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INLEIDING.

Al eni~e tijd wordt er bij de groep E.E.A. geexperimenteerd

met de konstruktie van een MOS (Metal Oxide Semiconductor),

die qua opbouw afwijkt van de gebruikelijke planaire MOS.

Het verschil bestaat hieruit, dat waar bij de planaire MOS

het kanaal en de toe- en afvoer elektroden in het horizon

tale vlak 1i~een, de hier bedoelde versie een vertikale op

bou'... hee ft.

in de onderstaande figuren is dit schematisch weer~egeven•

. .

tig. I

p- SuBST'RAAT

Planaire MOST
DRAIN

Vertikale MOST

De vertikale struktuur biedt enkele be1angrijke voordelen!

terwijl bij de planaire OpbOllW de minimale kanaallengte

(d.w.z. de afstand tussen source en drain diffusie) be

paald wordt door dp nauwkeurigheid waarmee een masker

g~maakt kan worden, is dit bij rie vertikale uitvoerin~

niet het geval; hier is deze afstand bepaald door de

minimale djkte dje de p-]aag krijgt bij ~~n van de

mogelijke produktie processen. (epi-Iaag, diffusie of

ionen implantatie) Net deze technieken zijn zeer dunne

lagen te maken « I urn). Een kort kanaal is van groot

belang als de MOS geschikt moet zijn voor gebruik bij

hoge frequenties.

een ander voordeel is de grotere pakkingsdichtheid die

mogelijk is met de vertikale struktuur. (per MOS is een

kleiner oppervlak nodi~)
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Nadat twee afstudeprrlers - J.Gondrie ('72) en A.Willems

('76) - zich voornamelijk hehben beziggehouden met de tech

nologie en het hoogfrequent gedrag, heb ik de opdracht ge

kregen de mogelijkheid te onderzoeken de V-MOS (vertikale

MOS) geschikt te maken voor hoge drain - source spanningen.

(Vds ca. 250 Volt)

lIiervoor moest, nadat laboratorium ervaring was opgedaan

met de door A.Willems gemaakte maskerset, een nieuw masker

set worden ontworpen en op schaal g~tekend.



lIoofdstuk 1 Opbouw van de V-MOS voor hoge spanninaen.

-J-

1.1 De maximale waarde die Vds kan aannemen wordt bepaald

door die waarde waarbij drain-source doorslag optreedt.

Hierbij is aangenomen dat voordien geen doorslag van

het gate-oxide plaatsvindt.

Van doorslag is sprake wanneer de drain-source stroom(Ids)

plotseling zeer sterk en oncontroleerbaar toeneemt. Deze

toename kan zijn veroorzaakt door punch-through van het

kanaal of het optreden van avalanche in het gebied tnssen

source en drain.

Om deze effekten te verduidelijken wordt het principe van de

MOS nader bekeken, waarbij hier een n-kanaal MOS als voor

beeld dient.

p_ SUe,STRAAT

o
104--..., 5u6STRAAT

s

Fig. 2 N-kanaal MOST Symbool MOST

Zoals uit de figuur blijkt bevinden zich tussen drain en

source aansluitingen twee p-n+ diodes. Bij Vds>O is de diode

aan de drain zijde gesperd en kan er afgezien van een kleine

lekstroom geen stroom Ids vloeien.

Door de gate elektrode voldoende positief te maken ten op

zichte van het substraat wordt aan de oppervlakte van het

p-substraat een beweeglijke inversie-lading (bestaande uit

elektronen) gevormd en is dus een verbinding tussen source

en drain aanwezig. De spanning in dit kanaal is een funktie

van de plaats en neemt een waarde aan tussen Vs en Yd.

Wanneer een kanaal aanwezig is, leidt een verhoging van Vds

in eerste instantie tot toename van Ids. Anderzijds veroor

zaakt de verhoging van Vds een uitbreiding van het depletie

gebied bij de gesperde drain-substraat overgang.



In dit depletie gebied zijn vrijwel geen vrlJe ladingrlragers

I!1eer aanwezig. (en dus is het een hooc;ohmi{; c;ebied) Het de

pletie gebied breidt zich voornarTlelijk uit in het substraat

omdat dit veel lager gedoteerd is als de drain-kontakt diffu

sie. Bereikt VdB de pinch-ofr waarde, dan is ook een deel van

het kanaal (aan de drain zijde) depletie gebied geworden, dat

wil zeggen dat hier de beweec;lijke inversie lading geIijk nul

is. Het kanaal is nu at'geknepen en Ids blijft nagenoeg kon

st an t wanneer Vds > Vp t omda t elke toename van Vds word t op

genomen door het hoogohmige pinch-off gebied. Zo ontstaan de

bekende Ids/Vds karakteristieken van de MOS.

I
V£RZAmc;lNGSG EBrE.D

.!.-----------V9 = C z

./----------- Vg = c.,

_vos

Ids/Vds karakteristiek van een MOST

IDS

i

Fig. J

1.2 Punch-throuGh

Alhoewel voor Vds > Vp de 5 troom Ids nauwel ijks meer toeneemt,

(geringe toename doordat bij uitbreiding van het depletie

gebied het kanaal korter wordt) wordt het depletie gebied van

de drain-substraat diode weI steeds groter. Punch-through

doorslag vindt plaats wanneer dit depletie gebied het depIe

gebied van de source-substraat diode bereikt.

I.J Avalanche

Zoalsal opgernerkt heeft de spanning in het kanaal afhanke

lijk van deplaats een waarde tussen Vs en Yd. Hierdoor ont

staat een elektrisch veld en wanneer dit ergens de kritische
t':

waarde (ca. J.IOJ V/cm) overschrijdt, dan wordt de snelheid van

de elektronen zo groot dat bindingselektronen worden loge

slagen. Het aantal vrije elektronen neemt dan explosief toe

en aval~nche doorslag is een feit.
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In het algemeen wordt de kritische veldsterkte het eerst

bereikt aan de p-n+ (drain) overgang, maar bij de drain

bestaat nog een ander gevaar.

De gate elektrode wordt Van de drain diffusie gescheiden

door het dunne gate oxide, dat al bij lage spanningen

doorslaat. (ca. 70 Volt per 1000 X voor thermisch oxide)

Ook kan in de hoek bij de drain diffusie in het depletie

gebied de kritische veldsterkte worden overschreden.

1)e vorm van het depletie gebied wordt hier nafllelijk sterk

beinvloed door de gate spanning. Een en ander wordt geillu

streerd in de volgende figuren

p_ SUBS"T!ZAAT

1)

P-SU6ST~AAT

2)

v ... 0

p- SUBSTRAAT

J)
;

Fig. 4 De invloed van de gate-spanning op het drain-depletie
--- --____ r;ebied.

Bij eenzelfde waarde~van Vds neernt in geval 1 de veld

sterkte aan het substraat oppervlak-een hogere waarde aan

dan bij 2 respektievelijk J.

1.4 Het driftgebied.

llogere drain-source spanningen zijn mogelijk wanneer tussen

het eigenlijke kanaal en de drain een laaggedoteerd drift

gebied wordt aangebracht. Dit gebied kan uit n-, p of

materiaal bestaan.

Bij relatief lage Vds is dit gebied depletie gebied en neemt

als zodanig het grootste deel van ~e aangelegde spanning Ope

Een voorbeeld van een dergelijke konstruktie is de planaire

D-NOS. ( "D" staat voor dubbele diffusie)
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Hierbij ontstaan de twee gebieden, het kanaal en het drift

gebied door, voordat de source- en drain diffusies worden

uitgevoerd, een kanaal diffusie in Jlet hoogohmige (laagge

doteerde) substraat aan te brengen.

5 G D

Fig. 5 De planaire D-MOST.

De ladingdragers worden vanuit het kanaal in het driftgebied

geinjektcerd en bij de drain opgevangen.

Bij rleze konstruktie zijn er twee mogelijkheden om hoge veld

sterkten in de buurt van de drain diffusie te vermijden

De gate elektrode loept niet door tot over de drain diffu

sie, maar blijft hier een eindje vandaan. (bijv. 10 rm)

Er wordt een tweede gate elektrode aangebracht, die zich

boven het laatste deel van het driftgebied bevindt. De

vorm die het depletie gebied hier heeft en dus ook de

grootte van de veldsterkte kunnen nu worden beinvloed

door de spanning op deze ekstra elektrode. (zie ook IIf'st.

-- -~-±-l~.J+-)l--------------

Met een tweede gate elektrode (ook weI veldplaat genoemd)

kan de D-MOS erals voIgt uitzien :

s G VEWPLAAT D

Fig. 6 D-MOST'met veldplaat.
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In principe wordt doorslag bij de vertikale struktuur door

dezelfde efl'ekten veroorzaakt als bij de planaire ui tvoering.

Daarom is bij het ontwerp van de vertikale MOS uitgegaan van

het principe van de D-t-lOS. De zo ontstane struktuur wordt

in het vervolg als VD-MOS aang'eduid.

Opbouw van de VD-MOS.

Aleellleen.

Wordt voor de VD-MOS uiteegaan van de mesa-struktuur (spaans

vonr tafelberg), dan zijn er twee mogelijkheden :

N"" SUBSTRAAT W SUBSTRAAT

0><'0£

D 5

F'ig. 7 Twee mogelijkheden voor een V-MOST struktuur.

Er is voor A) gekozen en weI om de volgende redenen

er kan worden uitgegaan van een n+-substraat met hierop

een n -epi-laag. (in mijn geval is deze 30 pm dik).

De p-Iaag en de n+-laag (kanaalgebied respektievelijk

source kontakt) kunnen in het T.H.-laboratorium zelf

worden aangebracht d.m.v. een diffusie techniek.

JIierdoor is het mogelijk de dikte van deze lag-en zelf

te kiezen en zonodig te wijzigen.

Wordt bij A) de n+-diffusie niet over de hele mesa-

top uitgevoerd, dan is het mogelijk kontakt te maken

met de p-Iaag. Dit is onder meer van groot belang bij

een VD-MOS met een kort kanaal (bijv. 1 pm) en dus ook

een dunne p-laag. In di t geval kan voor de' drain-source
+ (-) "I-doorslag de doorslag van de parasitaire n -p - n -n

transistor tussen source en drain"een overheersende rol
spelen.
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Opmerkingen

Voor konstruktie B) zouden silicium plRkken moe ten worden

besteld waarop twee epi-la~en zijn aan~ebracht. (p resp. n-)

Door de vrij lange levertijden is een eenrrIaal ~elJ1aakte

keuze van de diktes van deze la~en definitief.

Overigens schijnt het bijzonder moeilijk te zijn eerst een

dunne epi-Iaa~ te maken en daarop een veel dikkere tweede

laRG aan te brengen.

Konstruktie B) kan worden gebruikt wanneer zowel het kanaal

gebied (p-Iaa~) als de source via een diffusie worden ge

maakt. (zie bijv. afstudeerverslag van A.Willems)

Een belangrijk nadeel van deze techniek zijn de problemen

bij het uitrichten van de maskers die hiervoor nodig zijn.

Verder is ook het doteringsprofiel van het p-~ebied langs

de mesa helling niet zo eenvoudig te bepalen.

A) heeft ook weI degelijk nadelen vergeleken ~et B)

De hoogste spanning (Vd) ligt aan het substraat, dus aan

de onderzijde van de Si-plak.
I

Wil men een hoge gate-drain capaciteit vermijden, dan moet

het gate-kontakt bovenop de mesa worden aangebracht. lIier

door is niet aIleen een ondergrens gesteld aan de top afme

tingen van de mesa' (de minimum kontaktgrootte is ca. 80/80

p.m), maar ontstaan ook technologische problemen. In dit geV'al

is het namelijk van het grootste belang dat de bovenste

hoeken van de mesa goed geisoleerd zijn van het gate alumi

nium. Ook mag dit aluminium op de hoeken niet onderbroken

---~-------:Z~"1.1Jlln'--:-.---------------------------------



De ept-plak.

De benodigde epi-plakken kunnen niet op de T.lI. worden gemaakt

en zijn daarom besteld bij de N.V. Philips.

In verband met de levertijd moest al in een vroeg stadium be

slist worden welke eigenschappen de epi-laag diende te hebben.

Op grond van pUblikaties over een horizontale hoogspannings-

NOS is gekozen voor een epi-laag dikte van 30 pm en een dotering
15 J -van ca. 10 /cm (n materiaal).

Er zijn tien plakken geleverd met de volgende eigenschappen

diameter plak

dikte plak

substraat

epi-laag

ca. 50 mM

n+ ,4.1019/cm J

29,H pm; dotering 8,5 l014/cm 3

1.5.J. Met kontakt aan de p- laag.

Wanneer er geen aansluitmogelijkheid is voor de p-laag, dan

heeft de parasitaire npn-transistor tussen source en drain

een zwevende basis. Het vervelende hiervan is, dat de kollek

tor-emittor doorslagspanning (BVce) met open basis lager is

dan wanneer bijvoorbeeld basis en emittor van de transistor

worden doorverbonden. Dit verschil in doorslagspanning neemt

toe naarmate de stroomversterkingsfaktor ~ van de transistor

groter wordt. Het verband tussen BVceo en BVces wordt door de

volgende forl'lule gegeven :

BVceo = BVces
met BVceo = kollektor/emittor

doorslagspanning

met open basis.

BVces = idem met doorver-

bonden basis en

emittor.

De waarde van de faktor n wordt bepaald door het type p/n-
+ +

overgang. Voor een p n-overgang en een n p-overgang wordt

respektievelijk een waarde van 4 en 2 gevonden.(step-junction)
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Met ~= 50, n=4 en BVces = 200Volt wordt voor BVceo een

waarde van ca. 75 Volt ~evonden.

Duirleltjk is de invloerl van ~ , terwijl deze faktor juist

bij dunne p-Ia~en (dus een kleine basisbreedte) een hoge

waarrle kan aannemen. Ook voor de werking van de VD-MOS is

een dunne p-laag van belang; doordat dan een kort kanaal

ontstaat mag worden verwacht .dat hogere frequenties bereik

haar zijn.

Kr is overi~ens nog een andere redan om de p-Iaag van een

kontakt te voorzien. De gate spanning nodig om een kanaal

aan het oppervlak van de p-Iaa~ te vormen is namelijk

~egeven ten opzichte van de potentiaal van de p-Iaag. Bij

een zwevende laa~ is de waarde van deze potentiaal onbepaald.

Met de aansluiting van de p-Iaag komt de VD-MOS er nu als

voIgt uit te zien :

N"f- SUBSTI<AAT

Fig. 8 VD-MOST met aansluitmogelijkheid van de p-Iaag.

1.5. 4 . Het gate gebied.

Hieronder wordt verstaan het aan de zijkant van de mesa

aanwezige p-gebied, waarin d.m.v. de spanning op de gate

elektrode het inversie-kanaal wordt gevormd.

De spanning op de gate (t.o.v. de bulk: ]let p materiaal)

waarbij dit kanaal juist ~evormd is, wordt de drempel

spannin~ (threshold voltage, Vth) genoemd.

Ilie rvoor ~e ld t :-

Vth = pinS + 2~i' - (Qox + Qss + Qd)/Cox

Nu is de waarde van Qss (oppervlakte ladingsdichtheid aan

het Si/SiO? ~rensvlak) ai'hankelijk van de kristal orienta
tie van he'"t oppervlak.
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Qss komt namelijk tot stand doordat het kristal rooster

van het oxide niet exakt aansluit op dat van het silicium.

Daardoor ontstaan hier niet gebonden bindingselektronen.

(dangling bonds)

5 .. 02..1
$i - 0 St

GREN5VLAK ---t---- ---~
$i. S~ St

I

f'ig. 9 Overgang van silicium naar silicium-oxide.

De hoeveelheid niet gebonden elektronen is een funktie van

de orientatie van het oppervlak en voor een aantal orien

taties «100> ,<110>,<111» zijn hiervoor in de literatuur

gegevens te vinden.

Het is duidelijk dat wanneer de zijkanten van de mesa ver

schillende orientaties hebben, voor Vth verschillende

waardes worden gevonden. De VD-MOS bestaat dan als het ware

uit een parallelschakeling van een aantal MOST'en ~et

verschillende Vth.

In de praktijk doet dit probleem zich voor op de hoeken van

de mesa. Bij zijvlakken in de <lll>-richting vindt men na

het mesa etsen a.fgeronde hoeken, gevormd door <221> vlakken.

Zie onderstaande figuur.

<II'> Z!JVL<\K

d DO" TOPVLAK

<Ill>

(221)•

<'II>

f'ig. 10 Bovenaanzicht van een mesa.

Wordt er nu voor gezorgd dat het oxide op de hoeken tllssen

gate-elektrode en mesa oppervlak veel dikker is als aan de

zijkanten «Ill», dan spe1en de hoeken bij de vorming van

het kanaal ceen rol meer.
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Een dikker oxide betekent na~elijk een kleinere oxide

capaciteit (per oppervlakte eenheid) en daardoor wordt

de term (Qox + Qss + Qd)/Cox grater.

In mijn geval is de bijdrage van Qd veel groter dan van

de twee andere termen. O~dat bij een n-kanaal MOST Qd nega

tier is (geioniseerde acceptoren) betekent dit, datr

met een dikker gate oxide Vth groter wordt.

De hoeken hebben dus een hogere Vth dan de zijvlakken, en

hun invloed bij de kanaal_vorming is verwaarloosbaar.

Qd = - \~ E. qN iii \ (voor kl eine Vds)Y SI a Ir
N

kT In( 2.)°r == q n.
1 Pr = 0,41 Volt

JTle t N -- 1017/cmJ
a

10 3n. = 1,h5.10 /cm
:l..

, -8
C/cm2dus Qd = -16,8.10

Voorbeeld

Met een oxide dik te van IpOl word t voor Cox :: [ox. £. rox/ d
-9 2 ox

een waarde van J,5.10 F/em gevonden. (als trox = 3.9)

Is het oxide slechts 0,1 pm dik dan wordt Cox dus een

raktor 10. groter. Er wordt dus gevonden :

(Qd/Coxdik oxide = -48 Volt

(Qd/Cox)dun oxide= -4,8Volt
Vth =Vth +4)Voltdik ox. dun ox.

Armetin~en van de VD-MOS

'2.'-jO • I

ALLE: ArM£rINGfN

IN fJm.
3S

N-
VELDOXIOE -1 /-'f>'l

OXIDE-
GATE.OXIDE",O,1/-,Y1'l.

N+ su(3STRAAT

I J
Fig. 11 Dwarsdoorsnede van de VD..l..MOST.
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Fig. 12 Bovenaanzicht VD-MOST.

1 AtME-TINGEN IN fJffl

'Iyo

llet masker is zo gemaakt, dat telkens vier mesa s bij elkaar

ontstaan met zijvlakken in de <Ill> richting.

AIleen het aluminium masker is voor elk van de mesa's ver-

schillend. Bij drie van de vier varieert de lengte van het

gate aluminium van een juist bedekte p-laag tot helemaal

over de n-/n+ drain overgang. Nummer vier heert een kort

gate aluminium en een aparte veldplaat over het n drirt

gebied. De aansluiting hiervan bevindt zich onderaan de mesa.

.... 1500t-'rl"l ..

IDOOI-''''''

. 1" if,'. 1 J Basispatroon van het mesa masker •



Hoofdstuk 2 Theorie.

~.1 Avalanche en punch-throueh doorslag in de bulk.

Omdat voor avalanche doorslag het overschrijden van de

kritische veldsterkte bepalend is, moeten dus speciaal die

gebieden worden hekeken waar de veldsterkte een hoge waarde

kan aannemen.

Hij de VD-MOS (evenals bij de planaire D-MOS) is dit in het

bijzonder het geval bij de gesperde pn overeang en verder

bij de n"'n+ overgang (drai~zijde), wanneer het gate aluminium

zich tot over de drain uitstrekt.

Voor punch-through is de grootte van het depletie gebied om

de gesperde pn

gebied zo groot

depletie gebied

overrrang van belane. Wanneer dit depletie

is, dat het de drain (n+) verbindt met het

'"van de source overgang (n p) dan treedt

punch-through doorslag op.

2.1.1. De pn overganrr.

Van deze overgang wordt het gedrag in de bulk - d.w.z. ver

van het oppervlak van de mesa - bekeken. Hier kan de ~~n

dimensionale oplossing van de Poissonvergelijking voor het

depletie eebied worden gebruikt. Op deze wijze zijn de af

metinc-en van het depletie gebied hier als funktie van de

aangelegde (sper-) spanning te bepalen.

Er wordt uitgegaan van de Shockley henadering, d.w.z. er

wordt aangenomen dnt een scherpe scheiding bestaat tussen

depletie en niet-depletie gehied.

N+

S+B
V=0-""1-1--:<::_~_~_~-;_-----l.-'--"-":"":"' L-._-.J

---~x

Fig. lh Depletie eebieden bij de pjn-overgangen.

. '.
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Omdat in het depletie ~ebied (vrijwel) ~een beweeghare

lading aanwezig is, maar aIleen geioniseerde donoren of

acceptoren, geldt hier de vergelijkine van Poisson:

1) p = rUimteladingsdichtheid

V = spanning over het deple-

tie gabied

£ -- dielektrisehe konstante

van het silieium

In dit geval kan worden volstaan met de I-dimensionale

versie en vergelijking 1) kan worden vereenvoudigd :

2) d
2

V = _ P,,{£ctxr
De rUimteladingsdieh theid P is in het n gebied eenvoudig

te bepalen, omdat dit gebied uniform gedoteerd is. Hier

geld t P= qNddn , waarin N d het aan tal donoren per em J is

en d de dikte van de depletie laag.
n

Uit ver,gelijking 2) voIgt dan na eenmaal integreren voor

de veldsterkte in de n depletie laag :

E (x I )
n

::: qNd • ( x I -d )
n

E.
(XI :::0 bij de pn

overgang)

Voor het p-gebied is het bepalen vanp wat moeilijker,

______oJ11d~t deze laag door een diffusie to t stand is gekomen

en dus geen uniforme dotering heeft. Het diffusie pro

fiel in het p gebied kan als vol~t worden benaderd :

4)
Nt X/Xb

N ( -()
~ aN

a

gebied, N a de

overgang he-de pnen

aantal aeceptoren per em J ter plaatse

em J in het n

Hierin is N (x) heta
x, Nd het aantal donoren per

eoneentrati~ aeceptoren voor

vindt zich bij x:::xb " (zie figuur op de volgende pagina)
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. p = 9 jN"'lx)dX:
( dp

1/,
N1) t-----lf.L-:;~--.,--""'""';_<::""""...,......,-

Fig. 15

Voor de ladingsdichtheid Pp in het depletie gebied aan de

p zijde van de overgang geldt blijkbaar :

5)

Na eenmaal integreren voIgt hiermee uit de Poisson vergelijking

de veldsterkte in het p-depletie gebied.

6)

Omdat het E-veld kontinu moet zijn aan de pn overgang,

d.w.z. Ep(Xb ) = En(xb ), voIgt uit de vergelijkin~en J) en

6)

--- ----- --------------------------

hierin is (nb. < 0)

Vergelijking 7) geeft dus het verband tussen de depletie

laagdiktes in het p en het n materiaal afhankelijk van de

dotering N
d

van het n materiaal en de maximale acceptor

concentratie in het p gebied.
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Worden de ver~elijkinGen J) en 7) nogmaals geintegreerd dan

worden de spanningen V en V ~evonden die over de depletien p
lagen aanwezig zijn.

8) V
qNd -dp/xb [ dp/xb -1) - d p]= £ .Kl K2 . Kl (K 2P

qNd
d

2

9) V
n

= --
n £. 2

Omdat voor de totale spanning over het depletie gebied geldt

Vtot = (Vn-Vp ) voIgt uit 8) en 9)

10) [

-d /x -d /x
K K P b (K K P b

- 1 + 2 1 2

In feite is Vtot de som van de diffusie spanning van de

pn- overgang en de aangelegde sperspanning (Vr), maar hier

is Vr» Vdiff (Vdift'-:=::: 0, 6 Vol t), dus Vtot kan worden gelijk

goesteld aan Yr.

Zijn Na(x=O), Nd en x b ge~even dan is nu te bepalen bij

welke waarde van de sperspannin~ punch-through of avalanche

doorslag van de pn overgang plaatsvindt.

Punch-throueh de p depletie laag heslaat het gehele p gebied,

dus dp=xb • (hierbij wordt de dunne depletie

laag aan de source zijde in het p gebied ver

waarloosd; deze n+p overgang staat in door-
15 J

laat). Met x b = 2,5prn, Nd = 10 /crn , Na(X=O) =

1017/crn J voIgt dan uit vergelijking 10) :

V = 2000 Volt
tot ,punch-through
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de maximale veldsterkte wordt bereikt aan de p/n

junktie. De voor avalanche kritische veldsterkte

is ca. ).10 5 V/cm. Na suhstitutie van deze waarde

in vergelijking J) wordt de daarbij horende deple

tie laagdikte in het n gebied gevonden.

d (E, kt" =Ek 't ) = 20 pmn Jun 1e r1.

Met hehulp van de vergelijkingen 7) en 10) voIgt

dan voor V
r

d = 1,96 pm
p

v = 275 Voltr

Worden nu de waarden van de spanning waarvoor avalanche- res

pektievelijk punch-through doors lag optreedt vergeleken, dan

is duidelijk dat de p/n- overgang aan avalanche doorslag ten

onder gaat lang voordat punch-through kan optreden.

Het verband tussen de depletie laag diktes d en d en den p
totaal aanwezige sperspanning V is weergegeven in grafiek.1 '.

r
(zie hijlagen)
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De randen van het depletie ecbierl van de p/n

OVer6Rne aan het mesa oppervlak.

Omdat de p/n- junktie een hoek van ca. 55°maakt met het mesa

zij-oppervlak zouden voor de berekening van de afmetingen van

het depletie gebied aan het oppervlak 2-dimensionale Poisson,

respektievelijk Laplace vergelijkingen moeten worden opgelost.

Gezien de enorme hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt,

wordt aIleen getracht aannemelijk te maken, dat de randen van

het depletie gebied niet dezelfde hoek met het oppervlak maken

als de p/n- junktie.

Stel ter vereenvoudiging dat p en n gelijk gedoteerd zijn.

N
NAf£IUI\AL

Fig. 16

(fl- DONOK'

EEl GHDNISEEf?OE DONOR

e+ ~CCEPTOR

e GEToNISE£I<OE ACCEPTOr<

JTepletie eebieden aan hat mesa-oppervlak.

Doordat er bij het oppervlak minder energie nodig is om een

gat van punt J (p-gebied) te verwijderen dan bij punt 1.

buigt het depletie gebied hier naarboven. Dit is in te zien

door de aantrekkende respektievelijk afstotende krachten, die

een gat op plaats 1 of J ondervindt, te vergelijken.

In de buurt van J zijn minder geioniseerde donoren, dus de

afstotende kracht op een gat bij J is kleiner dan bij 1.
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In de buurt van J zijn minder geioniseerde acceptoren, dus is

de aantrekkende kracht op een gat bij J kleiner dan bij 1.

Omdat volgens de wet van Coulomb de kracht die twee ladingen

op elkaar uitoefenen omgekeerd evenredig is met het kwadraat

van hun afstand, is het verschil tussen de aantrekkende krachten

bij J en 1 veel groter als het verschil in afstotende krachten.

Er is dus minder energie nodig om een gat bij J te verwijderen

dan bij 1.

WannAer de rand VRn het depletie gebied in het n-materiaal niet

ook omhoog b~igt, dan zijn er blijkbaar in het p-gebied (dat

door de mesa vorm bij een gelijke dikte een kleinere inhoud

heeft als het n depletie gebied), minder geioniseerde accep

toren dan geioniseerde donoren in het n-gebied. Dit is in

strijd met de continulteits voorwaarde, die zegt dat de

absolute waarden van de depletie ladingen in p en n gebied

gelijk moeten zijn.

Opmerking Bij gelijke doping VRn n en p materiaal is de breedte
J

van de depetielaag aan het oppervlak groter dan in

de bulk. Daardoor is de veldsterkte in het depletie

gebied aan het oppervlak kleiner dan in de bulk.

In dit geval treedt avalanche doors lag dus het eerst

in de bulk op.
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AvalanchE' aan he t ~pervlak van het n gcbied.

Het gate aluminium wordt door een oxide laag gescheiden van het

n drift gebied. Is de spanning in het n gebied groter dan de

gate spanning dan vormt zich aan het n oppervlak een depletie

laae; dit is hier dus het geval wanneer de drainspanning Vd
groter is als V • (zie figuur)

g

}<' ig. 17
+vo

l>epletie gebied in een HOS condensator.

In de VD-MOS veroorzaakt Vd echter ook een depletie gebied bij

de gesperde p/n~ overgang. Door de nabijheid van deze p/n

diode is de MOS condensator, die gevormd wordt door het gate,

aluminium, het oxide en het n drift gebied, niet meer in

evenwicht. Dit geldt bij benadering ook nog in de buurt van de

n-/n+ overgang aan drainzijde, orndat de diffusie lengte voor
1

de in het drift geb.ied geinjekteerde elektronen (L = (D r )~)n n n
groter is dan de lengte van het drift gebied.

Daardoor kan zich aan het oppervlak van het drift gebied, ook

wanneer Vd~> V
g

' geen stabiele inversielaag (gaten) vormen.

Veer Vds '> 0 en Vd '> Vg kunnen de d epl e 1: j e ge hieden in de me sa

er nu als voIgt uit zien~

J

rig. IH

---~--

N+ 5U8STRAAT

~Vo +
Vepletie gebieden in de VD-MOST.

,-
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Voor avalanche is de maximale veldsterkte in het depletie

gebied van belang.Eerst wordt het gebied op enige afstand

van de n-/n+ (drain) overgang bekeken.

Dit gedeelte is te beschouwen als een MOS condensator op een

uniform gedoteerd substraat. (Nd van het n- gehied)

Voor de depletie laag die hier ontstaat wordt uit de l-dirnen

sionale Poisson vergelijking gevonden :

1)

2)

qNd
E 8i'- veldst. in depletielaag

JE .\ = -- . x d
x

d = depletielaag dikte
81

Esi
X = oxide dikteox

qN 2 V = spanning over depl. laag
x d s

V
d

= --s £:. si 2

Wordt de oppervlakte lading aan het 5i/Si02 scheidingsvlak

verwaarloosd, evenals de oxide lading, dan wordt gevonden :

J) en dus

4)

Met Vtot = Vs + Vox voIgt uit 1) en 2) na eliminatie van x d

5)

dus 6)
E ,

Iv totl= [si .Esi ( ::qN
d

+ l/Cox ) met C =ox
(ox

x
ox

Avalanche doorslag treedt op als E . = Ek 't'
Sl rl

De relatie tussen de drainspanning Vd I V
g

, en V
tot

Vd = V tot + V - V (Vfb = flat-bandspanning)
g fb

is nu



Dus als Vs
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= v = 0 dan geldt voor de drain doorslagspanning
g

Vd . + Vfb -.... Vd = £ .. E ,ss - SS Sl Sl

E .
( Sl + l/C )

2qN
d

ox

waaruit voIgt dat doors lag optreedt wanneer Vd = BVdss ss

8)
Ekrit

( 2qN
d

+ l/e )ox

Opmerking Ekrit is afhankelijk van de dotering Nd van het

materiaal. ( zie bijvoorbeeld Sze)

15 JVoor Nd = 10 /cm, £ = 3,9, x = 1 pm en Ek 't=rox ox r1
wordt voor BVd een waarde van 280 Volt gevonden.ss

Rest nog het bepalen van de toestand bij de n-/n+ (drain)

overgang.

Wanneer het gate aluminium zich uitstrekt over het n+ gebied,

dan heeft de veldsterkte in het silicium een hoge waarde vlak

bij deze overgang. (step-junction)

Bij benadering is de veldsterkte in het oxide vlak boven de

overgang even groot als in het oxide tussen gate en drain.(n+)

, .',', '.: : .... '5;0:2

N+ SUB5TRAAT
T

I<'ig. 19 Hoge veldsterktes in de hoek van de n-/n+
overgang.

Wanneer V =0, dan geldt in het oxide tussen n+ en gate
C;

IVoxl
x ox

=
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-/ +Vlak bij de n n overgang geldt dan bij benadering in het

n gebied:

10) IE. J =[ox . (E , = (Ox
S1 £si oxl (si

en dus

11) BV '=dss x ox
£si

fox
Ekrit

1<:: :J
Nu worctt voor Nd = 10 J/ cm , £rox= J.9, x ox= 1 pm en Ekrit =
2,5 105 V/cm gevonden :

BV '= 165 Voltdss

Blijkbaar is BVd '< BVd en is het zinvol het gate alumi-ss ss
nium te laten eindigen op enige afstand van de n-/n+ (drain)

overgang. Dit houdt in dat het gate kontakt boven op de mes~

moet worden aangebracht.

Een andere methode o~ het veld bij de n-/n+ overgang te redu

ceren is het aanbrengen van een ekstra elektrode, de veld

plaat. (zie figuur)

To

Fig. 20 VD-MOST met yeldplaat.

De veldplaat wordt bijvoorheeld doorverbonden met de drain.

Ilierbij moet nog worden opgemerkt, dat gate en veldplaat het

beste door een voldoende dikke laag 5i0
2

van elkaar kunnen

worden gescheiden. De doorslagspanning van Si0
2

is namelijk

hoger dan een luchtlaag van gelijke dikte.(resp. 70 en J Volt. .
per 1000 ~ ).



2 • ~ • Het kanaal.

-25-

Wordt de ~Rte van de MOST positief gemaakt ten opzichte van het

eronder liggende p gebied (dit wordt verder de bnlk genoemd),

dan ontstaat hier in eerste instantie een depletie laag aan het

oppervlak. Bij verder verhogen van de gate spanning vormt zich

aan het oppervlak een dunne (ca. lOO~) inversie laag. (d.w.z.

dat hier vrije elektronen aanwezig zijn)

Een en ander wordt verduidelijkt aan do hand van een aantal

(onergie-) bandenplaatjes

En~"9i~

1~vO)( qVOl< 1
£r...

VGl..

'i~A Ec. Fe

~_______ Er
/------ Er

EF EFI'\ £1'"
VGEv Ev E"FN

, M£TAAl OXIDE HAlJ'"G"EL~IDER

-----Ec.

,----- Ex
I E.
-..-----£v

c.i 4>0

Pss

po PD

Fig. 19 Accumulatie
__' ~ .. __ .{ Vg< 0 )

Depletie
(V = 0)

g

Inversie
(V

g
>0)

Als gevolg van de (positieve) oxide lading is zelfs bij V =0
g

al sprake van de vorming van oen depletielaag. (bij een grote

oxide lading o:f wanneer de bulk laaggedoteerd is kan dan zel:fs

al een inversielaag aanwezig zijn).

De waarde van de gate spanning waarbij inversie optreedt wordt

de drompelspanning genoemd.(V th , o:f threshold voltage)

Voor deze drempclspanning geldt :
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hierin is
PCIJ.S = het verschil tussen de uittree

potcntialen van silicium en alum.

~f (EI -Ef)/q
kT

-- :: -.In(N /n.)q a 1

Qox = oppervlakte ladin~sdichtheid in het

oxide.

Qss = opp. ladinGsdichtheid aan het Si/Si02
scheidinesvlak.

Qd ::: opp. ladingsdichtheid in de depletie

laag.

e = capaciteit per opp. eenheid van het
ox

gate oxide.

Zowel P
f

als Qd zlJn afhankelijk van de

bulk materiaal.(eigenlijk ~ ook, maarrus
is gerinlj)

Wordt de oppervlakte ladingsdichtheid in de depletie laag be-

rekend met de step-junction benadering dan vindt men

Hierin is V(x) de spanning in het kanaal als funktie van de

plaats. (V(x) neerut een waarde tussen drain- en source spanning

aan )

Wordt de bulk gevormd door middel van een diffusie, dan is de

acceptor concentratie Na en dus ook Vth , een funktie van de

afstand tot het oppervlak (top) van de siliciuru plake

Omdat Qd negatief is (geioniseerde acceptoren) is Vth maximaal

als N maximaal is. Dit is bij de VD-MOST dus het geval bija
de source/bulk overgang. (zie duhbele diffusie, Hfst. 3.2)
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Het prociuktie proces en cie technologie

3.1. Het produktic proces (verkort) en het gate alum. masker.

a) Er wordt uitgegaan van een silicium plak, waarvan cie boven

zijde een <100) vIak is.

De plak bestaat uit een n+ substraat waarop een n epi-laag

is aangebracht.

In de epi-laae; worden achtereenvolgens twee diffusies aan

gebracht, eerst een p-diffusie en vervolgens een ondiepere

n+-diffusie. In het T.H. laboratorium gebeurt dit als voIgt:

er wordt een met booratomen verontreinigde oxide laag

aangebracht. (silox proces)

diffusie van de booratomen vanuit het oxide in het sili-

ciu\T1.

verwijderen van het oxide.

aanbrengen van een met fosfor verontre~nigdde silox laag.

diffusie Van fosfor atomen in het silicium.

Wordt het met boor gedoopte oxide na diffusie niet overal

verwijderd, dan blijft na de n+ diffusie de p laag aan het

oppervlak van de plak bereikbaar.

~
N+ I ( N+

J~P

1
W EPI LAAG~

r N+ su6Sr RAAT
[

F'ig. 20 Doorsnede Si-plak na dubbele dlfTusle.

b) )lIe s a e t s en.

Op de Si-plak wordt een oxide Iaae; aangebracht; hiervoor

wordt ongedoopt silox-oxide gebruikt omdat dit bij een

betrekkelijk laee temperatuur gevormd (J500C) en verdicht

(HOOOe) kan worden.

Bij deze temperaturen treedt nagenoeg gecn verandering op

in de reeds aanwezige dubhele diff'usie.

Na een foto proces en etsen van het niet afeedekte oxide

blijft van de oxide laag aIleen een groot aantal recht-
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hoeken over. Afhm~elijk van de orientatie van deze recht-

hoeken op de plak ontstaan na het Si-etsen in een selektief

etsmiddel, mesa's met zijvlakken in 100 of III richting.

(z1e etsproces). Bij het masker ontwerp is uitgegaan van

mesa's met III zijvlakken.

Jt'ig. 21 Si-plak + mesa masker Na de mesa-ets.

c) Over de hele oppervlakte wordt dik (silox-) oxide aan

~ebracht. (1 ;urn)

d) De gate gebieden en kontakt gaten (bulk eQ source) worden

geopend.

e) Nuwordt het dunne gate oxide aangebracht (ca. lOOO~).

Hiervoor wordt thermisch oxide .gebruikt, dat bij 900 0 C

weliswaar veel langzamer groeit als silox oxide bij J50oC,

maar van betere kwaliteit is.

Omdat het gate oxide behalve op de gate gebieden ook in de

al geopende kontakt gaten wordt gevormd, m.oeten de kontakt

gaten nogmaals worden geopend.

dJ'------~~-~---:-·-:~~ GATE: 0>'10£

.£:z3'---------------\::83, - VELD 0 lCrDE

N+- SW3STRAAT1- J

Fig. 22 Mesa na het openen van de kontaktgaten.

f) Tat slot wordt het aluminium. opgedampt, waaruit na een

foto-proces en etsen Jlet gewenste kontakt patroon ont-

staat.
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A1'pwtinc;en van het e-ate-a1uminiUltl en de veldp1Rat.

Het basispatroon van het masker geeft te1kens vier mesa's

bij e1kaar. (zie figuur)

Fig. 23 Basispatroon van het mesa masker.

De vier Mesa's hebben verschi11ende gate-aluminium 1engtes,

terwij1 nummer vier ook van een ve1dp1aat is voorzien.

Fig.24

mesa 1 2 3 4

A 13 26 35 13 pm

13 - - - 17 pm

Gate- en ve1dp1aat1engte.

Bij een hoogte van 35ym is de tota1e 1engte van een zijde

ca. 43pm. Bij mesa 4 is dus een afstand van ca. 1]pm tussen

gate en veldplaat.
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De duhhele ctiffusie.

Zoals al is opgemerkt wordt de dubbele difrusie uitgevoerd

voordat de mesa's worden geetst. nit is gedaan orndat bij diffu

sie vanui t gedoopt oxide op de mesa top, de dift'usie diepte.

aan de zijkant van de mesa anders is als in het midden. (nog

af~ezien van het probleem om het gedoopt oxide eksakt bovenop

de mesa te krijgen, dus niet op de mesa zijkant)

p
:-........ : ....;..... - 9e.doop~ oxide..

p

Fig. 25 Etsen na diffusie

--I

3.2.1. Het diffusie profiel.

Diffusie na het mesa etsen

Tijdens de diffusie kan het gedoopte oxide (silox) beschouwd

worden als een oneindige bron. Na de diffusie die bij een

hoge temperatuur (bijv. 1200 C) wordt uitgevoerd, wordt dan

de verdeling van de doopstof in het silicium gegeven door de

complementaire fouten verdelingsfunktie. (cfvf)

N(x,t) = Ns[l -/rr'
o

2exp (-a-) da = N .cfvf ( )s 2 '["ITt,

waarin N(x,t) = concentratie van de doopstof op

afstand x van het Si oppervlak,

na diffusie tijd t •

D = diffusie constante

N = oppervlakte concentratie
s

In de praktijk blijkt deze verdeling ook redelijk te gelden

voor de tweede diffusie, mits de oppervlakte concentratie van

de eerste dif~lsie niet te groot is.
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De belangrijkste eiseri die aan de dubbele diffusie werden ge-

steld zijn de volgende

de oppervlakte concentratie van de n+-diffusie (source)
20 J)moet voor een goed kontakt hooE zijn. { ca. 10 jcm

de p-laag (kanaalgebied) moet na de source diffusie nog

ongeveer 2,5 pM dik zijn.

de piek concentratie in het p-gebied moet ca. l017 jcmJ

zijn.

Hiervan uitEaande komt het diffusie profiel er als voIgt uit

te zien

DR,.rC::oE:&IE:D

X,

Idst-__+- -:...-__

sou ~ce: J(A IJIV-L
GEB'ED

I020I~-_;~"---------".I04.---

I

I
I
I

10'1 __

EPI lAAG

1020

)(=0 X,

No ·101S t---;--+-------'k-
lEn

Doopstof profiel van de dubbele diffusie.

Uit de fiEuren is duidelijk het nadeel van de diffusic techniek

te zien; de maximale concentratie in het kanaalEebied is sterk

afhankelijk van de n+-diffusie diepte. (n.b. logaritmische

schaal) }<~en geringe verandering hierin heeIt grote invloed op

de maximale concentratie in het kanaal.(en daardoor op de

drempelspanning van de MOST).

Wordt gebruik gemaakt van ionenimplantatie, dan is dit gevaar

veel kleiner, maar deze techniek is op de T.H.E. niet uitvoer

baar.
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Bij het bepalen van diffusie-tijd en temperatuur moet met het

volgende rekening worden gehouden

De diffusie tijd mag niet te kort zijn, (enkele minuten)

want omdat het ook enige tijd kost de plak in- en uit de

oven te schuiven komt dan de reproduceerbaarheid van de

diffusie diepte in gevaar.

Ook zeer lange diffusie tijden zijn minder aantrekkelijk.

De tijd nodig voor de tweede diffusie (n+) moet klein zijn

ten opzichte van de tijd nodig voor de eerste diffusie.(p)

Dan zal gedurende de n+-diffusie het reeds aanwezige p

diffusie profiel weinig veranderen. (n.b. tijdens de n~

diffusie is er natuurlijk geen doopstofbron met aceeptoren

meer aanwezig). Wordt de n+-diffusie ook nog met een lagere

temperatuur uitgevoerd dan is het risiko van herverdeling

V~l het p-prQfiel nog kleiner. (de diffusie konstante D

wordt snel kleiner bij afnemende temperatuur)

De berekeningen zijn gebaseerd op een doopstofverdeling volgens

de cfvf,

erafiek,

en er is gehruik gemaakt van de genormaliseerde cfvf

waarbij N(x)/N is gegeven als funktie van x/(2VDt).
s

Zie bijlage 2 •

Wordt voor de p diffusie een temperatnur van 1200 0 c gekozen,

dan eeldt voor de dif1'usie konstante: Dp = 0.7 pm/ \[UUr'.

Wanneer nu de pin overgane op 4 pm van het oppervlak moet

komen dan eeldt daar blijkbaar dat het aantal acceptoren

eelijk moet zijp aan het aantal donoren in het n materiaal.

(dus Na (x=4 pm) = 1015/ern J = N
d

).
18 JMet een opervlakte concentratie N = 10 /crn geldt dan voor

J as
de overgang N (4 pm)/N = 10- . Uit de genormaliseerde cfvf

a as
voIgt hiermee een waarde voor de faktor x/(2VDt'). Aaneezien

zowel DaIs x bekend zijn, is hieruit de diffusie tijd t te

bepalen.

Zo wordt gevoncten t = 1.24 of t = 1 nur 3J min.p p

Voor de n+- diffusie wordt ervan uitgegaan dat de maximale

acceptor concentratie in het kanaal (p) ongeveer 1017/crn J

dient te zijn. (in verband met de gewenste drempelspanning)
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Uit de genormaliseerde efvf is te bepalen dat dit voor de p

diffusie geldt op een afstand van 2.18 pm van het oppervlak.

Op deze waarde (1017/em J) mag de n+-diffusie geen invloed

hebben, dus moet na deze diffusie gelden Nd (x=2.18 fm)« l017/ emJ.

Stel bijvoorbeeld Nd (2.18pm) = 101S/em J (= Nd van het n-)

Deze waarde wordt bereikt wanneer Met een diffusie temperatuur

van 1150 0 C ( VOn = 0.58) en Met een diffusie tijd van 22 min.

worde gewerkt. Met deze gegevens is ook nog te berekenen dat

de n+/p overgang op ongeveer 1.5 pm van het oppervlak ligt.

Samenvatting.
diffusie-

tijd tell1pera t const.

p-diffusie p/n- overgang 1 uur Jjrnin 1200 0 C

x =4 pm
overgang 15 J

N (x ) = 10 / ema overg

n+-diffusie n+/p overgang

x =1.5 11movergang ,.-

Nd(xoverg)=J.1017/emJ

22 r'lin.

De diffusie profielen vol gens efvf zijn weergegeven in grafiek

.(zie bijlagen)

Opmerkinc-en

a) p-diffusie tijd. Omdat in de praktijk de p/n- overgang

zieh tijdens de tweede diffusie toeh nog,verplaatste, is

de p-dit'fnsie tijd wC'tt korter genomen als de berekende

waarde.( 1 uur 15 min in plaats van 1 uur JJ min.)

De versehuiving van de overgang is zowel een gevolg van

de tweede temperatnur behandeling als van het zogenaamde

push-out effekt.

b) push-out effckt. Op de plaats waar een dubbele diffusie

aanwezig is wordt c;evonden dat de p/n- junktie dieper ligt.

De tweede diffusie heeft deze overgang als het ware voor

zich uitgeduwd. Zie figuur.



Fig. 27

r \. N".D IFFUSI£ iS fJ"'1
"/,r1l :!....1-__P D_IF_F'_IA_S......'~""'---- ----j t. _J4.5

pm

Het push-out effekt.

c) p-diffllsie profiel. \{anneer de n+-diffllsie wordt llitgevoerd

is er natuurlijk geen bron voor de p-diffusie aanwezig.

Daardoor is naderhand de acceptor concentratie bij het opper

vlak lager dan door de cfvf wordt gegeven. Tijdens de tweede

dift'us ie fase word t het gedrag van de p-diffusie beschreven

door de Gauss verdeling. (diffusie vanuit een eindige, kon

stan t e b ron) •

d) donpstof profiel langs de mesa flank.

He t doops tot~ profiel zoals gegeven word t in gra1'iek 3 geld t

voor een afstand x, die gemeten wordt loodrecht op het

oppervlak van de plak. De mesa flank maakt echter een hoek

van 511. 7 0 me t he t oppervlak. (zie figuur)

(100';> +

MESA

Fig. 2H

De werkelijke kanaalleng1e is bij een p-laag van 2.5 pm blijk

baar Gelijk aan 2.5/cosJ5° = 3.1 pm.

e) meting van de n+- en p-laaRdiktes.

Op cen gedeelte van de plak worden geen mesa's geetst,alhoe~

weI hier weI een dubbele dubbele diffusie aanwezig is.

Hier wordt met een stalen bol, waarop fijne diamant pasta is

aangebracht, een kuiltje geslepen. (door beide lagen heen)

Nu kan met behulp van Staining-ets het p !'lateriaal donker

worden gekleurd. Het resultaat van zo'n behandeling is op

de volgende foto duidelijk te zien.
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•

1'1" "- / N+
P "'- ./ P

.........

N-
b

t
a.

Yig.29 Dwarsdoorsnede 5i-plak

na het bolslijpen.

Bovenaanzicht

slijpholte.

De laa~diktes worden nu bepaald met de formule x = a.b./(2n).

Hierin is x de dikte van de laag (tot de junktie) en R de

straal van de stalen bol waarmee geslepen is.

-~1)eulTICITen--a----en----b-uw-ord~ me t be hulp--v-an-een----mi c r 0 S coop geme ten.

f) het meten van de oppervlakte concentratie.

Hiervoor wordt de vierkantsweerstand (He) aan het oppervlak

van de plak ~emeten. Wordt deze meting als vierpuntsmeting

uitgevoerct dan geldt R e := 4.5 V/I (Ho in ohms als V in volts

en I in ampere)

De faktor LL J komt voort uit de meetopstellingj hierbij worden

vier pennen, die in een lijn,op Lorte afstand van elkaar (lp.lIn)

zijn eemonteerd}op de plak gedrukt.

De stroom I loopt via de buitenste pennen door de plak en de

-spanning wordt over het binnenste paar gemeten.. .
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Deze meetmethode levert redeli,jk betrouwbare resultClten

zolang niet geprobeerd wordt aan lage oppervlnkte concen-
1<:: :J

traties te meten .« 10 J/ cm )

Met de vierkantsweerstand en de dikte van de eediffundeerde

laag (X
j

) is nu de soortelijke weerstand te bepalen.

p ::: X j • H ( ohm- cm )

De oppervl~kte concentratie kan nu worden bepClald uit door

Irvin gepublicecrde gra~ieken, als de achtergrond concen

tratie (d.w.z. de doopstof concentratie van de plak waarin

de diffusie is uitgevoerd) bekend is.
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Het etsproces.

Bij het maken van de mesa's wordt ~ebruik ge~aakt van de moge

lijkheid silicium selektief te etsen, dat wil' ze~gen dat de e~s

snelheden on~elijk zijn in de verschillende kristalrichtin~en.

In het al~emeen ~eldt dat de etssnelheid in de 100-richtinG het

grootst is, ~evol~d door die in 110 en lil-richtin~en.

Dit komt doordat de etssnelheid onder andere afhankelijk is

van de hoeveelheid vrije bindingselektronen (free-bond density)

per oppervlakte eenheid,op het te etsen kristalvlak.

Hiervoor ~eldt een verhoudin~ 1 : t. 2 : 3/3. (resp. 100, 110

en Ill). Overi~ens is de etssnelheid ook een funktie van de

ternperatuur.

Bek.end is verder dat een 100-vlak een hoek van 45° maakt met

een 110 vlak en een hoek van 54.7°met een Ill-vlak.

Wanneer nu op een plak, waarvan het oppervlak een 100-vlak is,

een rechthoekig oxide masker wordt aangebracht (dat door het

silicium etsmiddel niet wordt aangetast), daQ is het bij een

juiste keuze van de orientatie van het masker mo~elijk mesa's

te rnaken, waarvan de zijvlakken allen een lll-viak respektie

velijk een 110-vlak zijn.

TOPVLA/<:

<100">

A : m«.....a M£.l:. "'Z.ljv(ov.~ (1'1 )

B : f1lI.-!l a fY"ll1; '2.~ uIa LJ,t,CZJIl <II 0 ')

611:>
-~'--=.~J1tlOr--1'}nfe'!~S<3a~'':sg--rJlfF'filertt-'IV''eP."TI''Silcc::-lhl:ii=-'ll::-II' 1OerII't11dd:1"!e,----:z,.;-.±i:--:"j~....~·1±__flatJ.k~1~c_eeTnl_..__. ---~.

Aan de hoeken van de mesa's treden echter afwijkin~en op,

deze worden als het ware af~erond en weI op een verschillende

manier voor de 111- en 110 mesa's. (zie ook het afstudeer

versla~ van Willems)

Behalve een verschil op de hoeken zijn er nog andere belangrijke

verschi11en tussen 111- en 110 mesa's~

a) De onderetsing van het masker oxide is voor de 110- mesa's

aanmerkelijk ~roter als voor de Ill-mesa's.
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Gevole hiervan is, dat de topat'l1lctineen van de 110-mesa's

veel meer afwijken van de masker afmetingen dan bij de 111

mesa's. Zie ~iguur.

(liD,>

0«'">

J<11>0>

Fig. 31 Onderetsing van het masker oxide.

Deze at'wijking wordt groter naarmate de mesa-hoogte toe

neemt. Bij het ontwerp van bijvoorbeeld het gate-gehied

masker moet er dus rekening mee worden gehouden dat het

bovenvlak van de mesa kleiner is dan het oorspronkelijke

oxide masker.(dat bij het mesa etsen wordt gebruikt)

b) Bij het nemen van etsproeven bleek, dat terwijl de 111

vlakken gelleel elad zijn, de 110-vlakken loodrecht naar

beneden lopende groeven vertonen.

Op grond van deze verschillen is gekozen voor mesa's met zij

vlakken in de lil-richtine, alhoewel deze zeker ook nadelen

hebben ten opzichte van de 110- richting :

-- De oppervlakte ladingsdichtheid is voor een lll-vlak

groter als voor een 110-vlak.

De e lek tronen beweegl i jkhe id----rP--=:-T is kleiner voor een
n

Ill-vlak.

Het etsmiddeJ_.

In eerste instantie is hetzclfde etsmiddel gebruikt als waar

mijn voorganger - Willems- mee heeft gewerkt, namelijk een

kalium hydroxide (KOH) oplossing in water.

Hat door hem gesignaleerde probleem, namelijk de vorming van

piramides op het geetste lOO-vlak, trad ook nu weer Ope
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Daarom is uitgehreid geexperimenteerd ~et verschillende

concentraties KOH in het etsl11iddel.(en ook met verschil

lende hoeveeilleden alkohol, wat volgens publikaties de

werking van het etsmiddel zou verbeteren)

Het resultaat hiervan was bedroevend. Pira~ides ontstonden,

in meer of' mindere mate, steeds en,--een verbanct tus sen de

samenstelling van het etsmiddel en het aantal gevormde

piramides bleek niet duidelijk aan te geven.

Met dezelfde saplenstelling en onder e,-elijke omstandigheden

ontstaan de ene keer piramides over het gehele oppervlak,

terwijl een andere keer slechts plaatselijk of helemaal

geen piramides ontstaan. (ook bij proeven die met de twee

helften van eenzelfde plak zijn gedaan)

Evenals Willems heb ik teen overwogen het etsmiddel hydra

zine te gebruiken. Hiervan moest worden afgezien omdat deze

stof giftig is en bij gebruik ervan explosie gevaar bestaat.

Er bleek nog een andere, minder riskante, methode te zijn

waarover vrij recent gepubliceerd is, namelijk een mengsel

van di-ethyl amine en water.

Volgens gegevens van de universiteit van Leuven zou bij 1000C

een samenstelling van JO vol.~ water en 70 vol.~ di-ethyl

amine een optimaal resultaat geven. Werd Minder water ge

bruikt dan ontstonden golfvormige verstoringen (waves) in

het geetste IUO-vlak, terwijl meer water juist een toename

van het aantal piramides tot gevolg zou hebben.

Bij de door mijzelf genomen proeven kwam een andere ver

houding uit de bus, en weI 45% water/ 55% di-ethyl amine.

(bevat het di-ethyl amine in Leuven soms zeIt at meel watel?)

WeI bleek een geringe afwijking (b.v • .:t5%) van deze samen

stelling op de vermelde wijze tot het ontstaan van waves,

respektievelijk piramides te leiden.

Een ander verschijnsel bij lage water concentraties (b.v.

JO%) is de vor~ing van een witte korst over de plak, die niet

of zeer moeilijk te verwijderen is. (koken in HCL/HNOj=J:l)

Omdat de resultaten bij een verhouding van 45~ water/55~

diTethyl amine goed reproduceerbaar zijn, is afgezien van

verdere experimenten,vooral omctat kort daarop een stage

opdracht is uitgeschreven die tot doel had meer gegevens



over het etsen met di-ethyl amine te verkrijgen. (zie staG'e

rapport van H.Verstappen; hier is ook de invloed van verschil

lende etstemperaturen onderzocht)

Bij het etsen is gekozen voor een etstemperatuur van IOO°C,

omdat dan de beker met het etsmiddel in een grotere beker met

kokend water op temperatuur kan worden gehouden.("au bain Marie ll )

Op deze Manier kan gewerkt worden met de eenvoudiee kookplaat

die in het laboratorium aanwezig is, zonder dat deze om de

haverklap moet worden bijeeregeld.

De bij het etsen gebruikte opstelling ziet er als voIgt uit:

M--.,....----- GLA"2E:N ROER.D£:R
('" 100 orYlw/rnin)

o
o

VERWARMING

kOKENO ""A,.:R

l"ig. 32 De ets-opstelling.

VerdaMpingsverlies van het etsmiddel wordt tegengegaan door

de etsbeker af te dekken met twee glazen plaatjes, waarin

een uitsparing voor de (glazen) roerder is gernaakt.

Hesultaten

Bet etsen blijkt goed reproduceerbare resultaten op te leve

ren zolang met plakken van hetzelfde fabrikaat (en uit de

zelfde serie?) wordt gewerkt.

Bij de optimale saMenstelling" - 45~~ water/55?~ di-ethyl aMine":'

is dan gevonden
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materiaal etssnelheden (bij 100°C)

100 110 III
1~ J

pm/minHoboken; 11. I
10 J/ cm 0.58 0.18 0.027

5 plakken geetst, mesa

hoogte ca. 35 pIn.

dus 100 110 III = 21.5 6.7 1

Philips; 100

~
110 III

+-substraat 0.45 0.10 0.018 pm/min11.
.- , 15 3n'""-epilaat; ~30J1rn,10 /crn)

5 plakken e;e e ts t , mesa

hoogte ca. 35 pm.

dus 100 110 III = 25 5.6 1

Het is niet duidelijk geworden waaroPl schijn~aar gelijk materi

aal ( beide 11. met een e;elijke dotering) zo'n e;root verschil in

etssnelheden te zien geeft. Overigens is de lage etssnelheid

bij de Philips plakken weI een uitschieter aane;ezien ook Ver

stappen etssnelheden in de 100-richting van ca. 0.6 J.lm/min

vond.(hij gebruikte hierbij Wacker materiaal)

Opmerkinr;

Zoals in de figuur van de etsopstel1ing is te zien worden de

plakken horizontaal geetst. Gebleken is dat een vertikale stand

_ (d~~kunnen meerdere plakken tegelijk worden geetst) tot ge

volg heeft dat de hoogte van de mesa's over de plak niet ge

lijk is.

Verder is ook nag geexperimenteerd met het inblazen van stik

stof , om zo de vloeistof in bewegint; te houden en voor een

goede Plenting te zorgen.Ook dit was blijkbaar zeer 10kaal,

want ook nu ontstonden hoogte verschillen over de plak.

Verschillende etsproeven

De resultaten hiervan worden verduidelijkt aan de hand van de

volgende foto's.



L J
Na rnesa-etsen met een te lage waterconcentratie.

)0 vol.% H2 0, 70 vol% diethyl amine (99~q

Etstemperatuur 100 C, etsduur 95 ~in.

2
Top-oppe~vlak mesa's 175.175 urn .

L ~

Mesa's )0 urn haag; piramidevorming door te

hoge waterconcentratie. Etssamenstelling :

70 vol.% H2 0. )0 vol~~ diethyl amine (991))

Etste~peratuur 100 C. etsduur J5.mi~.
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J
Mesa's 30 urn hoog; etssamenstelline 45 vol~

H
2
0, 55 vol% diethul amine (99(;~)

.l!;tstemperatuur 100 C, etsduur 60 min.

Mesa top (175/175 urn), topvlak 100, zijvlakken

Ill. Etssamenstelling 45 vol~~ H20, 55 vol~S diethyl

amine. Etstemperatuur 100 C, etsduur 60 min.



L j

Mesa top (175/175 um); topvlak 100, zijvlakken

110. Etssamenstelling 45 vol% H20, 55 vol% diethyl

amine. Etstempcratuur 100 C, etsduur 60 min.

-----------------



J.4. Het fotoproces.

Zowel bij het etsen van de mesa's als bij verschillende andere

processtappen ~oet een oxide laag op bepaalde plaatsen wegge

etst worden. Die delen van het oxide die moeten blijven zitten

moeten daarbij op de ~6n of andere ~anier worden afgedekt.

In de praktijk gebeurt dit middels een fota-resist laag, die

op hat oxide ,,",ordt aangebracht en waarvan na belicllten door een

masker en ontwikkelen het gewenste - beschermende- patroon

overblijt't.

i 11 J 1111 lill ~:~:T:;T

["""''''"m"""""'T 1@"'" ~I
·.·· .. ···s.~.· ..... FOTORE:SIST ·.·.·: .•• ·5i02·..• •.·.· .. :

S~ SL

Fig.JJ Het belichten Na het ontwikkelen

Voor een scherpe scheiding tussen de weI en niet met resist,

bedekte delen moet aan twee voorwaarden worden voldaan :

Het masker 1'lOet zo dicht mogelijk tegen de resist laag

liggen; omoat het masker op een glazen plaatje zit moet

de resist laag dus overal even dik zijn.

De resist laag mag niet te dik zijn; is dit weI het geval

dan l~oet niet aIleen veel langer belicht worden, ~aar ook

wordt de kans op onderstraling van het masker groter •

._.Yi!ldt ~~derstraling pl~_<:l.ts dan wordt het in de resist ge

opende gehied (bij positieve resist) groter als de ope

ning in het masker.

Er is overigens nog een andere reden om de resist laag niet

te dik te maken, de hechting van een dikke laag blijkt in de

praktijk namelijk Minder goed te zijn. (vooral bij gebruik

van Waycoat Ie)

Wordt gewerkt met een vlakke silicium plak, dan is het aanbren

gen van een uniforme en dunne resist laag niet zo'n probleem.

De plak wordt op een spinner geplaatst, waarna enkele druppels

resist worden aangebracht.
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Wordt nu de s)linner Gestart dan wordt de resist door de cen

tri:fugale kracht GeIijkr'latie over het silicium verdeeid.

(overtollige resist wordt er argeslingerd)

De keuze van het spinner toerental (en de duur van het spinnen)

wordt bepaaid door de viscositeit van de resist en de gewenste

laagdikte. (b.v. ]000-7000 omw./min en 25 sec.)

Ook wanneer een oxide patroon met kleine hooete verschiIIen

(enk(-~Ie pm's) aanwezig is, kan een voldoende unilorme resist

laaG op deze wijze worden aangebracht.

Heel anders wordt het wanneer op de plak mesa's aanwezig zijn.

Nu blijkt de resist zich aan de voet van de mesa op te hopen,

terwiji bovenop de mesa de resist dikte van de rand tot het

midden toeneemt. Zie :figuur.

MESA rOTO-I?~SIST

OngeIijke verdeling van de resist.

De onGeJijke dikte van de resist op de top van de mesa is

onder de microscoop zeer eoed te zien. (ringvorming, zie

foto)

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



Overieens maakt het nu oak verschil hoe de mesa georienteerd

is ten opzichte van het midden van de plake De resist wordt

opgestuwd tegcn de naar het midden gerichte zijde en is aan de

andere kant veel dunner.

Zelfs wanneer de mesa geheel met resist is bedekt, is het uit

richten van maskers ~oeilijk door de dikte verschilleh van de

resist op de mesa top.

Verder is het bijzonder Inoeilijk de dikke resist laag onder

aan de mesa voldoende lane- te belichten. (bij bijzonder dikke

laGen is dit zelfs vrijwPl onmogelijk)

De dikke resist laag onderaan de mesa is niet meer aanwezie

wanneer de plak, nadat de resist is aangebracht, in een spe

ciale houder op z'n kop op de spinner wordt geplaatst. (fig.)

VEER.

Fig.J5 Houder waarin de plak op z'n kop
gecentrifugeerd kan worden

]Iet grootste probleem bij het door mij gemaakte antwerp is

echter de noodzaak am juist op de hoeken van de mesa's een

dekkende resist laag aan te moeten brengen.

-Voor het kontakt alumlnlum-oetekent onvoldoende Iesist op

de hoeken bijvoorbeeld dat, na het aluminium etsen, op de

hoeken een onderbrekine- ontstaat.

Mijn voorgane-er heeft bij zijn ca. 10 pm hoge mesa's een be

vredigend resultaat verkregen door de resist in te dikken.

(verdampen van een gedeelte van het oplosmiddel)

In mijn geval zijn de mesa's ca. 35 pm haag en alhoewel ik

met verschillpnde spinner toerentallen heb gcexperimenteerd,

was ik niet instaat am met deze ingediktc resist (Waycoat Ie,

20~~ ingedikt) cen bevredigcnd resul taa t te behalen.

Daarom is eerst e-eprobeerd of verder indikken (tot 40%) zou

helpen. Dit was niet het geval, hoewel bet niet bedekte

deel weI veel smaller werd. «5Jlm)



Met sterk ingedikte resist is de langdikte oncterann de mesa

zo groot, dat flet voldoende beliehten van de resist on~oge

lijk wordt, terwijl bij gebruik van Wayeoat Ie ook de heeh

ting zeer sleeht wordt.

Dezelfde experi~enten zijn herhaaId met AZ IJ5011 resist met

nagenoeg de zelfde resultaten. Het enige voordeeI van deze

resist is, dat de heehting onderaan de mesa goed blijft, on

danks de dikke laag.

Ook is geexperimenteerd met een methode waarbij de spinner

niet wordt gebruikt. Hierbij wordt ruim resist op de pIak

aangehraeht en de overtollige resist laat men van de plak

aflopen.(de plak wordt voortdurend gekanteld) Ondanks de

zeer dikke resistlagen die zo ontstaan is ook op deze manier

geen voldoende dekking verkregen.Ook wanneer de plak bij

dit proe~d~~voorverwarmdwerd trad geen verbetering Ope

Uiteindelijk is een bevredigende oplossing g~vonden, die

helaas geen hoog rendement heeft.

Hierbij wordt onverdwlde AZ IJ50H resist gebruikt, het

spinnertoerental is J500 omw./min. (25 sec), terwijl tij

dens het spinnen stikstof bovenop de plak wordt geblazen.

Niet aIleen droogt de resist op deze manier sneller, ook

worden grote hoogte versehillen bovenop de mesa voorkomen

door de druk die van bovenaf wordt uitgeoef'end.

Natuurlijk zon het prettie zijn op de hele plak gelijk druk

uit te oef'enen. Door de vrij grote dianeter van de plak

(ca. 5 em) is hiervoor enorm veel stikstof nodig. (een
----~

flow van 20 limine is bij een uitstroomopening van 5em

diameter nauwelijks merkbaar) Daarom is de stikstofspuit

gebruikt, die in het lab aanwezig is om stofdeeltjes van

de maskers te blazen. Tijdens het spinnen wordt deze spuit

op ca. 0.5 em afstand over de plak heen en weer bewogen.

Oprnerking Wordt resist op silox oxide aangebraeht, dan is

het voor een goede heehting essentieel dat dit

oxide verdi..eht is. (hij 600 - 850°C in een

oven; aehtereenvolgens 10 min. in een natte N2
atmosfeer en 10 min. in een droge N2 atmosfeer)



De resultaten worden toegelicht aan de hand van de volgende

t'oto's.

-.J
Mesa's met onbedekte toprand.(na Si02-~ts)

Dikteverschillen in de resistlaag op het

resterende oxide zijn duidelijk te zien

(Waycoat Ie resist, 20% ingedikt; spinner

2500 omw/min, 25") ")

\

"-
Bovenaanzicht van een mesa hoek; de heldere

lijn is de rand van het oxide op de m~sa top,

dit loopt niet door tot de rand van de mesa.

( na resistproces en etsen als boven)
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L J
Mesa na resistproces en Si02 -ets. Resist

Waycoat Ie, 40% ingedikt. Spinner 6000 omw/min,

25".

L
~

Mesa na Iotoproces (belichten via kontaktgaten masker)

en Si02 -ets. Resist AZ 1350H, onverdund. Spinner 25",

3500 omw/min. Tijdens het centrifugeren stikstof boven

op de plak geblazen. Tengevolge van een fout in het

masker is het gate-gebied rechts ~n boven niet aan de

zijkant van de mesa geopend, maar op de mesa top.



Hoofdstuk !+ Het vo11edige produktie proces.
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Er wordt uitge{jaan van epi-plakken met de volgende speci

fikaties
+n

n

lQ Jsubstraat, 0.002 ohm.cm, 4.10 I/ cm
. 14 J

epi-laag, dikte 29.6 pm, 6 ohm.cm, 8.10 /cm

topvl ak van de p1ak =<100 >

Een deel van de plak wordt gereserveerd om naderhi'tnd oxide

diktes, diffusie dieptes en opperv1akte concentraties van de

diffusies te kunnen meten. Deze mogelijkheirt ontstaat wanneer

dit deel van de plak tijdens de verschillende foto-processen

belicht of afgedekt wordt.(afhankelijk van het type resist)

1) Heiniging

5' spoelen in gedeioniseerd water

2 I spoelen in trichloorethyleen (TIn)

2' ~poelen in isopropylalkohol (iPA)

5' spoelen in gedeioniseerd water

5' spoelen in rokend salpeterzuur (IlNOj,95~q

beker 1.

5' spoelen in HNO j , 95~; beker 2

5' sPgelen in gedeion. water

5" HJ"-dip (4~~); he t in de HNO) gevormde oxide verwi jdel

5' spoelen in gedeion. water

10' koken in koningswater (MCL : HNO) = ) : 1)

Hierhij wordt HCL met een concentratie van

30'% en lIN0 J me teen eoneentrat ie van 657t•

gebruikt.

10' spoelen in gedeion. water

5" IIF-dip (4%)

5' spoelen in gedeion. water

2) Depositie van een met boor gedoopte silox-laag.

2' voorspoelen in de reaktor met argon (Ar)

Ar{jonflow 8.5 l/min

3t' depositie bij een temperatuur van J50·C
Gasf'lows : B'}II

t
,

,<;. )

S iII It-

O~

Ar

0.03

0.7
0.1

8.5

l/min

l/min

l/min

l/min

(1000 ppm)
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2' naspoelen met Ar, 8.5 I/min

Opmerking Bij kleine doopstofflows, zoals hier het geval is

wordt de kraan van de doopstof al tijdens het

voorspoelen geopend. (vul1en van de toevoer

leiding naar de reaktor)

J) Diffusie van de booratomen in het silicium

diffusie-temperntuur l200°C

dif'fusie-tijd 1 uur 15'

De diffnsie vindt plants in een stikstof (N 2 )

atmosfeer; gasflow in de oven 1 I/min

ontwi1<kelen in xyleen

spoelen in IPA (beker 1)

spoelen in IPA (beker 2)20"

4) Fotoproces 1 : Ifiermee wordt ervoor gezorgd dat de tweede

diffusie nietrwordt uitgevoerd op die plaatsen

waar uiteindelijk het kontakt aan de p-laag

moet worden gemaakt.

Resi~t : Waycoat IC, niet ingedikt.

20" 5000 omw.lmin. (bovenkant van de plak)

10' drogen op 80·C

8" belichten via masker 1

45"

20"

5t spoelen in eedeion. water

5t bakken bij 120°C

2 t 5i0
2

- etsen. Samanstelling van het etsmiddel:

115.5 gr

192.5 gr

55 ml

H
2

0

III<' (4o?!.)

5' spoelen in gedeion. water

5' res is t verwijderen in HNO J (9 51~)

5t spoelen in gedeion. water

5) Depositie van een met fosfor gedoopte silox-laag

2' voorspoelen in de reaktor (Ar-flow 8.5 I/min)

Jt, depositie bij een temperatuur van J50°C

Gasflows: 0.15 I/min (2000 ppm)

0.7 l/min SiHl~. .
0.1 l/min O2
8.5 1/min Ar
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2i' depositie van ongedoopt oxide (afslui

ten doopstofflow)

2' naspoelen met Ar, 8.5 l/min

Er worden twee oxide lagen op elkaar eevormd,

de red en hiervoor is, dat na de fosfor-diffu

sie het silox oxide ook als mesa masker wordt

eebruikt en ongedoopt oxide beter bestand is

tegen het gebruikte etsmiddel.

6) lliffusie van de fosfor atomen in het silicium

diffusietemperatuur 1150°C

diffusietijd 22'

De diffusie vindt plaats in een N
2

atmost'eer.

Gasflow in de oven 1 l/min.

7) Fotoproces 2 : Het mesa Plasker-oxide

ontwikkelen in xyleen

spoelen in IPA (beker 1)

spoe-len in IPA (beker 2)20"

Resist : Waycoat IC

20-" 5000 Omw/min

10' d °OoCrogen op 0

8" belichten via masker 2

h5"

20"

5' spoelen in gedeion. water

5' bakken bij 120°C

4' Si0
2

- ets

5' spoelen in gedeion. water

5' resist ver\vijderen in HJ\rOJ (95%)

5' spoelen in eedeion. water

8) Hesa etsen

oxide te verwijderen

5" HJ<'-dip (4~t,) om het in de lINO) gevormde

5' spoelen in gedeion. water

1 uur 25' etsen in een selektief etsmiddel

Samenstellinf," etsmiddel :

45 vol.% gedeion. water

55 vol.% diethyl-amine (95%)

Etstemperatuur 100°C
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Er ontstaan mesa's van ca. J5 pm hoogte.

9) Reiniging van de Mesa's

5' Si02 -ets

5' spoelen in gedeion. water

15' koken in

=

H2 0 : H:!0;JJ5~!,)

6 : 1 : 1

HCL( JO~q =

la' spoelen in gedeion. water

10) Depositie van het veldoxide (ca. 1 pm)

2' voorspoelen in Ar, 8.5 l/min

15' depositie van ongedoopt oKide

Gas:flows : Ar 8.5 l/min

SiH4 0.7 l/min

°2 0.1 l/min

2' naspoelen Met Ar, 8.5 l/rnin

11) Verdichten van het veldoxide.

nit is noodzakelijk voor een goede resist

hechting.

10' in een natte stiksto:fatmos:feer bij 800°C

la' in een droge stiksto:fatmos:feer bij 800 °c

In beide gevallen is de s t ikst o:f:flo\'l in

de oven 1 l/min.

12) F'otoproces J : Hierdoor wordt het mogelijk het dikke

veldoxide te verwijderen op de plaats van de

kontaktg-aten bovenop de Mesa en van het ka-

naaleebierl.. Hesist AZ IJ50H, onverduncL

25" 2500 oMw/Min; tijdens het centri:fugeren

wordt van korte a:fstand (ca. O.Scm) stik

sto:f recht bovenop de plak geblazen.

la' drogen op 80~

15" belichten via masker J

JO" ontwikkelen (AZ ontwikkelaar, 1:1 verdund

met gedeion. water)

5' spoelen in gedeion. water
o

5' bakken op 120 C
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5' Si0 2 - ets

5' spoelen in gedeion. water

IJ) Vorming van het gate-oxide (ca. lOOO~)

De plak wordt in een oven met een tempera

tuur van 900°C geplaa t st.

5' 02-flow van II/min

15' waterdamp atmosfecr

5' 02-11ow van II/min

14) Fotoproces 4 : Ook in de kontaktgaten is het dunne

oxide gevormdj de kontaktgaten moeten dus

nogmaals worden geopend.

Zie fotoproces J. met als eni~e verschil

dat nu via masker 4 wordt belicht.

15) Opdampen van het alurrlininm

5' droogstoken bij 120°C

Opdampen van het aluminium in een vakuum

klok. Het aluminium wordt verdampt met be

hulp van een wolfram gloeispiraal.

Tijdens het opdampen roteert de plak en

wordt tevens voortdurend gekanteld.(maxi

male hoek tussen plak. en spiraal 45°)

Op deze manier is ook op de mesa flank

voldoende aluminium aanwezig na het op

dampen.

16) Fotoproces 5 : Aluminium kontaktsporen.

Resist AZ IJ50H. onverdund.

zie fotoproces J. met als enige verschil

dat nu via masker 5 wordt belicht.

Aluminium etsen bij 40 0 Cj etssamenstelling:

150 gr H
J

P0 4 (HO~)

10 gr UNO] (65%)

JO gr CIl })()]{ (H)O~!))

JO gr H20

5' spoelen in gedeion. water

2' resist verwijderen in aceton

5' spoelen in gedeion. water



17) Alloying IS' bij een temperatuur van 450 0 C in

een natte st~kstoratmosfeer.

Stikstofflow in de oven II/min.

-S6-

Nu kan met behulp van een prohe-tester aan de gemaakte

MOST-en worden gemeten.Voor versehillende metingen is het

eehter hater rlat ~~n or enkele MOST-en in een gesloten

metalen behuizing worden geplaatst.

Toen dit gepraheerrl werd bleek het bij het bonden van de

aansluitdraden essentieel te zij~ dat de draadjes (goud,

ea JO urn diameter) tijdens het honden geaard zijn.(anders

trad telkens weer doorslag van het gate-oxide op)

De eenvaudigste manier van aarden bleek de volgende.

de pootjes van de behuizing worden met elkaar verhonden

een van de paten wordt verhonden met het huisje.(bonding)

vervolgens worden aIle aansluitingen aan de MOST ge

maakt, waarbij telkens de eerste bonding op een aan

sluitpoot van de behuizing wordt gemaakt

De behuizing maakt direkt kontakt met het (metalen) ver

warmingselement dat bij het bonden wordt gebruikt.Dit kan

op eenvoudige wijze worden geaard.
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5.1. Algcmeen

Er wordt nogmaals op gewezen dat aIle resultaten sterk worden

beinv1.oed door de verschillende problemen die tijdens het

:fabricage proces tevoorschijn kwamen. Zo is het bijvoorbeeld

niet mogelijk eksakt het aluminium oppervlakte op de mesa

:flank. te hepalen omdat de onderrand van dit aluminium niet

recht is. (ra:felig ten gevolge van een ongelijke verdeling

van de resist op deze plaatsen)

Verder kon het kanaalgebied (p-laag) niet volledig benut

worden, doordat het masker waarmee de gate-gebieden worden

geopend niet de juiste a:fmetingen hee:ft. (het masker is ont

worpen aan de hand van de etssnelheden die bij gebruik van

Hoboken materiaal zijn e'evonden, bij de epi-plakken wernen

naderhand andere etssnelheden vaste-esteld)

Door deze masker:fout kan het gate-gebied hoogstens langs

twee zijden van de mesa worden geopend. Aan de andere zijden

wordt het dikke oxide niet aan de zijkant, maar bovenop de

mesa verwijderd. Op de onderstaande :foto is dit duidelijk te

zien.(hovenzijde en rechterzijde van de mesa's)

Op deze :foto is overigens ook te zien dat onderaan de mesa

rondom aluminium blij:ft zitten.(door het ophopen van de resist

aan de mesa-voet) Deze aluminium ring blijkt onder de micros

coop in de meeste gevallen verbonden te zijn met het gate

oxide.

Mesa's voorzien van kontaktspor.en .(aluminium)
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Op de meetstrook van de plak zijn de voleende erootheden

gemeten:

laaedikte n+-(source) diffusie

laagdikte kanaaleebied (p-Iaag)

-- dikte gate-oxide

dikte veldoxide

oppervlakte concentratie n+-diffusie

pm.
pm.

).1m.

pm.

" "
p-diffusie

5.2. De drempelspannin~Vth.

Een aantal MOST-en zijn in een behuizing geplaatst en ge

nummerd. (VD I tim 5) VD I bleek na het sluiten van de be

huizing een onderbreking te vertonen.(slechte bonding?)

Van de resterende MOST-en is bij een Ids van, I pA en een

Vds van 20Volt,'de waarde van Vgs gemeten. Deze waarde van

Vgs is op te vatten als de drempelspanning van de MOST.

Aansluitingen
Vth (vol t) S B G D

VD 2 + 2.34 10 9 8 12

VD 3 + 3.60 6 7 8 12

VD 4 + 2.38 3 4 5 12

VD 5 + 2.30 8 9 10 12

Wil men Vth berekenen dan moet onder andere de oppervlakte

ladingsdichtheid in het gate-oxide (Qox) bekend zijn.(zie

Hfst.2.4) Deze waarde kan worden bepaald uit de meting van

de drift in de drempelspanning; de drempelspanning verandert

namelijk wanneer de positieve ionen (Na+) in het oxide ver

plaatst worden. Deze verplaatsing is het eenvoudigst te be

werkstelligen door de gate van de MOST positief respektieve

lijk negatief te maken ten opzichte van de rest van de MOST.

Wordt de MOST hierbij verwarrnd (ca. 150°C) dan zullen de

ionen zich na enige tijd (bv. 10 min) in het eerste eeval

voor het meerendeel aan het Si/Si0
2

scheidingsvlak bevinden,

terwijl in het tweede geval juist een opeenhopine bij de

gate-elektrode optreedt. (n.b. om de ionen te fixeren wordt

de HOST afgekoeld ten"i'; 1 de spanning aanwezic- is)



en berekende hieruit een Qox van
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Dit experiment is uitgevoerd met MOST VD 2, hierbij bleek

dat wanneer de ionen naar het 5i/Si02 scheidingsvlak waren

verplaatst, de drernpelspanning sterk negatief was geworden.

Bij een Ves = - 50 Volt was de gewenste Ids= 1 }..lA nog niet

bereikt. Toen de gate-spanning nog verder negatief werd ge

maakt trad, zoals te verwachten was, doorslaG van het gate

oxide op. De grote verandering in Vth wijst op een hoge ver

ontreiniginesgraad van het oxide tussen gate-elektrode en

kanaalgebied. Aaneezien echter een (onbekend) deel van dit

oxide uit silox-oxide bestaat - waarvan bekend is dat het

veel minder zuiver is dan thermisch gevormd oxide - zijn

geen conclusies te trekken omtrent de verontreinigings

graad van het gate-oxide. (thermisch oxide, ca. 0.1 urn)

Verder is vastgesteld dat na het beeindigen van het fabri

kage proces de verontreinigende ionen zich kort bij het

gate-aluminium bevinden. Het aanleggen van een negatieve

spanning aan de gate-elektrode terwijl de MOST verwarrnd

werd.leverde namelijk maar een kleine verandering van Vth

op. (ca. + 0.5 Volt)

Er is overigens cen techniek die de ionen aan het oxide

oppervlak fixeert . (gettering : over het oxide wordt een

dUllne met fosfor gedoopte silox laag aangebracht)

Deze techniek is door mijn voorganger toegepast • (zie a1'

studeerverslae Willems) Hij vond na deze behandeline een

resterende drift in het de drempelspanning van ca. 0.5Volt

-8 / 2 (ca. 10 C cm. Qox=
11 2

Cox. Vth). Wordt voor Qss/q nu de waarde 4.10 /crn geno-

r'len (zie literatuur) dan is bij een dlkte van het gate

oxide van 0.1 urn toch een scllatting te rnaken van de drem

pelspannine. die bij een maximale dotering in het kanaal

gebied van 1017/cm J verwacht kan worden. (P =-0.8Volt,ms
If = 0.4 Volt, rox=J.9)

V
th

= -0.8 + 0.8 - ( 1 + 6.4 - 16.8). 10-8/(3.45 10-
8

) =

== 2.73 Volt.

Deze waarde stemt redelijk overeen Plet de eemeten waarden.

blijkbaar heeIt de maximale dotering in het kanaalgebied

inderdaad de met hehulp van de complementaire fouten f'unk

tie berekende waarde van ca. 1017/cm J.
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Drain-source doorslag.

Bij metingen op de plak zijn voor BVd waarden gevondenss
die varieerden van leO tot 220 Volt. Het was altijd zo,

dat wanneer Ids/Vds op de curve-tracer werd argebeeld, de

waarde van RV
d

langzaam hoger werd. Een beginwaarde van
ss

bijvoorbeeld 180 Volt bleek na enige tijd (ca. 10 min) op

te lopen tot meer dan 200 Volt. Ook dit verschijnsel is

hoogstwaarschijnlijk te wijten aan ionendrift in het (veld-)

oxide, waardoor de veldverdeling aan het Si/Si0 2 scheidings

vlak zich wijzigt. Verwacht mag worden dat voor een positieve

dranspanning de ionen (Na+) in het veldoxide zich naar

boven, langs het n driftgebied, in de richting van het

kanaalgebied zullen verplaatsen. Dit wordt bevesti~d door

het langzaam afnemen van de drempelspanning van de MOST

wanneer lange tijd een hoge drain-source spanning aanwezig

is geweest.

Omdat bij de rneeste NOST'en het gate aluminium zich oak

(n-/n+)boven de overgang van driftgebied naar draingebied

bevindt, mocht worden ven"acht dat de drain-source door

slagspanning hager wordt naarmate Vg toeneemt.(IIfst.2.J)

Op de volgende foto is te zien dat dit inderdaad gebeurt.

x -- 20 V/div.

y -- 1 rnA / d i v •

Vgs = 2V/stap

J

Ids/Vds karakteristiek (VD J)
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De doorslaekarakteristieken van de MOST bleken te kunnen

worden Gewijzigd door de ladine in het oxide te verplaat

sen. Dit is c-edaan door het gate-aluminium positief te

maken ten opzichte van de drain. (resterende aansluitin

gen van de HOST nlet aanc-esloten) De HOST is hierbi.j 10

min. verwarmd tot 150°C en vervolgens afeekoeld.

In plaats van een scherpe doorslag (zie vorige foto) werd

nu een soft breakdown gevonden, waarbij BV
d

afneemt naar-
s

mate Vg stijgt. Blijkbaar vindt nu avalanche doorslag in

het kanaalgebied plaats. (zie foto)

Overigens is ook Vth ca. 6 Volt afgenomen.

x -- 20 V/div

y = 1 mA/div

Vgs = 2 V/stap

laatste stap 10 Volt

Ids/Vds karakteristiek na verplaatsing
------------------

van de ionen in het oxide tussen gate

en mesa oppervlak. (VD J)

5.4. Het kanaalcebied (p-laaeJ

Bij de metingen bleek het essentieel te zijn dit gebied

niet te laten zweven. Zoals gebFuikelijk is bij de pla

naire MOST'en is daarom een verbindine aangebracht tussen

dit gebied en de source. De katastrorale invloed van een

zwevende p-laag op de Ids/Vds karakteristieken wordt in

de volgende twee foto's gedemonstreerd.



L

Ids/vds karakteristiek met zwevende

p-laag.(kanaalgebied) (VD 2)

Ids/vds karakteristiek; p-laag ver

bonden met de source. (VI> 2)

1,
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x = 10 V/div

y = 2 rnA/div

Vc;s = 2 V/stap

laatste stap 20Volt

x = 20 V/div

y = 1 mA/div

Vgs = 2 V/stap

laatste stap 20 v.
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IIiervoor wordt de capaciteit als funktie van de aangelegde

spanning gemeten tussen het gate-aluminium en een of rneer

dere andere elektroden van de MOST. (drain, source of ka

naalgebied) Door de grillige vorm van het gate-aluminium

is in het bijzonder bij deze meting het trekken van con

clusies vrijwel onmogelijk.

De meting is als driepuntsJ'1eting ui trrevoerd met een Boonton

capaciteitsmeetbrug. (meetfrequentie IMhz) Dit wil zeggen dat

de capaciteit tussen twee terminals ("high" en "low") wordt

gemeten, terwijl aIle andere aansluitingen van de MOST ge

aard worden. Op deze wijze worden aIle capaciteiten ten op

zichte van aarde buiten de meting gehouden.

Meetresultaten : zie bijlage ,~

Bij de C-V metingen aan MOST VD 5 is nag het volgende op te

merken

Kramme A

KroJ'1me B

--Voor Vg negatief wordt aIleen de source overlap

capaciteit gemeten.(ca. O.9pF)

--Voor Vg positief wordt de capaciteit grater naar

mate de spanning stijgt. Dit is een gevolg van

de vorming van een inversie-laag aan het opper

vlak van het kanaalgebied (p-laag direkt onder

de source-diffusie) Deze inversielaag scheidt

de gate elektrode van het geaarde p-gebied.

(n.b. capaciteiten ten opzichte van aarde

worden niot moo gQmeten)

De capaciteit bereikt bij hoge Vg een verza

digingswaarde die gelijk is aan de sam van de

overlap capaciteiten van source en kanaalge-

bied.

--Voor Vg negatief wordt de source overlap capa

cite it plus de overlap capaciteit van het ka

naalgebied gometen. (aan het oppervlak van de

p-laag vindt accumulatie plaats)

--Voor stj.jgende Vg daalt de capaciteit door de

vorming van een depletie laag in het p-gebied,

am na he t bereiken van d.e dre1'1pelspanning weer

toe te nemen (vorming van een inversielaag).



ConcJusies

Het aanhrengen van een laaggedoteerd drirtgebied blijkt in

derdaad ook bij de V-MOST tot een aanzienlijke verholjing

van de ctrain-breakdownspanning te leiden.

Wil men de invloed van verschillende lengtes van het gate

aluminiuPI (eventueel van een ekstra veldplaat) op de cloor

slagspanning bestuderen, dan Moet voor het roto-resistpro

ces een betere methode gevonden worden.

Problemen met llet resistproces kunnen vermoertelijk your een

groot deel worden voorkomen wanneer de annsluiting van de

gate-elektrode aan de voet van de mesa in plaats van boven

op wordt uitgevoerd. Voor deze methode is weI een ekstra

masker nodig, cIaar zowel het kontaktvlak als het kontakt

spoor naar de ljate-elektrode op een ekstra dikke oxide lang

moeten liggen. (verkleinen van de gate/drain capaciteit,en

vermijden van doorslag ann het oppervlak van de n-/n+ over

gang wanneer hier het gate kontaktspoor overheen loopt)
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