xyz p

VHS De struktuur waaraan het onderzoek ~s verricht draagt de

welluidende naam VHS

x het nummer van de plak waaruit de transistor afkomstig ~s

y Het tweede cijfer van het gebruikte gate-groef masker

(J·l, 3·1, 3·1, 3.~)
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z Het tweede cijfer van het gebruikte

aluminiummasker (5.1,5.1).

p Het nrummer van de chip.

Bijvoorbeeld draagt de behuizing het nmmner VM5 721 9 dan bevat deze

behuizing een chip afkomstig van plak nr. 7. Er is groefmasker 3.2

en aluminiummasker 5.1 gebruikt (aluminium bedekt heel de groef).

Van de afgemonteerde chips met kode VM5 721 is dit exemplaar nr. 9.

6.2 De elektronische metingen

De elektronische metingen betreffen voornamelijk de bekende Ids-V
ds

karakteristieken met Vals parameter. De foto's van de diverse
gs

transistor type's laten zien dat de doorslagspanning daalt bij hoger

wordende V . Er treedt blijkbaar avalanche doorslag op ~n het
gs

kanaalgebied (p gebied) en niet zoals de verwachting was in het n

gebied vlak onder de groef.

Variatie van L
b

blijkt bij deze transistoren dan ook niet van

invloed te zijn op de doorslagspanning BV
ds

. Eveneens blijkt het

vrijlaten van de hoeken van de groef, door gebruimaking van alumi

ium-masker 5.2, niet van invloed te z~Jn op BV
ds

.

De foto's op pagina 46 z~Jn gemaakt van afgemonteerde chips. Voor

alle foto's geldt: stap in V = 1 V, laatste stap V = 8 V. De
gs gs

verschillen in de absolute waarden van de stromen zijn een gevolg

van een verschil in V . Voor alle transistoren geldt 250V < BV < 300V.
t ds

Dat variatie van L
b

en het gebruik van aluminiummasker 5.2 wel va~

invloed is op de aan-weerstand wordt getoond door de foto's 62 en63

Ook hier weer Ids-V
ds

karakteristieken nu echter voor kleine V
ds

en

voor de 4 verschillende types a, b, c, en d op een foto (V = 8 V).
gs

Enkele van de getoonde karakteristieken zijn ook getekend m.b.v.

een x-y recorder bijlage 13 t/m 14



-46-

Foto 57 VM5 631 5Foto 56 VM5 631 4

type a V = 0,55 V
t

type b V = 3,02 V
t

Foto 58 VM5 631 5 Foto 59 VM5 631 5

type c V
t

2,38 V type d V = 1,99 V
t

Foto 60 VM5 632 2 Foto 63 VH5 632 2

type a V
t

1,15 V type d V = 0,38 V
t
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i

Foto 62 VM 5 631 5

Ids-Vds karakteristieken voor klein V
ds

' V
gs

= 8 V.

Uit de foto's blijkt een verschil in R voor de 4 types
on

i
i~

Foto 63 VMS 632

--_1111
1111
11_-

Ids-Vds karakteristieken voor kleine Vds ' Vgs = 8 V

Uit de foto's blijkt een verschil in R voor de 4 types
on
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Voor R geldt:
on

R
on

cl. V
ds

d I
ds

Iv
gs

== R + R + R
d ch s

(27)

R zal 1n het algemeen klein Z1Jn 1n vergelijking tot beide andere
s

weerstanden en er geldt in goede benadering:

R
on

I
R +

d S (V -V)
gs t

(28)

Bij hoge V zal er beweeglijkheidsverzadiging optreden. We kunnen
gs

de beweeglijkheid ~ dan benaderen door 7.

].l

1 +

].la

(V -V)
gs t

Vk

(29)

waarin V
k

een konstante is (voor p silicium 29V) vullen we deze

waarde voor 1n formule dan vinden we:

R
] ] ]

(30)R + + -
on d SV Sa V -V

o k gs t •
cl. Vds

Als we nu R Iv voor verschillende waardes van V
on d I

ds gsgs

tegen I/(V -V). De helling van de grafiek geeft een waarde voor
gs t

lis. Uit het snijpunt van de extrapolatie met de y-as volgt dan
o

een waarde voor R
d

+ I I (S 0 V
k

) en dus de waarde voor Rd.

Deze metingen zijn uitgevoerd en worden gegeven in tabel 17

De grafische weergave vinden we in de bijlage ]8

De gevonden waardes voor R
d

blijken, met name voor de groeven met

bodem, goede overeenkomst te vertonen met de berekende waarden

(hoofdstuk' 3.3).
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CONCLUSIES

Voor het onderzoek is een chip ontworpen, waarop zich vier

MOS Transistorstrukturen bevinden. De transistoren zijn onderling

geïsoleerd door een mesapatroon aangebracht m.b.v. een selektieve

etsmethode. Naast de voordelen die deze isolatiemethode biedt,

~s er het zwaarwegende 'nadeel dat het fotoproces zeer moeilijk wordt.

De ~n dit onderzoek toegepaste methode, bestaande uit een extra stap

m.b.v. ingedikte resist blijkt de problemen niet geheel op te lossen.

Het verdient aanbeveling de isolatie op een andere man~er te reali

seren, al dan niet met gebruikmaking van selektief etsen.

De doorslagspanning van de transistoren wordt bepaald door ~n het

kanaalgebied optredende avalanche. Hierdoor heeft variatie van L
b

geen invloed op BV
ds

' Verhoging van de doorslagspanning is mogelijk

door de concentratiegradiënt op de p n- overgang te verlagen. Het

silox-proces is echter nauwelijks geschikt voor het reproduceerbaar

maken van p diffusie's met een oppervlakte concentratie kleiner dan

l017/ cm3. Ionen implantatie voor het p gebied biedt hier een moge

lijkheid.

Variatie van L
b

blijkt wel van invloed te z~Jn op de aan-weerstand.

De gemeten waardes van de aan-weerstand blijken goede. overeenstem

ming te vertonen met de berekende waardes. De absolute waarde van

R wordt in hoofdzaak bepaald door de weerstand van de n laag.
on

Voor een optimaal ontwerp van transistoren met de nu bereikte door-

slagspanning zou de epitaxiale n- laag dunner kunnen zijn ( 20~m).
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APPENDIX 1

Al. Gebruikte gassen en chemicaliën

Gassen

Argon

Stikstof

Zuurstof

Silaan

Booraan

Fosfine

Chemicaliën

Amonium fluoride

Fluorwaterstof

Salpeterzuur

Fosforzuur

Zoutzuur

Aceton

Azijnzuur

Propanol

Trichlooretyleen

Xyleen

Ethyleendiamine (e.d.)

Samenstelling diverse baden

HCL/HN0
3

HF dip

Ar
N

Z

°z
SiH

4
1% ~n Argon

B
Z
H

6
60 ppm ~n Argon·

P H
3

ZOOO ppm ~n Argon

NH
4

F

HF 40%

HN0
3

65% en 96%

Hl04
85%

HCL 37%

CH
3

COCH
3

CH
3

COOH

CH 3CH (OH) CH 3

CLCH

C
8
H

IO

NHZ(CHZ)CHZ
(99%)

3: 1 (HN0
3

65%)

HF:H 0 = 1: 9
Z

Dit geeft een 4% oplossing.

Silicium oxide etsbad 1: 6
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Samenstelling diverse baden (vervolg)

Aluminium etsbad

Silicium etsbad

(se lectief)

Fotoprocessen

negatief fotoresist

ontwikkelaar

fotoresist

fotoresist

ontwikkelaar

H3
P04 150 delen

HNO 3 (65%) 10 delen

CH
3

COOH 30 delen

H
2
0 30 delen

mesa's etsen

(e. d. : H
2
0 = 57: 43 T 85

0
C

groeven etsen

(e.d.): H 0 = 55:45 T 85
0

C
2

Waycoat HR 100

Xyleen

Isopoly MR40 Z 20% ingedikt

Isopoly MR40

Isopoly ontwikkelaar

Voor de hechting van de ingedikte resist 1S

een primer gebruikt (resist promotor)

positief fotoresist

ontwikkelaar

AZ 1350 onverdund

AZ ontwikkelaar 1:1 verdund met H
2

0
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APPENDIX 2

A2. Standaard reinigingsproces

.In het laboratorium vande T.H.E. wordt een siliciumplak

alvorens "bewerkt" te worden onderworpen aan onderstaand

reinigingsproces:

spoelen 1n water 10 m1n

spoelen 1n aceton m1n

spoelen 1n water m1n

poetsen met propanol (spinner)

spoelen met water m1n

spoelen 1n trichloorethyleen m1n

spoelen 1n propanol m1n

spoelen 1n water 2 m1n

HF-dip 5 sec.

spoelen 1n water 2 min

HN0
3

, beker 1, 95% 5 m1n

spoelen in water 2 m1n

HF-dip 5 sek.

spoelen 1n water m1n

HN0
3

, beker 2, 95% 5 m1n

HF-dip 5 sec.

spoelen 1n water 2 m1n

uitkoken in HCL(37%)/HN0
3

(65%) 3: 1 10 m1n

spoelen in water 5 mln

HF-dip 5 sec.

spoelen 111 water 10 m1n.

o

Opmerking:

1, Met "water" wordt in dit verslag telkens bedoeld gedesti

leerd. gedeïoniseerd water,

2. Na spoelen in water wordt een plak altijd droog gecentrifu

geerd.
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APPENDIX 3

A3 metingvierkantsweerstand en bepaling van de junctiediepte

(Overdruk uit: "Proef 30, vervaardiging van een diode". Praktikum
Elektronische Bouwstenen.

§ 4~ Theorie betreffende de meting van de vierkantsweerstand.

Beschouw een grote cirkelvormige plak silicium waarvan de bovenste dunne

lnag met dikte d (van de orde van enkele microns) van het type n is, terwijl

daaronder het silicium van het type p is (dikte van de totale plak is enkele

honderden microns). Het bovenaanzicht

I

Fig. 10

van de plak is in figuur 10 weergegeven.

Op de rand van de plak is een on~indig

goed geleidend materiaal aangebracht.

Voer in het middelpunt A een stroom I toe.

De stroom wordt aan de rand van de plak

afgenomen. De weerstand van een ring met

breedte dr en dikte d op een afstand r van

het middelpunt is dr/(d2nrÖ).

Hierin is a de gemiddelde soortelijke ge-

dV
I dr
i;d 2nr

leidbaarheid van

van de plak. a ~

over de ring is

het bov~nste dunne laagje

~ ~ O(x)dx. De spanning
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Hierbij is aangenomen dat de stroom I alleen door het bovenste laagje

van de plak loopt. Dit is een redelijke veronderstelling aangezien de pn

overgang tussen de beide lagen in de plak een natuurlijke barrière voor

stroomdoorgang is.

I----i'- .,. b • ! • C
·1

~ Ó
1

0 <:>
A B c D

Fig. 11

Wij beschouwen nu op de plak vier collineaire punten A, B, C, D (zie

fig. 11). Aangenomen wordt dat de afstanden a, b en c groot zijn t.o.v.

de dikte d. Laat bovendien R oneindig groot worden. Dan is de spanning tus

sen B en C als bij A een stroom I toegevoerd wordt welke in oneindig afge

voerd wordt

I 1
öd 27T

a+b

f
a

dr I
-=
r äd

1 a+b
2ii" ln a

De spanning tussen B en C is, als bij D een stroom I afgevoerd wordt

welke op oneindig de plak binnenkomt:

I= - ëid
1
27T

c

f dr

15+c r

I

i.1d
1 b+c
27T ln c

Als bij A de stroom I binnenkomt welke bij D de plak weer verlaat, vindt

men de spanning die tussen B en C optreedt direct door superpositie van de

voorafgaande gevallen:

1
= I (jd

Als a = b = c wordt dit

v

1 ln (a+b) (b+c)
27T ac

1 ln2
I ~ -7T-



of

1 7! V
z::- -
ad ln2 I

4,53
V

("=' 4,5 ~)-
I I

De grootheid

sheet resistance)

1
(-d) staat bekend onder de naam vierkantsweerstand (Engels:
.0

en wordt aangeduid met R",
s

§ 5, Meting van de vierkantsweerstand.

Het bovenstaande gaan we toepassen op een gediffundeerde laag. Hierbij

wordt aangenomen dat het een dunne laag is op een nietgeleidende onderlaag.

Op de plak worden vier meetpennen geplaatst op gelijke afstanden a (zie Fig.

12). Per definitie is een laag dun als de dikte d van de gediffundeerde laag

klein is t.o.v. de afstand a van de meetpennen. De hier gemaakte lagen vol

doen ruimschoots aan deze voorwaarde want normaal is d enkele microns terwijl

de afstand van de meetpennen 1000 ~m (1 mm) is.

Het principe van de vierpuntsmeting is in Fig. 12 weergegeven, De vier

meetpennen worden op de te meten laag gedr.ukt. Aan de buitenste meetpennen

wordt een constante-stroombron aangesloten. Er ontstaat dan een potentiaal

verschil tussen de binnenste pennen tengevolge van de weerstand van de laag.

Stellen we de stroombron in op 4,5 mA dan is de aanwijzing van de hoogohmige

millivoltmeter direkt de waarde van R (in ohm) .
s

----I

Si

Fi~_~_2, Configuratie van de meetpennen b!j vierpuntsmetingen

Opmerking: Aangezien de plak niet oneindig groot is, zal de gegeven formule

voor R een benaderende waarde opleveren, Zolang de afmetingen
s

van de plak echter groot zijn t.o.V, de afstand tussen de meet

punten is het hier gegeven theoretische model voldoende nauwkeurig.
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§ 6. Bepaling van de junctiediepte.

Een techniek om de junctiediepte van een gediffundeerde laag te bepalen

berust op het feit dat bij etsen met een geschikt etsmiddel de overgang tus

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

lijke nauwkeurigheid te bereiken moet de junctie onder een zeer kleine hoek

geslepen worden.

Het siliciumplaatje waaraan geslepen moet worden wordt vastgeklemd aan

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

een diamantpasta is ingesmeerd, tegen de siliciumplak geplaatst met toe

voeging van enkele druppels propanol. Met behulp van een motortje M wordt

de bol aan het draaien gebracht. De slijptijd is + 20 sec. Er ontstaat een

heel ondiepe ronde uitholling in het siliciumplaatje. De hier gebruikte me

thode staat bekend onder de naam bolslijpen.

Si-pl,ak

Fig. 13 Opstelling ter bepalin9 van d.

Als de junctiediepte d«D (=d1ameter van de bol) geldt

d
ab
D

waarbij a en b de in Fig. 13 pangegeven afstanden zijn.
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APPENDIX 4

A4. Het volledige fabrikageproces

Deze appendix behoort bij hoofdstuk 5.Z en bevat de uitwerking

van de in dit hoofdstuk schematisch aangegeven processtappen.

De nummers van de hier uitgewerkte stappen korresponderen met de

~n hoofdstuk 5.Z gebruikte nummering.

1. Standaardreinigingsproces volgens AZ.

Z. Aanbrengen van een met boor gedoopte oxide laag.

- Z m~n voorspoelen N
Z

6 I/min

- Z min depositie gedoopt oxide (temp. 350
0

C)

Ar 8,5 I/min

SiH
4

0,7 I/min

°z 0, 1 I/min

B
Z
H

6
(60 ppm) 0,035 I/min

- Z min naspoelen N
Z

6 I/min

3. Aanbrengen van een ongedoopte oxide laag

- Z m~n voorspoelen N
Z

6 I/min

- 3 m~n depositie ongedoopte oxide

Ar 8,5 I/min

SiH
4

0,7 I/min

°z 0,1 I/min

- Z m~n naspoelen N
Z

6 I/min.

De achterzijde van de plak wordt op dezelfde manier van ongedoopt

oxide voorzien. Het aanbrengen van deze lagen voorkomt zgn. uitdif

fusie

4. Diffusie van booratomen in het silicium

- bulkdiffusie, gewenste diepte

- diffusietemperatuur

3,4 llm

lZ00
0

C

diffusietijd Zuur 41 m~n

De diffusie vindt plaats ~n een stikstof atmosfeer: gasflow in de

oven 1 I/min.
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5. Oxide verwijderen

- 4 m~n Si~02 etsen

- 5 m~n spoelen in water

6. Aanbrengen van een ongedoopte oxide laag

- Als stap 3. De positievetijd oxide 6 m~n.

7. Verdichten van het oxide
o

- temperatuur 800 C

- 10 m~n ~n een natte stikstof atmosfeer

- 10 m~n ~n een droge stikstof atmosfeer

De stikstofflow in de oven is I I/min. Het verdichten verbetert de

struktuur van het silicium hetgeen noodzakelijk is voor een goede

hechting van de resist.

8. Ie Fotoproces (masker I, n+ diffusie)

Met dit fotoproces wordt bewerkstelligd dat de n+ diffusie

slechts op die plaatsen wordt uitgevoerd welke als source dienst

zullen gaan doen. Het masker moet uitgericht worden op de

"wafer flat".

- Resist Waycoat HR 100 (negatief)

- 20 sec 7500 omw. /min

- 10 m~n drogen op 80
0

C

4 sec belichten met m.b.v. masker

- 60 sec ontwikkelen in xyleen

m~n spoelen ~n propanol

m~n spoelen ~n water

- 10 min harden op 120
0

C

4 m~n Si O
2

etsen 0

2 m~n spoelen in water

5 m~n resist verwij deren ~n HN0
3

beker (95%)

5 m~n resist verwijderen ~n HN0
3

beker 2 (95%)

5 m~n spoelen in wat.er

5 sec HF-dip

2 mUl spoelen :ln water.
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9. Aanbrengen van, een met fosforgedoopt~ oxidelaag

- 2 m~n voorspoelen N
2

6 l/min

- 2 m~n depositie gedoopt oxide

Ar 8, I l/min

SiH
4

0,7 l/min

°2 0, 1 l/min

PH
3

(2000 ppm) 0,3 l/min

- 2 m~n naspoelen N
2

6 l/min

Na deze gedoopte laag kan nog een ongedoopte laag aangebracht worden

volgens stap 3.

10. Diffusie van fosforatomen in het silicium

- source diffusie, gewenste diepte

- diffusietemperatuur

- diffusietijd

0,5 ~m

1050
0

C

7 min

De diffusie vindt plaats ~n een stikstof atmosfeer de gasflow ~n de

oven is I l/min.

11. 2e Fotoproces (oxide verwijderen, masker 2)

Het oxide wordt van de plak verwijderd omdat de source tijdens

de volgende thermische behandelingen anders snel dieper diffun

deerd. Links en rechts van de plak moeten echter een paar r~Jen

van het patroon (masker 2) gemaakt worden om het volgende

masker (3) uit te kunnen richten.

- Resist: Waycoat HR 100 (negatief)

Het proces wordt uitgevoerd als beschreven onder 8. met dien

verstande dat de belichting plaats vindt m.b.v. masker 2. Daar

waar het gehele oxide moet worden verwijderd wordt de plak

afgedekt met een metalen plaatje.
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12. Aanbrengen v~n een thermisch oxide

- temperatuur 1000
0

C

- 5 m1n O
2

I/min

- 5 m1n stoom I/min

- 5 m1n °2 I/min

13. 3e Fotoproces (masker 3, gate groef masker)

- Resist: AZ 1350

55/45

- 20 sec. 5000 t.p.m.
o

- 10 m1n drogen op 80 C

6 sec belichten m.b.v. masker 3

- 60 sec ontwikkelen in AZ ontwikkelaar

- 10 m1n harden op 120
0

C

m1n spoelen in extran

S' ° etsen1 2
5 m1n resist verwijderen 1n HN0

3
beker 95%

5 m1n resist verwij deren 1n HN0
3

beker 2 95%

5 m1n spoelen in water.

14. Achterzijde van de plak bedekken met ongedoopt oxide

- Als stap 3~ depositietijd oxide 6 min

15. Gate groef etsen

5 sec HF dip

- 10 m1n spoelen 1n water

- 200 mI etsvloeistof e.d./water
o

- temperatuur etsbad 85 C

- stikstofflow I~ I/min

- etstijd 10 min 20 sec.

De etstijd is bepaald m.b.v. formule 26 waarbij xl de

gemeten breedte van de smalste groef is, E(T) = 0,5 ~m/min

16. Aanbrengen van een thermisch oxide

- Als stap 12.

17. 4e Fotoproces (masker 2, mesapatroon)

Als stap 8. Belichting vindt plaats m.b.v. masker 2.
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18. Achterzijde bedekken met ongedoopt oxide

Als stap 3. De positietijd oxide 6 min.

19. Mesa's etsen

5 sec HF dip

JO m~n spoelen ~n water

- 200 mI etsvloeistof e.d./water
o

- temperatuur 85 C

- stikstofflow I! I/min

- etstijd 80 min.

57/43

De gewenste mesa hoogte ~s 40 ~m (dikte n- laag 36,7 m)

hieruit volgt met E(T) = 0,5 ~m de etstijd. De plak is geetst

met de top naar boven.

20. Oxide verwijderen

- Si 02 etsen tot al het oxide, ook aan de achterkant ver

dwenen is.

21. Thermisch gate oxide aanbrengen.

De oxidatie-oven wordt eerst gedurende 2 uur met trichloor

ethaan gereinigd volgens een hiervoor voorgeschreven proce

dure. Deze reiniging heeft tot doel het aantal ionen in het

gate oxide minimaal te maken.

- temperatuur 1000
0

C

5 m~n

°2
I/min

- 15 m~n stoom I/min

- 10 m~n

°2
I/min

9 m~n N
2

I/min

Het op deze manier aanbrengen van het gate oxide resulteert,
o

in dikte van het oxide van ~1500 A

22. Se Fotoproces (hulpmasker 2A)

De plak wordt eerst met een dikke resist laag bedekt om

bedekking van de mesa hoeken te bewerkstelligen. Dan wordt

met hulpmasker 2A deze dikke resist weer van de top van de

mesa verwijderd.

- Resist : Isopoly MR 40 ~20% ingedikt

- 20 sec 5000 tpm aanbrengen resistpromotor



-64-

- 20 s~c 5000 tpm tijdens het draaien wordt met de stik

stofspuit op ~ 0,5 cm afstand op de plak geblazen om een

meer homogene verdeling van de resist te bewerkstelligen.

30 d op 80 0 C- m1n rogen

6 sec belichten

2 m1n ontwikkelen 1n isopoly-ontwikkelaar

m1n spbelen 1n propanol

m1n spoelen 1n water
o

- 30 m1n harden op 120 C.

23. 6e Fotoproces (masker 4, kontaktgaten)

Het centrum van de mesa wordt nu weer bedekt met normale

(niet ingedikte) resist.

- Resist: Isopoly MR40 (negatief)

- 20 sec 5000 tpm aanbrengen resistpromotor

- 20 sec 5000 tpm ook hier tijdens het draaien met de

stikstofspuit op ~ 0,5 cm afstand van de plak blazen om

een meer homogene resistverdeling te verkrijgen.

- 30 min drogen op 80
0

C

- 0,8 sec belichten

- 80 sec ontwikkelen 1n isopoly-ontwikkelaar

(na stap 22 nieuwe ontwikkelaar nemen)

4 m1n Si O
2

etsen

5 m1n resist verwijderen 1n HNO beker 95%
3

5 m1n resist verwij deren 1n HN0
3

beker 2 95%

De stappen 22. en 23. beperken de opbrengst van een ·plak

aanzienlijk omdat openen van de kontakt gaten bijna niet

mogelijk blijkt te zijn. Bij dunner maken van de resistlaag

(hoger toerental) zijn de hoeken van de groef niet bedekt en

treedt gate-source kortsluiting op.

24. Opdampen aluminium

Het opdampen van het aluminium gebeurt in een opdampklok

bij een druk van ten hoogste 10-6 cm Hg. De plak wordt

tijdens het opdampen gedraaid en gekanteld om een hoek
." 00 4 0 •var1erend tussen en 5. D1t gebeurt om ook een goede

aluminiumlaag op de flanken van de groef te verkrijgen.
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(masker 5, aluminiumsporen)25. 7e Fotoproce~

- Resist: Waycoat HR 100 (negatief)

- 20 sec 2500 tpm resist met stikstofspuit verdelen

daarna draaien en tijdens het draaien blazen op ~ 0,5 cm

afstand van de plak.

Als de resist de hoeken van de groef niet goed bedekt treedt

onderbreking van het gate aluminium op.

- 15 min drogen op 80
0

C

- 1 m1n 30' ontwikkelen in xyleen

- 5 m1n harden op 120
0

C

- aluminium etsen

temperatuur etsbad

etstijd 2 min

I/min

I/min.

- 10 m1n spoelen 1n water

5 m1n resist verwij deren 1n HN0
3

beker 95%

5 m1n resist verwijderen 1n HN0
3

beker 2 95%

- 10 min spoelen 1n water

- Nabehandeling van het aluminium bij 500
0

C

10 m1n 1n natte N
2

10 m1n 1n droge N
2

Hierna kan de plak gebroken worden. Enkele chips worden afge-

monterd.
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BIJLAGE 4 masker 2 mesa patroon
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masker 3.1 eerste groefmasker
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BIJLAGE 7 masker 3.2 tweede groefmasker
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BIJLAGE 8 masker 3.3
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derde groefmasker
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BIJLAGE 9 masker 3.4
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vierde groefmasker
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BIJLAGE 10 masker 4 kontaktgaten masker

J

o

o

o



-76- .

BIJLAGE IJ masker 5. I eerste aluminiummasker
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BIJLAGE 12 masker 5.2 tweede aluminiummasker.
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BIJLAGE 17
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