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SAMENVATTING 

Opgedampte semikristallijne siliciumlagen worden in het zonnecelprojekt 

gebruikt als halfgeleidermateriaal voor de te makenMIS (~etal-Insulator

§emiconductor) zonnecellen. Oe circa 50~m dikke lagen hebben een kolom

struktuur in de groeirichting (de z-richting genoemd) en een geleidende 

onderlaag. 

Een voldoend lage soortelijke weerstand in de z-richting ( ~z ) is van 

belang voor een goede werking van.de zonnecel. Het meten van ~z met de 

gebruikelijke meetmethodes is, door de geringe dikte en de geleidende 

onderlaag, niet mogelijk. Daarom is gebruik gemaakt van een cylinder

weerstandsmeting met hoogfrequente wisselspanning, om de over de dikte 

van de laag gemiddelde soortelijke weerstand ~z te meten. Door toepassing 

van hoogfrequente wisselspanning worden de kontaktweerstanden met de kon

taktcapaciteiten kortgesloten. Bij kontrolemetingen op monokristallijn Si 

bleek de meetmethode goed te voldoen. 

Metingen aan semikristallijne Si-lagen, met verschillende opdampsnelheden 

op pyrex substraten opgedampt, laten zien dat een verhoging van de opdamp

snelheid van 2 p.m/min naar 20 p..m/min een verlaging van Pz van 3000 ..n.cm 

naar 700 ..acm geeft. Bij een op dampsnelheid van circa 10 p.m/min geeft een 
0 0 

verhoging van de substraathoudertemperatuur van 505 C naar 618 C een 

verlaging van ~z van 840 ..n.cm naar 470 ..n.cm. 

Oe uit temperatuurafhankelijke metingen gevonden aktiveringsenergie van 

het geleidingsvermogen in de z-richting, is afhankelijk van de substraat

houdertemperatuur (0, 10 eV bij T sub=505 •e en 547 oe, 0, 062 eV bij T sub=618 oe). 
Oe exponentiële temperatuurafhankelijkheid kan verklaard worden met het 

potentiaalbarri~re model van Seto, waarbij aangenomen wordt dat trapping 

van ladingsdragers op stapelfouten optreedt. Voor een gedetailleerdere 

beschrijving van het elektrische transport in de lagen, zouden extra meet

gegevens van verschillend gedoteerde lagen nodig zijn. 

Door de hoge waarde van fz zijn de semikristallijne Si-lagen ongeschikt 

als halfgeleidermateriaal voor zonnecellen. Een wezenlijke verandering 

van de opdampparameters en/of annealing van de lagen is noodzakelijk 

voor een verbetering van de elektrische eigenschappen. 
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1. INLEIDING 

1.1 Het zonnecelprojekt 

Het afstudeerwerk is verricht binnen het kader van het zonnecelprojekt 

van de groep Fysische Materiaalkunde. Doel. van het zonnecelprojekt is 

het ontwikkelen van een procédé voor het maken van goedkope zonnecellen. 

De bestaande P N cellen zijn duur door het gebruik van monokristallijne 

silicium staven, het zagen van deze staven tot 400 ,u m dikke Si plakken 

met 5~ of meer zaagverlies en door de diffusieprocessen,nodig voor het 

maken van de P N overgang. 

De toekomstige "Eindhovense cel" wordt van het MIS (~etal-,lnsulator-.§emi

conductor) type. Als drager dient een uit siliciumpoeder gesintarde 

plak (zie fig. 1.1). Hierop wordt een dunne semikristallijne siliciumlaag 

(5D ~m dik) opgedampt. Daarna wordt het oppervlak chemisch geoxideerd om 

de isolatorlaag (I) te vormen en voorzien van een dunne semi-transparante 

metaallaag (M) met een kontaktrooster. 

In de Si-laag kunnen invallende fotonen elektron-gat paren genereren 

die door het elektrische veld van de MIS-overgang gescheiden worden. Bij 

externe belasting van de cel gaat er een fotostroom lopen in de richting 

loodrecht op de Si-laag. De getekende kolomstruktuur is gunstig voor een 

goede geleiding in die richting. 

fig. 1.1 Doorsnede van de "Eindhovense" MIS-cel. 
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Momenteel wordt er onderzoek ver'richt aan het substraat, aan de semi

kristallijne siliciumlaag en naar het gedrag van MIS-overgangen op·mono

kristallijn Si. 

1.2 Oe semikristallijne siliciumlaag 

Polykristallijn Si bestaat uit kleine kristallieten die alle een wille

keurige oriëntatie hebben. ~kristallijn Si is een vorm van polykris

tallijn Si, waarbij in ~~n richting een grotere mate van kristallijne 

ordening aanwezig is. Deze ordening is bij onze lagen een gevolg van de 

hoge depositiesnelheid waarmee de semikristallijne Si-laag gemaakt 

wordt. 

Het maken van de semi-(kristallijne) Si-lagen gaat als volgt (zie fig.1.2). 

Een substraat (pyrex glas of monokristallijn Si) wordt op de substraat

houder gemonteerd en op een temperatuur van omstreeks 550°C gebracht. 

Vervolgens dampt men een circa 2)Am dikke aluminiumlaag op het substraat 

op. Deze laag zorgt er voor dat de nog op te dampen Si-laag, bij de rela

tief lage temperaturen (550°C) van de substraathouder, kiemen kan vormen. 

Oe Si laag wordt opgedampt door middel van een elektronenstraal

verdampingsproces (fig.1.2). Hierbij gebruikt men een elektronenkanon om 

het in een kroes aanwezige silicium te verdampen. Oe Si-damp kondenseert 

op het substraat en vanuit de kiemen groeit de semikristallijne laag. 

fig.1.2 

stookspiraal 

' 

Schematische opstelling van het 
elektronenstraal-verdampingsproces. 
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Door het stookvermogen van het kanon en daarmee de temperatuur van de 

kroes te vari~ren, kan men depositiesnelheden bereiken van 2 tot 35)Um/min. 

Tijdens het opdampen zal de temperatuur van het oppervlak van de semi-Si 

laag enigszins stijgen (afhankelijk van het substraat en de opdamp

snelheid maximaal 30°C). 

De laag wordt P-type gedoteerd door vanuit de Si-kroes borium mee te 

verdampen. Verder zorgt het Al uit de kiemvormende laag voor een extra 

datering van het onderste deel c~ 10 )Am) van de semikristallijne laag 

( 30-50 )Am dik). 

Men kan de struktuur van de aldus gemaakte Si-lagen onderzoeken door ze 

kortere of langere tijd aan te etsen en vervolgens onder de elektronen

mikroskoop te bekijken. Hierbij blijkt dat de in dit onderzoek gebruikte 

semi-Si lagen op met Al bedekt pyrex een kolomstruktuur bezitten, met een 

kolomdiameter van 2 tot 5 # m (zie fig. 1. 3a). Deze kolommen bestaan weer 

uit fibrillen, met een diameter van 0.1-0.3pm, die nauw met elkaar ver

groeid zijn (fig.1.3b). Vooral in de lagen gemaakt bij een begin

substraathoudertemperatuur van 550°C of hoger is de vergroeiing, zowel 

tussen de fibrillen als tussen de kolommen, erg sterk. Uit het etsgedrag 

en draaikristalopnamen van de laag blijkt dat de fibrillen een ~~nkris

tallijne ordening vertonen. Bragg-reflektie opnamen van de laag laten 

zien dat er stapelfouten in de fibrillen aanwezig zijn. De overgangs

gebieden tussen de fibrillen, die kleiner zijn dan het oplossend vermo

gen van de elektronenmikroskoop (500 A), zijn minder geordend van 

struktuur. 

2-5 .,«m 

t--1 

1 

PYREX 

fig.1.3a Doorsnede door de 
semi Si-laag. 

Î 
/kolom~ ~~fibril 

(~ 0.3p.m) 

Al laag 

- '. - '-• 

fibrilgrenzen 

~---k~i=em~ van fibril 

fig.1.3b De doorsnede van 
een kolom. 

Oe struktuur en de datering van de laag zijn van invloed op het elek

trisch gedrag van de laag. Vooral de overgangsgebieden tussen de 
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fibrillen, maar ook de stapelfouten, kunnen door de aanwezigheid van 

zogenaamde trap toestanden vrije ladingsdragers invangen. Hierdoor ver

wachten we een verschillend elektrisch gedrag in de groeirichting van de 

fibrillen (de z-richting) en het vlak loodrecht daarop (het x-y vlak). 

De eigenschappen van de semi-Si laag die van belang zijn voor toepassing 

in een zonnecel zijn: 

1) Pz, de soortelijke weerstand in de z-richting (d.w.z. de groeirichting 

van de fibrillen). Inplaats van Pz kan men ook het geleidingsvermogen 

Vz (=1/Pz) meten. 

2) De mate van datering en de vrije ladingsdragerkoncentratie. 

3) De levensduur van de minderheidsladingsdragers. 

Verschillende elektrische eigenschappen van de lagen op pyrex substraten 

zijn of worden, door anderen in het zonnecelprojekt, onderzocht. 

Daarvoor heeft v.Emden [1] de spreidingsweerstandmethode gebruikt. Bij 

deze meetmethode wordt een dunne metalen punt op de halfgeleider gedrukt. 

Door het samenknijpen van de stroomlijnen ontstaat een geometrisch weer

standseffekt, dat de spreidingsweerstand wordt genoemd. Deze weerstand As 

is een maat voorVPxy· r~ van de semi-si laag en de methode is geschikt 

voor een snelle karakterisering van de laag.(Zie voor nadere uitleg para

graaf 2.1.2). De spreidingsweerstand bleek sterk af te nemen bij toene

mende opdampsnelheden en in mindere mate bij een verhoging van de sub

straathoudertemperatuur. 

Rasrnaekers [2] en Bogaert [3] hebben gebruik gemaakt van v.d.Pauw [4] 

en Hall-effekt metingen. -Hiermee is het over de dikte van de laag 

gemiddelde geleidingsvermogen~xy(T) en de over het volume gemiddelde 

vrije ladingsdragerkoncentratie p gemeten en daaruit de beweeglijkheid 

~xy berekend. Voor lagen op pyrex Z1Jn waarden vanqxy tussen 5.1o-4 en 
3 -· -1 2 3.10- Jlcm gemeten met beweeglijkheden van 0.3-0.6 cm /V.s • De 

gemiddelde vrije ladingsdragerkoncentratie lag meestal in de buurt van 

3.1016 cm-3. Verder zijn aktiverings-energiën vanu-xy met waarden van 

0.11-0.14 eV gemeten. 

Door middel van een kombinatie van fotogeleidings- en fotogeleidingsverval

metingen heeft Leermakers [5] de levensduur van de minderheidsladings

dragers onderzocht. Voor het 80 .1l. cm p-type mono-Si, dat als ui tgangs

materiaal voor onze lagen gebruikt is, vond hij een levensduur van 

ongeveer 0. 5 }AS • Voor de semi-Si lagen geeft hij een schatting van de 

levensduur van 0.1 - 0.5,Ms. 
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Naast de besproken manieren om de laag te karakteriseren was er sterke 

behoefte aan een meetmethode om ~z van de semi-Si laag, liefst tempera

tuurafhankelijk, te kunnen meten. Door de geringe dikte (~50~m) van de 

semi-Si laag zijn de gebruikelijke meetmethoden, zoals vierpuntsmetingen, 

niet toepasbaar. 

1.3 Doel van het onderzoek 

Doel van het afstudeerwerk is dan ook het ontwikkelen van een meetmethode 

voor het meten van de soortelijke weerstand rz van de semi-Si lagen. 

De eisen waaraan de methode moet voldoen zijn: 

1) De methode is op dunne lagen (10 -50JAm), voorzien van een geleidende 

onderlaag, toepasbaar. 

2) De waarde van Pz kan direkt, d.w.z. zonder een speciale ijking, uit 

de meetresultaten afgeleid worden. 

3) Ook temperatuurafhankelijke metingen moeten mogelijk zijn, 

4) De methode moet reproduceerbaar en voldoende nauwkeurig zijn (fout<3~). 

Met deze meetmethode moet vervolgens onderzoek worden verricht naar de 

invloed van de parameters van het opdampproces op Pz· Hierbij zijn van 

belang: de temperatuur van de laag tijdens de groei, de opdampsnelheid 

en de datering. 

Door verder nog Pz als funktie van de temperatuur van de lagen te meten, 

kan meer informatie worden verkregen over het geleidingsmec·hanisme in 

de z..:.richting. 

1.4 De toegepaste meetmethode 

Met de geleidende onderlaag als ~~n van de kontakten zijn "tweepunts-

metingen" mogelijk, Een bruikbare methode lijkt het meten van de cylin

derweerstand tussen een bovenkontakt en de onderlaag te zijn. 

Dit gaat dan als volgt. 

Op de semi-Si laag wordt een kontakt aangebracht (fig.1,4a ,blz.6), 

Door de Al onderlaag als tweede kontakt te gebruiken kan men, indien 

de kontaktweerstanden te verwaarlozen zijn, de cylinderweerstand van de 

laag ( Rcyl) meten. 
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Indien r >> d (zie § 2. 1. 1) volgt (Jz uit de cylinderweerstand volgens 

de formule: 
Rcyl• Opp 

d 
= ( 1. 1) 

Hierin is: Opp: de oppervlakte van het bovenkontakt 
r: de straal van het bovenkontakt 
d: de dikte v~n de semi-Si laag 

Wanneer Pz(z) afhankelijk is van de waarde van z, b.v. door Al datering 

vanuit de aluminium onderlaag, dan meten we de over de dikte van de 

laag gemiddelde soortelijke weerstand Pz • 

2r (>500 pm) 
t- .. , 

Rk1 ck1 

0_ semi-Si laag ~T 
Pxy j_d ( < 50".um) 

x 

substraat 

fig.1.4a Doorsnede van de 
kontakt konfiguratie, 

Al laag 
( < 2 ,urn) 

Rk2 ck2 

fig.1.4.b Vervangingsschema 
van het preparaat. 

Met gelijkspanning blijkt de cylinderweerstand echter niet te meten te 

zijn, omdat de kontaktweerstanden Rk1 en Rk2 (fig.1,4b) veel groter 

zijn dan Rcyl• 

Door gebruik te maken van hoogfrequente wisselspanning, kan men de kon

taktweerstanden bij hoge frequenties kortsluiten door middel van hun 

kontaktcapaciteiten Ck1 en Ck2• De overgebleven impedantie is dan de 

"hoogfrequente cylinderweerstand". 

De methode voldoet aan de in §1.3 gestelde eisen en zal in dit onderzoek 

verder uitgewerkten toegepast worden. Voor zover als bekend is, staat 

de methode nergens in de literatuur vermeld. 
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2. THEORIE 

In §2.1 wordt ingegaan op de theorie van twee meetmethoden voor het meten 

van de soortelijke weerstand van dunne Si-lagen, namelijk de hoogfrequent

cylinderweerstandsmethode (§2.1.1) en de spreidingsweerstandsmethode 

(§2.1.2). In §2.2 staan geleidingseigenschappen van monokristallijn Si 

(§2.2.1) en geleidingsmodellen voor polykristallijn Si (~2.2.2) be

schreven. 

2.1 Meetmethoden voor de soortelijke weerstand van Si-lagen met een 

geleidende onderlaag. 

2.1.1 Theorie van de hoogfrequent cylinderweerstandsmeting. 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de hoogfrequent cylinder

weerstandsmeting ( in het vervolg HF meting genoemd). 

Voor een prepa_raat met twee gelijke kontaktovergangen kan een eenvoudig 

vervangingsschema worden opgesteld (fig. 2.1a). Zoals reeds is aangege

ven in §1.4 , zullen de waarden van de kontaktimpedanties bij verhoging 

van de frequentie ( f...,.GI)) naar 0 gaan. Het verloop van de totale impedan

tie IZPI van het preparaat, als funktie van de frequentie, staat aange

geven in fig.2.1b. 

fig.2.1a Vevangingsschema voor het 
preparaat ( Zp ) • 

f log I ZPI 

ZPol----

f 1 -log f 

2.1b Frequentie- afhankelijkheid 
van I Zp/· 

Oe waarde van Rcyl volgt uit het vlakke stuk in de / Zp/- f grafiek voor 

f>f 1• Hierbij is f1 de frequentie,vJaarboven jzp(f)l en Rcyl minder dan 

D.1~Rcyl van elkaar verschillen. In formule: ( jzpj~Acyl)<D.1xAcyl· 

Oe frequentie f1 , die dus een maat is voor het begin van het vlakke 

stuk in de grafiek, is afhankelijk van Rk , Ck en Acyl· Zo zal b.v. bij 
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een grotere kontaktcapaciteit Ck , de jzpj-f grafiek reeds bij een lagere 

waarde van f 1 vlak gaan lopen. 

Door bij het model van de kontaktovergangen uit te gaan van een weerstand 

parallel aan een condensator, neemt men aan dat de kontakten "ohms'' zijn. 

Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Als beter model kan een diode, 

parallel aan een condensator, gebruikt worden (zie fig. 2.2). 

(2.2a) 

=A dif 

Ivoorsp -------- ~ 

(2.2b) 

1voorsp. ___ :._=A 
Vvoorsp • 

V voorsp. .,... V 

· fig. 2. 2 Model van "niet ohmse" kontaktovergang. 

Bij een toename van de ~lijkstroom door de kontaktovergang zal de 

"weerstand" V/I van het kontakt, als gevolg van de niet lineaire I-V 

karakteristiek, afnemen. Dit heeft tot gevolg dat, bij gelijk blijvende 

cylinderweerstand, de invloed van de kontaktimpedantie op JzpJ afneemt. 

Men kan,door een voorspanning over de kontakten te zetten, de voor wissel

spanning van belang zijnde differenti~le weerstand dV/di, sterk verlagen 

(zie fig. 2.2b). De lzpl~f grafieken zullen dan verlopen zoals in 

fig. 2.3a geschetst is. Door het zetten van voorspanning over niet-ohmse 

f 
( 2. 3a) 

........... 

' -----. ', -...., ...::...~----..,.-

log f -

l 
(2.3b) 

--- ....... 
-..... it 

----- '------- fAdif 
....._ ----- - -- .t.. 

4 Acyl 

~~--------------1 
log f .... 

fig. 2.3 Het verloop van lzplals functie in fig. voorsp. 
0 van f voor verschillende voor

spanningen. 
a) Alle kontaktovergangen "kortgesloten" 
b) Niet kortgesloten kontaktweerst. A~if" 

> 0 
'>'> 0 
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kontakten kan gekontroleerd worden of de bij hoge frequenties gemeten 

impedantie de werkelijke cylinderweerstand is. Het zou namelijk kunnen 

zijn dat een kontaktovergang, bijvoorbeeld door een te kleine kontakt

capaciteit, niet kortgesloten is. In dat geval zal bij het aanleggen van 

voorspanning, over het hele frequentiegebied de impedantie \Zp\ afnemen 

(zie fig. 2.3b). Aldus kan men de spanningsafhankelijke differenti~le 

weerstand * Rdiff , van een niet kortgesloten kontaktovergang aantonen. 

Wanneer men gaat meten aan preparaten met een geleidende onderlaag, hebben 

boven en onderkontakt ongelijke grootte. Zolang de dikte (d) van de Si 

laag kleiner is dan de straal (r) van het bovenkontakt (factor 5 of meer), 

mogen we de cylinderweerstandsformule gebruiken voor het berekenen van rz 

uit Rcyl• Aan deze voorwaarde is voor semi Si-lagen (dikte~ 50.,« m), voor

zien van kontakten met een straal groter dan 0.25 mm, altijd voldaan. 

Voor een laagdikte-kontaktstraal verhouding (d/r) groter dan 0.2 beginnen 

spreidingsweerstands-effekten op te treden die een fout van meer dan 1ry~ 

geven bij de berekening van Qz· Voor deze waarden van d/r moet overgegaan 

worden tot de spreidingsweerstandsformule voor een metalen punt op een 

halfgeleider met een geleidende onderlaag (zie §2.1.2, fig 2.4b). 

Bij de beschrijving van de meetmethode is stilzwijgend aangenomen dat de 

cylinderweerstand frequentieonafhankelijk is. Uit o.a. gegevens uit de 

hoogfrequent-transistortechniek, blijkt dat voor mono-Si de soortelijke 

weerstand voor frequenties beneden het GHz gebied konstant is. Bij de 

HF -metingen blijven we onder de 25 W.Hz. 

Oe H F methode is ook toepasbaar op preparaten waar de soortelijke weer-
-

stand als funktie van z varieert. Bij de semi-Si lagen is dit het geval 

door de extra datering vanuit de Al onderlaag. De uit de cylinderweer

standsformule berekende soortelijke weerstand is dan de waarde van ~z(z), 

gemiddeld over de dikte van de laag. 

( 2. 1) 

Vooral de relatief hoogohmige bovenlaag telt dus sterk mee. 
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Bij het sturen van grotere stromen door de kontakten bestaat er ka~s 

op injektie. Deze injektie treedt op in de voorwaartsrichting van gelijk

richtende kontakten, wanneer de dichtheid van de in de nabijheid van het 

kontakt geinjekteerde minderheden, vergelijkbaar wordt met de meerderheids

ladingsdragerskoncentratie. Oe soortelijke weerstand neemt dan plaatselijk 

af. 

In het geval dat de injektie tot het halfgeleidermateriaal nabij de kon

takten beperkt blijft, is de invloed op Rcyl gering. Hiervoor kan men 

zorgen door de voorwaartse stroom door de diode-overgang niet veel groter 

dan de sperstroom te laten worden. Dit is het geval zolang qV <kT. 

Bij ohmse kontakten is injektie van minderheden niet van belang door de 

hoge koncentratie van meerderheidsladingsdragers. 

2.1.2 De spreidingsweerstandsmethode[6]. 

Bij de spreidingsweerstandsmethode drukt men een spitse metalen punt op 

de halfgeleider (fig 2.4a). Doordat de stroomlijnen bij de punt samen

geknepen worden ontstaat er een geometrisch weerstandseffekt, dat de 

spreidingsweerstand wordt genoemd. De spreidingsweerstand is evenredig 

met de soortelijke weerstand van de halfgeleider en wordt voornamelijk 

bepaald door het halfgeleidermateriaal nabij de punt. 

+ 
V 

d 

I 

~-----halfgeleider met 
soortelijke weerstand ~ 

fig. 2.4a Oe spreidingsweerstandsmethode. 

Voor de spreidingsweerstand As op een isotrope halfgeleider geldt: 

waarin: 

As=~= t C.F.(d/r) 

Q: de soortelijke weerstand in .ncm 
r: de kontaktstraal in cm 
d: de dikte van de halfgeleider in cm 

(2. 2) 

C.F: een korrektiefaktor die afhangt van de verhouding d/r 
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In fig. 2. 4b staat c. F. als funktie van d/r uitgezet, Voor d/r > 4 is de 

korrektiefaktor vrijwel gelijk aan 1 • 

/, '2 

o.s , 
/ 

o.6 

0.'1 

0,'2 

----- spreidingsweerstands
korrektiefaktor (Severin) 

--- de aanpassingsfaktor aan 
de cylinderweerstandsform. 

--------------------/' 

fig. 2.4b 

De korrektiefaktor voor 
de spreidingsweerstands
formule en de aanpas
singsfaktor aan de cylin
derweerstandsformule c.~ 

(c.F~=i·~ ). 

0 
0
JC--

1
--

2
.__-

3
..___.'f ___ 5--~-=----=71~-:9~--:9~--:-.,0 (bovenste kurven) 

0 O.S d 1 (onderste kurven) 

r 

Oe spreidingsweerstandsmethode is snel uitvoerbaar en wordt dan ook ge

bruikt voor een eerste karakterisering van de Si lagen. 

Er zijn echter de volgende nadelen aan verbonden: 

- Het is een vergelijkende meetmethode en behoeft dus ijking aan prepa

raten met een gelijksoortige oppervlaktestruktuur en een bekende soor

telijke weerstand. Zo is ijking van poly-Si lagen aan mono-Si niet 

mogelijk. 

- Op anisotroop materiaal, waar Pz / ~xy , is de spreidingsweerstand 

evenredig met\J~z·rxy
1 

en dus geen zuivere maat voor ez· 

Kontaktweerstanden kunnen de meting verstoren. 

Oe geïdealiseerde formule voor de cylinderweerstand (1.1), kan worden 

beschouwd als een limietgeval van de meer algemene uitdrukking voor de 

spreidingsweerstand van een cirkelvormig kontakt op een halfgeleidende 

laag met een geleidende onderlaag. Voor lim (d/r)~o is de spreidings

weerstandsformule (2.2) namelijk gelijk aan de cylinderweerstandsformule. 
. * 4 d Dit is te zien in fig. 2.4b, waarin ook de aanpassingsfaktor C.F.=--.---rr r 

staat aangegeven die we inplaats van de korrektiefaktor in de spreidings-

weerstandsformule moeten invullen om de cylinderweerstandsformule te ver

krijgen. In formulevorm: 
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( 1. 1) 

De fout in de berekening van ~z is bij gebruik van de cylinderweerstands

formule kleiner dan 1~ voor waarden van d/r (0,2. Voor grotere waarden van 

d/r wordt de fout groter en moet de korrekte spreidingsweerstandsformule 

gebruikt worden. Fig. 2.4c laat zien hoe bij het kleiner maken van de 

kontaktstraal spreidingsweerstandseffekten.belangrijker worden. 

a:rrrrn::riiE..... rd .2mr~ 
cylinderweerstandsmeting spreidingsweerstandsmeting 

fig •.. 2. 4c Overgang van cylinderweerstandsmeting naar spreidings
weerstandsmeting bij het kleiner maken van r. 

2.2 Elektrische geleiding 

2.2.1 Elektrische geleiding in monokristallijn Si. 

Voor de soortelijke weerstand van een homogene p-type halfgeleider geldt: 

1 1 
= q. p ·flp 

waarin: \r : het geleidingsvermogen 
p,~: de vrije gaten,elektronenkoncentratie 

)Ap 1An: de gaten,elektronenbeweeglijkheid 
q: elementaire lading 

Karakteristieke waarden voor (p-type) 80J'lcm mono-Si zijn [ 7]: 

AAp= 500 cm2.v-1.s-1 en P= 1.5 .1o14 cm-3 (bij 300 K): 

Zowel de gatenkoncentratie als de beweeglijkheid zijn temperatuur

afhankelijk. 

( 2. 3) 

Voor de gatenkoncentratie als funktie van de temperatuur kunnen we drie 

temperatuurgebieden ondèrscheiden ("zie ook fig. 2.5). 

1) Voor temperaturen beneden ~100 K wordt de temperatuurafhankelijkheid 

van de gatenkoncentratie beschreven door exp (-E~/2kT) (voor niet 

gekompenseerde halfgeleiders). E~ is het energieverschil tussen het 

acceptorniveau en de valentieband en k de konstante van Boltzmann. 
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2) Bij verhoging van de temperatuur komen we in het verzadigingsgebied 

(~100 K- 500 K), waar vrijwel alle acceptoren gevuld zijn en dus 

p (~Na= acceptorkoncentratie) konstant is. 

3) Het gebied van intrinsieke geleiding begint voor temperaturen boven 

circa 500 K. De acceptorkoncentratie hangt hier volgens exp(-Eg/2kT) 

van de temperatuur af. Eg is de bandafstand. 

fig. 2.5 

De gatenkoncentratie als 
funktie van de temperatuur 
voor een mono-Si preparaat 
met een acceptorkoncentra
tie van 10'5' cm-3. 
(volgens Sze [6]) 

~ /0/"f .--:1..---------------..., 
·~ I Na=1o1 5cm-3 
~ IÓ) 

I 
E,---

~ 1016 
I 

. I E~-----
Ev"o 

I (i) 
1----=---
1 
I 
I 
I 
IPi=(ni) 
I 
I 

t3 I to o':---'----:l.f'-----=e--....,,~2.---~,6~",-_~2o 

1000/T [K-1] 

Voor de temperatuurafhankelijkheid van de beweeglijkheid bij mono-Si 

zijn twee verstrooiingsmechanismen van belang. 

1) Verstrooiing aan geladen onzuiverheden. De beweeglijkheid is omgekeerd 

evenredig met de dichtheid van de geladen onzuiverheden en tempera

tuurafhankelijk volgens: .Mr ct T+ 3~ Deze verstrooiing is vooral bij lage 

temperaturen belangrijk (T < 100 K). 

2) Verstrooiing aan het rooster (roostertrillingen). Deze verstrooiing 

is vooral bij hogere temperaturen van belang en temperatuurafhankelijk 

volgens: )1L 0( r- 3h . 

De in de literatuur gemeten temperatuurafhankelijkheden van de beweeglijk

heid van monokristallijn Si, zijn vaak niet in overeenstemming met deze 

theorieën. Dit komt door de aanwezigheid van andere verstrooiings

mechanismen. 
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2.2.2 Modellen voor de elektrische geleiding in polykristallijn Si. 

Voor de geleiding in onze semikristallijne Si-lagen kunnen we gebruik 

maken van verschillende in de literatuur beschreven modellen voor poly

kristallijn Si. De modellen verschillen vooral in hun aannamen omtrent 

de eigenschappen van de kristallietgrenzen. 

Het model van Volger [s] 
Bij dit relatief eenvoudige model gaat 

men uit van een verschil in de soorte

lijke weerstand en de Hall-konstante 

van de kristalliet (~1 ,A 1 ) en de kris

tallietgrens (Q2 ,A2) (zie fig. 2.6). 

Voor de makroskopische soortelijke 

weerstand en Hall-konstante geldt dan: 

(2.4) 

( 2.5) 

waarin: c: konstante(~1) 
11: afmeting van de kristalliet 

D D D DI.h 
D DP2DA2D 
DD~-Gr~ 
fig. 2.6 

Model van een inhomogene 
geleider volgens Volger. 

12: afmeting van de kristallietgrens 

Andere modellen gaan uit van ladingsinvangscentra(traps) op de kristalliet

grenzen. Oe ladingsdragerkoncentratie in de kristalliet neemt hierdoor af 

en er kan zelfs sprake zijn van volledige depletie (alle vrije ladings

dragers zijn getrapt). Oe geladen traps veroorzaken potentiaalbarrières 

op de kristallietgrenzen. 

Het model van Seto [9](19?5) 

In het eendimensionale model van Seto zijn de afmetingen van de kristal

lietgrenzen klein verondersteld vergeleken met de kristallietdiameter L. 

In fig. 2.7 (blz. 15) is de 11 eendimensionale"kristalstruktuur schematisch 

weergegeven, samen met de ladingsverdeling en een energiebandenplaatje 

(voor p-type silicium). 

Seto neemt aan dat alle trapnivau's dezelfde energie Et hebben t.o.v. 

het intrinsieke Fermi niveau en dat het aantal getrapte ladingsdragers 

onafhankelijk is van de temperatuur. 
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fig. 2.7 Het model van Seto 

a) Doorsnede door poly-Si laag. 

b) ladingsverdeling bij een 
kristallietgrootte L. 

---r-l~-.,,---~0---~,~-.,,---~-x 
qN 

-R R 
-l/2 l/2 

Alle vrije ladingsdragers in 
de gebieden j.;L++lj zijn getrapt 
op de kristallietgrens. 

lbl Charge Distribution 

c) Energiebandenstruktuur voor 
gaten 

.------Ec 

------- --- - - - - ----Eli 
-Et -Et 

E El 
V 

intrinsieke Fermi niveau 
(0 niveau voor de energie) 
trap niveau 
barrière energie 

lel Energy Band Structure 

De geleiding in de polykristallijne laag wordt voornamelijk bepaald door 

thermoionische emissie over de potentiaalbarrières,veroorzaakt door de 

getrapte ladingsdragers. 

Voor een spanning Va over de kristallietgrens geldt voor de thermoionische 

stroomdichtheid: 

Jth = q2 p ·( ! • a 2Tim ~T ) ~ (-q. Vb' 
exp k. T j• Va mits qV8 «kT 

waarin: Pa: de gemiddelde ladingsdragerkoncentratie 
m*: de effektieve massa 

q.Vb: de barrière hoogte 

Bij een kristallietgrootte l geeft dit een geleidingsvermogen: 

rr 2 ( 1 ) ~ (-qVb) V = l.q ·Pa 2rrnfkT exp ~ 

( 2.6) 

(2.7) 

Samen met \r= q.Pa·~eff volgt hieruit voor de effektieve beweeglijk

heid: 

( 2.8) 
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Voor de waarde van Vb kunnen we twee gevallen onderscheiden (zie ook 

fig. 2. Ba): 

( N is de acceptorkoncentratie [cm-3] , Qt de trapdichtheid [cm-2] ) 

1) De hele kristalliet is depletiegebied ( 1=0), dus L. N < Qt 

Dan geldt voor de hoogte van de barri~respanning: 

V 
q.L2.N 

b = sE· (2.9) 

2) Een deel van de kristalliet is depletiegebied (1>0), dus L.N >Qt. 

2 
V - q.Qt 

b - 8 EN 

In dit geval is de barri~rehoogte 

grootte L. 

( 2. 10) 

onafhankelijk van de kristalliet-

In fig. 2.8b staat de aktiveringsenergie Ea van het geleidingsvermo

gen van een polykristallijne Si laag, bij verschillende dope-koncentra

ties, gemeten door Seto. 

t 

datering 

fig. 2.8a 

Hoogte van de potentiaalbarri~re 
als funktie van de datering. 

(willekeurige eenheden) 

101s 10' 

fig. 2.Bb 

+ 

+ experimenteel 
theoretisch 

1018 IO''f 1010 

datering r cm-3] 

Voorbeeld van de aktiverings
energie Ea als funktie van de 
datering, volgens Seto. 

Het model van Baccarani, Riccà en Spadini [10] ( 1978) 

Ook bij dit model zijn er trap niveau's op de kristallietgrenzen aanwezig. 

Er worden twee energieverdelingen van deze traps besproken: 

1) Een S-vormige verdeling van de traps d.w.z. alle trap toestanden liggen 

op dezelfde energie t.o.v. het intrinsieke Fermi niveau. 

2) Een continue energieverdeling van de traps. 
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Het model met de ó-verdeling lijkt veel op Seto's model. Bij het model 

van Seto wordt echter aangenomen dat de bezetting van de traps, door 

hun ligging t.o.v. hetFermi niveau, onafhankeli~ is van de temperatuur. 

Bij Baccarini kan de bezetting van de traps, door de willekeurige ligging 

van het trapniveau, sterk afhankelijk zijn van de temperatuur. 

Voor verschillende doteringskoncentraties {n-type) berekenen Baccarani 

en medewerkers voor beide trapverdelingen de aktiveringsenergie van het 

geleidingsvermogen. Ze nemen een kristallietafmeting van 10-S cm (=0.1~m) 

aan en verder dat het trapniveau bij de ~-vormige verdeling op het intrin

sieke Ferminiveau ligt. 

De resultaten van hun berekeningen staan in fig. 2.9a voor de S-verdeling 

en in fig. 2.9b voor de continue trapverdeling. De trapdichtheid is als 

parameter gebruikt. 

-.7 
Et =0 

-.6 l .1Q-·5 cm 
..-
:> 
~ 

>- ---
c;l .4 ct: .... 

--É;:ET ;;z .... 
.3 ;;z 

5! 
~ 2 
::> 
ï= .1 u 
< 

fig. 2.9a 

De aktiveringsenergie van het 
geleidingsvermogen voor een 
S -vormige trapverdeling. 

.7 
L·10- 5 cm 

> .6 
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i= 
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< 

---

.4 
---
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.2 
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0 
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fig. 2.9b 

De aktiveringsenergie van het 
geleidingsvermogen voor een 
kontinue trapverdeling. 

Met de S-vormige trapverdeling kon Baccarani zijn' experimentele 

resultaten verklaren. 
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3. DE MEETPROCEDURE 

In dit hoofdstuk wordt eerst de experimentele opstelling voor het meten 

van de hoogfrequent cylinderweerstand besproken (§3.1). Zm;el het elek

trische meetgedeelte (§3.1.1) als de temperatuurinstelling bij de tempe

ratuurafhankelijke metingen (§3.1.2) zijn hierbij van belang. 

De begrenzingen van de meetmethode worden in ~3.2 behandeld. In ~3.3 

wordt ingegaan op de preperatuur. 

Om de betrouwbaarheid van de meetmethode te testen zijn kontrolemetingen 

verricht aan mono-Si preparaten (§3.4}. 

3.1 Oe meetopstelling 

3.1.1 Het elektrische gedeelte. 

bovenkontakt 

semi-Si 
laag 

\ 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I ' --.J---

substr. I .. 
___ j_ __ 

G: wisselspanningsgenerator 

I: inkoppeltransformator 

Rm: "meet" weerstand 

P: preparaat 

vp,vm: wisselspanningsmeters 
'I :I 

-,~-: "ongewenste" capaciteiten 
11 •• 

fig. 3.1 Schema van de meetopstelling voor hoogfrequent 
cylinderweerstandsmetingen. 

De frequentieafhankelijke impedantie van een preparaat kan men meten met 

een opstelling als in fig. 3.1 aangegeven is. De wisselstroom ip door 

het preparaat P vinden we door de wisselspanning vm over een bekende 

weerstand Rm te meten. De absolute waarde van de impedantie ZP van het 

preparaat volgt dan, indien de invloed van de parasitaire capaciteiten 

verwaarloosd mag worden, uit de formule: 

\zpl= 
Vp Vp Vp 

( 3. 1) -- = = - .Rm 
ip vm/Rm vm 
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Omdat zowel de wisselspanningsgenerator G als de voltmeters geaard 

moeten zijn, wordt de benodigde wisselspanning vrij van aarde met behulp 

van een ringkerntransformator in het meetsysteem ingekoppeld. 

Het kan nuttig zijn om voorspanning over beide meetkontakten te zetten, 

om na te gaan of men werkelijk de cylinderweerstand meet (zie §2.1.1). 

Dit kan door gebruik te maken van een hulpkontakt. In fig. 3.2 staat een 

schakeling, waarmee de voorspanning over de kontakten A en B te regelen 

is. Dit gebeurt door gebruik te maken van de twee spanningsbronnen 81 en 

82 (batterijen). Het wisselspanningsschema is in principe hetzelfde als 

in fig. 3.1 , omdat de spoel L zorgt dat vrijwel geen wisselstroom door 

kontakt H gaat en de capaciteit C de spanningsbron 81 kortsluit. 

c 

81,82 : spanningsbronnen 
(batterijen) 

C: capaciteit (~3,.uF) 

L: spoel (:::7 mH) 

A: achterkontakt 

8: meetkontakt 

H: voorspannings
kontakt 

fig. 3.2 Het aanleggen van voorspanning 
over de kontakten A en B. 

In de meetopstellingen is van de volgende apparatuur gebruik gemaakt: 

Wisselspanninqsgeneratoren (G). Voor frequenties tot 200 kHz werd de 

Marcani TF 1101 oscillator gebruikt. De f\larconi TF 1246 oscillator is 

geschikt voor het frequentiegebied van 40 kHz- 50 MHz. Verder is er nog 

een Aohde & Schwarz, type SAB, AC-generator gebruikt. 

Inkoppaltransformatoren (I). Voor frequenties van 30 Hz -100 kHz kan 

men als inkoppaltransformator de bij de Aohde & Schwarz AC generator 

behorende "symmetrie Dbertrager" gebruiken. Voor frequenties boven 100 kHz 

werd echter een ringkerntransformatortje gebruikt (ringkernmateriaal: 

ferroxcube 4C6, primair en secundair 30 windingen). Dit transformatortja 

heeft namelijk een veel kleinere capaciteit tussen de primaire en secun

daire windingen ( (1 pF inplaats van 500 pF). 
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Wisselspanningsmeters. Als wisselspanningsmeters zijn o.a. twee Rohde G 

Schwarz NF milivoltmeters (type SAB) in gebruik geweest (ingangsimpe

dantie: 1 M.n.//30 pF, fout~ 'Jl/o volle schaal, frequentiebereik 10 Hz- 1 MHz). 

Omdat men echter met de Philips PM 3200 oscilloskoop tot 25 MHz kan meten 

en bovendien stoorspanningen en vervormingen van het meetsignaal kan zien, 

is vooral met de oscilloskoop gemeten (ingangsimpedantie 1 MA#15 pF 

fout ~ 'Jl/o) • 

De meetweerstand Am• De meetweerstand Am wordt iets kleiner gekozen dan 

de te verwachten HF cylinderweerstand (tussen 10ft en 1000 .12.). 

Voor het meten van I-V karakteristieken werd gebruik gemaakt van een 

Keithley 155 microvoltmeter en als ampèremeter een Multavi 10 universeel

meter. 

3.1.2 De temperatuurinstelling en meting. 

Voor het temperatuurafhankelijk meten van Pz is gebruik gemaakt van een 

stikstof kryostaat. De in de kryostaat geplaatste preparaathouder kan 

tot ~80 K worden afgekoeld. Hiervoor is een vakuüm nodig, zodat warmte

geleidings- en convectieverliezen beperkt worden. Ook kan er dan geen 

ijsvorming optreden. In fig. 3.3 staan het vakuümsysteem en de kryostaat 

afgebeeld. 

~vakuümmeter ..-----=; 

VK 

CiJ 

oorvakuüm
pomp 

;waterkoeling 

verwarming ...._ ___ olie 

stroomtoevoer I 
stookspiraal _j, 
prep. houder 

1 2 1 .. .......---vu pJ.Jpen 

stikstofdamp 

voorraadvat met 
~--- vloeibare N2 

stookspiraal 

1_.-+~--warmtewisselaar 

I----+-~-warmteweerstand 

'-~-r--preparaathouder 

stralingsscherm 

•thermokoppel 

VAKUOM SYSTEEM DOORSNEDE KAYOSTAAT 

fig. 3.3 Opstelling voor het temperatuurafhankelijk meten van rz 
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Met de voorvakuümpomp en de oliediffusiepomp kan men een vakuüm met een 

druk < 10-3 torr aanbrengen. 

Het afkoelen van de kryostaat gebeurt door eerst vloeibare stikstof in 

het voorraadvat te gieten. Hierdoor koelen de stralingsschermen af tot 

ongeveer 80 K. Oe preparaathouder zelf kan via een warmteweerstand door 

middel van een warmtewisselaar afgekoeld worden. Dit kan snel of lang

zaam gebeuren. 

Bij het snel afkoelen worden kleine hoeveelheden vloeibare stikstof via 

vulpijp 3 in de warmtewisselaar gegoten. Op deze manier zijn temperaturen 

tot 80 K bereikt. 

Bij de langzame manier laat men door het afsluiten van de vulpijpen 1 en 2 

de door verdamping ontstane stikstofdamp door de warmtewisselaar stromen. 

Door gebruik te maken van een stookspiraal (~ 1 Watt) die om het stikstof

vat is aangebracht, kan door het opvoeren van de verdamping sneller afge

koeld worden. Binnen twee uur tijd bereikt men zo een temperatuur van 130 K. 

Voor het verkrijgen van een konstante en instelbare temperatuur is de 

preparaathouder voorzien van een stookspiraal (max.~15 Watt). 

Voor lage temperaturen ontstaat bij een bepaald stookvermogen een even

wicht tussen de koeling via de warmteweerstand en de opwarming door de 

stookspiraal. Verder speelt ook nog straling en warmtelek via meetdraden 

en preparaathouder-steun een rol. Het verkregen evenwicht kan met bijre

gelen binnen een temperatuurmarge van 2°G konstant gehouden worden. 

Boven kamertemperatuur zijn temperaturen tot 200°G mogelijk, door opwar

ming via de stookspiraal zonder gebruik van stikstof in de kryostaat. 

Ook bij deze temperaturen blijft de temperatuur binnen een temperatuur

gebied van 2°C konstant. 

Oe temperatuurmeting gebeurt door gebruik te maken van een Chromel

Alumel thermokoppel. Oe afgegeven thermospenning wordt door middel van 

een kompensatieschakeling gemeten. Bij ijking van het thermokoppel bleek 

het tot op o.s~c nauwkeurig te zijn. 

Hoewel het thermokoppel vlak ander het preparaat in de preparaathouder 

zit, kan door de tussenliggende pyrexlaag de gemeten temperatuur van 

die van de poly-Si laag verschillen. Voor temperaturen beneden karner-
o 

temperatuur is dit maximaal 0,5 C. Boven kamertemperatuur kan het ver-

schil tot 2,5°C oplopen ( maximale waarde bij 200°G). 
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3.2 Begrenzingen van de meetmethode 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die ervoor kunnen zorgen 

dat de hoogfrequent cylinderweerstand onder bepaalde omstandigheden niet 

of slechts met grote onnauwkeurigheid te meten is. Deze paragraaf gaat 

hierop nader in. 

3.2.1 Voorwaarden voor Acyl en Ck. 

De cylinderweerstand en de kontakt

capaciteit moeten aan bepaalde voor

waarden voldoen om het mogelijk te 

maken om de cylinderweerstand te me

ten. Men kan deze weerstand met de 

gegeven opstelling alleen dan meten 

wanneer er een "vlak stuk" in de 

)vp/vml .Am -f grafiek aanwezig is 

(zie fig. 3.4). 

De frequentie f 1 , die de ondergrens 

van het vlakke stuk aangeeft, is 

Ameet1 

Acyl 

fig. 3.4 

f1 f2 _.... f 

Frequentie boven en ondergrens 
van het"vlakke stuk"in de 
lvp/vml.Am -f grafiek. 
(met: Cp=Cm verondersteld) 

afhankelijk van de kontaktcapaciteiten en de cylinderweerstand van het 

preparaat (zie §2.1.1). Voor de frequentie f1 geldt (indien Ak» Acyl) 

volgens bijlage 1 formule 8,6: 

(8.6) 

De bovengrens·f2 is afhankelijk van de capaciteiten over de ingang van 

de voltmeters (ingangscapaciteit en coaxiaalkabels). Deze capaciteiten, 

CP en Cm genoemd (zie fig.3.1), kunnen tot 70 pF groot zijn en be!nvloeden 

de metingen bij hoge frequenties. Oe verhouding jvp/vmi·Am gaat voor 

lim f-+ Cl) niet naar de waarde Acyl, maar door de aanwezigheid van Cp en Cm 

naar de waarde ( C m/Cp). Am. Indien Cp Ij:: Cm vinden we dus al tijd Am (fig. 3. 4). 

We defini~ren nu de frequentie f 2 als die frequentie waar beneden de impe

dantie van CP parallel aan Acyl minder dan 1IT~ van Acyl afwijkt, Deze defi

nitie is nader uitgewerkt in bijlage 1 en geeft (formule 8.11): 

(8.11) 
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Voor het verkrijgen van een vlak stuk in de grafiek moet voldaan zijn aan 

de voorwaarde dat f2~>f 1 • Invullen van de formules (8.6) en (8.11)geeft 

volgens bijlage 1 (formule 8.12): 
Ck >"> 18 Cp (8.12) 

Zo moet bij een Cp van 70 pF, Ck groter zijn dan 1,3 nF. 

Door het kontaktoppervlak te vergroten, kan men Ck laten toenemen. Dit is 

echter slechts in beperkte mate mogelijk, omdat de preparaten kleine afme

tingen hebben en ook omdat de cylinderweerstand bij toenemend kontakt

oppervlak te klein kan worden. Bn kleine cylinderweerstand (<50~) is niet 

nauwkeurig te meten, door de grote invloed die storingen en aanwezige sys

teem fouten dan hebben. Ook moet voldaan .zijn aan voorwaarde 8.5 uit 

bijlage 1. Verder mag Rcyl niet te groot worden, om bij hogere frequen

ties geen moeilijkheden te krijgen met de ingangsimpedanties van de volt

meters. Er moet voldaan zijn aan voorwaarde 8.10 uit bijlage 1. 

In de praktijk blijken cylinderweerstanden tussen circa 50Jl. en 5 k.Il. goed 

meetbaar te zijn. Het meten van 

minder nauwkeurig of onmogelijk. 

grotere of kleinere weerstanden is 

Uit de waarden van lvp/vm /.Am voor f > f2, zou bij bekende Cp en Cm de 

cylinderweerstand te berekenen moeten zijn. Experimenteel blijkt echter 

dat bij frequenties boven 7 MHz stoorspanningen, die o.a. via de inkoppel

transformator ingekoppeld worden, de metingen sterk gaan beïnvloeden. 

Hierdoor is een berekening ·van Rcyl niet meer mogelijk. 

3.2.2 Begrenzingen door meetkondities. 

Achtereenvolgens zullen verschillende meetkondities behandeld worden die 

vaak grote invloed kunnen hebben op de meetresultaten. 

1) Door het aanbrengen van een kontakt met een bepaald kontaktoppervlak 

op een semi-Si laag, ligt de waarde. van de cylinderweerstand (bij 

kamertemperatuur) vast. Deze weerstand is meetbaar indien aan de in 

§3.2.1 gestelde voorwaarden is voldaan. Door de vaak exponenti~le 

temperatuurafhankelijkheid van ~z kan bij verandering van de tempe

ratuur de cylinderweerstand met een faktor 103 à 104 veranderen. Voor 

bepaalde temperatuurgebieden is de cylinderweerstand dan niet meer te 

meten omdat niet meer aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt (§3.2.1). 

Door het kiezen van een geschikte weerstand bij kamertemperatuur en door 
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meerdere in grootte verschillende kontakten op één preparaat aan te bren

gen, kan men proberen om het meetbare temperatuurgebied uit te breiden. 

2) De fout in de soortelijke weerstand is sterk afhankelijk van de 

onnauwkeurigheid in het meten van de dikte van de poly-Si laag en van 

het kontaktoppervlak. Zo kan bij de diktemeting een relatieve fout 

van 1~ en bij de oppervlaktemeting een relatieve fout van ~ optreden. 

De onnauwkeurigheid van de meetapparatuur is van weinig invloed. 

Zo hebben de wisselspanningsmeters een onnauwkeurigheid van 2 à 37~, 

terwijl de oscilloskoop tot op ~ nauwkeurig is. 

Er zijn nog andere, minder ingrijpende, effekten die van invloed kunnen 

zijn op de meetresultaten. Men kan ze echter minimaliseren of zelfs 

geheel uitsluiten. 

Vooral de kontakten kunnen moeilijkheden geven. 

3) Kontakten op semi-Si hebben voor spanningen tot 100 mV een rechte 

I-V karakteristiek. Voor spanningen boven 100 mV gaan de kontaktweer

standen sterk afnemen. Om er zeker van te zijn dat men geen last heeft 

van injektie, waardoor men niet meer rz meet, moet de wisselspanning 

kleiner blijven dan die 100 mV. 

4) Wanneer er, zoals bij voorspanning het geval kan zijn, relatief grote 

stromen door de kontakten lopen, kan dit opwarming van de kontakten 

en de onderliggende semi-Si laag tot gevolg hebben. Bij een elektrisch 
0 

vermogen van 100 mWat~ zijn temperatuurstijgingen van meer dan 20 C 

gemeten. 

0 
5) Door gedurende langere tijd bij temperaturen boven 150 C te meten, kan 

er diffusie van Au vanuit de kontakten in de halfgeleider plaatsvinden. 

Zo gaf b.v. 
0 

1 uur uitstoken op 350 C sluiting tussen boven en onder-

kontakt van een semi-Si laag. 

6) Bij het temperatuurafhankelijk meten blijken er over de preparaten 

thermospenningen te staan (meestal <100jÀV). Voor metingen boven 

respektievelijk onder kamertemperatuur verwisselen de thermospenningen 

van teken. Door de thermospenningen is het onmogelijk om voor spanningen 

<30~V de I-V karakteristiek te meten (behalve bij kamertemperatuur). 

Op de hoogfrequent metingen hebben ze geen invloed. 
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Samenvattend kan men zeggen dat vooral het beperkte impedantiegebied dat 

doorgemeten kan worden, samen met de onnauwkeurigheden in de laagdikte 

en het kontaktoppervlak, aanleiding tot fouten geeft. 

3.2.3 De invloed van afwijkingen en fouten in de preparaten. 

a) Een dunne Al-laag. 

De aluminium onderlaag van de semi-Si laag op pyrex, dient als achter

kontakt bij de HF metingen. Het kan echter voorkomen dat deze Al-laag 

te dun is, er barsten in zitten of dat de laag gedeeltelijk in het Si is 

opgelost. Deze relatief hoogohmige onderlagen geven dan bij de HF metingen 

een extra serieweerstand. Hierdoor is de juiste waarde van de cylinder

weerstand niet meer via het achterkontakt te meten. 

Door gebruik te maken van meerdere bovenkontakten, kan men de serieweer

standen elimineren. Dit doet men door drie gelijke kontakten op een rij 

te nemen. Verder veronderstellen we dat. zowel de semi-Si laag als de Al 

onderlaag homogene eigenschappen in het x-y vlak bezit. 

1 2 3 

~-Al 

fig. 3.5 Doorsnede poly-Si laag met kontakten en het vervangingsschema. 

In fig. 3.5 staat een doorsnede door de laag getekend en bovendien een 

elektrisch vervangingsschema voor deze kontaktkanfiguratie. We meten de 

volgende weerstanden: 

hieruit volgt: 

R13=(2.Rcyl + 2.Ro) 

R12~R23=(2.Rcyl + Ro ) 

(3.7) 

(3.5) 

(3.6) 

R12-Ro 
2 

(3.8) 

Als een kontrole af dat alle aannamen juist waren, kan men de weerstand 

meten tussen kontakt 2 en de onderling doorverbonden kantakten 1 en 3. 

Het vervangingsschema voor deze meetkonfiguratie staat in fig. 3.6. Voor 

de gemeten weerstand moet gelden: 
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A A Acyl +Ra 
(tussen 2 en 1::3)= cyl + - 2 

3 A 
=2·Rcyl +? (3.9) 

Men kan de bovenkontakten ook gebruiken 

wanneer de Al randkontakten, bijv. door 

etsen, verdwenen zijn. 

b) Afwijkingen in de semikristallijne laag. 

fig. 3.6 

Vervangingsschema voor 
kontrolemetingen 

Bij de diktemeting van de semi-Si laag, meet men met een mikrokator het 

dikteverschil ten opzichte van het pyrex oppervlak aan de rand van de op

gedampte laag. Door diktevariaties in de pyrex laag (<10folm) kunnen er grote 

fouten in de diktemeting ontstaan. 

Nauwkeurigere diktemetingen zijn mogelijk door §canning slektron ~icroscope 

(S.E.M)opnamen t€ maken van het breukvlak van de laag. Deze methode vergt 

echter veel werk en is destruktief. 

Een andere moeilijkheid vormt de Al date

ring van het onderste deel (~10fotm) van 

t 100 
de semi-Si laag (mikrospot analyse). Uit 

profielmetingen aan de laag door middel 

van de spreidingsweerstandsmethode volgt 

dat deze onderlaag laagohmig is (fig 3.6). 

Dit heeft tot gevolg dat ~z lager is dan 

Rs oL---~---L--~----~--~ 
[k.n.1 

Qz van het bovenste deel van de laag. 

Uit de profielmeting en fz kan men de soor

telijke weerstand van de bovenlaag berekenen. 

11. 

fig. 3.6 

De spreidingsweerstand 
als funktie van de laag
dikte[2]. 

Bij kleine opdampsnelheden (~3 ,.um/min.) kan de semi-Si laag, vlak boven 

de Al laag, een hoogohmige laag met een ongeordende struktuur bevatten. 

Oergelijke lagen verhogen de waarde van ~z· 

Door verschillen in de uitzettingsco~ffici~nten van het substraat en de 

semi-Si laag kunnen er barsten in de semi-Si laag ontstaan. Bij het aan

brengen van kontakten geven deze sluiting tussen het bovenkontakt en de 

Al onderlaag. 
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3.3 De preparatuur 

Bij het maken van preparaten voor HF metingen, moeten we uitgaan van een 

geschikte semi-Si laag. In de laag mogen maar weinig gaten of barsten aan

wezig zijn, het oppervlak moet schoon zijn en bij voorkeur moet er een 

dikke Al onderlaag met randkontakten aanwezig zijn. 

Men kan de laag,voor men ze gebruikt,onderzoeken door met v.d.Pauw 

metingen na te gaan of de Al onderlaag laagohmig is. Met spreidingswear

standsmetingen kan menVPxy· ~~ meten en met de S.E.M. de struktuur van de 

laag bekijken. 

Uit een geschikte laag wordt vervolgens met een diamantzaag een stuk 

gezaagd, met liefst aan twee zijden een Al rand. Na het schoonmaken van 

de laag in tolueen, alkohol en water, kunnen er kontakten op aangebracht 

worden. Over de semi-Si laag legt men een tombak masker, waarin gaten 

aangeven waar de kontakten moeten komen. Vervolgens wordt met behulp van 

een sputterproces Pt en Au aangebracht, waarbij na elke keer sputteren de 

metaallaag uigestookt wordt. Voor een goed reproduceerbaar kontakt is de 

volgende behandeling toegepast: 

1) Pt sputteren tot een vlakteweerstand van -;;. 5.IL/o ( sputtertijd 20 à 30 min, 

druk ~3.10-2 torr). 

2) Uitstoken van de Pt-laag gedurende 1 uur op circa 350°C (druk ~1o-5 torr) 

Hierdoor ontstaat platina-silicide, dat een goed kontakt geeft, waarvan 

de eigenschappen echter door oxidatie in de tijd achteruitgaan. Daarom 

wordt de platina-silicide laag voorzien van een beschermende Au-laag. 

3) Au sputteren tot een vlakteweerstand 5~/o(sputtertijd ~10 min, druk 

3. 10-2 torr). 

4) Uitstoken van de Au laag gedurende 

1. uur op 150°C (druk z1o-5 torr). 

Vervolgens worden de Al randen, die als 

achterkontakt dienen, nog plaatselijk 

voorzien van een gesputtarde en vervol

gens uitgestookte Au laag. Fig. 3.? 

geeft als voorbeeld het bovenaanzicht 

van een preparaat (met pyrex substraat). 

Op ~-Si kunnen goede ohmse kontakten 

gemaakt worden door Al op te dampen en 
0 

dit vervolgens gedurende 1 uur op 550 C 

achterkontakt 
Au op Al laag 

Pt-silicide/ 
Au meetkon
takten 

fig 3.? Voorbeeld van een poly
Si preparaat(op pyrex) 
met kontakten. 
(schaal 3: 1 ) 
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uit te stoken. 

Opmerking: Omdat bij de H F metingen een hogere kontaktweerstand geen 

nadelige invloed op de meetresultaten heeft, kan men ook 

volstaan met uitgestookte Au kontakten. 

De dikte van de semi-Si lagen kan op S.E.M foto's van de breukvlakken 

opgemeten worden. Hiervoor moet de Al laag worden aangeëtst met KOH (50°C, 

~-1 uur). De fibrilstruktuur is zichtbaar te maken door aanetsen met 

Sirtl ets of een oplossing van 1 deel HF(4ry/o), 3 delen HN03(6~~) en 5 delen 

CH3COOH ( 9'Y~) • 

3.4 Kontrolemetingen aan mono-Si 

3.4.1 Kontrolemetingen bij kamertemperatuur. 

Voordat er metingen verricht worden aan onbekende semikristallijne Si-lagen, 

kan men de meetmethode het beste testen aan monokristallijne Si lagen met 

een bekende soortelijke weerstand (p-type materiaal). 

Monokristallijn Si is isotroop. Door rxy te meten met de v.d. Pauw methode, 

weten we de waarde van de soortelijke weerstand Q van de plak. Op deze 

plakken gaan we vervolgens kontakten aanbrengen. Van de vier gemaakte pre

paraten staan enige kontakteigenschappen in het eerste deel van tabel 3.1 

vermeld. In het tweede deel van de tabel staan de resultaten van de 

v.d. Pauw metingen en de HF metingen. Omdat de dikte van de mono-Si lagen, 

pre pa- ·kontakt eigensch. · eigensch. 
raat konfig. bovenkon- onderkon-

takt takt 

mono 1 PtSi/350-*' Al/550-t 
I " Au/150 Au/150 

mono 2 PtSi/350 PtSi/350 
iZZUZI Au/150 Au/150 

PtSi/350 PtSi/350 ....... Au/150 Au/150 

mono 3 PtSi/550 Al/550 
Au/150 Au/150 

mono 4 Al/550 Al/550 
zz Au/150 Au/150 

Tabel 3.1 Eigenschappen van 
mono-Si preparaten. 

laag 
dikte 

[.Mm] 

385 

390 

390 

460 

640 

diam. HF Pz 9z 
bovenk weer- HF v.d.Pauw 

[mm] 

1 '2 

1 '2 

3,? 

2 

2 

stand meting meting 

[..n.J [..n cm] [.n cm] 

13 6 2 

270 80 ?8 

35 120 78 

91 80 83 

90 90 8? 

* uitstooktemperatuur in 
°C ' gedurende 1 uur. 
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vergeleken met de kontaktdiameters, relatief groot is, moet men bij het 

berekenen van ~z rekening houden met spreidingsweerstands-effekten. 

Uit de meetresultaten blijkt dat de HF metingen goed overeenkomen met 

de v.d. Pauw metingen, zolang de hoogfrequentweerstand niet te klein is. 

Voor impedanties kleiner dan 50Jl zijn de vaste meetfouten te groot voor 

het doen van nauwkeurige metingen. Deze meetfouten worden veroorzaakt door 

o.a. serieweerstanden, parasitaire zelfindukties en capaciteiten. 

Uit deze resultaten kunnen we konkluderen dat bij de semi-Si preparaten 

platina-silicide kontakten (uitgestookt bij 350°C en met Au bedekt) zullen 

voldoen. Het kontaktoppervlak moet liefst zodanig gekozen worden dat de 

te verwachten cylinderweerstand bij kamertemperatuur in een gunstig impe

dantiegebied ligt ( 50.n.< Rcyl < 5000..fl.) en men bovendien geen last heeft 

van spreidingsweerstands-effekten. 

3.4.2 Temperatuurafhankelijke metingen aan mono-Si. 

Aan de mono-Si preparaten (mono 2,3 en 4) zijn ook temperatuurafhankelijke 

metingen verricht. Wat de betrouwbaarheid van de meetresultaten betreft, 

moeten we onderscheid maken tussen twee temperatuurgebieden. 

Het blijkt dat de HF metingen betrouwbaar zijn voor Tij 20 °C. 

Dit is te konkluderen uit: 

1) Het recht lopen van d~ lvp/vmJ.Rm-f grafieken. 

2) Het feit dat voorspanning vrijwel geen invloed heeft op de hoogfrequent 

cylinderwe~rstand. 

3) De theoretisch te verwachten toename van\rz voor 

oorzaak de intrinsieke geleiding. 

0 

T > 160 C, met als 

In grafiek 3.1 (blz. 30) staat log~z=log(1/Pz) als funktie van log(10~0 ) 
voor preparaat mono 4 (87Jtcm, p-type) uitgezet. (De meetwaarden beneden 

20°C zijn onbetrouwbaar). Als vergelijking is ook een in de literatuur 

gemeten[12] temperatuurafhankelijk verband voor 45..12.cm (p-type) mono-Si 

gegeven. 
0 

Voor temperaturen beneden 20 C zijn HF metingen aan mono-Si niet mogel,ijk. 

Voor de redenen waarom dit zo is, moeten we onderscheid maken tussen twee 

soorten kontakten. 

a) Platina-silicide kontakten uitgestookt op 350°C, geven voor deze tem

peraturen geen vlak stuk meer in de lvp/vmf.Rm-f grafiek. De kontaktcapa-
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citeit is te klein om. de kontaktweerstand zodanig kort te sluiten dat 

de cylinderweerstand meetbaar wordt. 

b) Platina-silicide en aluminium kontakten uitgestookt op 550°C geven 

rechte lvp/vmi•Rm-f grafieken vanaf 0 Hz. Dit geldt voor alle doorgemeten 
0 

temperaturen. VoorT~ 20 C zijn de I-V karakteristieken echter niet meer 

ohms en heeft voorspanning invloed op de gemeten "cylinderweerstand". 

De konklusie is dan ook dat voor lage temperaturen een kontaktimpedantie 

aanwezig is, die door de te kleine kontaktcapaciteit niet kort te sluiten 

is. 

2 

\[2 ( = 1/~z) [.n.-1cm-1] 

Grafiek 3.1 

1 
Log \fz als funktie van 45 J'lcm mono-Si 

(1000) 8 volgens [111 
log ---T- voor preparaat 

' mono 4 (87.ncm). 
6 

•• meetwaarden 4 
(onbetrouwbaar voor T< 20 °C) 

/\f:::: T-1, 7 

2 
I 

• 
• • 

1o-2 • 

8 • • 
• 

6 • 
20°C • • • • 

4 • 

(1~0) [K-1] • 
• 

2.10- 1 2 



-31-

4 MEETRESULTATEN 

De in dit hoofdstuk besproken semi-Si lagen zijn opgadampt op pyrex 

substraten. Alle meetresultaten zijn gevonden uit een recht stuk in de 

jvp/vmi•Rm-f grafieken. Hierbij is de soortelijke weerstand rz de over 

de dikte van de laag gemiddelde waarde van rz. 

Vaak zijn op één preparaat meerdere kontakten aangebracht, waaruit samen 

met de lokale diktemeting meerdere waarden voor Pz volgen. Deze waarden 

kan men middelen. Zo krijgt men ~z , de over meerdere kontakten gemiddelde 

waarde van Qz· 
Gegevens van alle doorgemeten poly-Si lagen staan in bijlage 2 kort 

samengevat. 

Oe indeling van hoofdstuk 4 is als volgt: 

In §4.1 wordt de invloed van de opdampsnelheid op Pz bekeken en in §4.2 

de invloed van de substraathoudertemperatuur. In hoeverre de 

datering van de laag op ~z van invloed is, staat in §4.3, terwijl in §4.4 

de anisotropie.in de soortelijke weerstand ter sprake komt. Aan de ver

schillende preparaten zijn metingen verricht als funktie van de tempera

tuur van het sample, om de aktiveringsenergie van de reciproke soorte

lijke weerstand te bepalen (§4.5). 

4.1 Oe invloed van de opdampsnelheid op ~z· 

Een sterke verhoging van de opdampsnelheid (vopd) geeft een verlaging 

van ~z· Dit blijkt uit de in tabel 4.1 gegeven meetwaarden. 

preparaat T sub - As vopd Qz 
{v. Emden) 

[oe] [)Am/min) [.ncm] (M.ll] 

8(13-2'79) 548 1,3- 2 9000 1 '7 

C(20-7'78) 555 8 -20 680 0,41 

Tabel 4.1 Oe invloed van de opdampsnelheid op (Jz 

Verhoging van de opdampsnelheid met -een faktor 5 à 10 geeft een afname 

van (? z met eenfaktor 10 à 15. 

Spreidingsweerstandsmetingen aan dezelfde lagen ([1], blz 43) geven bij 

een toename van de opdampsnelheid van 2 fom/min naar 20 pm/min een afname 

van As met een faktor 4. 



-32-

Het verschil in afname kan men verklaren door de aanwezigheid van ~en 

hoogohmige, ongestruktureerde onderlaag in preparaat G. De aanwezigheid 

van de laag is met de S.E.M. aangetoond. De laag telt bij het meten van 

~z sterk mee, terwijl ze vrijwel geen invloed heeft op de waarde van Rs. 

Een semi-Si laag, gemaakt door middel van het elektronenstraal verdam

pingsproces, vertoont diktevariaties die te interpreteren zijn als varia

ties in de opdampsnelheid. Binnen de meetonnauwkeurigheid zijn er echter 

geen verschillen in Pz als funktie van deze diktevariaties gevonden. 

Hieruit mogen we konkluderen dat geringe variaties in de opdampsnelheid 

{maximaal een faktor 2) geen of weinig invloed hebben op ~z· 

Ook bij de spreidingsweerstandsmetingen zijn geen aantoonbare verschillen 

in Rs, op één preparaat, gemeten. 

4.2 De invloed van de substraathouder-temperatuur op ~z 

Bij het opdampen van de semi-Si lagen, gaat men uit van een substraat 

dat zich op een bepaalde temperatuur bevindt. Er zijn met vrijwel dezelf

de opdampsnelheden semi-Si lagen gemaakt bij verschillende substraathouder

temperaturen. Uitgangsmateriaal voor de lagen was monokristallijn Si van 

1000 

500 

100 

550 

Grafiek 4.1 De invloed van de substraat
houder-temperatuur (en de 
datering) op ï?z van op pyrex 
opgedampte semi-Si lagen. 

• 1 gew.o/o B in de kroes 

o geen extra B in de kroes 

T ~] substraathouder L 

600 650 
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BO~cm, al dan niet voorzien van een extra (1 gew.~) borium datering, in 

de opdampkroes. Op elke laag zijn meerdere kontakten gemaakt, zodat ~z 

gemeten kon worden. 

Oe resultaten van de metingen staan in grafiek 4.1 (blz.32). 

We zien dat bij toenemende substraathouder-temperatuur rz van de laag 

afneemt. (Voor prep.E, zie §4.3). 

Door P.V.Emden verrichtte spreidingsweerstandsmetingen aan de drie extra 

gedoteerde lagen, geven na ijking (binnen de meetonnauwkeurigheid) 

dezelfde afhankelijkheid van de substraathouder-temperatuur ( [1],blz.42). 

4.3 Oe datering 

Bij de semi-Si laag gemaakt op 16-11'?8 (prep.E) , met Tsub= 609~, is 

geen extra borium aan de kroes toegevoegd. Voor deze laag werd een rz 

van 640 ±90 ~cm gevonden. De soortelijke weerstand blijkt slechts in ge

ringe mate hoger te zijn dan bij overeenkomstige lagen met extra datering. 

Dit is te zien in grafiek 4.1. De inbouw van het extra borium is weinig 

effektief. 

Aan dezelfde laag is geprobeerd, door schuin afschuren van de laag, de 

variatie van de soortelijke weerstand in de z-richting te meten (profiel

metingen). Door het schuren ontstaan er echter voren en barsten die 

vooral in dunnere lagen sluiting geven tussen het aan te brengen boven

kontakt en de Al onderlaag. Door het oneffen oppervlak is ook de dikte 

moeilijk te bepalen. 

Hierdoor was het onmogelijk om profielmetingen te do~n. Uit het verschil 

in de cylinderweerstand voor en na het gedeeltelijk afschuren van een 

bepaalde plek van de laag, kon een schatting gemaakt worden van ~z van 

het bovenste deel van de laag. De waarde van ~z(bovenlaag) bedroeg ?DO à 

BDD~cm. Dit kunnen we vergelijken met de over de totale dikte van de 

laag gemiddelde soortelijke weerstand ~z van 640~cm. Hieruit volgt dat 

het onderste deel van de semi-Si laag relatief laagohmig moet zijn. 

De spreidingsweerstandsmethode is veel beter geschikt voor het doen van 

profielmetingen, omdat de kontaktoppervlakken hier veel kleiner zijn en 

men de soortelijke weerstand vlak onder de punt meet. 
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4.4 Anisatrapie in de soortelijke weerstand. 

Wil men nagaan of de soortelijke weerstand anisotroop is, dan zal 

pxy en ~z aan ~~n en dezelfde semi-Si laag gemeten moeten worden. 

Dit is gebeurd voor de laag 6-2'79, 1 gew.% B, Tsub 547°C. 

De resultaten van deze metingen staan in tabel 4.2. 

- korrektie van Qz voor 
Pz-:::- 790 Acm (?z b 1 ::::-1000../l.cm de laagohmige onderlaag oven aag 

geeft Qz van de bovenl. 

rxy 910 J1Cm rxybovenlaag ~ 910 .J'l.cm De Al rijke onderlaag 
is wegge~tst. 

Tabel 4.2 rz en ~xy gemeten aan semi-Si laag 6-2'79 

We mogen konkluderen dat in semi-Si lagen op pyrex de anisatrapie in de 

soortelijke weerstand (bij kamertemperatuur) gering of zelfs geheel afwe

zig is. 

4.5 Temperatuurafhankelijke metingen aan semikristallijn Si 

De aktiveringsenergie van de reciproke soortelijke weerstand is van belang 

voor het onderzoeken van de elektrische geleiding in semikristallijn Si. 

Aan drie lagen, gemaakt bij verschillende substraathoudertemperaturen, 

zijn temperatuurafhankelijke metingen verri6ht. De waarde van de akti

veringsenergie van 1/éz(T) voor de verschillende preparaten en de door

gemeten temperatuurgebieden, staan in tabel 4.3a. 

Tabel 4.3a Aktiveringsenergi~n van 1/~z· 

naam van het T sub Vopd 1/~z (20°C) temperatuurgebied aktiverings-
preparaat van de meting energie Ea 

ecJ (#m/min] [..n. -1cm-1] in (KJ [ev] 

B ( 4-8'78) 505 9 1 ,4. 1Q-3 250 <T < 400 o, 10 

H ( 6-2' 79) 547 10 1, 3.1o-3 250 < T < 440 o, 10 
150 <T < 250 0,07 

A (27-7'78) 618 13 2,2.10-3 270 < T < 440 0,062 
180 <T < 260 0,055 
80 < T < 170 0,009 
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Tabel 4.3b Aktiveringsenergi~n vançrxy (uit v.d.Pauw metingen). 

naam van het 1 sub Vopd \Jxy (20°C) temperatuurgebied aktiverings-
preparaat van de meting energie Ea 

[c] [..urn/min] bn -1cm-1] in (K] [ev] 

Rasrnaekers 555 21 5 .1o-4 255 < T < 345 o, 14 
(18-3'77) 

Bogaert 547 10 9,4.10-4 300 <T < 350 o, 13 
H ( 6-2'79) 200 <T < ;300 0,11 

In tabel 4.3b staan de aktiveringsenergi~n vanVxy(T) voor twee lagen, 

zoals respektievelijk gemeten door Rasrnaekers en Bogaert. Deze waarden 

zijn uit temperatuurafhankelijke v.d.Pauw metingen bepaald. 

Laag H ( 6-2'79) blijkt in het xy-vlak een iets grotere aktiverings

energie te bezitten dan in de z-richting. 

0 

Door de grote temperatuurafhankelijkheid van de preparaten met T sub=505 C 
0 

en 547 C, konden deze slechts in een beperkt temperatuurgebied worden 

doorgemeten (zie grafiek 4.2a en 4.2b). Voor lage temperaturen werd de 

impedantie te groot om met de opstelling nog nauwkeurig te kunnen meten. 

Grafiek 4.2a 

preparaat 8 
Tsub= 505°C 

Grafiek 4.2b 
10-2.~--~--~--,---~---r---r---, 

0 

Ea=D,10 eV 

Ea=0,073 

preparaat H 
Tsub= 547°C 

2 4 6 
1000/T ~-1] 
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0 

Het preparaat met Tsub= 618 C kon echter, vanwege de kleinere tempera-

tuurafhankelijkheid, tot ~sa K worden doorgemeten. Het verloop van 

log 1/~z als funktie van 1000/T van deze laag, staat uitgezet in 

grafiek 4.3. 

Grafiek 4.3 
10-2·~--r---.---.----.---r---r---.--~--~---,--~r---r-~ 

'::-! 
I 

E 
V -I 

t-5. 
Ea=0,062 eV 

preparaat A 
Tsub= 618°C 

Ea=D,055 eV 

Ea=D,009 eV 
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5. DISKUSSIE EN KONKLUBIES 

In §5. 1 worden de begrenzingen en de betrouwbaarheid van de HF cylinder

weerstandsmethode besproken, uitgaande van metingen aan mono- en semi

kristallijn Si. Paragraaf 5.2 bespreekt de resultaten van de metingen aan 

de semi-Si lagen op pyrex. Tenslotte worden in §5.3 de konklusies gegeven. 

5.1 Oe meet~ethode 

Uit de experimentele resultaten (van zowel mono- als semi-Si) blijkt dat 

cylinderweerstanden van dunne siliciumlaqen met een aeleidende onderlaag, 

tussen 50.n. en 50DO..n, nauwkeurig te meten zijn (onnauwkeurigheid < 1af,). 

Bij cylinderweerstanden kleiner dan 50Jl beïnvloeden impedanties van het 

meetsysteem in toenemende mate de meting. Ook zijn voor kleine cylinder

weerstanden hogere frequenties nodig om de kantaktcapaciteiten kort te 

sluiten. 

Bij het meten van cylinderweerstanden boven 5000~ krijgt men, al bij 

relatief lage frequenties (<500kHz), te maken met deingangsimpedanties 

van de meters. 

Door het kontaktoppervlak aan te passen kan men zorgen dat de cylinder

weerstand bij kamertemperatuur in het gewenste imoedantiegebied ligt. Bij 

grote temperatuurafhankelijkheden is de aanpassing van het oppervlak voor 

bepaalde temperatuurgebieden niet meer mogelijk. 

Kontrolemetingen aan mana-Si preparaten (§3.4) laten zien dat de HF 

methode bij en boven kamertemperatuur goed voldoet. De temperatuuraf

hankelijkheid van het gemeten geleidingsvermogen komt kwalitatief over

een met de in de literatuur gemeten temperatuurafhankelijkheden van \r, 
voor vergelijkbare mono-Si kristallen (grafiek 3.1, blz.30). Beneden 

kamertemperatuur zijn voor de mono-Si preparaten de kontaktcapaciteiten 

en de verder afnemende cylinderweerstanden te klein om g-(T) te kunnen 

meten. 

Voor semi-Si lagen is het, behalve boven kamertemperatuur, vaak ook 

bij lagere temperaturen mogelijk om 1/ f>z(T) te meten (grafiek 4.3, blz 36). 

Dit komt omdat de kontaktcapaciteiten bij semi-Si een faktor tien keer zo 

groot kunnen zijn als bij mono-Si. Bovendien zal bij afname van de tempe

ratuur de cylinderweerstand toenemen en dus niet kleiner dan 50Aworden. 

Wel kan de impedantie groter dan 5000nworden. 
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De onnauwkeurigheid van de meetmethode, bij metingen aan semi-Si lagen, 

wordt bepaald door: 

1) De fout in het meten van de dikte van de laag ( < 1(JJ/a). 

2) De fout bij het bepalen van het oppervlak van de kontakten (<9fo). 
3) Beperkingen veroorzaakt door het meetsysteem (o.a. het reeds besproken 

beperkte meetgebied van 50.1l-5000.!l). 

Men kan nauwkeuriger meten door op één preparaat meerdere kontakten aan te 

brengen en de over de kontakten gemiddelde waarde ~z te berekenen. De 

standaard-deviatie van de middeling bedroeg ongeveer 1~~ van de gemiddelde 

waarde ~z , voor de vier zo doorgemeten preparaten. 

Als samenvattende konklusie kan men stellen dat de hoogfrequent cylinder

weerstandsmethode zeer geschikt is voor het meten van rz(T) van dunne 

siliciu~lagen. De voordelen van deze methode zijn dat er geen extra 

ijkingen nodig zijn, dat de geleidende onderlaag kan blijven zitten en 

dat er temperatuurafhankelijk mee gemeten kan worden. 

De meetmethode is mogelijk geschikt te rnaken voor een snelle karakteri

sering van ~z bij kamertemperatuur, door kwik kontakten te gebruiken 

inplaats van de gesputterde en uitgestookte kontakten. 

Het effektieve kwik-kontaktoppervlak is door ijking te bepalen. 

5.2· De rneetr€sultaten 

In het eerste deel van deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van 

het elektrisch gedrag van de semi-Si lagen, aan de hand van meetresultaten. 

Vervolgens wordt de invloed van de opdarnpsnelheid en de substraathouder

temperatuur op de soortelijke weerstand besproken. 

Beschrijving van de geleidingseigenschappen van de semikristallijne lagen. 

Hall-effekt metingen aan de .semi-Si lagen geven een gemiddelde gatenkon

centratie van 3.1o16 cm-3. Een dergelijke gatenkoncentratie zou bij zuiver 

monokristallijn silicium aanleiding geven tot een soortelijke weerstand 

van 0,6 .ncm en een gaten-beweeglijkheid van 400 om2. v-1. s-1 [ 7 J. 
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De semi-Si lagen hebben echter bij kamertemperatuur, zowel in de z~rich

ting als in het x-y vlak, een hoge soortelijke weerstand van 350-1000~cm. 

Ook de hieruit met de gemiddelde gatenkoncentratie van 3.1o16 cm-3 bere

kende beweeglijkheden zijn klein (0,2-0,6 cm2.v-1.s-1). 

Verder vertonen 1/ ~ z en 'Vxy een exponentiële afhankelijkheid van de 

temperatuur. 

Om deze meetresultaten te kunnen verklaren moeten we de struktuur van de 

lagen beschouwen. De lagen hebben een kolomstruktuur met kolommen met een 

diameter tussen 2 en 5)Am. De kolommen zelf bestaan uit fibrillen 

met een diameter tussen 0,1 en 0,3ftm. Uit het optreden van sterk 

verbrede Bragg-reflektie pieken, kan worden gekonkludeerd dat de fibril

len een hoge stapelfout dichtheid hebben. 

Het model van Seto kan de exponentiële temperatuurafhankelijkheid van het 

geleidingsvermogen verklaren, door trapping van ladingsdragers op stapel

fouten en fibrilgrenzen. Hierdoor ontstaan namelijk potentiaalbarriëres 

die de geleiding sterk be!nvloeden. 

Het blijkt dat de stapelfouten die loodrecht op de groeirichting in de 

fibrillen aanwezig zijn, de geleiding in de z-richting bepalen. Uit de 

verbreding van de Bragg-reflektie pieken kunnen we een schatting maken 

van de gemiddelde afstand tussen de stapelfouten. Hierbij maken we ge

bruik van de formule: 

À 
A e. = D.cos 9 

met: AS= de verbreding van de Bragg reflektie piek (in rad.) 
D =·de gemiddelde afstand van de stapelfouten 
~ = de golflengte van de r~ntgenstraling 
9 = de Bragg reflektie hoek 

( 5. 1) 

WevindenmetöS=7.10-2 rad (=4°), 9=14° en ÎI=1,5A; dat D=22~. 

Uit de gemeten aktiveringsenergie van 0,1 eV van 1/ ~z(T) in de z-richting, 

samen met de gemiddelde stapelfoutafstand, volgt uit het model van Seto 

(formule 2.8) een effektieve beweeglijkheid in de z-richting van 

0.4 cm2.v-1.s-1. Deze waarde stemt overeen met de beweeglijkheden berekend 

uit de met het Hall-effekt bepaalde gemiddelde gatenkoncentratie (3.1o16cm~) 

en ~ z ( 450-850 .Jl cm). Deze beweeglijkheden liggen tussen 0, 2 en 0, 5 cm 2 /V. s 

Het model van Seto is dus toepasbaar op de beweeglijkheden in de z-richting. 
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Het geleidingsvermogen \Jxy is bij kamertemperatuur vrijwel gelijk 

aan 1/ rz' maar heeft een grotere aktiveringsenergie (0,13 eVvergeleken 

met 0,10 eV). Deze hogere aktiveringsenergie wordt veroorzaakt door de, 

vergeleken met de stapelfouten, hogere trapdichtheid op de fibrilgrenzen. 

Oe lage beweeglijkheid in het x-y vlak (vrijwel gelijk aanpz) kan ver

klaard worden door verstrooiing aan stapelfouten, die ••potentiaalgoten" 

vormen (zie Schrieffer ~2]) die smaller zijn dan de vrije weglengte van 

de ladingsdragers (270 ~). 

We kunnen proberen om met het model van Seto de gemeten gemiddelde gaten

koncentratie van '3.to''cm3 te verklaren. Deze koncentratie duidt op ~ 

volledige depletie door trapping op stapelfouten. 

Voor een barri~rehoogte van 0,1 eVen een stapelfoutafstand van 22 A, 
kunnen we een schatting maken voor de minimaal ingebouwde elektrisch 

aktieve dope koncentratie,nodig om net geen depletie te krijgen. Met 

formule (2.10) en de voorwaarde L.N= Qt volgt hieruit een elektrisch 

aktieve dope koncentratie N van 1020 cm-3. Deze koncentratie is erg hoog. 

We nemen aan dat de chemische hoeveelheid borium in de Si-laag gegeven 

wordt door de dampspanningsverhouding van borium- en siliciumdamp tijdens 

het Opdampen. Deze verhouding wordt voor thermische evenwichtssituaties 

gegeven door de wet van Raoult: 

waarin: 

,.. 
Pg fg • xBkroes" PB 

Psi = fsi·xsikroes·PSi 

* ~ PB ' Psi 

Pg., Psi 

de dampspanning van 8 en Si boven 
de kroes met een mengsel van 8 en Si 
de dampspanning van 8 en van Si boven een 
8 respektievelijk Si kroes. 

Xg Xs· • kroes' 1kroes de atoomprocenten 8 respektievelijk Si in 
de kroes 
konstenten ( ~1) 

(5. 2) 

Oe dampspanningsverhouding blijkt afhankelijk te zijn van de hoeveelheid 

borium in de kroes. 

De maximaal ingebouwde boriumkoncentratie bedraagt volgens de wet van 

Raoult 4. 1017 cm-3 ( kroestemperatuur 2180 K, opdampsnelheid 20 )Am/min). 

Door de hoge opdampsnelheden is het echter aannemelijk dat er geen ther

misch evenwicht aanwezig is. De maximale borium inbouw is dan mogelijk 

alleen nog maar afhankelijk van de dampspanningsverhouding Ps/Psi van 
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8 en Si en bedraagt dan 2.1o19 cm-3 • Uit de aluminium onderlaag is.nog 

een extra datering met Al mogelijk. Oe oplosbaarheid van Al (in mono-Si 

bij 600°C) bedraagt maximaal ?.1o1B cm-3. 

Oe op grond van het model van Seto, met konstante stapelfoutafstand, 

geschatte benodigde elektrisch aktieve dope-koncentratie (1020 cm-3), is 

groter dan de maximaal te verwachten inbouw (2 à 3.1o19 cm-3). We meten 

blijkbaar een vrije ladingsdragers restkoncentratie van 3.1o16 cm-3 en 

de fibrillen zijn in hoge mate gedepleteerd. 

Het is niet waarschijnlijk dat de stapelfoutafstand konstant is, zoals 

in voorgaande schatting is aangenomen, maar dat de stapelfoutafstand 

een gemiddelde waarde van 22 A heeft. Hierdoor krijgt men een "aanpassing" 

van het model van Seto met grotere en kleinere kristallieten. De kleinere 

kristallieten kunnen gedepleteerd en hoogohmig zijn (met een lage effek

tieve beweeglijkheid), terwijl de grotere kristallieten niet of slechts 

gedeeltelijk gedepleteerd zijn. Oe grotere kristallieten in de semi-Si 

laag zorgen dan voor de gemeten gemiddelde vrije ladingsdragerskoncentra

tie van 3.1o16 cm-3. 

Uit de meetresultaten (grafiek 4.1,blz 32) blijkt dat een extra borium 

datering van 1 gew.~, toegevoegd aan BOncm mono-Si, slechts een kleine 

afname van Pz geeft. Dit is te verklaren indien men aanneemt dat de 

borium inbouw alleen maar door de dampspanningsverhouding van de 8 en de 

Si damp bepaald wordt. Ook kan het zijn dat voornamelijk het Al voor de 

datering van de laag zorgt. 

Het is echter-aannemelijker dat de soortelijke weerstand ~z maar weinig 

afneemt, omdat de kleinere kristallieten ondanks de extra datering gede

pleteerd blijven. 

Voor een gedetailleerdere beschrijving van het elektrische gedrag van de 

semi-Si lagen, zouden extra meetgegevens van verschillend gedoteerde 

lagen nodig zijn. Ook de temperatuurafhankelijkheid van de beweeglijkheid 

en de koncentratie van het ingebouwde 8 (en Al),beiden onbekend, zijn 

voor het verklaren van het elektrisch gedrag van belang. 
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Oe invloed van opdampparameters op de geleiding, 

lagen opgadampt met opdampsnelheden van 10 à 20fom/min hebben een lagere 

soortelijke weerstand dan lagen opgadampt met snelheden van 1 à 2 #m/min 

(verschil van een faktor 4). Hiervoor zijn twee verklaringen te geven. 

1) Ten eerste hebben snel opgedampte lagen een betere struktuur, waardoor 

er minder traps zijn en dus ez en Ea afnemen. De betere struktuur ontstaat 

bij hogere opdampsnelheden door een grotere oppervlaktediffusie van het 

Si over het oppervlak van de groeiende laag. Voor de grotere oppervlakte

diffusie zijn drie oorzaken aan te wijzen. 

a) Bij het opdampen van de semi-Si lagen in vacuüm is er een restgas aan

wezig, voornamelijk bestaande uit waterstof (druk 1o-4- 10-5 torr). 

Adsorbtie van dit gas kan de diffusie van het silicium over het 

groeiende oppervlak sterk belemmeren. Bij een verhoging van de op

dampsnelheid zal per hoeveelheid opgedampte silicium atomen minder 

waterstof geadsorbeerd worden. Zo is bij 10-5 torr het aantal H2 bot

singen 4.1017 cm-2.s-1, wat overeenkomt met de hoeveelheid opgedampte 

Si atomen bij een depositiesnelheid van 5~m/min. 

b) Van minder invloed is het feit da~ bij hogere opdampsnelheden de Si 

atomen door de hogere kroestemperatuur meer kinetische energie hebben. 

Ook dit geeft een betere diffusie van het Si over het oppervlak. 

c) De temperatuur van het silicium oppervlak zal bij hogere opdampsnel

heden sterker oplopen dan bij lagere opdampsnelheden. Dit blijkt uit 

simulatie experimenten met een elektrisch vervangingsmodel voor de 

aangroeiende Si-laag. Van een aanvankelijke oppervlakte temperatuur 

van 550°C (vóór het opdampen van het Si), loopt de temperatuur, na 

anderhalve minuut opdampen met een opdampsnelheid van 20 pm/min, onge-
o 

veer 20 C op. Bij een opdampsnelheid van 2).Am/min koelt het oppervlak 

in die tijd zelfs 2°C af. 

Ook een hogere oppervlakte temperatuur geeft een betere oppervlakte

diffusie van het Si. 

2) Een tweede belangrijk effekt (naast de struktuurverbetering) veroorzaakt 

door een hogere opdampsnelheid i~,dat door de verandering van de kroes

temperatuur de dampspanningsverhouding tussen de 8 en de Si damp verandert. 

Zo zal bij een toename van de opdampsnelheid van 2 #m/min naar 20 rm/min, 

een twee keer zo grote fraktie borium meeverdampen. 

Ook dit zal een verlaging van ~z tot gevolg hebben. 
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Door een verhoging van de substraathoudertemperatuur aan het begin van 

( 
0 0 0 ) het opdamp proces van 505 G naar 547 G en 618 G , zal ook de oppervlakte-

temperatuur van het silicium tijdens het opdampen hoger zijn. De opper

vlaktetemperatuur kan, afhankelijk van de opdampsnelheid, tot circa 10°G 

hoger zijn dan de begin-substraathoudertemperatuur. Een hogere tempera

tuur van het Si-oppervlak geeft een betere struktuur van de laag en daar

door minder traps. Bovendien kan de B of Al inbouw iets beter worden. 

Beide effekten geven de gemeten verlaging van Pz ( r z=840 .n.cm bij T sub= 

505°G en Pz=470.1l.Cm bij Tsub=618°G). 

Verder geven minder traps nog een verlaging van de barriërehoogte en 

daarmee een verlaging van de aktiveringsenergie van 1/ ~z(T), omdat 

Ea=Q.Qt/8.E.N (volgens Seto bij geen volledige depletie). We vonden een 

verlaging van Ea van 0,10 eV bij T sub=505•c tot 0,062 eV bij T sub=618°G. 

De temperatuurafhankelijkheid van 1/ Q z voor lagere temperatuurgebieden, 

zoals voor preparaat A(27-7'78) van 250 K tot 175 K (0,055 eV) en van 

175 K tot 80 K (0,009 eV) (zie fig.4.3, blz.36) , is met het model van 

Seto niet te verklaren. 

De zeer kleine exponentiële temperatuurafhankelijkheid beneden 175 K 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hopping tussen gelokaliseerde 

toestanden. In de literatuur van Si met een zeer korte ordeningsafstand 

~4], is hopping bij deze temperaturen al aangetoond. 

5.3 Konklusies 

De meetmethode 

- De hoogfrequent cylinderweerstandsmethode is zeer geschikt voor het meten 

van de soortelijke weerstand van dunne (b.v. < 50 ).tm) siliciumlagen in de 

groeirichting. Er zijn geen extra ijkmetingen nodig en de geleidende onder

laag kan blijven zitten. 

De invloed van opdampparameters 

- Een verhoging van de opdampsnelheid van 2 pm/min naar 20 pm/min geeft een 

verlaging van ~z van 3000 ..ll.cm naar 700 .Jlcm. 
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G 6 
Een verhoging van de substraathoudertemperatuur van 505 C naar 618 C geeft 

een verlaging van Pz van 840 .1'1Cm naar 470 .n.cm. 

- Toevoeging van borium aan de kroes geeft slechts een geringe verlaging van 

de soortelijke weerstand van de lagen. 

Het geleidingsmechanisme 

- De anisatrapie in het geleidingsvermogen is bij kamertemperatuur gering. 

- De temperatuurafhankelijkheid van zowel het geleidingsvermogen 1/Qz in de 

z-richting als van Vxy is exponentieel. Oe aktiveringsenergie van 1/Qz is 

lager dan die van q xy (o, 10 eV < 0, 13 eV, bij T sub=547 °C). 

-De aktiveringsenergie van 1/~z neemt af met toenemende substraathouder-

e 
0 0 0 

temperatuur 0,10eV bij Tsub=505 C en 547 C, 0,062 eV bij Tsub=618 C). 

-Door trapping van lading op stapelfouten aan te nemen, kan met het model 

van Seto de exponentiële temperatuurafhankelijkheid van het geleidings

vermogen en de lage beweeglijkheid verklaard worden. 

-Met het model van Seto is, uit de aktiveringsenergie van 1/('z en uit een 

konstante stapelfoutafstand, de minimale datering geschat, nodig om net 

geen depletie te krijgen. De geschatte benodigde koncentratie van 1020 cm-3, 

kan niet geheel verklaard worden met de maximaal mogelijke ingebouwde Al 

en 8 koncentratie van 3.1o19 cm-3. 

Door aanname van een ~ konstante stapelfoutafstand kan men de vrije 

ladingsdragerkoncentratie van 3.1o16 cm-3 kwalitatief verklaren. 

Slot opmerkingen 

- Door de hoge waarde van ~z en de kleine afmetingen van de fibrillen zijn 

de semi-Si lagen ongeschikt als halfgeleidermateriaal voor zonnecellen. 

- Een wezenlijk~ verandering van de opdampparameters en/of annealing van 

de lagen is noodzakelijk voor de verbetering van de elektrische eigen

schappen. Bij annealing moet, vanwege verweking van pyrex bij hogere 

temperaturen, overgegaan worden op een Si drager. 
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BIJLAGEN 

1 Uitwerking van de voorwaarden waaraan Rçyl en Ck moeten voldoen. 

Bij de berekeningen gaan we uit van een 

vervangingsmodel voor het preparaat 

zoals gegeven in figuur 2.1a. 

De waarde van Rcyl wordt gevonden 

uit een vlak stuk in de grafiek 

waar lvp/vmj .Am tegen f staat uitgezet. 

Voor dit vlakke stuk kan een beneden

grens en ee~ bovengrens worden gedefi

nieerd. Dat zijn de frequenties f1 en f2 

in figuur 3,4 op bladzijde 22, 

1) De benedengrens f1. 

fig. 2.1a Vervangingsschema 
voor ZP 

De frequentie f1 is gedefinieerd als de frequentie die de benedengrens 

aangeeft van het frequentiegebied waarvoor geldt: 

(8.1) 

Voor frequenties boven f1 is de afwijking van Rcyl dus kleiner dan 1~. 

Voor jzpl geldt: 

I Zp I= I Rcyl + 2 (...:::..j w--=-:C_:...:k'--'-:-kk) I= IRcyl 
jwCk + 

Uit 8.1 volgt: 

invullen van B.2 geeft: 

na uitwerken: 

IZP I ~ 1 ' 1 Rcyl 

I 1
2 2 

ZP '1 ,21 Rcyl 

4. Rk ( Rcyl + Rk) 

1 +w2. ck2·Rk2 
2 0,21.Rcyl 

Omdat Rcyl (<Rk kan men de voorwaarde vereenvoudigen tot: 

(8.2) 

(B.3) 
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In het vlakke stuk van de grafiek moet dus gelden: 

(8.4) of 

De waarde van f 1 vinden we dus uit: 

2) De bovengrens f2 

De bovengrens van het vlakke stuk wordt 

bepaald daar de capaciteiten over de in

gangen van de voltmeters. Voor freauenties 

boven f1 zijn de kantaktcapaciteiten van 

het preparaat kartgeslaten en wordt het 

vervangingsschema voor het meetsysteem als 

in fig 8.1 aangegeven. Vaar lim f--CI>van 

lvp/vmJ.Rm vinden we dan niet Rcyl maar 

{cm/cp) .Rm. 

We definiëren nu de frequentie f2 als die 

(8.5) 

4,4 (8.6) 

('\) 

fig. 8. 1 

Vervangingsschema van het 
meetsysteem vaar f f 1 

frequentie, waar beneden de impedantie van Cp parallel aan Rcyl 1 minder 

dan 10~ van Rcyl afwijkt." Wanneer Cp ~Cm en Rm ~ Rcyl, dan is dit een 

bruikbare aanname vaar de bovenste begrenzing van het vlakke stuk in 

de grafiek. 

De voorwaarde in formulevorm luidt: 

RcvL • 
1. 

jW(p 
~ Rcyl - 0, 1 · RcyL (8.7) 

l?cyL + 1 
jw(p 

ofwel: 

RcyL 
~ o.q RcyL 

I + fw.Cp .f<cyL 

2G2R. 2 ~ {o:q)z w~ 
, 

·/?cyL 
:z 

I+ W. p. cyL =9 Cr. ~ 0.2 3s-

w.Cp./(o;L ~ O.'t8't (s.a) 
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Uit vergelijking 8.8 volgen de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn in 

het vlakke stuk van de grafiek: 

(8. 9) of 

Voor de bovengrens frequentie f 2 geldt: 

A ~ o. ~,tSI,t 
cyl ~ TT.r f 2 .Lp. 

(8.10) 

(8.11) 

3) Voor een vlak stuk in de / vp/vm J.Rm -f grafiek moet gelden dat f2 >> f1; 

met (8.6) en (8.11) volgt hieruit: 

o. 't 8lt >> /.(f " 

2 TT. Cp. RcyL 7ï. C K • RcvL 

(8. 12) 



NAAM DATUM f. DOTER i NG DÏHTE VA!v' DE OPDAHP- OPDAHP- -=- - uir HF 
PREP. POLVLAAG SUB. iN DE tff<OES POL'{- Si LAAG Tl)D SNELHEID ~z ofrz METiNGEN 

tiv oe IN M m iN min. IN Am I mln. IN _[)_ c..m 

I • 13 /)()TEIUÁIG I 

B 4'- a "f8 505 1 GEW· % '2'A - 19 2 -z 9 - 1'2 840 ! 90 

l f3 ooTElUÏo!G c ?.0-1 =f8 555 1. GEW- % /CJ - ftq ') -4: 8 - ~0 680 ± 80 

1 B oon:roÄIG , 
A ?.7- i 1'6 6ta 1 GE'AI· % 1 '1 - '30 2 3 5 - 1'3 410 ! 6o 

I NiET EXTRA 
E 16-11 78 6og GEDOTEERD /0 - 35" q 3 - 1'2 640 ! 90 

F 11- n 1

18 616 :~E:1~2iwG 1q - 35 34- 5 - Jo 10 - 1~0 
) B DOTEfHNG 

G ~~- '}. 19 548 1 GElAl· % 10 - 30 Is- /, '3- 1. ~ 9.000 

, B oo1ERt/VG 
H 6- ~ 19 5 41 

1 
ot 1 9 - 3 5" 3 I 0 8 oo 

GEW. to 

I ' 8 DOTE R/IJG ' '2.-g ff 55"5 1 GElAl. % 4'-t - 50 I f ~q- '33 < /. 6oo 

1\) 

en 
Ol 
3 
(0 
3 
< 
Ol 
cT 
cT 
1-'· 
::J 

(Q 

< 
Ol 
::J 

Q 
m 
'.0 
(0 

< (0 
::J 
(I) 

< 
Ol 
::J 

'1 
(0 

x 

I 
.p. 
(.0 
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