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Inleiding
=========

In dit verslag wordt een methode aangegeven en uitgewerkt

om met behulp van betrekkelijk eenvoudige middelen een

diffusieprofiel te meten. Het profiel wordt bepaald door

successievelijk laagjes silicium te verwijderen en telkens

de laagweerstand te meten. De laagjes silicium worden

verwijderd via anodische oxidatie , gevolgd door het etsen

van het gevormde oxide. De laagweerstand wordt bepaald met

de methode van van der Pauw.

Aangegeven wordt hoe theorie en resultaten numeriek met

elkaar vergeleken kunnen worden.

Enige enkele en dubbele diffusies zijn gemeten.

Hierbij wil ik in het bijzonder voor hun medewerking aan

dit onderzoek danken:

mijn beide coaches: dr.ir. W. Versnel en prof.dr. H. Groendijk,

Toor de vele gemaakte plakken dhr. B. van Roy en voor de

Talystepmetingen dhr. J. Olijslagers.

Gerard Morsink , Nijverdal , april 1978.
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1. Grondslagen van het meetproces
==============================

Om de werking van halfgeleiderelementen zoals dioden en

transistoren goed te kunnen voorspellen en begrijpen is

het van belang de concentratie van verontreinigings

atomen als functie van de diepte exact te kennen.

Een voorbeeld van een doopstofprofiel ziet men in figuur 1.1.

1 ,n,..-
figuur 1.1

Een profiel van een pn-overgang

(een diode).

X' x j X Ia

Karakteristieke grootheden zijn de oppervlakteconcentratie

C t de achtergrondconcentratie t ofwel de concentratie ins
het substraat: de bulk t Cb en de diepte t waarop de

concentratie van de aangebrachte verontreiniging gelijk

is aan de achtergrondconcentratie t de junctiediepte x
j

•

Eem makkelijk te meten grootheid t die samenhangt met het

profiel , is de vierkantsweerstand R • De defini tie is:
s

•
1

=R
8

CT .x j

Hierin is U het gemiddeld soortelijk geleidingsvermogen

van de gehele gediffundeerde laag.

Door E. Tannenbaum [1] werd een methode aangegeven om een

profiel te meten door achtereenvolgens laagjes silicium

te verwijderen. De viekantsweerstand als functie van

de diepte wordt hiermede bepaald.
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Deze methode wordt de differentiele laagweerstandsmeting

genoemd. Voor ~ van een laag tussen x' en x j geldt:

- 1 jj
~ ~ , ~(x).dx.

xj-x
x'

met: cr(x) = het soortelijk geleidingsvermogen van het

silicium op een diepte x t.o.v. het

oppervlak.

Voor de vierkantsweerstand geldt nu:

= _j' (T(x) .dx.

x j

Door te differentieren naar x' vindt men:

O"(x') •

•
dx'

:::: -cr(xt) ~ q.p.C(xt)

Indien aIle aanwezige doopstofatomen geioniseerd zijn ge1dt:

d( -.1.)
Rs

Door nu de vierkantsweerstand als functie van de diepte te

bepalen, kent men het soortelijk geleidingsvermogen als

functie van de diepte.

Irvin [17] geeft een rechtstreeks verband tussen het soortelijk

ge1eidingsvermogen en de concentratie aan doopstofatomen in

het si1icium.

Nodig om een profiel te meten is dus:

1) Een methode om dunne laagjes silicium te verwijderen

(hoofdstuk 2);

2) Een methode om de laagweerstand te meten (hoofdstuk 3) en

3) Een goed numeriek programma om via de computer tot een

profiel te komen (hoofdstuk 5).
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2. Het anodisch oxideren van silicium
==================================

Het proces

Dunne lagen silicium kunnen we verwijderen door het silicium

te oxideren op een lage temperatuur. Ret gevormde silicium

oxide (Si0
2

) wordt vervolgens weggeetst met een

fluorw~terstof-oplossingCSi0
2
-ets).

Om bij lage temperatuur een behoorlijke hoeveelheid Si0
2

te maken moet men de diffusie van silicium en~f'zuurstof

ionen door het reeds gevormde 'Si0
2

sterk vergroten.

Bij het anodisch oxidatieproces doet men dit door een sterk

elektrisch veld in het oxide aan te brengen. Hiervoor hebben

we dus een elektrolysecel nodig, met als anode de silicium

plak en als kathode een inert materiaal: in dit geval platina.

Het elektroliet hoart hierbij zuurstof te bevatten, en, omdat

men een zo klein mogelijk elektrisch veld over het elektroliet

wenst, elektrisch geleidend te zijn.

Belangrijk voor de eigenschappen van het gevormde oxide zlJn

ook de spanning over het oxide en de stroomdichtheid door

het oxide. De twee hieruit volgende methodes om het proces

te controleren zijn:

1) De spanning over de eel wordt constant gehouden.

De stroomC-dichtheid) door het oxide of de

oxidatieduur is dan een maat voor de dikte van

het oxide.

2) De stroomdichtheid door het oxide wordt constant

gehouden. De spanning over de eel of de oxidatie

duur is nu een maat voor de dikte van het oxide.

De eerstgenoemde methode was in de vroege publicaties over

anodisch oxideren van silicium gebruikelijk.
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Nadelen hieraan verbonden zijn:

1) Een grote warmte-ontwikkeling in het beginstadi'um.

2) Een snelle oxidatie bij de Etart van het proces.

Het gevolg zal hoogstwaarschijnlijk een slecht oxide

en een grote oppervlaktermrheid van het silicium zijn.

Dit lijken de voornaa~ste redenen te zijn waardoor in de

meeste publicaties de tweede methode is toegepast. Gobruikelijk

is dan de spanning over de eel te nemen als maat voor do

oxidedikte c.q. de hoeveelheid o~gezet silicium. (Zie bv.

tabe1 1: va!} [3] ).
De tweeds methode is ook in dit onderzoek gcbruikt. Een

eenvoudig model van het betreffende oxidatieproces is

bekend (zio [4,2] ).
Uitcsgaan wordt van ~en-constante veldsterkte, E, in het

oxide; hetgee~ betekcnt dat de spanning over hot oyide

rechtovenredig is met de oxi~edikte (x).'

Dan geldt volgens Uh 2)

dVox
-:crt = I I

_
....:.....:J.=-~<-E • z.F.p

waarbij: J ::: de effectief werkzame stroomdichtheid.

F h t t 1 F ' a (' r= 10Lr 1 'h k 1= e ge D.. van araaay: /,o,.)_ cou .... o!"n ..)/rl~O.

Z ::: aantal Faradays nodig 00 1 mol oxide te vormen.

H ::: mole1mulgevrich t van SiO~.
c..

p ::: soortelijke massa van Si02 •

Voor de afleiding worct verwezen naar de betreffende

arti'-:.elen ( zie 00:: [9] ).
Zoals reeds duidelijk is,is J niet do stroo~dichthcid door

het siliciumo:~ide n:aar slechts cen klein deel hiervan.

Er is nu een nuttic effect van net proces te definieren

(current efficiency):

"'1=
stroo~."dichthei(; nodi", voor o:"ic'c'TOrrl-;.rr

worksl =_ ,:'-;:e stroo;:1d~. c::-~ t~". e1 d
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De literatuur geeft voor dit rendement getallen tussen

1,5 % en 5 %.
Er is een groot aantal verschillende elektrolieten mogelijk.

Een uitgebreid overzicht vindt men, tezamen met de belangrijkste

resultaten, in tabel I van [3].
De ingredienten van de verschillende elektroli.eten kunnen

in vier categorieen verdeeld worden:

1) li3B03 - Na2B407•
2) Ethyleenglycol (EG).

3) N-methylacetamide (NMA).

4) Tetrahydrofurfurylalkohol ('YrIFA) - ~"'1f4N03.

In dit onderzoek is een elektroliet van het tweede type

gebruikt.

Tijdens het oxidatieproces behoort men het silicium sterk

te belichten. Br Vlordt namelijk altijd zovrel n- als p-type

materiaa1 geoxideerd. Bij n-type siliciu~ moet men met

behulp van licht een voldoende concentratie aan gaten

opwekken. Gaten zijn nodig om de ele~tronen, gevormd bij

de oxidati~ (zie de roactievergelij~ingen), te neutraliseren.

Ook zorgt het licht ervoor cat eventueel gesperde pn-overgangen

stroom ge1eiden en dus aan het oxida tieproc es kunnen deelnemen.
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Het elektroliet

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Tolgende oplossing

in ethyleenglycol (chemische formule: HO-CH2-CH2-OH ):

490 ml ethyleenglycol ( EG)

10 ml H2O

2,02 gr KN0
3

1,00 gr Al(N03)3· 9H20

De redenen om dit elektroliet te gebruiken zijn :

a) Het hier verrichte onderzoek is een verTolg'op het

onderzoek van Wim van Hoek [9].

b) Over dit elektroliet bestaat een grote schare publikaties.

In recente artikelen wordt het ethyleenglycol bij

voorkeur gebruikt.

De voornaamste reacties in de oxidatiecel zijn volgens [5J:
. + -aan de anode: HO-CH2-CH2-OH ~ 2 HCOH + 2 H + 2 e

+ -Si + 2 H20 - Si°2 + 4 H + 4 e

en aan de kathode: 2 H20 + 2 e- ~ H2 t + 2 HO-

K+ + on- ~ KOH (vast)

NO; +H20+2 e •• NO~ + 2 OH-

Het kaliumnitraat werkt dus niet mee aan de oxidevorming

en dient aIleen yoor een goede elektrische geleiding.

Belangrijk voor het oxidatieproces is de concentratie water

in het elektroliet. Duffek et ale [5J laat met behulp van

figuur 2.1 zien dat het gewicht van Si02 en het Si in het

oxide afhankelijk is Tan de concentratie van water in

het elektroliet.
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... 1 ~

fie;. 2.1

Gewicht van SiO~ en van Si in hetc.
oxide als fuctie van [,-et percen-

tage water. Oxidaties uitgevoerd

tot 300V in EG- 0, eli '1; KN0 7 •

. naar: Du ffek et aL [.:;]. .)

OXIDE WEIGHT
--c~2-----

____L_----'-_ ..1.- 1__---1.-

2 4 6 8 10

0/0 ADDED WATER

o
()

0/
/

/
/ I

o >s-'
/ ,

I ,/
0/ '{-'
/ /,

IX'
"0 _C~~~@~~!... / ,,' lFO S-
L - em2 / _N~~12--~----.!..-

_,.,. ../ 0, em
v"-o-o--o-o /
~--x --x---x--'X-~x

GO

80

100 -

Omdat ethyleenglycol hygroscopisch is, wordt een oplossing

met 2 %H20 gekozen. De hoeveclheid omgezet Si in 51° 2 is

na~elijk tussen 2 % en 5 %H20 onafhankelij~ van ~et

werkelijk aanwezigo percentage water. Hierdoor kan men

nog na vele oxidaties (tot 40 keer), en dus veel tijd,

reproGuceerbaar werken.

Fluor in kleine concentraties blijkt plaatselijk de oxidatie

sterk te kunnen vergroten (zie o.a. [6,7,9] ). i-:en verkrijgt

dan een rul;'[ oppervlak, hetfeen hinderlijk is voor een goede

meting van de afgeetste laag silicium per stap. De

reproduceerbaarheio van het aantal fluorionen, dat bij

opeenvolgende oxidaties aanwezig is, is ook zeer slecht

met aIle gevolgen van dien.
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Figuur 2.2 laat zien dat men de concentratie fluor in het

oxide sterk ko.n verminderen door aluminiu~nitraat toe te

voegen (over[eno~en ui t [6J). Hcot aluminiur:1ion bindt

hier chemisch de aanwezige fluorione~. Een optimale

concentratie van alu11iniumionen rtordt vo1cens [7,9]
verkreGen door ongevecr 2 gr o.lu~iniumnitraat per liter

elektroliet toe te vaegen. Ook in dit anderzoek blijkt

do. t op:i1erkeli jke resul to. ten verkre5en wore en ~et Al(N0
3

)3. 9H zO

(zie 'oppervlakte-ruwheid').

o
30

'~

-IL, 20
III '
Eo
t; 10

o

100 400 500

-4- -
I

4 6 8 10 12 14
X"l)" atoms 016/cm2

fig. 2.2

:luorconcentratie in het Si0
2

bij

elektrolietcm die onbedoeld vervuild

waren, als functie van de spanning,

waartoe geoxideert wordt, en als

functie van de zuurstofconcentratie.

e: bad 1 EO + LI,7.10-zmol/L KHO
Z

.\: ba cl Z EG + 6, 7•10-\101 /l

A1(N03)3· 9H zO.
naar: Croset en Dieumegard [6J.
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De opstelling

Het anodisch oxidatieproces wordt uitgevoerd onder de

'Tolgende condities:

1) de stroomdichtheid door het oxide is constant en

bedraagt 4,61 mA/cm2 •

2) de spanning over de cel wordt als maat voor de oxidedikte

gebruikt. De oxidatie wordt dus uitgevoerd tot het moment

dat een van te voren ingestelde spanning over de cel

ber'eikt wordt. In dit geval is deze spanning 210 Volt.

3) de temperatuur van de buitenwand van de oxidatiecel
o(zie fig. 2.4) wordt constant gehouden op 40,2 C,

4) het oppervlak van_de Si-plak wordt tijdens de oxidatie

intensief belicht.

5) het elektroliet wordt gedurende de oxidatie rondgepompt.

De opstelling waarmee het proces gerealiseerd is , is schema

tisch weergegeven in figuur 2.3.

~
8v 5A

"
mA IN

+6V
ox-eel

-~
Pt UIT1--------

I 1
._------

S schake1-unit -6V
+

0

figuur 2.3 Opstelling ten behoeve van anodisch oxideren.
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De stroombron (Delta Elektronika E0300-0.l) levert een

instelbare constante stroom , die gemeten wordt met een

. milliamperemeter (AEG universeelmeter UM). De spanning

over de cel wordt gemeten met een hoogohmige voltmeter

(Fluke 845AB) , welke verbonden is met een x-t schrijver

(Goerz Servogor RE 511). Het verloop van het proces in

de tijd wordt zOdoende geregistreerd.

De dikte van de aanwezige oxidelaag wordt bepaald door

de spanning OTer de cel. In de opstelling bevindt zich

daarom een schakel-uni t , die, via een spanningsdeler,

de spanning meet, en het proces, via een relais, beeindigt

indien de van te voren ingestelde referentiespanning

wordt bereikt. Het s-chema van deze schakeluni t vindt

men in figuur 2.5.

De schakel-unit wordt gevoed uit een dubbele voeding

(Delta Elektronika E018-0.6D) ingesteld op twee keer 6V.

De siliciumplak wordt intensief belicht met een halogeenlamp

(8V 50W) , gevoed met een 8V-5A voeding (Delta Elektronika

D5). De lamp is geplaatst in een perspex houder,

passende op de elektrolyse-cel.

De eel is schematisch weergegeven in figuur 2.4. AIle

messing onderdelen zijn vernikkeld.

De siliciumplak wordt aangebracht op de houder door

middel van een vacuum (pomp: C.Austin Dymax II). Hierdoor

i~ het mogelijk een groter oppervlak te oxideren t.o.v.

een vorige houder (zie [9J). Men heeft ook geen dik

"masker"-oxide nodig om het te oxideren oppervlak goed

te definieren (zie [2J). Bij het aanbrengen van de plak

op de houder moet men de plak met een teflon staafje

op de houder drukken ; het vacuum houdt daarna de

plak vast.

Voor een goed contaet tussen de houder en de Si-plak moet

de achterzijde van de plak een opgedampt goudcontact bezitten ,

van ongeveer 15 mm doorsnee (zie ook hoofdstuk 4).
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am de warmtegeleiding van het elektroliet te'verhogen en

om een homogene samenstelling van de vloeistof te verkrijgen

wordt het elektroliet rondgepompt. De pomp is via een Tariac

gevoed met 130 volt wisselspanning.

Omdat ethyleenglycol sterk hygroscopisch is moet de cel

altijd afgesloten zijn. Indien niet geoxideerd wordt, bevindt

zich op de cel een deksel· , gemaakt van een aluminiumplaat ,

teflon en een rubber "Oil-ring.

De wand van de elektrolyse-cel wordt op een constante

temperatuur "gehouden. Een thermostaatbad (Tamson) houdt met·
obehulp van water de temperatuur op 40,2 C.

De temperatuur van d.eplak is in di t onderzoek onbekend

gebleven. De plak zal , bij anodische oxidatie , in teperatuur

oplopen. Doordat de koeling gering is en de stroom groot is ,

zal in vergelijking met het onderzoek van Wim van Hoek [9],
de temperatuur hier sterker oplopen.
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Het e1ektrisch ver100p van het oxidatieproces

Bij het oxidatieproces wordt gebruik gemaakt van p1akken

met een doorsnee van 32 mm. Het opperv1ak dat in contact

staat met het e1ektroliet is 13 cm2 • Bij een stroomdichtheid

van 4,61 mA/cm2 is de stroom dus:

I = 60 mAo

In tiguur 2.6 vindt men een karakteristiek ver100p van de

spanning over de eel. De spanningssprong Vo bij het starten

van het proces is opgebouwd uit drie delen:

a) spanningsva1 over het elektroliet,

b) spanningsval over~flet reeds aanwezige oxidehuidje op

de plak en

c) spanningsval over het contact tussen de Si-p1ak en de

houder.

Bij de gebruikte stroom was deze spanning: Vo = 21 * 2 Volt,

voor aIle uitgevoerde oxidaties.

Indien men zorgt dat zich onder de plak geen luchtbellen

bevinden , kan men de oxidatie reproduceerbaar laten verlopen

met een oxidatietijd t = 32 * 1 min. voor een oxidatie

tot 210 Volt.

Uit de reactievergelijkingen blijkt dat KN0
3

dient voor

elektrische geleiding. Men zou dus kunnen denken dat dit

vervangen kan worden door Al(N03)3.9H20. De samenstelling

van het elektroliet wordt dan:

Het elektrisch verloop van het oxidatieproces vindt men

in tiguur 2.7. Na-het zien van deze tiguur werd dit

elektroliet niet verder gebruikt.
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Metin[ van de vorwijderde laa[cl~kte siliciu~ en de o~nervlakte

ruwheid

Voor het ~eten van de verwijderde laagdikte per oxidatie-stap

heeft men een referentieniveau nodig. Gebruikelijk hiervoor

is een niet geoxidcerd. gedeol te van de siliciunplcJ;: te nemen.

Di t gedeel te wordt clan in de oxidatiecel beschern:c1 door een

dik "masker" _oxide. In de SiO2-ets moet de laag beschermd

worden met een via een foto-resist procede aangebrachte lak:

Een nadeel van deze methode is dat men veel tijd nodig heeft

voor het aanbrengen, en later verwijderen Van de fotoresist-

laag.

In di t onderzoek ...·!ordt.-na elke oxidatie al het oxide verwijderd.

Als re ferentieni veau YJordt e en pn-junc tie genomen. De ruethode

is als voIgt. Bij ~eting Van een diffusieprofiel laat men altijd

op een gedeelte van de plak over het hele vlak de diffusie

plaatsvinden. Men kan aldaar de overgang van p naar n-materiaal

meten. Dit is gedaan door bolslijpen en stainen van de gevormde

uitholling. Door de lage temperatuur waarop oxide gevormd wordt

veranderd door het proces de plaats van deze overgang (de junetie)

niet. De situatie voordat men oxideert en de situatie na een

aantal malen oxideren ziet men nu resp. in figuur 2.8a en 2.8b.

r-~W/~j2
suos "ro.at

b)

fj_guur 2.8

Indien men dUB voor de oxidaties en na een aantal oxidaties

de junctiediepte meet (resn. x jl en x j2) vindt men de

gemiddeld wcgeetste laag van het Si per oxidatiestap (dx) dus

door

dx =

te bereke~en (n

Xjl-X j2
n

is !:et aantal oxidat~cstap~en).

Dc naul,':keuricheid van deze 1T:ethode wordt "'::Jeter naar:'late men

meer oxidatiesta~pen heeft verricht.
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A1s men de junctiediepte op 0,02 )lm nauwkeurig meet, heeft

men bij 10 stappen reeds een nauwkeurigheid van 40 ~. De

reproduceerbaarheid van de stappen op zich is bij deze

opste11ing niet gemeten. Het wordt verwacht dat dit niet

slechter is a1s aangegeven door [9].

Het b1ijkt dat de stapgrootte , dx , afhanke1ijk is van de

verontreinigingsconcentratie Tan het si1icium (zie ook [8]).

Uit de door mij verrichte metingen van oxidaties tot 210 volt

b1ijkt de inv10ed voor concentraties onder ongeveer 1018cm-3

nihil t~ zijn: gemeten werd dx = 485 ~ 10 ~. Voor P-diffus~es
met C = ~ 2.1019 cm-3 is gemeten: dx = 460 ± 20 ~; een n-diffusie

s 20 3
met C = ± 8.10 cm- 1everde dx = 620 ~.s '
Het verschi1 van de afgeetste 1aag Si bij een diffusie ten

opzichte van het substraat kan ook op een andere Manier gemeten

worden. Indien men met de Ta1ystep-taster (zie voor uitgebreide

informatie over de Ta1ystepmachine [9]) over een van der Pauw

figuur gaat (zie hoofdstuk 3) , vindt men een opperv1ak a1s

aangegeven in figuur 2.9a voor een nog niet anodisch geoxideerde

p1ak. Nadat men een aanta1 ma1en geoxideerd heeft vindt men by.

een p1aatje a1s in figuur 2.9b. Het verschi1 is in dit geva1

per stap voor het p-gebied t.o.v. het n-substraat:

n

j__s_u_~_~_~_;_a-_a~_:·_-_- _-_-_)__-If
1

J,-_S_U_b_S_~_~r_-a_~_:_~__-_-_-_-_-_J__-----Jt
a)

figuur 2.9

De gemeten stapgrootte word dus nu 485 ~ minus (of plus) het

berekende verschi1. De a1dus berekende waarden waren binnen

de aangegeven nauwkeurigheid ge1ijk aan de hiervoor genoemde

waarden.
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Bfj deze metingen kan men tevens de oppervlakteruwheid van

de plak bekijken. Voor plakken die net uit de diffusie-oven

kome vindt men oppervlakken waarvanhet verschil tussen de

toppen en de dalen gelijk was aan 10 ~ , terwijl er uitschieters

waren met waarden tot 120 R(hier worden niet de overgangen

van p- naar n-Si bedoeld).

Onafhankelijk van het aantal malen oxideren vindt men daarna

voor aIle plakken een oppervlakteruwheid van 40 ~. De

krista~richting van aIle gebruikte plakken was (Ill).
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Anodisch oxideren tot hoge spanningen

Hier dient allereerst gezegd te worden dat uitsluitend

in deze paragraaf over een andere instelling van de

apparatuur gesproken wordt.

Het blijkt dat de spanning waartoe anodisch geoxideerd

kan worden afhankelijk is van de concentratie water.

Het is eenvoudig mogelijk tot spanningen boven 300 V

te o~ideren. De stroombron Delta Elektronika E0300-0.1

levert echter niet meer dan 300 V. Twee van deze voedingen

mogen in serie geschakeld worden, waardoor men een stroombron

verkrijgt van maximaal 100 rnA tot 600 V. Indien men de

stroombegrenzing en spanningsinstelling van de twee

voedingen aangeeft met II ' VI resp. 12 , V2 ' dan vindt

men drie stadia in het oxidatieproces. Stel II 12•

Men vindt allereerst tot Vcel=Vl een "constant-current"-proces

met 1=11 • Voor Vcel=Vl blijft dan de spanning constant

tot 1=12 ' waarop het proces vervolgd wordt met een constante

stroom 1=12 tot maximaal Vl +V2•

Met het ,in di t onderzoek gebruikte elektroliet , dat 2 % water

bevat , kan men anodisch oxideren tot ca. 375 Volt.

Wil men tot hogere spanningen anodisch oxideren , dan blijkt

het nodig te zijn , de concentratie van het water te verlagen.

Een eenvoudig ,door Croset en Dieumegard [6] aangegeven

elektroliet is:

500 ml ethyleenglycol

1,25 gr aluminiumnitraat.

Door het hygroscopisch karakter van ethyleenglycol zal de

concentratie water waarschijnlijk hoger zijn dan de

verwachte 0,1 %.
Met een stroomdichtheid van 2,3 mA/cm2 bereikt men spanningen

tot V 1= 480 V , en , indien men het licht boven :I: 450 Vce ,
ui tschakeld , een spanning hoger dan 500 V (di t is de grens

van de schakelunit).
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De oppervlakteruwheid blijkt hierbij ongeveer 25 R te zijn.

De verwijderde laag silieium per stap is niet gemetenj men

kan voor een oxidatie tot 475 V hiervoor per stap ca. 1150 R
verwaehten.

Anodisehe oxidatie tot 450 V met een grotere stroomdichtheid
2

(5 mA/em ) levert weI een snellere oxidatie , maar ook een

groter warmteontwikkeling. De oppervlakteruwheid was

hier ca. 80 R.
Gezien de problemen met de grote warmteontwikkeling in de

cel , aan het einde van de oxidatie-periode , is het misschien

interessant het proces op een andere manier te eontroleren.

Ideaal lijkt hierv~or een voeding die aan de cel een eontinu,

laag , vermogen levert. Hierdoor zal de temperatuur van de

Si-plak , na een kleine inschakelperiode , constant zijn,

en slechts weinig hoger dan de temperatuur van het

thermostaatbad zijn.
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Schoonmaakprocedures

Om een reproduceerbaar resultaat te verkrijgen is het van het

grootste belang de plakken en de cel goed schoon te maken.

a) de elektrolysecel

Indien een oude oplossing vervancen ~oet worden door een nieuwe

oplossing zal men de cel goed schoon moeten ma~\.en.

De volgorde van de handelingen is:

- Schoonspoelen met warm water. Er bevind zich daarna nog

slechts'een dun laagje EG op de wand.

- Waterresten vervijderen met 150 ml propanol. De cel wordt

daarbij gesloten ~et het aanwezige deksel. AIle wanden ko~en

nu in aanraldng me_t .propanol door de cel te draaien en te
_._.~

schudden.

- Ontvetten met 150 ml xyleen.

_ Verwijderen van xyleen met 150 ml propanol.

- Ontvetten met 150 ml trio

- Verwijderen van tri met 150 ml propanol.

- Als laatste wordt de cel schoongespoeld men gedeloniseerd

water ( 10 Mohmcm).

Elke behanneling duurt ongoveer 5 minuten.

De PODp en ee aansluitslangen worden schoongemankt door drie

keer circa 300 ~l gedeloniseerd water (2 Mohmcm) rond te

pomp en via een bekerglas, elk gedurende 5 minuten.

De eel en de porr.p moeten daarna een naehtje droGen voordat

de eel met een nieuw elektroliet worct gevuld.

b) de plak

Ook de plak wordt via een standaardproeedure behandeld. Van

een nieuwe pla~ wordt eerst aIle oxide verwijderd (punt 4).
Daarna geldt voor iedere stap:
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1. Men meet de vierkantsweerstand (zie hoofdstuk 3).

2. Vlak voordat de plak de cel ingaat, zorgt men voor zo

weinig mogelijk fluorionen op het oppervlak (zie [5]):
- dompelen in aceton gedurende 30 sec.

- drogen door centrifugeren.

- TIF-dip: 15 sec. dompelen in 4 %HF-oplossing.

spoelen in 100 ml gede!oniseord water (10 Moh~cm)

gedurende 4 ~inuten.

- drogen door centrifuseren.

- aompelen in aceton (30 sec.)~

- drogen door centrifugeren.

3. Nadat de plak uit de cel wordt gehaald ~oet het EG

verwijderd worden:
-,:-."-,~

- schoonpoetsen van de plak met watten en propanol.

- spoelen in aceton (30 sec.). Dit is een ander bad als

gebruikt onder 2.

- spoelen in gefilterd leidingwater (2 min.).

- drogen door centrifugeren.

spoelen in tri (30 sec.).

spoelen in propanol (30 sec.).

- dompelen in gefilterd leidingwater (2 min.).

- drogen door centrifugeren.

4. Eu kan het oxide verwijderd worden:

- dompelen in Si02 -ets gedurende 90 sec.

Si02 -ets is:

)50 gr NH4F

23 ml HF ( 1+0 %) + H2O (1:1)

50 ml H
2

O

spoelen in gefilterd leidingwater (2 min.).

spoelen in gedeIoniseerd water (lOO~l 10 Mohmcm) gedurende

2 minuten.

- drogon door centrifugeren.

Nu kan men weer terugstappen naa~ punt 1.
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3. Van der Pauw strukturen
========~==~===========

Theorie

Om diffusieprofielen te bepalen met behulp van differentiele

laagweerstandsmetingen moet men de vierkantswcerstand kunnen

meten. Hiervoor zijn twee bekende methodes:

-vierpun tsmetingen ... en

-van der PauI'J-metingen.

a. vierpuntsmetingen (zie O.a. [11])

Er worden vier meetpennen op de te meten laag gedrukt. Deze

pennen zijn gerangschikt in een vierkant of op een lijn met

onderling gelijke afstand (s), meestal 1 mm. Indien de stroom

bron en de spanningsmeter aangesloten zijn als aangegeven

in figuur 3.1 geldt:

"tt V V
Rs = In 2 • I = 4,53 I

I ..

d
s

substroot

gedi ffu ndeerde

loog

i'iguur 3.1

Deze formule geldt onder de voor"\'Jaarden:

- de laagdikte d moet klein zijn t.o.v. de afstand s.

de gediffundeerde laag moet over een groot oppervlak aanwezig

zijn.

- de laag moet gelsoleerd zi jn t. o. v. het substraa t (p-n

barriere).
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Voor dunne lagen zoals ze voorko~en bij dit profiel

onderzoel;: is deze methode onbruikbaar o::1dat:

- de mechanische druk van de pennen op de Si-plal:::

beschadegingen aanbrengt, die in de grootte-orde

van de laagdikte liggen.

de meetstroo~ I relatief klein kan zijn en daardoor de

lekstroom naar het substraat niet ver~aarloosbaar is.

b. de methode volgens van der Pauw [12J
De genoemde problemen zijn in veel mindere mate aanwezig

bij de laagweerstandsmeting volgens v. d. Pauw•.Hen maakt

bij deze methode contact met de rand van een ingediffendeerd

gebied. De afmetingen van dit gebied zijn willekeurig te

kiezen. De voorwaarden die van der Pauw voor zijn

formule aangeeft zijn:

de dikte van het sample is uniform.

- de contacten zijn verwaarloosbaar klein.

- het gebied is enkelvoudig samenhangend, dus er mogen geen

gat en in zi t t en •

- de contacten zitten op de rand van het gebied.

In de praktijk gebruikt men voor het gebied een figuur

met 90 0 -rotatieSj-mLletrie bv een vierkant.

Voor ee~ figuur als aangegeven in figuur 3.2 geldt nu:

{
Rat, c (7· D1 '" "_.j Roc, da • DJ _exp -It· f + :-xp -If· f - 1

hierbij is: f = soortelij~:::e Vleerstand van de diffusie

in ohmcm.

figuur 3.2

D = laagdikte Van het gebied (em).

Rab,Cd = Vcd / lab ' dus de weerstand gemeten door

de spanning tussen c en d te delen door de

stroom die v~n a naar b gestuurd wordt.

a
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Deze formule kan eenvoudig omgeschreven worden tot:

R
s

p
= d =

"t(

In 2
R +R . (R 1,,)ab,cd bc,da f ao,c_

• 2 • R"bc,da

Voor 90o _rotatiesymmetrische figuren zijn de beide weerstanden

ongeveer gelijk en kan de functie f gelijk gesteld worden

aan 1.

Men vindt dan:

R '1l: R
s = In 2· gemiddeld

Deze uitdrukking is in ~it onderzoek eebruikt.
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Gebruikte fj_RUur

De van der Pam'jfiguur die gebruikt worelt is schematisch

aanGcceven in fi~uur 3.3. De diffusies zijn van het

tegengestelde type als het substraat. Bierdoor is de

hele figuur geisoleerd opgesteld.

I II

~
V

A

/ '\
-.-

III IV figuur 3.3 Een Van der Pauw

figuur.

De velden I tIn IV zijn diepe hoog-gedoteerde diffusies.

Zij dienen am contact te oaken met het te meten diffusie

gebied: V. De diffusie in I t;fu IV wordt de contactdiffusie

genoemdj gebied V bevat de basisdiffusie. Eventueel kan in

de vorm van een aC!lthoek nag een "emi tterdiffusie" over

gebied V gelegd 'Norden (zie hoofdstuk 4). In figuur 3.4
ziet men een blo~ van drie van der Pauwfi[uren met de

bijbehorende afmetingen, wel~e in dit onderzo~: gebruikt

zijn. Er zijn op ~~n pla~ een groat aantal van deze blokken

aanwezig. Door uitrichtfouten bij de produktie van deze

figuren hoeven zij niet meer geheel rotatiesymmetrisch

te zijn. De weerstandswaarden zijn meestal zodanig dat

geen correcties met de van der Pauwfunctie (f) hoeven

te worden uitgevoerd.
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Beperkingen

Ook van der Pauw-strukturen hebben .beperkingen , die in

het Tolgende enigzins belieht worden.

- Lekstromen.

De Tan der Pauw-figuur hoort goed gelso1eerd te zijn ten

opziehte van het substraat. De pn-overgang lekt echter.

Deze lekstroom is uiteraard het grootst voor de grootste

figuur. De lekstroom van deze figuur was voor aIle plakken

kleiner dan 50 nA. Doordat in de praktijk slechts kleine

spanningen worden gebruikt , en ~iet het gehele oppervlak

gesperd staat, is de werkelijke stroom door het substraat

kleiner dan de lekstroom.

Laagweerstanden kunnen in de praktijk nog zeer goed gemeten

worden met meetstromen tot 453 nA.

Een veel groter probleem vormt:

- De depletielaag.

Interessant voor van der Pauw-metingen is aIleen de depletie

laag in het te meten gebied. Zonder dat men spanning

aanlegt , wordt de ontruimingslaag in stand gehouden door

de diffusiespanning. De laag bepaalt de grens waartoe

gemeten kan worden.

Stel by. dat men na een aantal anodische oxidaties de junetie

1 16 -3Yindt op 0,3 pm , en de eoncentratie gemiddeld 0 em is.

(een praktisch voorkomend geval).

Indien we een abrupte pn-oyergang veronderstellen geldt

Toor de depletielaag in het geval dat geen sperspanning

wordt aangelegd (zie [14]):

d =
2.£.V

d
C

2
q ·C

l
(C

l
+C

2
) • (meter).
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hierin is:

C
l
= doopstofconcentratie in het te meten gebied (in m-3).

C2= doopstofconcentratie in het 8ubstraat (in m-3).

Vd = de.diffusiespanning (zie bv. [15J).

q= de elementaire lading: 1,6.10-19 coulomb.

€= de diel~ktrische constante.

Indien nu ook nog een sperspannine V aangelcfd worct, is
r

de dikte van de depletielaag:

d ' _ ,~r+Vd
- Q. V

d

0,67 Volt.

1,062.10-10 AsJVm.

In dit geval geldt:
. 16-- -3Cl = 10 em =

C -:> 1015 -32 = c'_. em

Vd =

Eo =

1022m-3.

= 2.1021m-3.

d = 0,13 pm.

De dikte van de depletielaag in het te meten gebied is dus

(V = 0):
r

Bij normale diffusies vindt men geen abrupte overgangen,

maar bij de pn-overgang vindt men de staart van een profiel

dat de cOI1plementaire foutenfunctie· voIgt. Het gevolg is

dat de ontruimingslaag aanzienlijk dikker is (zie [15]).

In het gegeven voorbeeld kan de depletielaag zeer goed 0,2 ~m

zijn. Bij een aanwezige laag van 0,3 pm betekent dit dat

er effectief slechts 0,1 pm elektrisch geleidend is.

Door nu spanning over de diode aan te leggen kan men de

depletielaag uitbreiden tot 0,3 pm. Er ~an dan geen weerstand

meer gemeten worden. De v.d. Pauwfiguur reageert als een
"-

junction-FET. Dit uit zich tijdens de metingen doordat men

na iedere oxidatiestap een bepaalde verzadegingsstroom vindt.
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Wil men de laagdikte uniform en meetbaar houden zal men

de aangelegde spanningen dus Kleiner dan de diffusiespanning

moeten houden. Uit metingen bleek de spanning over de

stroomvoerendc contacten van de v.d. Pauwfiguur maximaal

het twintigvoudi[e van de spanning over de beide

meetcontacten te zijn. De gemeten spanning noet men dus

lager dan ongeveer 30 mV houden.

- Contactafnetingen.

De contacten van de eebruikte figuren zijn niet oneindig

klein. De relatieve contactafmetingen zijn voor:

de 400 x 4°° Ur.J struktuur: &;f, = 0,075;

de 100 x 100 um struktuur: &;f, = 0,175 en voor

de 50 x 50 U[~ struktuur: ~ = 0,25.

De gemeten weerstanden zijn hierdoor 8.1 tijd Kleiner dan

de werkelij'ce vierkantsweerstand. Voor bv. S;f, = 0,25 vindt

men uit de literatuur een correctiefactor van 3 % (zie [13]).

De gegevens zijn op theoretische gronden nagerekend door

dhr. W. Versnel. Voor zeer aunne diffusielagen met hoge

weerstandswaarden kan men echter de afwijkingen niet verklaren

door deze correcties. Men kan tot 30 %lagere weerstanden

meten bij de kleinste figuur. &rtpirisch werd uit de meet

waarden gevonden oat de afwijkingen afhankelijk zijn van de

relatieve contactafmetingen gedeeld door de (eventueel

geschatte, zie boven) laagdikte. Voor de gebruikte figuren

vindt men als correctiefactor:

hierin is:

&
c = 20. L • d (in %per pm).

~;f, = de relatieve contactafmeting,

d = de nag aanwezige laagdikte van de te

meten diffusie, en

c = het percentage dat de weerstand lager is

als de vierkantsweerstand.
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De waarde van deze correctiefactor verschilt enigzins Tan

plak tot plak , maar is redelijk constant bij efm plak

tussen de verschillende oxidatiestappen.

Het programma waarmee het profiel berekend wordt (zie

hoofdstuk 5) legt door de drie gemeten weerstandswaarden

een rechte en extrapoleert naar ,It = O. Deze waarde wordt

verder als de vierkantsweerstand beschouwd.

-~
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~reetmethore

De gevo1gde procedure voor het meten van de vierkantsweerstand

van een van der Pauwfiguur is:

1) Men stuurt m.b.v. een stroombron een stroom door de

contacten I en II (fiC. 3.3) zodanig dat:

a) de spanning over de contacten III en IV k1einer is

dan 30 mV of

b) de spanning over de contacten III en IV bij een factor

tien k1einere stroom ook tien keer k1einer wordt.

De onder b) genocmde methode is wat ruimer dan de andere

methode.

2) De stroom wordt van richting veranderd, zodat eventue1e

thermoe1ektrische effecten weggemidde1d kunnen worden.

De gemidde1de spanning 1evert via de gegeven formu1e de

weerstand.

3) De onder 1. en 2. gegeven nrocedure wordt herhaa1d maar

nu met a1s stroornvoerende contacten I en III; de spanning

wordt nu gemeten tussen II en IV.

4) Ret gemidde1de van de twee gemeten weerstanden geeft nu de

vierkantsweerstand.

De gebruikte apparatuur is voor meetstromen, groter of ge1ijk

aan 45,3 pA:

stroombron: THE de current source

spanningsmeter: Fluke 8000 A digital mu1timeter

stroor1r.1et~r: F1ul:e 8000 A digital mu1 timeter

Voor stromen k1einer dan 45,3 pA geven de digita1e meters een

brom in het meetcircuit. De gebruikte apparaten zijn dan:

stroombron: voeding Del ta E1ektronika 0030-0.3

in serie met een weerstand van 2M2 of 22M.

spanningsmeter: Fluke 845AB
stroornmeter: picoammeter Keithley 414.S.
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4. Technologie bij diffusies
=======================~=

Siloxproces

In .de vakgroep' EEA worden diffusies gemaald via het CVD-proces

(Chemical Vapor Deposition), ook be1<:end als het siloxproces.

In figuur 4.1 ziet men een schemat1sche weergave van de

silox-reactor.

glaE'fil ter

wand

----+ afzuiging

Si figuur 4.1

De klok is opgebouwd uit glas. De binnenwand wordt op een

constante, lage, te~peratuur gehouden via een ther~ost2atbad

(Tamson), zodat hier geen reacties plaatsvinden. De reacties

die optreden zijn temperatuurafhankelijk. De aluminium houder

waarop de siliciumplal<: Ij_f,t, wordt daarom op een constan te

temperatuur van 3500c gehouden •
....

De reacties die optreden tUBsen silaan, zuurstof en fosfine

of diboraan zijn:
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SiH
4

+ 02 - Si0 2 + 2H 2f en

voor een p-diffUsie: 2B2ff6 +302~2B203 + 6R2t

'voor een n-diffusie: 4PH
3

+ 502-'2P20
5

+ 6R2'

Een goede menging van de gassen wordt verkregen met een glasfi1ter.

Ret argon-gas dient voor een grote totaalflow door de reactor.

De gestandaardiseerde depositie van Si02 is:

1) De reactor met de aangesloten toevoerslangen worden

ge~urende 2 minuten schoongespoeld met 8 l;min stikstof.

2) De depositie van de gedoopte laag:

de totaalflow is hierbij a1tijd ge1ijk aan 9,3 1jfftin.

Si1f4
°2

B
2

IF6 of PH
3

Ar

•• 0,7 1 ;min; L % in argon.

'~b,1 1 ;min.

naar wens

8,5 1finin.min de B2H6 of PH
3

-f1ow

losfine en diboraan is aanwezig in verdunde vorm in Ar.
Er zijn voor fosfine flessen van 20 en van 2000 ppm.

Voor diboraan zijn dit flessen van 20 en 1000 ppm.

De depositie duurt 1 minuut en de gevormde 1aag is

dan ongeveer 800 i dike

3) Boven op deze 1aag komt t.b.v. fotoresist-procedures

een ongedoopte laag: de kraan voor fosfine of diboraan

wordt hierbij afgesloten.

Indien hierop nog een gedoopte 1aag silox wordt

aangebracht is de duur van deze behandeling 3 minuten;

anders 1 minuut.

4) De reactor wordt gedurende 2 minuten schoongespoeld

met stikstof (8 l;fnin).
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Opbouw van van der Pauw-figuren

Met het silox-proces kan men gedurende een ovenbehandeling

meerdere diffusies tegeIijk, op verschiIIende plaatsen, in

het silicium maken.

De maskers voor de v.d. Pauwfiguur ziet men schematisch in

figuur 4.2.

,------------, ,..------------,
1 I I
I I I
I I I
1 I I
1 I I
I I I
1-r I

I I I
I I I
I I I
I I I

~.: ' :.::.: __ .:.: .:~ - - ;;a~~ -; - - - - :J

I I masker 1
I I
I I
I I
I I masker 3
I I
I I
I I
I I
I I
L ...J

Een figuur in het silicium wordt nu als voIgt gerealiseerd.

Met masker 2 (de basisdiffusie) maakt men gaten in het

aanwezige 5i02 en men maakt de depositie van silox voor

de te meten diffusie.
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Hierna verdieht men bij 7000 C gedurende 10 minuten het

gevormde oxide. Met masker 1 (de eontaetdiffusie) maakt

men de gaten voor de depositie van hooggedoopt silox.

Radat dit aangebracht is, kunnen de diffusies in een

ovenbehandeling aangebraeht worden.

Indien het profiel van de basis onder een emitter moet

worden gemeten, kan men nu een emitter depositie en diffusie

uitvoeren met behulp van de aehthoek van masker 3.

De plakken waarop een diffusie gemeten is , zien eruit

ala in figuur 4.3.

figuur 4.3

a: v.d. Pauw figuren

b: plaats om via bolslijpen

de junetiediepte te meten.

doorsnede van de plak: 32 mm.

a

, . -------~-------- 18 mm

Op elke plak (eq diffusie) worden 5 blokken van 3 v.d. Pauw_

figuren gemeten. Zij liggen op een vertieale lijn in het

midden van de plak, verdeeld over ongeveer 1,5 em.

Indien een heel transistorprofiel gemeten moet worden,

wordt dit op de plak gesimuleerd met behulp van figuur 4.4a.

De doorsnee door de plak ziet men sehematiseh in figuur 4.4b•

.fv ..d.paUWfgUren

j
tbolsli jpen
+

4.4a figuur 4.4b ~=p-materiaal

.'
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Op deze plak worden dus 3 keer 5 blokken van 3 ved. Pauwfiguren

gemeten.

Voor een goed contact in de oxidatiecel, moet aan de achterzijde

een goudcirkel Worden opgedampt. Gebruikt wordt een masker

van 15 mm ~, waardoor eerst 150 ~ chroom wordt opgedampt.

Op deze laag wordt nu 4000 ~ goud aangebracht. Indien zich

op de bovenzijde van de plak onbedekt silicium bevindt, zal

zich hierop, hoogstwaarschijnlijk, een enkele atomen dik laagje

goud vastzetten. Dit is pas merkbaar bij de eerste anodische

oxidatie. De oxidatie verloopt veel sneller en het gevormde

oxide heeft een andere kleur, duidende op een dunnere weggeetste

laag silicium, dan verw~cht kon worden.

Dit verschijnsel wordt geheel teniet gedaan door op de bovenkant

een laag "silox"-oxide (2 minuten in de reactor) aan te

brengen. Het oxide hoeft niet verdicht te zijn. Nadat het

contact aangebracht wordt deze laag in Si02-ets opgelost.,

Het is mogelijk , maar mijns inziens onwaarschijnlijk, dat

bij het maken van T.d.Pauw-figuren , de doopstof van de

contactdiffusie door de silox Toor de te meten diffusie ,

diffundeert. Hierdoor verkrijgt men dUB een hogere

oppervlakteconcentratie. De diffusieconstanten van fosfor en

borium zijn in Si02 echter zo klein dat dit onmogelijk is ,

tenzij door een bepaalde oorzaak (bv. de aanwezigheid van

water) de diffusieconstanten sterk vergroot worden.

)



•
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5. Berekening van een profiel
----------------------------------------------------
Thoerie

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven geldt:
1

d(R (x))
a(x) = .. _-..;:s~_

dx

Doordat R als functie van x over enige dekaden kan varieren,s
is het handig om In(R ) als functie van de diepte x uit te

s
zetten. De formule ter berekening van het geleidings-

vermogen wordt nu [16]:

(j (x) =

----~--._~

1
•

R (x)
s

d(ln(R (x)))
s

dx
•

De waarde van R als functie van de diepte is gegeven alss
een aantal discrete punten. Hiervan wordt, in dit onderzoek,

verondersteld dat de punten ten aanzien van de x-as equidistant

zijn. Door meetfouten bevinden de punten In(Rs(Xi )) zich niet

op een gladde kromme (zie figuur 5.1). Om echter een

nauwkeurige waarde van de afgeleide te bepalen is het nodig,

dat men over een gladde kromme beschikt •

In(R )

1

•

-x

figuur 5.1
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In de vo1gende paragraaf vindt men twee mogelijkheden om

met behulp van een computer (de B7700) tot een dergelijke

kromme te komen. Deze programma's 1everen tevens de daaruit

vo1gende p(x) ='0'"(;) en de via de empirische kromme van

Irvin [17J gevonden concentratie als functie van de diepte.

De genoemde kromme vindt men weergegeven in figuur 5.2.

figuur 5.2

t • .:. +-+. ~- ........

••. iL ••••.z +_~~':'r_J..:I·1 _--.. :":::-:-: :-:~ -

IO-~ _:::::::-:"::_?:: ~-:;~:;.;:: ,. ~ _._
,! '--;::;'-';::;''-;:'::: .:... .. :: :-::: ::;::
.~~::~~~;:.~ :::-~:::~:~~~ ,-

J --;.77r;!·::::- :::;~:~r::: :--::, _. -.~ .. T.,...-.i
2 T~ j. .-.-_. - I -.;. .. , t··· .1- , •• 1. __I." , ~- I 'i

10-
4

-j'" 7 ~;.....;.. .;- :-: -'-.--, •• - ••-+-." .

to'4 Z .). ~a alOI~ 1 ). H 1 10" 2 ;) 4 ~a 8 10 \7 < .). H '1018 Z .). H "019 2

IMPURITY CONCENTRATION (O.,A-3)

In de programma's wordt de benadering van deze kromme,

aangegeven door Irvin gebruikt. Dit zijn lijnstukken

waarvoor ge1dt:

eX.
(j =B.e

Voor ons gebruik is handiger:

•

De waaden van B en ~ zijn:
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0- (ohmcrn) -1 B ~

Toer p-type:
7,20.10-17

o-!f 0,9 1,000

0,90 ~ a-!f 27,8 3,30.10-11 1,538

27,8 <: (J' ~ 125 1,47.10-14 1,202

125 .c(J" 4,00.10-17 1,035

veor n_type:

cr·~ 0,63 2,00.10-16 1,000

0,63 ""'o-~ 10,0 6,97.10-14 1,195

10,0 ~ ()!f 154 6,93.10-9 1,842

154 ~CT!f 761 2,~0.10-16 1,064

761 "' 0- ~ 2040 1,43.10-12 1,344

2040 ,0- 1,04.10-6 2,193

...
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Computerprogramma's

- polynoombenadering

Een klassieke Manier om een gladde kromme door de meetpuriten

te vinden, is een polynoom van het type:

2 3aO+al x+a2x +a
3

x +•••••

volgens de methode van de kleinste kwadraten aan te passen

aan de meetpunten In(Rs(x)). Hierbij komen echter aan de

randen, vooral bij x = 0, relatief grote afwijkingen ten

opzichte van In(R (x)), en de afgeleide hiervan, naar voren.
Ii»

De methode is als volgt aangepast •. Men verschuift de kromme

In(R (x)) allereerst zodanig dat deze begint bij x=Os
(dit is rekenkundig eenvoudiger en kan bv voorkomen in het

geval dat men een basis onder een emitter heeft gemeten).

Men spiegelt nu de meetpunten In(Rs(xi )) ten opzichte van het

punt In(R (0)), zodat men een plaatje krijgt als aangegevens
in figuur 5.3.

In(R
Ii

1

figuur 5.3

o ~diepte x

Door deze figuur wordt nu een polynoom zoals aangegeven berekend.

De methode die hiervoor gebruikt is, maakt gebruik Yah "Householder"

transformaties~ en kan men vinden in hoofdstuk 6 van [l~.
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Bij de ui tlezing vindt men de constanten a; ;waarbij , zoals
1

eenvoudig is in te zien , de constanten van een even graad

gelijk aan nul moeten zijn (uitgezonderd ao). Men vindt zeer

kleine getallen als gevolg van de eindige nauwkeurigheid

van de machine.

De ui tlezing van het programma, dat op de volgende twee

pagina's staat, geeft verder aan welk type diffusie bekeken

wordt; wat de vierkantsweerstand en de logaritme hiervan

als functie van de diepte zijn; en wat de berekende waarden

van In(R (x)) , de concentratie , en de soortelijke weerstand
s

als functie van de diepte zijn.

Als invoergegevens wenst het programma:

1) Het aantal profielen, dat berekend moet worden (= het aantal

keren dat het programma 'draait'); en voor ieder profiel:

2) De macht van het te berekenen polynoom + 1.

Aanbevolen wordt hier een 8, 10 of 12 in te vullen. De macht
\

is dan resp. 7, 9 of 11. Deze getallen kwamen proefondervindelijk

naar voren. Er is hier geen criterium gebruikt.

3) Het aantal meetpunten van R (x) : n. Dit is dus ~~n meers
dan het aantal uitgevoerde anodische oxidaties.

4) De stapgrootte van een anodische oxidatie in ,me

Het programma werkt dusdanig dat intern een eenheid gelijk

is aan 1000 jl.

5) Het begin (xO) van de metingen van Rs(x) in pm.
6) Het soort materiaal waaruit de diffusie bestond (een 0 levert

een n-type op ; I 0 dus bv. 1 levert p-type op).

7) Voor elk meetpunt van R (x) achtereenvolgens de waarde die
s .

gemeten is voor de figuur van 400x400 pm , die van de figuur

van 100xlOO pm en die voor de figuur van 50x50 pm.

Dit zijn dUB 3.n getallen.
"

Elk getal moet gescheiden zijn door een komma.
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'BEGIN'
$'I~CLU)E'"~OUSEHOL~ER"

'REAL'S(,GAMMA,B,CX,DX~XG,S,DLNR,LNRS,RS,AO,Cl,C2,C3,C4,C5,Rl,R2,R3;

'!NTEGE~'!,J,N,M,TYPE,',K; 'BOOLEAN'SOORT;
, F I LE' I ~ , OU T;

"ROCEDJRE'BGAM~ACB,GAMMA,SIGMA,SOORT); -~-

'VALUE'S IGMA,SOORT :'REAL'B,GAHMA,SIGMA; 'BOOLEAN'SOORT;
'BEGI~" IF'SOORT
'THEN'
fBEGI'J" IF'SIGMA'LEQ'O.63

'THEN"BEGIN'B:=2 @-16;GAHHA:=1'ENO'
, ELSE' , IF'S I GMA f LEQ' 10

'THEN"BEr,IN'B:=6.97 @-14;GAMMA:=1.195'ENO'
'ELSE"IF'SIGMA'LEQ'154

'TH~N' 'BEGIN'B:=6.93@-9iGAMMA:=1.842'ENO'
, EL ~ E' , IF' SI GMA' LEQ' 76 1
-. ...' THE N' , BEG IN' 8 : =2 @- 16; GAHHA: =1 •0 64 ' ENO'

'ELSE"IF'SIGMA'LEQ'2040
:cc'THEN"8EGIN'8:=1.43 @-12;GAMHA:=1.344

, END'
~~~~~~~~2~~~~~~~~~~;~~~~~.~~·:0·~~~~~~=~':c~:=::~=='ELSE"BEGIN'B:=1.04@-6iGAHHA:=2.193

, ENO'
...... 'END'

'ELSE'
::'C.'=--=-:'":='::::: 'B EGI ~ , , IF' S I GMA' ~ EQ ' 0 • 9 . ... ..

- -- -- -._~.---- --- .--- > - - - 'T HEN • , 8E GIN ' B: =7 • 2 @- 17 ; GAM MA: =1 ' END '

:==:==::.==::==:-::-. ELSE' , IF' 5 I GMA' LEQ' 27• 8
- -,-,----- -- ~._- --,_._-_._--.... .. --_ ... -..- .. , T4 EN' , BE r, IN' B: =3• 3 :;) - lii GAr~ MA: =1• 5 38 , END'

--=::.::.:::::::::: .' EL SE ' , IF'S I GMA' LEQ' 125
-.- .

-. __ .--- ITH~N' , BEG IN' B: =1• 47 @- 14; GAM MA: =1• 20 2 , END ,
..:.::::.::::.:: .. - .--... 'EL~E' 'BEGIN'B:=4 ;;J-17;GAMMA:=1.035'ENO'

----.-.- REA 0 CIN, I , L ) ;
.. - -.. , FOR ' K : =1 ' STEP, 1 'u NTIL f L' 0 0 '
..-c::..'C' :' -' BEG I ~, -.- -- .

- ---- :t

- ~-.~--_._, -- - -
_._-~_."-_ .._-_.. " ..".,-_._,,----------- ~-_.,-----.------_._"

- -J

=.::.===.=cc.. c WRIT ECOJ T, <" BERE KEN I NG_ VAN_°IFF USI EPRO FIE L_H• B• V•_ POL YNOD HREEKS _
-_._," -_::-'---~-~-- BEN A) ERI NG_ 'J AN_L N( RS( x] )" 11 II > ) ;

._== REAOCIN, I,N,H,O)(,XO,TYPE);
O)(:=O(·lO;XO:=X)*lOi

----- i IF' TY PE=0
'THEN"BEGIN'SOORT:='TPUE'iWRITECOUT,<"**8EREKENING_N-TYPE_OIFfUSIE

._ ..:-,_... _.. * * " , II> )
.. . -._.. -. . , ~ ~O' . - .

~:;;L:.:'::- . , ELSE' , BEG IN' S00 RT: = 'F ALSE' ; \oj RI TEC0UT, <"* * BERE KEN I NG_P- TYPE_0 IfF USI E
- . . * *" , II»

, IF' N( 2' 0R' H<2 ' 0 R' N> 2* ..'- 1 ' OR' 0x' LEQ' 0 , OR' X0 <0
'THEN'WRITECOUT,<"EEN_"AN_OE_VOLGENDE_GEGEVENS_IS_NIET _JUIST_':-",II, V

"OROE_VAN_HET_TE_P.£REKENEN_POLYNOOM_:",I6,"-1",I, V
"AANT~~_MEErpUNTEN",X18,":",I6,1, v
nSTAPr.ROOTTE_CIN_UH)",X16,":",F10.3~/, V
" BEG I ..'PUN T_VAN _ DE _ MET I NG_ CI N_UH)" , X4 • .. : .. , FlO. 3 , I>, v
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N~H~O~'10,XO/l0) \
'ELSE' \
, BEG IN" REA L' , ARRAY' LNP ~ LNRR( 1 : 2if M- 11 ~ 0 I AGR, Al([ 1 : N1~ A(l : 2* ~, - 1, 1 : N]:

W~ITE(OUT,<"X_IN_U~"~X5~"RS[Xl_COHM)"~X5,"LN(RS(X])",1»;

Cl:=O.7S;C2:=1.75;r3:=2.5;C4:=(Cl**2+C2**2+C3**2)/CC1+C2+C3);
C5 : = CC1 +C2 +C 3- 3* C4" ;
, F0 ~ , I: =1 ' STE? ' 1 'U~' TIL' H' 0 0 '
'BEGIN'READ( IN~/~R'~R2~R3);RS:=(Rl*Cl+R2*C2+R3*C3-CR1+R2+R3)*C4)

IC5;LNR{I+H-l1:=L~(RS);

WRITECO~T,<F~.~ ~X6,F8.2~X8,E12.5~/>~CXO+CI-l)*OX)/l0,RS,

LNR[1'+M-tl);
'END Ii
A:> : =L NR [ M1 ;
, BE3 IN' 'F:J R' I: =1 'S T::: ;J , 1 ' UN TIL' M-1 '00 '

L NR( I ] : =2* ~ 0 - L NR[ 2 * H- I 1 ;
'FOR'I:=1'STEP'1'UNTIL'2*M-l'OO'
'BEGIN'A[I,11:=1;

'FOR'J:=2'~TEP'1'UNTIL'N'OO'A[I~Jl:=CCI-M)*OX)**CJ-1);

LNR R( I 1: =L NR[ 11 ;
, EN 0' ;

-cc~,_"-c=-_--- -- H0USE H0L 0ER( 2* ..... 1 ~ N, A ~ 0 I AGR >;
QBC2*H-l ~N,A,OTAGR,LNRR);

------------- 'FO~'I:=N'SrE?'-l"'NTIL'l'OO' -
'BEGIN'S:=LNRRfl); -

-=-~~c_~~'::_'--c--c",-:-'C-:-:c=c- , FOR' J : =1+ , , SJ EP , 1 ' UNT I L' N' DO ' S : =S- A [ I , J ) * AX[ J ) ;
--~.. _-_.._---- --

--- --- AX( I 1: =SID 'T AGR( I )
~~_':':'::-,,==-==:=::::~-==:=::c= __ 'E NO' ;

.-... _- --- - --- -- - lEND'; --
__~_~ IH IT E( 0UT~ <" PO LYNO I" M_ CON S TAN TEN _: " ~ I> ) ;

'FOR'I:=l'STEP'l'U~TIL'N'OO'WRITE(OUT~<"A(",Il~"l="~El2.5~X4>~I-l

:-.~~~:;~ , ,AX(I]);
W~ITECOUT,<II,"X_I~_UM"~X5'"LNCRS[X)",X5~"CONCENTRATIE",X2~"RHO

- --_-:~-~__=__=.--__ _ _IN_OHMrM"~II»; _
_.- ..~- .....----------- 'FOR' I:=l'STEP'l'U"'TIL'M'OO' .. _-_._....

'BEG IN' OLNR: =0 ;lNR~: =AXO] ; _
._- ---_._--

'FOR'J:=2'STEP'1'UNTIl'N'OQ' -
:.:" C:-~~C~-::.::C=~;~~;~~~~:::- _,::c_ , BE GIN' [) l NR: =01 NR+CJ - 1 ) * AX( J 1*C( CI - 1 ) *0 X) **( J - 2 ) >;

lNRS :=LNRS+AX[ Jl*« C1-1 )*OX )**( J-l) >;
, EN 0' ;
SX:=DLNR*~5/EXP(LNRS);

BGAMMA(S~GAMMA.SX,SOO~T);

CX:=(SX/B)**GA"'MA;-
_____ :~-==-;:g:~~='fg'=~-~-~-7-: .-: WRI TE( O:.J T~ <F5."l ~ X6 , E12 • 5 , X2 , E10 • 3, X5, E10 • 3 , I> , CX0 +( I -1 ) * 0X) I

1 0 ~ I NRS, CX ~ 11 SX)-----

_._., -clIo . _

. .. - -_. ~. _.

-- ------- =:- 'E NO ,------
r::'JOt;

__,:,c:_._-: WRI TE( au T [ SKI P( 1 ) 1 ) -
---'t:~0' ------

~;~;Z2-f; ~_~ '_._ ~~=:~:::~-I-.K} -cC~~~:;-~iJ~~~-:;~~~:¥=~:~~f~.~~~~_~-~c~~_ ~f~=}=~~g~~=t=i~:;;;==i~~~~~~~~:~:~c~i.~~:~~:_=~:;S-::=~;-§~:~ :~:~~:~C~S ~i
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- spline

Een in de groep Numerieke Wiskunde ontwikkeld programma,
\

dat een ~ladde ~romme legt door een aantal meetpunten, maakt

gebruik van spline's (zie bv [18] hoofdstuk 8). Hierbij

bepaalt het programma zelf de grootte van de meetfouten.

De volgende pagina's laten zien hoe het programma-in elkaar

zit. De procedure difsmooth levert hier de gladgestreken

waarden van In(R (x)) en tevens de afgeleiden hiervan.s
Er bestaat tevens de mogelijkheid om gernterpoleerde punten

te laten berekenen.

De uitvoer van het programma is wat opbouw betreft, ongeveer

gelijk aan dat van het programma "polynoom".

De invoer is hier:

1) Het aantal interpolatie-punten. Wenst men tussen twee

meetpunten geen extra punten, dan moet men hier een 0 invullen.

2) Het aantal anodische oxidaties. Hier wordt dus het aantal

meetpunten van Rs min ~~n ingevuld.

3) De stapgrootte van ~~n anodische oxidatie in pm.
Ook in dit programma geldt intern dat e~n eenheid overeen

komt met 1000 R.
4) Het beginpunt (xO) van de meting in pm.
5) Het type van de diffusie. Voor een p-type tikt men een getal

ongelijkaan OJ en voor een n_type tikt men een o.
6) Voor elk meetpunt van R drie weerstandswaarden, gelijk aan des

methode bij het programma t1 polynoom". Het eerste getal behoort

bij xO•

'Elk getal moet gescheiden zijn door een komma.

Het blijkt dat dit programma niet altijd redelijke

resultaten levert (zie bv. figuur 5.4).



5 P LIN E
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$'SET'THELIBRARY _
'BEGIN"~EAL'B~GAH~A~SX.CY.DX.XO.RS?Rl.R2~R3.Cl.C2~C3.C4.CS;

'INTEGE~' I~ J~N~TYPE.IG 'BOOLEAN'SOORT;
, FI LE' I N~ OU T;

'PROCEOU~E'OIFSMOOTHCN.XO.XN.Y.KO.Kl.A.OA);

'VALUE'N.XJ.XN~KO~Kl; 'INTEGER'N~KO.Kl; 'REAL'XO.XN; 'ARRAY'Y~A.OA(*];

, BEG IN' , I NTEGER' I ~ SGNO. SG'" 1 ~ J O. J 1 • K;
'REAL'EY.LAHBOA~LAMBOAO.LAMBOA1~H.AO.Al.CO~Cl;

'ARRAY'AA.C~W.DINV[O:NJ.D2Y[1:N-l].QTOINVQ[1:N~O:2);

'R EAL ' , PRO CEO URE' SCP. YO • Yl • C0 ~ C1 );
'VALUE'P.YO~Yl.C).Cl; 'PEAL'P.YO~Yl~CO~Cl;

S:=Cl-?)~YO+P*Yl-P*C1-Pl*CCO*C2-P)+C1*C1+P»/6;

, RE AL ' , P~ 0 CEO URE' OS CP• Y'" • Y1 • CO. C1 • H) ;
'VALUE'P~YO~Y1.CO~Cl.H; 'REAL'P.YO~Y1.CO.C1.H;

OS:=CYI-YO+CCO~Cl-3*CI-P)**2)+C1*C3*P**2-1»/6)/H;

'REAL"PROCEOURE'ECC~N)~ 'VALUE'N; '1NTEGER'N; 'ARRAY'C(*);
'BEGIN' 'INTEGER'!; 'REAt '5;

S:=O; .
'FO~' 1:=1'STEP'l'U"'TIL'N-l'OO'S:=S+2*C(IJ**2+C(IJ*C[I+1J;

[:=5/3 ~--".....

'ENO'E;
'REAL' 'PROCEOURE'SP' INE INTERPOLCN.02Y~C);

, VALJ E 'N ; 'I NTEGER' '" ; 'A RRAY' 02Y• C[ * J ;
'BEGIN" INTEGER' r; 'REAL'Tl~T2~CA; 'ARRAY'Hl:N-l.O:1);

T1: =1/6; T2:=4*T~;

'FOR'I:=1'STEP'1'UNTIL'N-1
'OO"BEGIN'T(I~O':=T1; T[I.ll:=T2; C[I]:=02Y(~J'ENO';

S~OBSOLC1~N-l.1~T.C~CA);CrO]:=CrNJ:=O
'ENO'SPLINE INTERPOl;
'PROCEDURE'FILL WCN.W);
, VALJ E 'N; 'I NTEGER' "'; , ARRAY' Wr *] ;
'BEGIN"INTEGER'N2.K; 'REAL'W3.A.C1~C2.AN.A1N~A2N.X;

W3:=SQRT(3); A:=7-4*W3; N2:=N'0IV'2;
'IF'N<21 .,
If HEN' , BEG IN' AN: =A** N; A1N: =SQ RT CAN); A2N: ="A N/ C1- AN ) ;

Cl:=36*W3-48+72*W3*A2N; C2:=-36*W~*A1N/C1~AN)i

W[0 J : =W f N] : =W3* C1- A- 12 *A2N ) ;
J( : = A/ AU';
'FOR'K:=1'5TEP'1'UNTIL'N2
'OO"BEr,IN'W(KJ:=W(N-KJ:=C1+C2*CX+l/X); X:=X*A'ENO'

'EN!)'
'ELSE' 'BEGIN'Cl:=3&*W3-48; C2:=-36*W3;

W[OJ:=W[NJ:=W3*C1-A>i X:=Ai
'FOR'K~=1'STEP'l'UNTIL'10

'" '00' 'BrGIN'W(K]:=W[N-KJ:=C1+C2*X; X:=X*A'ENO'i
'FOR'K~=11'STEP'1'UNTIL'N2

'00'W[KJ:=W(N-K]:=C1
'nn'

'ENO'FILL W;
'PROCEDURE'FILL QTOT~VQCN.DINV.QTOINVQ);

'~A_UE'N; 'INTEGER'N; 'ARRAY'DINV[*J.QTOINVQ[*.*];
'BEGIN"INTEGER'I;

Qr DIN VQ[ 1. 2] : =0 P'V [ 0] +4*D I NVr 1) +0 I NV( 2] ;
QTOINVQ(2~2]:=DTNV[1]+4*DINV[2]+QINV(3J;
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QTDINVQ[2,1]:=-2*(OTNV[l]+OINV[2]);
'F)R'I:=3'STEP'1'UNTIL'N-1
'DJ"BEGIN'QTDINVQ[l,2]:=OINV[I-1J+4*DINV[I]+DfNV[I+1];

QTDINVQ[I,11~=-2*(DINV[I-1]+DINV(I]);

QTOINVQ[ I,O]~=[)INV[I-1]

, END'
'END'FILL QTDINVQ;
'PROCEOURE'FILL 02Y{N,Y~D2Y);

'VALJE'N; 'INTEGER'N; 'ARRAY'Y,02Y[*];
'BEGIN"INTEGER'I;

'FOR'I:=1'STEP'1 i UNTIL'N-1
')0'02Y[I]:=(Y[I+1]-2*Y[I]+Y[I-1])

'ENO'FILL D2Y;
, P~ 0CEO URE' FILL EY( ~', D2Y, EY, C);
'VALJE'N; 'INTEGER'~; 'REAL'EY; 'ARRAY'02Y, C[*];
'BEGIN'

S'LINE INrERPOLO',D2Y,C);
EY:=E(C,N)

'El,/D'FILL EY;
'REAL' 'PROCEDURE'CR(N,Y,02Y,QTOINVQ,OINV,LAMBOA,W,EY~A,C);
'VALJEiN,LAHBOA,EY; 'INTEGER'N; 'REAL'LAMBOA,EY;
'A~RAY'02Y,Y,DINV,W7A,C[*] ,QTOINVQ[*,*];
'BEGI N" INTEGER' I;

':»ROCEOURE'SPLIN~ SMOOTH(N,LAMBOA,Y,02Y,QTOINVQ,OINV,C,A);
'VAlUE'N,LAMBO~; 'INTEGER'N; 'REAL'LAMBDA;
'ARRAY'Y,~2Y,OINU~C,A(*],QTO!NVQ(*,*];

'BEGIN"INTEGER'l; 'REAL'Ll,l2,S,CA; 'ARRAY'B(1:N-1,O:2];
'IF'LA'1BDA=O
'THEN"FOR'I:=1'STEP'1'UNTIl'N-1
'DO' 'BEGIN'B(T,21 :=QTOINVQU,2];

'IF'I>"THEN'8[I,lJ:=QTOINVQ(I,1];
'IF'I>?'THEN'B(I,O]:=QTOINVQ(I,O];
C( I] : =1" 2 Y( IJ

, END'
'ELSE'
'BEGIN'
L1:=LAMBDA/6; L2:=4*L1;
'FOR'!:=1 'STEP'1'UNTIL'N-1
'OO"BEGIN'B[l,21:=QTOINVQ[I,2]+L2;

'I F ' I>' , THE N' B( I ,11 : =Q r 0I NVQ( I, 1 ] .. L1;
'IF'I>?'THEN'B[I,O]:=QTOINVQ(I,O];
C( I] : =tAM BOA *0 2Y[ I ]

'ENO'FILL MATRIX EN RECHTERLIO;
'ENOW;
'IF"S~OBSOL(',N-1,2,B,C,CA)

'THEN'ALARM('('MATRIX_B_NIET_POS.OEF.')')
'EL SE' , BE GIN' r [ 0 ] : =C[ N] : =0 ;

S:='lF'LAMBOA=O'THEN'1'ElSE'1/LAMBOA;
A[O]~=Y(O]-S*DINV[O]*C(11;

'FOR'I:=1'STEP'1'UNTIL'N-1
'OO'~[I]:=Y[I]-S*DINV(I]*(C[I-1]-2*C(I]+C[I+l]);

A(N]~=Y[N]-S*DINV[N]*C(N-1]

'END'
'ENO'SPLINE SMOOTH;
S:»lINE SMOOTH(N,' AMBOA,Y,02Y,QTOINVQ,OINV,C,A);
CR : =EY- IN~ ROO ( I,", N, A[ I ] - Y[ I J , W[ I ] *( A( I ] - Y( I ] ) ) +( , IF' LAM 80 to. =0

'THEN'O'ElSE'E(C,N)-2*INPROO(I,1,N-1,C[I],02Y(I]»
'E~O'CR;

FILL 02YCN,Y,02Y>; FILL EYCN,02Y,EY,C);
, IF ' EY=0' THE N' AL ARM ( , ( , r- Y=0 ' ) , ) , ELSE '
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'BEGIN'FILLW(N~W); 'FflR'I:=O'STEP'1'UNTIL'N'DO'OINV[I]:=1/W(I);
FILL QrOINVQ(N~OINV~QTOINVQ);

LAMBDAO:=O; "_
SGNO:=SIGN(CR(N,Y~02Y~QTDINVQ~O~NV~LAMBOAO~W~EY~A~~C»; -

", IF' 5GNO >0 ' THEN' ALA RM{ , (' CR( 0 ) _>{) , } , ) ;

LAMBDA1: =;;)-8;
'WHILE'SGNO*(SGN1:=SIr,N(CR(N~Y~02Y~QTOINVQ~DINV~LAHBOA1~W~EY~AA~C)}

>O'ANO'LAMBDA1<~8

'00" B:::GIN'LAMBOAO:=L~MBDAli LAMBOA1:=10*LAMBDA1'ENO';
'IFtSGNO*SGN1 >O'THEN'ALARM( '( 'GEEN_STARTWAAROEN_GEVONOEN')' )lELSE'
'BEGIN'ZERO IN AB(CR(~~Y~02Y~QTOINVQ~OINV~LAMBOA~W~EY~AA~C}~lAMBOA~

LAM90bO~LAMBOA1~@-6~~-6);

JO:=Jl:=O; H:=(XN-XI"')/N;
'FJR'I:=O'STEP'1'UNTIL'N-1'OO'
'BEGIN'AO:=AA[I]; A1:=AA[I+1]; CO:=C[I]; C1:=C[I+1]; A[JO]:=AO;

J 0: =JO +1;
, FOR' K: =l' STE P , l' "N TIL' K0 ' 00'
'B~GIN'A[J~]:=S(K/(KO+1)~AO~A1~CO~C1);JO:=*+1'ENO';

, F!J R' K: =0 ' 5 TE P' l' "N TIL' K1
'00' 'BEGIN' OA[Jll-:=OS(K/(K1+1 hAO~A1~CO~C1~H); J1 :=*+1 'END'

'E~O'; .
ACN*(KO+1)]:=AA[NH
OA[N*(Kl+1)]:=DS(1~~J~A1~CO~C1~H)

, END'
, END'
'END' 0 I FSMJ OTH;

'PROCEO~RE'BGAMMA(B~GA~MA~SIGMA);

'VALUE'SIGMA;'REAL'SIG~A~B~GAHMA;

'BEGI'l" IF'SOORT
'THEN'
'BEGIN" IF' SIGMA 'LEQ'O.63

'THEN"BEGIN'B:=2 @-16;GAMMA:=1'ENO'
'ElSE"IF'SIGMA'LEQ'10

'THEN"BEr.IN'B:=6.97 @-14;GAMMA:=1.195'ENO'
'ELSE" IF'SIGt~A'LEQ'154

'THrN"BEGIN'8:=6.93~-9;GAMHA:=1.842'ENO'

'EL~E"IF'SIGHA'LEQ'761

'THEN"BEGIN'B:=2 @-16;GAMMA:=1.064'ENO'
'ELSE"IF'SIGMA'LEQ'2040

'THEN"BEGIN'B:=1.43 ~-12;GAMHA:=1.31

'END'
'ELSE"BEGIN'S:=1.04 @-6;GAMMA:=2.19:

'END'
'E NO'
'[LSE'
'BEGI'l" IF'SIGI~A 'LEQ'O.9

'THEN"BEGIN'B:=7.2 @-17;GAMHA:=1'ENO'
'ElSE"IF'SIGMA'LEQ'27.8

'THEN"BEr,IN'B:=3.3 @-11;GAMMA:=1.538'ENO'
'ELSE"IF'SIGMA'LEQ'125

, 'TH~N"SEGIN'B:=1.47 @-14;GAMMA:=1.202'ENO'
'EL~E"BEGIN'B:=4 @-17;GAHHA:=1.035'ENO'

'END'
'ENO'BGAMMA;

WRITE(OJT~<"BEREKENING_VAN_OIFFUSIEPROFIEL_M.8.V._SPLINE-BENAOERING,

VAN_LN(RS[Xl)"~//»;

REAO(IN~/~K~N~OX~XO~TYPE);

OX:=1~*DX;XO:=10*XO;
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'IF'T'fPE=O
'THEN"BEGIN'SOORT:='TPUE';WRITECOUT,<"**BEREKENING.N·TYPE.OIFFUSIE

**",II>}
'E NO'

'ELSE"BEGIN'SOORT:='F~LSE';WRITE(OUT,<"**BEREKENING P·TYPE OIFFUSIE
**",II>}

'::: NO' ;

'IF'N<2'OR'OX'LEQ'O'OR'KD<O'OR'K<O
If HEN' WRITE ( 0 UT, <" EEN_ "A N_ DE _VOL GE NDE _GEGE VE NS. I S_ NlET.;. JU 1ST _ : ", II,

"AANT~L_INTERPOLATIEPUNTEN",X10,":",IG,I,

"AANTAL_MEETPUNTEN",X18,":",I6,1,
"STAP~ROOTTE_CIN_UM)",X16,":",F10~3,/~_
"BEGI~PUNT_VAN_OE_METING_(IN_UM}",X4,":",F10.3,1>,

N,OX/'O,XO/10)
'ELSE'

'BEGIN"REAL"ARRAV'LNR(O:NJ,OlNR,lNRR(O:CK+l}*Nl.
WRITECOUT,<"X.TN_UM",XS,"RS[Xl_COHM}",XS,"LN(RS(XJ}",1>};
Cl:=O.07S;C2:=~.17S;C3:=O.2S;

C4:=(Cl**2+C2**2+C3**2}/CC1+C2+C3};CS:=Cl+C2+C3-3*C4;
'FOR'1:=O'STEP'l'UNTIL'N'OO'
'BEGIN'REAOCINp/,Rl,R2,R3};

RS:=CR1*Cl.R2*C2+R3*C3·CR1+R2+R3}*C4}/CS;lNR(I]:=LN(RS},
WRITECOUT,<F5.3,X6,f8.1,X8,E12.5,1>,CXO+I*OX)/10,

~ _E_S , L NR[ I 1 };
, EN 0 ' ;
OIFSMOOTH(N,XO,KD+N*OX,LNR,K,K,lNRR,OlNR);
WRITE(OUT,<II,"X IN UM",XS,"LN(RS(X]}",X5,"CONCENTRATIE",X2

"RHO_IN_OHMCM",II>}; ,
, FO R' I : =0' STEP , 1 ' UN TIL' ( K+1 )* N' 00'
'BEGIN'SX:=OLNP[IJ*@S/EXPCLNRRCIJ};

BGAMMACB,G8MMA,SX};
CX:=CSX/B}**GAMHA;
WRITE(OUT,<FG.4,X5,E12.5,X2,E10.3,X5,E10.3,1>,(XO+(I/CK·

)}*~~}/10,LNRR(IJ,CX,1/SX}

, EN 0 '
'E NO '

'E NO' •
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Nauwkeurigheid van de berekeningen

Met de nu ontwikkelde programma's kan men een indruk krijgen

van de nauwkeurigheid van de gehele meetmethode. Op de volgende

pagina, figuur 5.4, vindt men voor ~~n van de gemeten

profielen (zie hoofdstuk 7 profiel 5) een aantal mogelijke

oplossingen. Bij de plaat is aangegeven welke benadering

is toegepast. Het concentratieprofiel wordt aIleen gegeven,

omdat dit de gewenste informatie is, en orndat de plaat die

In(R ) laat zien veel rninder afwijkingen vertoont: bijnas
aIle benaderingen lop~n voar het oog goed door de meetpunten.

Figuur 5.4 laat zien dat men een hele band van oplossingen

kan vinden voor ~~n set van meetpunten. Het moet gezegd

worden dat het hier een minder'gunstige set meetpunten

betreftj andere plakken gaven een kleinere variatie.

De gegevens van de diffUsie zijn:

PH
3

-flow 0,1 l;min 20 ppm.
oovenbehandeling 2 uur 1100 C.

jUDctiediepte 1,16 pm.
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6. Het diffusieprofiel bij het siloxproces
=======================================

Theorie

Als uitgangspunt bij diffusie van verontreiniginesatomen

in silicium dient hier de tweede wet van Fick. In de

halfgeleidertechnologie mag men de optredende diffusies

beschouwen als eendimensionaal verschijnsel. De tweede

wet van Fick luidt dan:

bc
M: •

waarbij: c: de concentratie van doopstofatomen
.~-

t: de diffusietijd

x: de diepte in het silicium

en D: de diffusieconstante. Deze is temperatuur

afhankelijk. Diffusies van enig belang in

silicium worden verkregen bij temperaturen

van 950 tot 1300oC.

Er zijn twee oplossingen van deze vergelijking die van groot

belang zijn voor de halfgeleidertechnologie.

Het profiel volgens een Gauss-verdeling vindt men door aan

te nemen dat zich aan het oppervlak een constante hoeveelheid

doopstofatomen bevindt(Q). Tevens vindt er geen uitdiffusie

plaats door het vlak x = 0.

t > 0

t > 0

x ~ 0Q.b(x)

°
= 0

beginvoorwaarde:

randvoorwaarden:

beginvoorwaarde: C(X,O) = 0 x ~ 0

randvoorwaarden: C(oo, t) = 0 t >0

C(O,t) = C t· > 0s

De voorwaarden zijn: C(x,O) =
C(oo,t) =
2Qf
~xlx=o

Di t profiel wordt hier verder niet besproken (zie bT. [15J ).
~

Het profiel volgens de complementaire foutenf~ctie vindt men,

door als randvoorwaarde te nemen , dat de oppervlakteconcentratie

C constant is. De voorwaarden voor de differentiaalvergelijkings
zijn:
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De op1oss1ng van d1t prob1eem 1s:

x-
C(x,t) = C .erfc(---x-) •

s zJDf

xb+mkx
.erfc( ) •

2VD1 t i

C(X,t)

Het symboo1 erfc staat voor "complementary errorfunct1on".

Dit prof1e1 za1 1n het vervolg worden aangedu1d als 'erfc'-prof1el.

Bij het s1loxproces moet een aangepast model worden gemaakt.

Di t v1ndt men in [10,~. De hieru1 t volgende oploss1ng 1s

voor het geva1 dat de dikte van de gedoopte s1loxlaag groot

is ten opz1chte van de gem1ddelde diffus1e1engte 1n het

oxide:

met: Co = de concentrat1e van het gedoopte oxide.

D1 = d1ffusieconstante 1n S102•

D2 = d1ffus1econstante 1n S1.

k 1Vfu= iii· i5~ •
x

b = d1kte van een engedoopt Si02 tussen het S1

en het gedoopte S102 •

m = de segregat1econstante tussen S102 en S1.

t = de d1ffus1et1jd.

Ind1en men ste1t:

v1ndt men:

Cs =
CO· VD1 1 D2 '

l+k
•

C(X,t)
Xb= C .erfc(-.;;;....-

s 2.J'ff;f'
x

+ ) •
2JD2 t '

Voor een d1kte van het ongedoopte ox1de ge11jk aan nul, v1ndt

men weer het bekende 'erfc'-prof1el.
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Beste 'erfc~profiel benadering

We willen nu, uitgaande van het berekende profiel, bekijken,

in hoeverre het profiel overeenstemt met een profiel volgens

de complementaire foutenfunctie. Dit is gezien de nauwkeurigheid

van het berekende profiel, een zinvolle keuze. Om ook variabelen

als Dl en xb op te nemen in een te berekenen en te controleren

profiel lijkt mij niet zinvol.

Als te minimaliseren functie is gekozen:

n
r = E

i=O

met n = het aantal·meetpunten.

xi: diepte op het i_de meetpunt.

C(Xi )= de coneentratie op xi.

Voor een minimum moet gelden:

dfac-s
;:: 0 en o .

.<

nit leidt tot twee vergelijkingen met twee onbekenden:

xi 2
n { [ Xi ~ } xi exp(-(~) )

~ E In C.erfc( .~) - In(C(xi )) .n-. == O.
1=0 s 2VDt erfc( xi )

27m'

Het programma "erfe" lost dit probleem met de volgende...
iteratie-procedure Ope



-59-

i) neem een startwaarde voor C en een boven- en ondergrenss
voor {D';

ii) bereken hiermee een nieuwe waarde voor Vl'm.b.v. de

Regula Falsi en vergelijking ~;

iii) vul de gevonden waarde in in vergelijking b en bereken,

eveneens met de Regula Falsi_procedure, een nieuwe C ;s
iV) ga terug naar ii) en herhaal dit proces totdat ~ en Cs

minder dan 0,5 %verschillen van de vorige berekende ~

en C of totdat 20 iteratiestappen zijn gemaakt.s

Als uitvoer 1evert het programma bij iedere iteratieslag

(na punt ii) een tabel waarin het berekende 'erfc'-profiel,

de gemeten waarden, en het logaritmisch verschil hiervan,

zijn weergegeven. Indien er minder dan 20 iteratieslagen zijn

uitgevoerd, levert het programma daarna eenzelfde tabel

voor de gevonden oplossing. Het aantal iteratieslagen ligt

normaliter tussen 5 en 10 slagen. Het programma berekend

tevens de junctiediepte die voIgt uit het gevonden 'erfc'-profiel.

De invoer is:

1) Het aantal meetpunten van C(x).

2) De stapgrootte van een anodische oxidatie in pm. Het

pro/iel hoort bij x=O te beginnen.

3) De diffusietijd in uren.

4) Een startwaarde voor C in cm-3•
s

5) Een boven_ en ondergrens voor Ifj' in pm 1M. Men moet

er zorg voor dragen dat men de ondergrens niet te laag

kiest. Het kan dan mogelijk zijn, dat de functie erfc

dusdanig klein wordt, dat daze numeriek gelijk aan nul

wordt. Men deelt dan in formule a door nul.

6)~De meetwaarden van C(x) in cm-3 .-Men begint bij x=O.

7) De achtergrondconcentratie Cb in cm-3• Deze is nodig

ter berekening van x j •

De ui tgelezen waarden van x zi jn in pm, van .ffj' in pm IJhr',
en van de concentratie in cm-3•



--c $ , SE T' THEL I 8R ARY
'EEGIN"REAL'OX~"O~wco~wnl~WT~CS~CO~Cl~Al~A2~A3~A4~ERFF~FOUT~SUB~C8~XJ;

'lNTEGER'N~M~I; 'BOOLEIlN'NNUL~STOP; - -
'FIlE'IN~OUT;

READ( IN~/~N,DX~WT~CO~1l1~A2);WT:~SQ~T(WT);
--- -WRITE(OUT~<"WT="~F5.3~XS~"DX="~F5.3~X5~"CO="~E12.3;XS~"N=n~I3~/>~WT~

OX~CO~N);

, BEG IN' , REA L' , ARRAY 'L ~tCX ~ Cxr 0 : N] ;
'REAL' 'PROCEQURE'C::OMFOUT<CS~WO);
'VALUE 'CS~wD; 'REA~ 'CS~WD;

• BE GIN' , I NT EGER' I : , REA L ' S;
$:=0;

-- --- - - - _-' FOR' I: =0 ' STEP , 1 ' UN TIL' N' DO'
S:=S+LN(C~*ERFC(I*DX/(2*WT*WO»)-LNCXrI];

SOHFOUT : =S;
'END'SOMfOUT;

c_-- 'REAL' 'PROCEOURE' ~FGELEIDE WD(CS~wD>:

'VAlUE'WO~CS; 'REAt'CS~rJD;

,,---==_-::c:.c.__c __ c:::.:__ ---, 8EGIN ' , I NT EGER ' I : , REA L' S ~ CFF;
S:=O;

----------- -- -~=_':-;"_~,,:-::,- -~ FOR' I : =0 ' STEP , 1 ' t,l.N TIL ' N' 0 a'
·'BEGIN'CFF:=EPFC(I*OX/(2*WT*WD»;

___ :_:- - s: =S+{ LN( r S*CFF ) - LNCX[ I ] ) * EXP ( ( - ( I *!) x )**2 ) / ( 4 *( ( WT * WD) **
c_=:,,--,----__ c__ - --.- ---------- 2) ) ) * I * 0 X/ ( ( ~ 0 * * 2 ) *CFF )

'ENO';
AFGELEIDE WD:=S

- ---------- -------::--,,---. END 'AFGELE IDE flO:
, FO R' I : =0 ' S TEP, 1' {I NTIL ' ~ , 00 '

:":~:::=~::c:~':c~~-=:t_:~,::::::=.;_:,_-;~--' 8 EGIN' REA 0 ( I M ~ / ~ Cx[ I J ) ;
WRITE(OUT~<F5.3~X5~El1.3~/>~I*OX~CX[I]);

----------::_::- lNCX[ I J :=1 N( CX[ I J);-- --_= -,c._ ---:-::::"-:
'END';

c:.-~:~~~---:'='::::=::-::: NNU L : = , r ALSE ' ;
-:--=--=-:- -- C1: =CO; W0 1: =AI; A3 : =0 • 5 *CO; A4 : =2 • 0 *CO; M: =0 ; CS: =CO;

-:=-=:~-''::::-=:- '00 ' 'B EGIN' CO : =C1 ; woo: =W01;
- - .- ,-'--'. --- ------- ---- 'Ir'"'ZERO IN IlB(AFGELEIDE 1\D(CS~WD)~WC~Al~A2~0~O.OOl>

'THEN"8EGIN'~RITE(OUT~<"WGRTEL 0 LIGT NIET IN HET GreIED"~- - - - - -
El1.3~"TnT"~E12.1~/>~Al~A2);

.--- .__ ._ .. -~--- .. - ---,,---- _.-

_:=C-'':: ==~:-:::::::::::::::;;:::~~::_:=:::::::::=:_=_,:~::::,:-::---- NNUL: = , T RUE t ;

-:, EN 0 '
'ELSE" EEGIN'

WRITEfOUT~<"X_IN_UM"~X5~"ERFC"~X13~"CtX)"~Xll~"FOUT"

, / »;
SU8:=";
'FOR'T:=O'STEP'l'UNTIL'N'OO'
'8EGIM'ERFF:=Cl*ERFC(I*OX/(2*kT*WO»;
FOUT:=LN(ERFF)-LNCX[I];
SUB:=~UB+FOUT**2;

HRITE{OUT~<F5.3~X5~Ell.3~X5.El1.3,XS~El1.3./>~I*OX~

ERFF~CX[IJ~FOUT)

'END':
WRITEfOUT~<"GEGEVE~S_:__ WO="~E12.3." __ CS="~E12.3~"__

SOM(FOUT)**2_="~E12.3~/>~WD~CS~SUB);

HOl:=WD;Al:=O.3*WO;A2:=1.5*~O;

'IF"7ERO IN AB(SOMFOUT(CS~~O)~CS~A3~A4~O,O.OOl)
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,~----------------~-~-~-~~-------------------



'THEN"BEGIN'WRITE(nUT.<"CS LIGT NIET IN HET rEBIED"
.E12.3.":TOT":E12.3.1>.A3:A4):

NNUL:zlfRUE'
"'ENot;

, EN D';
C1:=CS;~:=M+1~A3:=O.7*CS;A4:=CS+A3;

STOP: =( ABS( IoiO"-WDl )<0 .005*10101' AND' Ap.srCO-C1 }<O .005*C1);
wRITECOUT.<"GfVONDEN OPLOSSING NA STAP".I3." VAN WD:".E12.3.- - - --

"_~N_CS:".E12.3.1>.M.Wo1.CS)

'END'
, UN TIL' NNUL' 0 R' STf"' P , 0 R' M> 20;
'If'STOP
, TH E'" , BEG I 1\' wRIT E C0 UT• <tt 0 I FfU S I E_ CON STAN TE_ IS: " • E12 • 3. I. "0 PPE R

VLAKTE_CONCENTRATIE_IS:".E12.3.1>.WD.CS>;
WRITErOUT,<"X_IN_U~".X5."ERFC".X13."C(X)".X11."FOUTft

.1> >;
5UB:=0;
'FOR'T:=O'STEP'1'UNTIL'N'OO'
'BEGI~'ERFF:=CS*EPFC(I*DX/(2*hT*~O»;

fOUT:=LN(ERfF)-LNCX[I];
5UB:=~UB+FOUT**2;

WRITErOUT.<F5.3.X5,E11.3.X5.E11.3.X5.E11.3.1>.I*DX,
ERFF.CX[IJ,FCUT}

'ENO'~

WRITErOUT.<"GEGEVE~S_:__ WO=".E12.1." __ CS=".E12.3." __
SOM(FOUT>**2_=".E12.3.1>.WD.CS.SUS);

REAC(JN,I.CB>;C8:=CB/CS;SUB:=2*wT*WO;
--- --------.-" Z ER0 ,. NAB( ERFC( X J / SUB) - CB I' XJ Jl 0 Jl 2 Jl 0 I' 0 • 01 );

WRITEfOUT,<ttBEREKENDE_JUNCTIEDIEPTE_:".F&.3>.XJl
'END'

'END'
, E NO' •

_. __ .._..._-

.-
--~--.--_._- .- -', .-

--- .---.- -- ~-- "--,-_. -.,._-.....-- .... -

0'" __ • ""' '__"'•

.. ' .
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Het integreren Tan het soortelijk geleidingsTermogen

Een andere benadering van het probleem gaat niet uit van het

berekende profiel, maar van de gemeten waarden van R •s
Als we uitgaan van een 'erfc'-profiel kunnen we de daarbij

behorende waarden van Rs(x) berekenen (zie [17,19]).

De functie die we dan willen minirnaliseren is:

Dit kan gedaan worden met de procedure "minifun" uit.de

bibliotheek van de B7700 (voor geaetailleerde informatie

zie RC-inforrnatie nummer 57).
1Voor het berekenen van Rs(xi,berekend) = --~-----

a:.(xj-xi )

van het verslag van dhr. Coenders [19].

Er geldt: _ JXj
C(x)-C

b
o-.(xj-xi ) = q.p.(C(X)+Cb)·C(X)+C

b
• dX •

xi
Uitgaande van de polynoombenadering van de krornrne van Irvin, die

Coenders geeft, levert dit voor C(x)=Cserfc(x/(2,JDt)) (zie [19J):

1

~o(Xj-xi)=XjO~ lO(R+IOg(c•• erfc(pox)+Cb}+logfg(c.oerfc(pox)+Cb)-l}o

2
X j {cs·erfc(p.x)-Cb}·dX.

hierbij is
erfc (P)

2 3R = -aO+18.al -18 .a2+18 .a
3

•

en g(C) = -{al +a2 (logC -2.18)+a3«lOgC)2_3.18.1ogC+

+3.182 ) } •

(ai's zijn de constanten gegeTen door Coenders, pag.19).
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In het programma "integraal/erfc" wordt de integraal

doorlopend berekend, en de tussenuitkomsten ~.(Xj-Xi) worden

in een array opgeslagen.

Als varia~elen zijn gekozen: Cs ' Cb en x j • Hiermee zijn

aIle onbekenden die men verder wenst, zoals bv J1)te berekenen.

Het is mogelijk, en wordt aanbevolen, minder variabelen te

kiezen. Voor twee variabelen is gekozen: Cs en x
j

; indien

men een variabele wenst, varieert men C •. e
De uitvoer van het programma geeft op de eerste pagina de

1nvoergegevens; daarna volgen enige paginats, waarop het verloop

van de procedure "minifun" is te volgen; en op de laatste

pagina ziet men de gevonden oplossing van Rs (x1 ,berekend),

de logaritme hiervan, het erbij behorende terfct-profiel,

en enkele gegevens, uitgedrukt in de bekende grootheden.

Het programma houdt geen rekening met een depletiegebied

en met bandkrommingen aan het oppervlak [2~.

Als invoer wenst het programma:

1) Het aantal variabelen dat gekozen is (1,2 of 3).
2) Het aantal iteratieslgen dat maximaal door "minifun"

gemaakt mag worden. Aanbevolen wordt voor

1 variabele 10 a 20;

2 variabelen: 30 tot 50 en voor

3 variabelen: twee keer draaien met 50 slagen. De tweede

keer moeten voor Cs ' Cb en X
j

de tot dan

gevonden oplossing worden ingevuld.

3) Het aantal meetpunten van Rs •

4) De stapgrootte dx van een anodische oxidatie in pm.
5) Een goede schatting of een gemeten waarde van de

"junctiediepte x j (in pm).



7)
8)

9)
10)
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6) Het soort materiaal: indien nul wordt een p-type berekend,

anders het n-type.

De diffusietijd in uren.
-3Een goede sehatting of een gemeten waarde van Cb in em •

Een goede sehatting van C in em-3 •
s

De meetwaarden van R (in ohm), beginnende bij x=O.s

Uiteraard wordt ieder getal gescheiden door een komma.



I N T [ G R A ALI E R F C
= = = = = = = = = = = = = =

SET' THEL I BRARY
EGIN'
INCLUDE'"HINIFUN"
I LE' I N~ r: UT; , REA L' A0 ~ A1, A2, A3 ~ R, DX, XJ 1 , XJ2 , CB1 ~ CB2 ~ PI D, WT, HULP, S1 , S2;
EAL'XJ3,CB3;
NTEGE~'I~N,CONVERG,TYP~,K,NM;

EAL"AR~AY'ONB[1:3];'I~TEGER"ARRAY'XTYPE[1:3],GTYPE[1:1];

OOLEAN" ARRAY 'LOH 1: 1]';

ROCEDURE'FIRST(X~DG,I);"
EAL"ARRAY'X,DG[*];'lNTEGER'I; ;
ROCEDURE'SECONO(X,DDG,T);
EAL"ARRAY'X(*],DDG[*,*]; 'INTEGER'!; ;
READ(IN,I,K,NM);
READ(IN,I,N,DX~ONB[2],TYPE,WT~ONB[3]~ONB[1]);WT:=SQRT(WT);

XJ1:=2*JNB[2];XJ2:=N*Dv;XJ3:=ONB[2];
CB1:=10*ONB[3];CB2:=0.'*ONB[3];CB3:=ONB[3];
WRI TE( 0 J T ~ <" N=" , I '3 ." DX=", F5 • 3," XJ=" ~ F 5 • 3," WT=", E10 • 3 ~- - - -

"_CB=",E10.3,"_C~=",E10.3,1>,N,DX,ONB[2]~WT,ONB[3]~ONBf1J);

'IF'TYPE=O
'THEN"BEGIN'WRITE(OUT.c"EVALUATIE_VAN_P-TYPE_DIFFUSIE",1»;

AO:=-1.247;A1:=-0.7088;A2:=-0.01"86;A3:=-0.0139
'E NO' " --

'ELSE"BEGIN'WRITE(OUT,<"EVALUATIE_VAN_N-TYPE_DIFFUSIE",1»;
AO:=-1.&&3;A1:=-0.&509;A2:=0.0229;A3:=-0.0059

'END' ;
R:=-AO+18*A1-324*A2+58~2*A3;

WRITE(OJT,<"ALS_ONBEKEMDEN_WOROEN_BESCHOUWO:",I»;
'IF'K=1
'THEN'WRITE(OUT,<"CS",I»
'ELSE' 'IF'K=2

'THEN'WRITE(OUT,<"CS_EN_XJ",I»
'ELSE"BEGIN'K:=7;WRITE(OUT,<"CS~XJEN CB"~/»'ENO';

'BEGIN"REAL"ARRAY'RS,LNRS,SIGMAO[1:N];
'PROCEOJRE'WEERSTAND(C~,CB~XJ,SIGMAD);

, VAL UE'C S, CB, XJ;
'REAL'CS,CB,XJ;'REAl"~RRAY'SIGMAD[*];

'BEGI~"REAL'SIGMA,X,D.~,P~01,H1;

, I NT EGE R' I , M; , REAL' , ARRAY' E[ 1: 4 ] ;
'REAL"PROCEOURE'FX(CS,CB,X);
'VALUE'CS,CB,X;
'REAL'CS,CB,X;
'BEG IN" REAL 'CONC;

'REAL"PROCEDUPE'G(C);
'VALUE'C;
'REAL'C;
'BEGIN"REAL'LP,GC;LOGC:=LOG(C);

G:=-(A1+A2*(LOGC-36)+A3*(LOGC**2)-54*LOGC+972»
'ENO'G;'"
CONC:=CS*ERFC(P*X);
FX:= (10**(R+(f,(CONC+CB)-1)*LOG(CONC+CB»)*(CONC-CB)

'END'FX;
'IF' CB>CB1
'THEN'CB:=C81
'ELSE"IF'CB<CB2'T~EN'CB:=CB2;

, If' XJ> XJ 1
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'TH::N'XJ:=XJl
'ELSE" IF'XJ<l(J2'T~EN'XJ:=XJ2;

'IF' CS>~21 'THEN 'CS~=@21 'ELSE" IF'CS<CB' THEN'CS:=1.1*C8;
'1F"ZERO IN AB(ERl='"C(P)-CB/C-S.p,O,luO,O.OOS)
If HEN ' ALARM C'( 'G EE'" _p - WAAROE-;. GEVON 0EN! ) , )
'ELSE'
'BEGIN' ._
SI G.., A: =0; X: =1; 0: =( ~,- 1 ) *0 XI XJ-1; H: =0/10; 01 : =- 0XI XJ ; H1: =0112 ;
[( 1] : =E [ 21 : =E( 4] : =~- S; E( 31: =0;
, FOR ' I: =N' STEP' -1 ' l' NT I L' 1 ' 00'

'BEGIN'5IGMA:=~IGMA-INTEGRAL(FX(CS,CB,X),X,O,H,E,M);

0:=01; H: =H';
SIGMAO(Il~=SIGMA*XJ*@-4;

'IF'SIGMA=O.
, THEN ' , BE r. IN'S I GMAO [ n : =~ - 9;

WRITE(OUT,<"WEERSTAND_WAS_ONEINOIG_VOOR_X=",F6.4
,1>,(I-l)*OX); .

'ENn,
'ELSE"IF'SIGHA<O

'THFN' 'BEGIN'SIGHAO[ Il:=@-9;
WRITE(OUT,<I,"WEERSTANO_WAS~NEGATIEf._VOOR_

X=",F6.4,"_CS=",EI0.3>,(I-l)~OX,CS)

'E NO'
, EN De;

'E N) ,
'END'WE=:RSTAND;
'PROCEO~RE'fUNCTION(ONP,GS,I);

'R EAL' , ARRAY' 0NB [ * 1;
'INTEGER' n'REAL'GS;
'BEGI"J" REAL' SOM;' INTEr.ER' J;

'IF'K=l
'THEN'WEERSTAND(ONP(11,CB3,XJ3,SIGMAD)
'ELSE"IF'K=2'THEN'WEERSTAND(ONB(11,CB3,ONB(21,SIGMAD)

'ELSE'WEERSTAND(ON8[lJ,ONB[31,ONB[2J,SIGMAD);
GS:=O;
, FOR' J: =1 ' STEP' 1 'u NT I L ' N' DO'

GS: =GS+(LNRS( Jl+' N( SIGMAD[ J]) )**2
'ENO'=-U\lCTION;

WRITE(OUT,<"X_IN_UM",X4,"RS[X]_IN_OHM",XS,"LN(RS[X])", I»;
, FOR' I: =1 ' STEP , 1 'U~'TIL' N' 00 '
, BE:; IN' READ ( IN, I , R~ ( I 1 ); LNRS[ I ] : =LN( RS( I J ) ;

WRITECOUT,<F6.3,X2,FI0.1,X8,E10.3,1>,(I-1)*DX,RS(Il,
L"'R S ( 11 ) ;

, END' ;
XTY'E(11:=XTYPE(21:=XTYPE[31:=2;GTYPE(11:=1;LIN[11:='FALSE';
MINIFUN(ONB,FUNCTIrN,XTYPE,GTYPE,LIN,O,FIRST,SECOND,O,K,1,@-3,@-3

,O.Ol·N,l,rONVERG,l,NM,OUT);
W~ITE(OUT(SKIP(l)J';

Sl:=ONB[21/(2*WT);S2:=ONR(31/0N8[11;
ZERJ IN AB(ERFCCSI/W)-S2 ,WD,O.03,O.3,O,O.Ol);
WRITE(OUT,<"GEVONDFN_OPLOSSING_:",I,"CS=",E12.3,"_WD=",E12.3,
. "_XJ=~,FS.3,"_CB=",E12.3,1>,ONB(11,WD,ON8[2J,ONB[31);

WEE RSTANO ( 0NB[ 1 ] ,0'" B[ 3] ,ON B( 21 , SI GMAD ) ;
WRITE(OUT,<I,"X_IN_UH",X4,"RS(Xl_IN_OHM",XS,"LNCRS[Xl) ",X6,"CONC

ENTRATIE",I>'; -
HUL~:=OX/(2*WD*WT)~

, F0~ , I: =1 ' STEP , 1 ' U'" TIL' N' DO'
'BEGIN'

S I GMAD [ I 1: =lIS T GMAD [ I ] ;
WRITE(O~T,<I,F~.3,X2,FI0.l,X8,E10.3,XS,E10.3>,(I-1 )*DX,SIGMAO
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Vergelijking van de beide benaderingsmethoden

Het is natuurlijk interessant om beide benaderingen van het

probleem te vergelijken. Hiervoor is wederom plak 5 (zie hoofdstuk

7) gekozen, met als gegeven profiel,' de berekende waarden

uit het "polynoom"-programma (7 e Macht). Dit is de meest

gladde kromme uit figuur 5.4.

In figuur 6.1 ziet men de meetpunten van In(R ) en de erbijs
bereken,de waarden ui t het programma "integraal/erfc".

De verschillende 'erfc'-profielen ziet men weergegeven in

figuur 6.2. De profielen, berekend met "integraal/erfc"

wijzen erop, dat er in de plak.geen 'erfc'-profiel

aanwezig was. Een verklaring hiervoor moet men zoeken in

het silox-proces:

De dikte xb van het ongedoopt oxide, kan ongelijk aan nul

zijn. Dit kan bv de dikte van het altijd aanwezige laagje

oxide, dat door blootstellen aan de lucht ontstaat,

zijn (dit is dus ongeveer 30 R Si02 ) •

. Ook is het misschien nodig meerdere termen van de

reeksontwikkeling, gegeven door Barry en Olofsen [lOJ,

mee te nemen in dit profiel.

De gegevens van de 'erfc'-profielen zijn:

via: C (in cm-3 ) In (in pm/{hr)
"integraal/erfc" 1 var. tOl.1018 0,176
"integraal/erfc" 2 var. 2,41.1018 0,169
"integraal/erfc" 3 var. 1,95.1018 0,188

"erfc" 1,58.1018 0,188
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7. Resultaten
~=========

In dit hoofdstuk zijn in chronologische volgorde de gemeten

profielen weergegeven. De profielen hebben dezelfde nummers

als de plakken. Van elke diffusie wordt aIleen aangegeven

hoeveel doopstoftoevoer er tijdens de depositie was, en

welke ovenbehandeling de plak heeft ondergaan.

Het sUb~traatmateriaalwaarvan is uitgegaan was:.

Toor p-type plakken:

P-Si;
5,1-6,5 ohmcm (een Cb van ca. 2.l0l5cm-3 );

-(lll)-richting;

fabrikaat Hoboken.

Toor n-type plakken:

N-Si;
2,8-5,4 ohmcm (ook hier Cb = ~2.l0l5cm-3);

(lll)-richting;

fabrikaat Hoboken.
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- Profiel 1
,

Deze eerste plak was bedoeld om vertrouwd te geraken

met het meetprocede. Er zijn tien anodische oxidatie

stappen ge:naakt.

De doopstoftoevoer voor de diffusie was:

contactdiffusie: B2H6-1000ppm 2 l/min.

basisdiffusie: B2H6-1000ppm 0,1 I/min.

oTenbehandeling: 53 minuten bij 1050oc.

De hierbij gemeten junctiediepte was 0,73 pm.

Per anodische oxidatie werd 0,049 pm Si weggewerkt.

Figuur 7.1 laat In(R ) zien en een benadering, gevonden
s

met het programma "polynoom". ,De macht was 7. Figuur 7.2

laat de erbij berekende waarden van de concentratie zien.
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figuur 7.1 profiel 1

o meetpunten

• : via "po1ynoom" 7e Macht

I

d1epte x (1D 1000 i)
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figuur 7.2 profiel 1

• : via "polynoom"

macht 7.

\
\
\
\
\
\
\
\

-~~ diepte x (in 1000 ~)

4



2 I/min.

0,1 I/min.
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- Profiel 2

Om te zien welke herverdeling een profiel als nr. 1

ondergaat, heeft deze plak een tweede ovenbehandeling

ondergaan.

Bij de depositie was de doopstoftoevoer:

contactdiffusie: B2H6-1000ppm

basisdiffusie: B2H6-1000ppm

Na deze depositie yond de diffusie in de oven plaats

gedurende 53 minuten bij 1050oC.

Hierna werd het oxide Terwijderd en nieuw ongedoopt silox

aangebracht (7 min. in de reactor). Er Tond een herdistributie
oplaats gedurende 1 uur op 1050 C.

eFiguur 7.3 laat In(R ) zien en de polynoombenadering, 9 macht.s-
Het profiel vindt men in figuur 7.4.

De junctiediepte was 0,97 pm.
Per oxidatie werd 0,049 pm weggeetst.

Aantal anodische oxidaties: 15.
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9

6

figuur 7.3 profie1 2

10 0 : meetpunten

• : via "po1ynoom" Macht 9

In(R )
8
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figuur 7.4 profiel 2

• : via "polynoom" Macht 9

\
\
\

----.~ diepte x (in 1000 ~)
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- Profiel 3
Het voorgaande werd als een voldoende basis besehouwd om van

een transistor zowel de basis onder de emitter als de basis

naast de emitter te meten.

De gegevens van de diffusies zijn:

cont~etdiffusie: B2ff6-1000ppm 2 I/min.

basisdiffusie: B2H6-1000ppm 0,1 I/min.

ovenbehandeling: 1 uur bij 1050oC.

De hierna aangebraehte emitter had als gegevens:

emitterdiffusie: PH
3

-2000ppm 0,7 I/min.

ovenbehandeling: 10 minuten bij 1000oC.

Hierbij werd voor het eerst geeonstaterd dat de weggeetste

stap Si per anodisehe oxidatie, afhankelijk is van de

doopstofconcentratie. Voor de emitter werd, met behulp van

bolslijpen, gemeten: 0,057 pm per stap. De basis werd

met 0,048 pm per stap verwijderd.

Figuren 7.5 en 7.6 laten resp. de logaritme van de laagweerstand

en het concentratieverloop zien. Het profiel van de basis

naast de emitter werd berekend met "polynoom" maeht 7.

De basis onder de emitter werd berekend via een eenvoudige
. e

polynoombenadering met een 3 maeht.

De junctiediepte van de emitter was 0,52 ~m. De basis naast

de emitter liep tot 0,71 pm en de basis onder de emitter had

de junetie op 0,94 pm.
Men vindt hier dus een duidelijk emitter-dip effect van O,23pm

(zie bv [21]). Voor de basis naast de emitter is tevens,

via het programma "erfc", het daarbij behorende 'erfe'-profiel

berekend en getekend in figuur 7.6. Dat het profiel niet de

complementaire foutenfunctie voIgt valt te verklaren uit het

fe~t dat de diffusie werd versneld door het elektrisch veld,

opgewekt door de diffusie van doopstofionen (zie [15] page 59).

Het aantal anodische oxidaties was hier 13.
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figuur 7.5 profie1 3

+ : via po1ynoom macht 3

o :
.• •

I

7

9

8

6
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In(R )
11
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figuur 7.6 profiel 3
• : via "polynoom" Macht 7
+ : via polynoom Macht 3

de emitter

emitter

de

--... diepte x (in 1000 R)
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- Profiel 4
Bij deze plak is een gehele transistor gesimuleerd.

Om hierbij de emitter ook te kunnen meten wordt eerst

een isolatiediffusie uitgevoerd op een derde deel van

de plak (zie ·figuur 4.4).

isolatiediffusie: B2H6-1000ppm 0,05 I/min.

ovenbehandeling: 32 minuten bij 1150oC.

Voor de transistor waren de gegevens:

basisdi ffusie :

contactdiffusie:

ovenbehandeling:

emi tterdi ffusie:

contactdiffusie:

oTenbehandeling:

B2H6-1000ppm

B2H
6

-1000ppm

50 minuten

PH3-~000ppm

PH
3

-2000ppm

17 minuten

0,05 I/min.

1 I/min.
bij 1100oC.

0,1 I/min.

1,5 I/min.

bij 1000oC.

Voor de basis naast de emitter is ook hier een 'erfc'-profiel

berekend met het programma "erfc". Men ziet wederom een

'field-aided di ffusion' en, voor de basis onder de emitter

een duidelijk push-out effect.

De junctiediepten waren: emitter: 0,67 pm

basis naast emitter: 1,22 pm

basis onder emitter: 1,61 pm.

Bij de emitter lijkt het alsof een kink aanwezig is. Bij

fosfordiffusies Tindt men normaliter een dergelijke kink

bij hog,e waarden Tan Cs (zie t20]).

Het aantal anodische oxidaties was 20.

De weggeetste laag silicium per stap was bij de emtter: 620 ~

( met de Talystep: 485+150 i • zie figuur 2.9); de basis naast

de emitter: 460 R (met de Talystep: 485-35 i); en de basis

onder de emitter: 485 R.
De profielen zijn berekend met "polynoom": de emitter met

een 7e macht ; de basis naast de emitter met een lIe macht

en de basis onder de emitter met een ge macht.

De twee hierbijbehorende figuren zijn figuur 7.7 en 7.8.
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figuur 7.8 profie1 4
o : via "po1ynoom" Macht 7
• · via t1po1ynoom rr Macht 11·
+ • via "po1ynoom" Macht 9•

(in

emitter

\

---. diepte x (in 1000 i) \

~"",----....L...-----L-------,--l_~~__l_11\_J __._l_L~
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- Profiel 5

Nadat we gezien hebben dat aIle Yoorgaande profielen niet

verliepen volgens de complementaire foutenfunctie, werd bij

deze plak gezorgd voor een lage C • Hierbij kan volgens des
theorie een profiel zoals het 'erfc'-profiel verwacht worden.

Over het profiel is reeds voldoende gezegd naar aanleiding

van figuren 5.4,6.1 en 6.2.

De figuren 7.9 en 7.10 laten de waarden zien , berekend met

"polynoom" 7 e Macht.

De gegevens van de diffusie waren:

basisdiffusie: PH
3

- 20ppm 0,1 l/min.

contactdiffusie: PH
3

-2000ppm 0,1 l/min.

ovenl:>ehandeling: 2 unr bij 1100oC.

De gemeten junctiediepte was: 1,16 pm.
Aantal anodische oxidaties 19

Per stap verwijderd Si 0,0485 pm.

Er werd geen verschil gemeten tussen de weggeetste laag substraat

en de weggeetste laag van debasisdiffusie.
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figuur 7.9 profiel 5
o meetpunten

• : via "polynoom" macht 7
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figuur 7.10 profiel 5
• : via "polynoom"

-.. diepte x (in 1000 ~) +
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- Profiel 6
Ook hier werd gepoogd een 'erfc'profiel te vinden.

De gegeveus van de diffusie waren:

basisdiffusie: PH
3

- 20ppm 0,01 I/min.

contactdiffusie: PH
3

-2000ppm 0,1 I/min.
oOvenbehandeling: 3 uur bij 1100 C.

De ins telling van 0,01 I/min. is de ondergrens van de flowmeter

en dientengevolge onnauwkeurig, maar men kan normali ter hier

een zeer lage C verwachten.s
Het profiel vindt men in fig. 7.12j de laagweerstand in fig. 7.11.

Er zijn twee benaderingen gegeven nl. die met "polynoom" macht 7

en die met "spline". Ook de benaderingen met "polynoom ll macht 9
en 11 zijn berekend en geven slechts kleine afwijkingen ten

opzichte van "polynoom" 7e macht (ze zijn onderling gelijk).

Dit laat zien dat ookbetere resultaten dan aangegeven in

figuur 5.4 voorkomen.

Het niet aanwezig zijn van een 'erfct-profiel is waarschijnlijk

een gevolg van een imperfectie van de toenmalige siloxreactor.

Tussen het spoelpunt en de flessen PH
3

-2000pprn en -20ppm

beyond zich een toevoerslang met een inhoud van 0,03 liter.

Indien zich hier van een vorige depositie nog PH
3

-2000ppm

bevindt , en men voor de deposi tie slech ts twee minu ten spoel t ,

kan men tijdens de eerste seconden van de depositie PH
3

-2000ppm,

toegevoerd krijgen. Dit zal geen 1 minuut duren doordat tijdens

de instelling van de flowmeter een hogere flow. mogelijk is.

De aanwezige laag Si02 met de dope veroorzaakt door PH
3

-2000ppm ,

za1 zich gedragen als een constante hoeveelheid doopstof.

Dit moet dus leiden tot iets gelijkend op een1'Gauss'-profiel.

Indien de gehele laag Si02 was aangebracht met een doopstoftoevoer

van 0,01 I/min PH
3

-2000pprn, blijkt ui t de aanwezige gegevens over

de siloxreactor, een C van 5.1018cm-3 op te treden.s
Dit wordt gezien als een bevestiging van het voorgaande.

De verdere gegevens zijn: junctiediepte: 1,55 Vm.
Aantmanodische oxidaties 24

Per stap verwijderd Si 485 ± 20 i.
Van het substraat werd per stap gemiddeld 5 R ± 20 %minder

weggeetst dan van de basisdiffusie (dit werd uiteraard gemeten

met de Talystep). De achtergrondconcentratie was 2,1.1015cm-3.
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figuur 7.11 profie1 6
o : meetpunten

• : via "po1ynoom" Macht 7
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diepts x (in 1000 i)
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figuur 7.12 profiel 6
• : via "polynoom" macht 7
+ : via "spline"

Cb +
~ diepte x (in 1000 ~)

5 10



-90-

Conclusies
----------------------

Een redelijk nauwkeurige methode ter bepaling van

diffusieprofielen is ontstaan. Doordat het mogelijk

is tot hoge spanningen anodisch te oxideren (tot * 450 V)

kan men aIle normaal Toorkomende diffusies bij de

produktie van IC' s en transistoren ,binnen een redelijke

tijd meten. De hier gemeten profielen geven aan dat.
verschillende effecten , bekend ui t de gasdiffusie

techniek , ook optreden bij het siloxproces.

Vergelijking van de theorie met e~n van de gemeten

profielen geeft ~iet de gewenste resultaten. Verder

onderzoek hieraan is gewenst. Di ffusies met borium ,

die tijdens dit onderzoek problemen gaven, zullen

hierbij zeker betrokken moeten worden wegens de lage

diffusieconstante van borium in siliciumoxide.
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