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SAHE'i'.l'VATTING 

Er is een model opgesteld om de vlerking van de HlS (Hetal-Insulator

Semiconductor)-structuur in het donker en onder belichting te besclnij·-

ven. Uit het model volgt dat in een goede MIS-zonnecel traps voor 

minderheidsladingsdragers (in het vervolg minderhedentraps genoemd) 

aamvezig zijn. Er is getracht de isolatorlaag zó te beinvloeden, dat 

1.n de HlS-overgang dit type traps gevormd wordt. 

De isolatorlaag, op p-type silicium, bestaat uit oxidatiep-::-odukten 

van Si, welke bij oxideren in lucht of water reduceren tot SiO. De 

isolator bevat 1.n dat geval niet-gewenste traps voor meerderheids

ladingsdragers (meerderhedentraps); met een goudlaag erop ontstaat 

dan een nagenoeg ohms contact. 

Indien de SiO-laag geoxideerd kan Horden tot SiOF 
2 

, dan >vorden de 

meerderhedentraps opgeheven en ontstaan er zelfs minderhedentraps. 

Dit is uitgevoerd door een, 1.n IIF schoongemaakt, stukje p·-type mono

kris tallijn Si enige minuten in een (H
3
0) 

2
siF 

6
--op lossing· te brengen, 

waaraan een hoeveelheid HF-oplossing is toegevoegd. Daarna is een 

goudlaag opgesputterd van ongeveer 70 Î dikte: Van dez2 preparaten 

zijn onder andere I-V karakteristieken in licht en donker en de 

spergedragingen gemeten. 

Het bleek dat op deze wijze reproduceerbaar zonnecellen gemaakt 

kunnen \·!orden. Afhankelijk van de HF- en n
2
o·-conce.ntratie kan V 

300 mV, I = 7 mA/cm2 en FF = 0.6 bereikt uorclen, Bij een vaste 
SC 

oe 

aangelegde sperspanning is de stroom een factor JO hoger dan in het 

geval van een Si-SiO overgang. 

Om de recombinatiestroom ten gevolge van de rechtstreekse tunneling 

tussen metaal en halfgeleider te verminderen, is Si.0
2 

op het SiOF
2 

gegroeid. V en I kunnen dan toenemen. Hiertoe werd, in dezelfde oe sc 
oplossing, het Si-oppervlak verwarmd. Deze laag was echter inhomo-

geen; om dat te verbeteren moeten onder andere de temperatuurcondi

ties geoptimaliseerd worden. 
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1. INLEIDING 

De bestaande fotovolta"l.sche zonneeellen vmrden van monokristallijn 

silicium gemaakt en hebben een p-n structuur. Hen streeft daarbij 

naar een groot oppervlak per cel; deze cellen zijn te duur voor 

economische aardse toepassingen. Er \-mrdt daarom gezocht naar moge

lijkheden om het goedkopere, polykristallijne silicium te gebruiken. 

Bij het aanbrengen van de p-n overeang kan echter diffusie langs de 

korrelgrenzen optreden, waardoor de p-n overgang wordt verstoord. 

De riS- (Hetal Semiconductor) structuur lijkt dan geschikter, omdat deze 

bij lagere temperatuur wordt opgebouwd. 

Experimenteel ~s gebleken, dat er steeds een dunne isolatorlaag 

tussen metaal en halfgeleider aan\~ezig is. Deze laag is van grote 

invloed op de eigenschappen van de zonnecel; het rendement kan e.r 

aanzienlijk door verhoogd worden (Shevenock en Fonash (2), Lill ing

ton en Townsend (3)). Er ~s niet veel bekend over de chemische samen

stelling van de isolator en nog minder is er bekend over het ladings

transport door de isolatorlaag. De bestaande theorie~n schrijven de 

veranderingen in de eigenschappen, ten gevolge van de isolatorlaag, 

vrijwel uitsluitend toe aan de verandering van de afstand tussen 

metaal en halfgeleider. Deze theorie~n worden besproken in hoofdstuk 

2 en del~en de resultaten niet altijd even goed. 

Vam1ege de gunstige vooruitzichten, die toepassing van de HlS- (He

tal-Insulator--·Semiconductor) structuur op polykristallijn Si biedt, 

wordt een onderzoek hiernaar uitgevoerd in het project "Realisering 

polykristallijne siliciumzonnecellen Elet lUS-structuur". In dit 

afstudeervlerk is onderzocht hoe de NIS-zonnecel door bel.nvloeding 

van de isolator verbeterd kan \·mrden, me.t het vermoeden, dat de 

verandering van de ladingsopslag in de isolator bij belichting een 

vitale rol speelt in de werking van de cel, meer nog dan het vergro

ten van de afstand. 

In hoofdstuk 3 ~s dit uitgevlerkt tot een model voor de vJerking van 

de HIS-cel. De experimenten zijn erop gericht, om de invloed nA. te 

goan van een verandering van de chemische sa,_;;e.nstelling van de 



- 2 -

isolator op de ladingstransporteigenschappen. 

In een laag siliciumoxide is het Sio
2 

dicht bij het Si-oppervlak 

gereducéerd tot SiO; door middel van een geschikt gekozen HF-behan

delingx)wordt het SiO geoxideerd tot SiOF
2

. Het aanbrengen van deze 

verandering \vordt in hoofdstuk t1 behandeld; de resultaten ervan ~n 

de I-V metingen worden in hoofdstuk 5 gegeven en in hoofdstuk 6 

vergeleken met het model en de literatuurgegevens, 

x)o d · · · d · · · · d p ~t proces ~s,.~n een eerder sta ~urn, octroo~ aangevraag . 
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2. RECENTE LITERATUUR 

2. I.De HS-stryctuur 

Beschouw een HS (metaal~halfgeleider)-overgang met een p-type half

geleider (voor n-type·verloopt de beschouwing analoog). Als de uit

treearbeid van het metaal, ~ , groter is dan die van de halfgeleider, 
m 

~ , dan gaan er, biJ" het in contact brengen, electrenen uit de half-s . 

geleider naar het metaal, In de halfgeleider ontstaat een gebied van 
·' gatenverrijking en in het metaal een negatieve oppervlaktelading. 

Er is dus geen barrière voor gaten jn de halfgeleider. In fig. 1 is 

het energieschema gegeven. Hierin is F het ferminiveau, C de onder-· 

kant van de conductieband en V de bovenkant van de valentieband. 

----•~::------------ F ._ _____ V 
metaal halfgele i der 

Pig.l;, energieschema voor een MB-overgang met~ > ~. 
m s 

Als ~ < ~ is, dan gaan er, bij het in contact brengen, electrenen 
m s 

van het metaal naar de halfgeleider. In de halfgeleider ontstaat een 

gebied van depletie (uitputting) van gaten en dus een barri~re voor 

gaten (Schottkybarrière), zie fig.2. Over de barrière staat een span

ningsverschil Vd (diffusiepotentiaal) dat gelijk is aan (~ -~ )/q . 
m s 

Voor de.barrièredikte ·w geldt: 
. I 

w ~ (2E,Vd/q.Na)~ 

Hierin is E de di~lectrische constante en N de ac~eptorenconcentra
a 

tie. Alle acceptoren worden geÏoniseerd verondersteld. 
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De stroom bij aangelegde spanning V \•lOrclt gegeven door 

I~ I
0

(exp(qV/nkT) - l) 

Hierin is I 0 de sperstroom; n H de k1.;raliteitsfactor en geeft de 

afïvijking van de ideale diode ten gevolge van oppervlaktetoestan

den, dunne oxidehuid enz. aan. Een eventuele oxidehuid en veront

reinigingen op de halfgeleider worden voor electrenen transparant 

verondersteld. Dat wil zeggen dat de laag dunner is dan de uitge

breidheid van de electrongolffuncties .. 

Een verdere uitwerking van de MS-structuur is te vinden 1.n Sze ( 1). 

-----+-------F ---------v 

metaal halfgeleider 

Fig. 2" energieschema voor een MS-overgang met q> < <j> • 
m s 

2.1.2. De MS-zonnecel 

Een fotovoltaische zonnecel wordt in het algemeen gekarakteriseerd 

door de open spanning V , de kortsluitstroom I , de vulfactor FF 
oe se 

en het rendement n, Voor FF en n gelden de volgende uitdrukkingen. 

FF = I V /I V 
1 1 se oe 

waarin I 1 en v1 stroom resp. spanning Z1Jn, bij een zodanige belas

ting dat het geleverde vermogen maximaal is; 

n:::; FF.l V /P. 
se oe 1n 

waarin P. het vermogen van het opvallende licht is. 1n 
Hij de MS-zonnecel wordt vaak de n-waarde bepaald, uit de helling 

van de logaritme van de voorwaartsstroom in het donker als functie 

van V. 
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Andersou (4),(5),(6) heeft HS-zonnecellen op p-type monokristallijn 

Si gemaakt. De soortelijke weerstand varieerde van 0.5 tot 10 Qcm 

en was 1n dat gebied van weinig invloed op de eigenschappen van de 

zonnecel. Het Si werd in HF schoongemaakt, afgespoeld in gedestil

leerd water en in stikstof gedroogd. Daarna werden verschillende 
-5 -6 metalen opgedampt bij een druk van 10 -10 Torr: Zn,. Ag, Al, Sn, 

Cr, Mo, Nb, Cu, Ni, Au, Pb en Pd. Als contactmateriaal werd telkens 

Al gebruikt. Gunstige resultaten werden behaald met Cr, Cu, Mo en 

Nb. De beste cellen hadden V = 1+00 mV ~ I = 40 mA/ cr12
, FF == 0. 6 oe 2 se 

en n = 8 %. Het oppervlak was enkele mn groot. 

Door de combinatie Cr-Cu-Cr (diktes óngeveer 50-50-70 ~) te gebrui-
{f' 

ken, steeg n tot 9 % en. V tot maximaál 500 mV, Een ander metaal oe 
met ongeveer dezelfde uittreearbeid gaf daarentegen slechte resul-

taten. De verbeteringen gingen samen met het stijgen van de kwali

teitsfactor n tot ongeveer 2, 

Deze resultaten waren niet in overeensterrnning met de theorie van de 

Schottkybarri~re; er werd geen afdoende verklaring voor gevonden. 

De afwijkingen van de MS-theorie Z1Jn waarschijnlijk het gevolg 

van de isolatorlaag tussen metaal en halfgeleider. De invloed van 

deze laag mag blijkbaar niet worden verwaarloosd of alleen verwerkt 

1n een toename van de kwaliteitsfactor. Een zuivere MS-overgang 

is overigens vrijwel onmogelijk te maken, 

Andersou (7),(8), Shcvenock (9), Lillington (10), Charlson (11), 

Peckerar (12) en Kipperman (13) hebben de invloed van de isolator

laag onderzocht, Shevenock (9) en Lillington (10) gebruikten mono

kristallijn n-type Si, de overigen monokristallijn p-type Si. 

Het Si \verd eerst schoongemaakt in HF, daarna 1n water afgespoeld 

en in N2 gedroogd. Kipperman (13) verwijderde de 50 à 60 Î dikke 

oxidelaag enigszins door er een drup HF op te leggen, in te dampen 

en het residu weg te vegen. 
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Als achtercontatt werd door Lillington (10) InGa genomen; bij p
o 

type Si Y.'erd ongeveer 100 Ä Al op gedampt en in ?l2 tot 500 C verhit. 

De oxidelaag werd gegroeid door het Si enkele minuten tot een uur 
0 

~n droge lucht, eventueel met toevoeging van N
2

, tot 400-700 C te 

verhitten, of door koken in water. Kipperman (13) voerde na de HF

behandeling geen volgende be\verking meer uit met het Si-oppervlak. 

Andersen (4) en Peckerar (12) gaven na de oxidatie nog een tempera

tuurbehandeling in droge N2 bij ongeveer 500°C. De dikte van de zo 

ontstane isolatorlaag w·erd met ellipsametrie gemeten en -.;.;ras I 0-90 A.. 
Op n-type Si werd daarna een laag Au opgedampt, op p-type een Cr

Cu-Cr combinatie, Al of Ti opgedampt en Au gesputterd. De dikte \vas 

70-170 Ä. 
Daarop werd een Al contact aangebracht. Het celoppervlak was enkele 

2 mm . Eventueel werd een antireflectiecoating, bestaande uit 690 A 

SiO, opgedampt. Voor de belichting werd in het algemeen een wolfram

lamp gebruikt; het vermogen van het op de cel vallende licht Has 

100 mi-J/ cm2 
(Alll). 

Het bleek dat de isolatorlaag een verbetering van de zonnecel kan 

veroorzaken. Bij Cr-Cu-Cr op p-type Si, Al op p-Si en Au op n-Si 

vlerd een stijging in V van 0.2 tot 0.4-0.5 V en ~n Tl van 2 tot oe 
2 

8-9% gevonden, \vaarbij I ::; 18-25 roA/ cm en FF = 0.5-0.6. 
SC 

2 Bij Au op p-Si was V :::; 400 mV, I :=: 40 rnA/cm FF -- 0.63 en Tl oe SC ' 
10%; deze cel had de behandeling met een drup HF gekregen. 

Met Ti werd geen goede zonnecel verkregen; het oxide was laierbij 

gemaakt door koken in water. 

--

De temperatuurbehandeling na oxidatie gaf enigszins een verbetering. 

Vergroting van het celoppervlak gaf achteruitgang van het rendement. 

Card (14),(JS)"bes~hrijft de.invló~d vari d~ i~olátor dóor deze te 

beschóuwen·al~ eeh extra ~eerstand tussen metaál en halfgeleider, 

maàr.overigens gehe~l analoog aan de Schottkydiode. De irivloed van 

de isolator Hórdt dan verwerkt in een verhoging van de·n-waardc. 

Green (16) en Shewchun (17) veronderstellen dat de rechtstreekse tun

nelstromen door de isolator , tussen metaal en halfgeleider, bepa~ 

lend zijn voor 
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het gedrag van de zonnecel, waarbij oppervlaktetoestanden en eventu

ele Ï$olatorlading van geringe invloed zijn. Eierraee kunnen de ex

perimentele resultaten niet verklaard worden. Vooral de resultaten 

van Kipperman ( 13), waarbij een goede zonnecel ~,.:rerd verkregen door 

Au o~ p-type Si te sputteren~ zijn in het geheel niet te beschrijven 

met deze theorieën. 

Uit dit overzicht blijkt dat men uitsluitend monokristallijn Si 

gebruikt heeft. De contacten kunnen op p-Si eenvoudiger aangebracht 

,,.orden dan op n-Si, Het isolatorlaagje tussen metaal en halfgeleider 

kan de cel aanzienlijk verbeteren. De opgave van het re.ndement is 

vaak ondoorzichtig, omdat het gekoppeld wordt aan "de beste cel". 

De mogelijkheid om hierbij polykristallijn Si te gebruiken is niet 

onderzocht. 

Voor de isolator is ~n het algemeen gebruik g0maakt van het natuur

lijke oxide. Kipperman (13) had blijkbaar een andere isolator> ten 

gevolge van de behandeling met een drup HF; Au op p-Si, waar een 

dunne laag SiO') op zit, ~s irn1ners een bijna ohms contact. 
L. 

Er :LS vrijwel niets bekend over de invloed, die verandering van de 

chemische samenstelling van de isolator op de eigenschappen van de 

zonnecel heeft, 

2.2. De HTS-structuur: de isolator 

Harrington (18) heeft in de eerste 15 à 20 A siliciumoxide op mono

kristallijn Si een overmaat aan Si van 20% ten opzichte van zuiver 

Si02 gevonden. De samenstelling werd hierbij met ISS (Ion Scattering 

Spectroscopy) gemeten, de dikte met ellipsometrie. 

Johannessen (19) heeft de chemische structuur van het overgangsge

bied tussen thermisch gegroeid SiO~ en het Si-substraat onderzocht 

met behulp van AES (Auger Electron Spectroscopy) en "argon ion sput

tering". Het bleek dat de overgang tussen Sio
2 

en Si van nature ruw 

is; dicht bij de overgang zijn er iusluitsels Si in het Sio2 • 
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Er zijn op de ovcrgnng losse bindingen, die ladingsopslag kunnen vcr

oorzaken. Het overgangsgebied heeft een totale dikte van ongeveer 35 Ä, 

waarvan 20 Á het gevolg is van de fluctuaties van de Siü
2
-si grens. 

Deze resultaten stemmen overeen met die van Harrington (18). 

Raider (20) heeft de even\v-ichtsdikte van een natuurlijk aangegroeide 

siliciumoxidelaag op geetst Si gemeten. Het ESCA (Electron Spectros

copy for Chemical Analysis) Hordt minder dan 14 Á gevonden, met ellip

sametrie 20 Á. Het verschil wordt toegeschreven aan het loslaten van 

geadsorbeerde, geoxideerde onzuiverheden van het oxideoppervlak in 

de vacuÜmkamer. Na het etsen van het Si-oppervlak met HF werd zeer 
6 

snel een impurityfilm geadsorbeerd. Hierdoor vertraagde de groei van 

het oxide in vergelijking met die op een gekliefd Si-oppervlak. 

Uit het voorgaande blijkt, dat een oxidelaag op Si met een dikte van 

20-30 Ä niet homogeen is. Diktemeting met ellipsametrie kan dan niet 

betrouwbaar zijn. Het opgeven van waarden voor de dikte, met een 

nauwkeuri8heid van één of enkele Ä, heeft overigens \>7einig zin, omdat 

één atoomlaag al 3-5 Á dik is. 

De oppervlaktetoestandsdichtheid, N , wordt bepaald aan de hand van ss 
diverse theorieën, die het verband geven tussen N en capaciteits-. ss 
metingen. Ze zijn echter niet altijd voldoende toegelicht. De theorie 

die het meest in aanmerking lijkt te komen wordt hier kort behandeld. 

Deze theorie is ~n een zeer algemene vorm opgesteld voor HOS-structu

ren door Terman (2i) en Lehovec (22), daarna vereenvoudigd door Nic

coll ian (23) en vervolgens aangepast aan !US-diodes, uaar de tunnel

stroom door de isolator een belangrijke rol gaat spelen, door Dahlke 

(24). 
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De expliciete. en. impU.ciete aannames Z~Jn Hl eerste instantie: 

- de oxidelaag is enkele honderden Ä dik 

- het preparaat bevindt zich op kamertemperatuur 

- alle imputities zijn geioniseerd 

- er zijn slechts impurities van ~6n soort (donoren of acceptoren) 

- er is geen lading in het oxide 

- de halfgeleider is niet gedegenereerd 

- de oppervlaktetoestanden hebben bij een bepaalde spanning slechts 

één tijdconstante 

- de oppervlaktetoestanden z~Jn precies tot het ferminiveau bezet 

- de bulk- en tunnelweersta.nden zijn constant 
• • • " :# - de ox1decapac1te1t 1s constant 

Rse Cox 

C-~ ::;, Rs 
Rts 

-"/V0- ---

Fig. 3_, vervangûzgsschema voor de MOS- of MIS-overgang. 

In fig.3 1s het vervangingsschema gegeven; dit wordt als volgt op

gesteld. De capaciteit van de oxidelaag is C = E /w , waarin E ox ox ox 
de di~lectrische constante van het oxide en w de dikte 1s. 

Neem eerst aan dat er geen oppervlaktetoestanden zijn. De capaci

teit van de depletielaag is Cd = dQ/dV ~ E ./w . , waarin Q de s s~ s1 
netto extra lading aan het Si-oppervlak, V de spanning over het 

s 
Si, E . de di~lectrische constante van Si en w . de dikte van de 

s~ s1 
depletielaag is. 

-1. 
De totale capaciteit ~s dan C = ( C + tot ox 

-1 -1 
Cd ) f een serie-

schakeling van C en Cd. Hierbij \.;rordt dus verondersteld dat C 
. ox ox 

en Cd onafhankelijk van elkaar zijn. Cd is afhankelijk van de aan-

gelegde spanning; bij toenemende sperspanning Hordt de depletielaag 
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breder dus Cd kleiner. C \•lOrdt dan ook kleiner en gaat bc1Jaald tot 
worden door cd. 

De oppervlaktetoestanden vlOrden als volgt ingevoerd. Cd \vordt ver-

vangen door C = (dQ/dV ) . + (dQ /dV ) ,,vaarin de eerste term s S1 s s ss 
gelijk is aan Cd in het geval zonder oppervlaktetoestanden en de 

t\veede term de oppervlaktetoestanden (ss) in rekening brengt. 

Hierbij wordt dus enerzijds verondersteld dat de mechanismen onaf

hankelijk van elkaar Z1Jn en anderzijds dat de spanningsvariaties 

die verantwoordelijk zijn voor de ladingsvariaties voor beide 

gelijk zijn. De tweede term >·JOrdt uitgewerkt door een benadering 

toe te passen met behulp van kleine sinusvormige signalen. Er wordt 

dan gevonden dat de oppervlaktetoestanden voorgesteld kunnen worden 

door een serieschakeling van een capaciteit C met een weerstand .. s 

R . C is afhankelijk van de aangelegde spanning, C neemt af biJ' 
s s s 

hogere frequenties; de oppervlaktetoestanden reageren namelijk 

vrij traag en kunnen de snelle wisselingen niet meer vol~en. 

Om het effect van verlies in het bulkmateriaal en lekstroom mee te 

rekenen, worden een constante serieweerstand R (begrenzend voor se 
hoge frequenties) en een constante parallelweerstand R (begren

p 
zend voor lage frequenties) opgenomen in het schema. 

Het schema wordt als volgt benaderd: 

- meet de capaciteit als functie van w en V 

- meet de impedantie bij gelijkspanning en bij hoge w 

-bepaal uit deze gegevens R ,R, C en Cd 
se p ox 

- vergelijk model en meetwaarden, waaruit C volgt 
s 

- uit C = q.O,N , 
s ss 

waarin q de eenheidslading en 0 de oppervlakte 

is, wordt de oppervlaktetoestandsdichtheid N bepaald. 
ss 

Discussie 

In de theorie,;.als 1n het voorgaande beschreven? is de aanname, dat 

de capaciteit van resp. oxidelaag en depletielaag onafhankelijk 

van elkaar zijn, discutabel. De aanname dat de capaciteit van resp. 

depletielaag en oppervlaktetoestanden onafhankelijk van elkaar zijnJ 
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is onjuist, evenals de aanname dat beide ladingsvariaties het gevolg 

van dezelfde spanningsvariaties zijn. Als er immers een electron 

uit de depletielaag een oppervlaktetoestand gaat bezetten, is er al 

sprake van onderlinge afhankelijkheid. 

Het is de vraag of de invoering van de twee weerstanden R en R 
s p 

geen invloed heeft op de rest van de afleiding en of ze inderdaad 

constant verondersteld mogen worden, 

De manier v1aarop het schema wordt gebruikt 1.s onvoldoende toegelicht. 

De relatie tussen N en C is bovendien niet algemeen geldig. ss s 
Het bezwaar van deze theorie voor MIS-cellen 1s het feit dat alle 

afwijkingen van het model 1 die ontstaan door de aannames of door 
~ 

storingen, toegeschreven worden aan de oppervlaktetoestanden. 

De theorie wordt door Dahlke en Sze (24) aangepast,voor zeer dunne 

oxidelagen~door een extra tunnelweerstand Rts in te voeren. Rts 

\vordt aan de ene kant aangesloten tussen R en C , aan de andere 
s s 

kant tussen C en R . R is de equivalente weerstand v~or tuurreling 
OX p tS 

van electrenen in de oppervlaktetoestanden, die daarna recombineren 

met gaten uit de valentieband, De reden voor juist deze plaatsing 

van R is· niet duidelijk, R en R worden nu afhankelijk van de 
ts p ts 

aangelegde spanning verondersteld, hetgeen bepaling ervan (die niet 

is toegelicht) bemoeilijkt, 

Het is mogelijk dat er in het geval van een zeer dunne isolatorlaag 

èan~ienlijke"~fwijkin~~n van het modèl optreden, vanwege de gröte 

rol die de tunnelstroom dan speelt. 

Uit capaciteitsmetingen,als functie van de frequentie en de aangelegde 

spanning, is de oppervlaktetoestandsdichtheid N bepaald aan de hand 
ss 

van diverse theorie~n (zie par,2.2.2.). De dikte van het onderzochte 

oxide -vms ongeveer l OOOA (HOS·-devices), met uitzondering van Kar en 

Dahlke (25) die een oxidelaag van 20-40 ! dikte hadden. Men ondervond 

in het algemeen vrij veel hinder van inhomogeniteiten in oxidedikte, 

oxidelading en doteringsdichtheid. 
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Berglund (26) kwam tot een continue Vt~rdeling van N over de verbo
ss 

den zone van het Si, met N (maximaal)::: 2.3: x Jo 11 c~.::. 2 ev-I op 0.4 eV ss 
afstanel van de valentieband en N (minima[,:l) e I x 1o

11 cm-2ev-I op 
ss 

0.2-0.5 eV afstand van de conductieband, z1e fig.4. 

t -
Nss 

2,0 n-Si 

( -2 v-:1 
1,6 

p-Si cm. e . 
1.2: .1 o11 > 

0 1,0 
energie vanaf 

(eV) -> valentieband 
Fig.4, verdeling van N over de verboden zone volgens BergZund. ss 

Kar en Dahlke (25) vonden, met 20-40 Ä oxide, een vrij scherpe piek 

1n N 
ss 

11 13 -2 -1 
van 10 -10 cm eV , afhankelijk van het contactmateriaal 

en de temperatuurbehandeling. N nam toe met ongeveer een factor ss 
10 bij afname van de oxidedikte en/of bij toepassing van een tempera-

tuurbehandeling, bestaande uit 3 uur in N
2 

bij 450°C, of 11 uur in 

N
2 

bij 350°C en daarna in H
2 

bij 350°C. Zij beschouwden de diffusie 

van metaalimpurities door het oxide als oon:aak hiervan. 

Yeow et al. (27) reduceerde N 
ss 

midden van de verboden zone) door het geoxideerde Si gedurende I uur 

1n een waterstofbevattende atmosfeer bij 4000°C te brengen en daarna 

1n droge N2 bij 1000°C. Hij veronderstelde dat de reeluctie van Nss 

optrad omdat de waterstof in een of andere vorm reageerde met de . 

losse Si-bindingen aan het Si-oppervlak, 

De resultaten van Yeow et al. zijn u1 overeenstemming met die van 

Kamins en Deal (28), Zij vonden een toenawe van N na een behande;_ 
ss 

ling met N2 of o2 bij hoge temperatuur en een afname van N
8

s na een 

behandeling met n2 bij hoge temperatuur, 
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Pe resultaten van de metingen van N Z1Jn onderling moeilijk te ver-ss 
gelijken. Dit is deels te wijten aan het gebruik van verschillende 

theorieën, deels aan de verschillende behandelwijzen en diktes van 

het oxide. De relatie tussen theorie en experimenten is bij de bepa

ling van N vaak onduidelijk. ss 
Opmerkelijk is het verschil tussen de resultaten van Kar en Dahlke 

(25) enerzijds en Yeow et al. (27) en Kamins en Deal (28) anderzijds. 

Bij een soortgelijke behandeling van het oxide neemt N af bij de ss 
oxidelaag van 20-40 A dikte en neemt toe bij die van ongeveer IOOO Á 

dikte. Blijkbaar kunnen MOS-technieken, toegepast op MIS-diodes, 

effecten geven die geheel verschillend zijn van dé effecten bij MOS-

diodes. 

Er zijn bij deze metingen overigens alleen meerderhedentraps gedetec

teerd, omdat het device tijdens de meting in het donker werd gehouden. 

2, 3 .• De MIS-zonnecel 

Fonash heeft een theori~ opgesteld voor de HlS-zonnecel met n-type Si 

als halfgeleider. Hierin heeft hij de uitdrukking voor de barrière

hoogte <Pb overgenomen uit Cowley en Sze (30), waarbij de "image 

force lowering" verwaarloosd is. Men kan dit als volgt inzien. 

Cowley en Sze hebben afgeleid dat 

(I) <Pb= { y(<Pm- x) + (I - y)(Eg- <Po)- ~<l>n} + y2VI/2 

- y3/2 { Vl(<l>m- x.)+ (I- y)(Eg- <l>o).Vl/y 

- 1 
- V1(<!>n + kT/e)/y + yV 1

2
/4} 2 

Hierin is 
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h~ = grootte van de image force lowering 
n 

~0 = energieniveau, gemeten vanaf de valentieband, dat aan-

geeft tot welke hoogte de oppervlaktetoestanden gevulq 

zijn om ladingsneutraliteit aan het Si-oppervlak te 

hebben 

E = diëlectrische constante van Si 
s 

E. = diëlectrische constante van de isolator 
~ 

~n = energieverschil tussen de conductieband en het fermi-

niveau in de bulk 
E = de bandafstand 

g 
Fonash heeft h~ = 0 gesteld en de term kT/e verwaarloosd ten opzichte 

n 
van ~ • Hij gebruikte de uitdrukking: 

n 

(2) ~b V + l { ( 
c2 

n (l + eD 6/s.) ss ~ 

2 + 

x (E + 
g x - ~ -m ~0) + 4(~ -m 

c }2 
1 + eD 6/s. 

ss. ~ 

4 
+ s./eD 8 

x 

~ ss 
! 

<P s) )2 

Vgl.(2) is identiek met vgl,(l) als de symbolen op de volgende wijze 

veranderd worden: 

V := ~n (~n = E - E in de bulk) 
n c f 

c2 := VI 

1 
1 + eD 8/t:.. .- y 

ss ~ 

Vgl.(2) wordt dan 

2 
$ = $ + {{ (V1y + 4(1 - y)(E + X - ~ - ~ ) 

b n g m o 

+ 4(<P - <P ) )~ -V !y }2 
m s 1 

Kwadraten uitwerken geeft 

2 
<Pb= •n + ~1Y + (I-- y)(Eg +X - •m- ~o) + (~m- <Ps) 

- ~V !y(V y2 
+ 4(1 - y)(E + X -· $ - $ ) + 4(~ -

1 I g m o m 
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Dit ~s te hergroeperen tot 

Omdat ~ + x - ~ = 0 n s 
is dit gelijk aan 

-1 -1 
+(Eg+~- ~m- ~o)Vl(t- y)y ·+ (~m- ~s)VIy } 

= y(~m - x) + (I-- y)(Eg - ~0 ) + ·/v 1/2 - y3/:{ !V 1 ~y + 

-I -1 1 
+ (1 - y)(E - ~0 )V 1 y -V ~ y +V (~ -x ) } 2 

. g 1 n 1 m 

Deze uitdrukking ~s gelijk aan vgl.(I), als 6~ en kT/e verwaarloosd 
n 

worden. 

'De aannames die Cowley·en Sze hebben gedaan om ~b af te leiden zijn 

-.de· isolator is enkele Ä dik en bestaat uit geadsorbeerde onzuiver

~· heden 

-· de isolator is volkomen transparant voor electrenen 

-·~ de oppervlaktetoestanden zijn continu verdeeld over de verboden 

···zone 

~ de ligging van het ferminiveau in het Si-oppervlak is onafhanke

lijk van ~ en wordt bepaald door de bezetting van de oppervlakte
m 

toestanden; experimenteel is gebleken, dat deze tot ongeveer halver-

wege de verboden zone gevuld zijn. Zie fig.S. 

- er treedt geen inversie op in het Si, 

______ c 
t--------F 

metaal 
. V 

halfgeleider 
. 
ISO 

lator 

Fig. 5, energieschema 

voor een MIS-overgang, 

zoals aangenomen door 

Cowley en Sze. 
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Met behulp van de uitdrukking voor ~b heeft Fonash het volgende af

geleid. 

(a) Zowel voor $ < $ als voor $ > ~ wordt een barrière voor m s m s 
electrenen gevormd. De spanning die over de cel ontwikkeld 

wordt, is v =·v + V. ' waarin V de. spanning over de halfgel ei-s 1 s 
der en V. die over de isolator is. V. volgt uit $b en is posi-

1 1 

tief. 

(b) V. is maximaal als de isolator in het geheel niet transparant 
1 

voor electrenen is. 

(c) Hieruit concludeert Fonash dat V= V +V. >V , dus dat de outs 1 s 
wikkelde spanning hoger is dan bij een Schottkybarrière mogelijk 

is. 

(d) De stroomdoorgang onder belichting wordt verbeterd, als het trans

port van de electrenen (meerderheidsladingsdragers) van de conduc

tieband naar het metaal verhinderd wordt, zonder dat de gatenstroom 

van valentieband naar metaal afneemt. 

Commentaar ----------
ad (a) Als de isolatorlaag geheel transparant is voor electronen,kan 

er geen barrière opgebouwd worden in u-type Si als ~ < ~ • m s 
ad (b) De uitdrukking voor V. is niet geldig als de isolatorlaag niet 

1 

transparant is; er mogen dan dus ook geen conclusies uit getrokken 

worden. 

ad (c) Hierbij wordt vergeten dat V kleiner is dan de halve bandaf
s 

stand, hetgeen volgt uit de aannames (geen inversielaag in het Si). 

Bij de Schottkybarrière is inversie mogelijk, dus kan V groter · 
s 

worden dan de halve bandafstand. Het is onwaarschijnlijk dat het 

verschil dan door V., de spanning over een isolatorlaag van enkele 
1 

Á, wordt gecompenseerd. 

ad (d) Uit dit punt blijkt dat de theorie ingrijpend, namelijk in de 

aannames, gewijzigd zal moeten worden. De isolatorlaag mag niet 

meer transparant worden verondersteld; de dikte moet groter als 

enkele Ä zijn. Er moet een mechanisme ingevoerd worden, dat tot ge

volg heeft, dat het transport door de isolatorlaag voor electrenen 

en gaten geheel verschillend is. 
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2.3.2. ~~!~E~Y~1l2. 

Pulfrey gebruikt een, nog niet gepubliceerde, conclusie die Fonash 

uit zijn theorie heeft getrokken: in de isolator moeten electrenen 

(meerderheidsladingsdragers) worden opgeslagen, zodat er een bredere 

depletielaag en een hogere effectieve barrière, dus een hogere V , oe 
ontstaan. Vergelijking met bestaande experimentele gegevens laat zien 

dat V op die manier inderdaad verhoogd kan worden. Er wordt niet oe 
bij vermeld dat in die gevallen I zeer laag is; onder belichting 

SC 

gaan de gaten naar de isolator toe en recombineren met de electrenen 

daarin. 

Card heeft een theorie opgesteld voor de MIS-zonnecel met n-type Si. 

Hij ging uit van de aannames (zie ook Card (33)): 

- in de isolator vindt geen ladingsopslag plaats 

de oppervlaktetoestanden zijn continu over de verboden zone verdeeld 

- de invangsdoorsnede voor gaten, o , en voor electronen, o , van de 
p n 

oppervlaktetoestanden zijn gelijk. Als er in het Si een depletie-

·laag is, zijn de oppervlaktetoestanden positief geladen, omdat het 

aanbod van gaten groter is dan het.aanbod van electronen. 

(a) Uit Z1Jn experimenten bl~ek, dat de kortsluitstroom I voor 3 se 
MIS-zonnecellen, met isolatorlagen van resp. 10, 15 en 20 Ä dikte, 

gelijk was en dat I 
SC 

eludeerde hij dat I se 

afnam als de dikte groter werd. Hieruit con

onafhankelijk is van de dikte, mits een be-

,paalde.waarde·niet.wordt-overséhreden. 

(b) Met het toenemen van de dikte neemt de tunnelkans af. Om toch~ se 
(de gatenstroom) constant te laten blijven, wordt het quasi-fermi-

niveau voor gaten (de minderheidsladingsdragers), Efp' zodanig aan

gepast dat er achter het Si-oppervlak een opeenhoping van gaten 

moet plaatsvinden. Het quasi-ferminiveau voor electrenen wordt niet 

aangepast, derhalve neemt de electrenenstroom wel af als de dikte 

van de isolatorlaag toeneemt. Aan de hand van deze beschouwingen 

wordt een uitdrukking voor V afgeleid. 
oe 
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(c) Daaruit blijkt dat V toeneemt als de dikte toeneemt, alleen oe 
ten gevolge van het effect van de isolatorlaag op de tunneltrans-

missiecoëfficient voor electronen. De invloed van de oppervlakte

toestanden is te verwaarlozen. 

(d) Hij veronderstelt dat V nog verder verhoogd kan worden, als er oe 
oppervlaktetoestanden geÏntroduceerd kunnen worden, waarvoor o 

n 
veel groter is dan o • Daardoor zou de depletielaag breder moe

p 
ten worden en dus de effectieve barrièrehoogte moeten toenemen. 

Commentaar 

# 

ad {a) De dikteverschillen corresponderen met ongeveer 2 atoomafstan

den. Er is niet vermeld op welke wijze deze dikte gemeten is; de 

meting lijkt onbetrouwbaar temeer omdat er maar 4 cellen bij zijn 

betrokken. Waarschijnlijk hadden de 3 cellen, waarvoor I gelijk se 
was, een isolatorlaag van gelijke dikte. 

~d (b) Er is niet voldoende reden om Efp aan te passen. 

ad (c) Volgens deze theo~ie wordt V oneindig als de dikte oneindig oe 
wordt. De hoeveelheid lading zou dan echter ook naar oneindig 

moeten gaan. V is maximaal gelijk aan de barrièrehoogte. Als oe 
er in de isolator geen mechanisme aanwezig is om de barrière te 

verhogen, kan V niet toenemen. oe 
ad (d) Een MIS-overgang die hieraan voldoet, kan nauwelijks nog als 

zonnecel fungeren. Weliswaar kan V verhoogd worden, doordat de 
- oe 

effectieve barrièrehoogte stijgt, maar er kan bijna geen stroom 

meer uitkomen. Onder belichting gaan de gaten immers naar de iso

lator toe en recombineren daar met de electrenen in de oppervlak

tetoestanden (zie ook par.2.3.2.). 

Ponpon en Siffert maakten MIS-overgangen, waarbij de isolatorlaag 

op verschillende wijze werd gegroeid tot een constante dikte. De roe

taallaag was voor de verschillende cellen gelijk. Ze vonden grote ver

schillen in de eigenschappen als zonnecel en konden dit niet verkla

ren met behulp van de theorie·van Card. Daarin was vrijwel uitslui

tend de dikte van de isolatorlaag van belang. 
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3. MODEL VOOR DE llERKlNG VAN DE HlS-ZONNECEL 

3.1. De HlS-cel in het donker 

3.1.1. !E!!E~ 

Een trap in een vaste stof is een bepaald volume van het kristal, dat 

gemakkelijk electronen of gaten kan invangen en gedurende enige tijd 

vasthouden (Bube (35)). Als er geen electronen of gaten zijn ingevan

gen, is de trap neutraal. Het "trapping"-proces wordt bepaald door 

de thermische wisselwerking met de toegestane energieband die het 
~ 

dichtste bij het energieniveau van de trap (Et) ligt; de zeer kleine 

wisselwerking met de andére band, die zich uit in een recombinatie, 

wordt buiten beschouwing gelaten. 

Het aantal electronen (gaten), dat door een trap met diepteE (E is 

gelijk aan Ec-Et resp. Et-Ev) en invangsdoorsnedè_voor electrenen 

(gaten) St' wordt ingevangen is 

en het aantal electrenen (gaten) dat thermisch wordt teruggeëxciteerd 

is 

1
2 

= n .v.S .N .exp(-E/kt) 
t t c . 

Hierin is n (p) het aantal vrije electronen (gaten) in de conductie

(valentiè)band, v de_thermîséne·snelheid daarvan, Nt de trapdichtheid, 

nt het aantal met electronen bezette traps en Nc(v) de effectieve 

toestandsdichtheid in conductie-(valentie)band. 

De trap is in evenwicht met de vaste stof als 1 1 = 1 2 • Een verdere 

uitwerking hiervan is te vinden in Bube (35) en Kivits (36). ' 

Als Et in een halfgeleider dichter bij E of E ligt dan enige malen 
C V 

kT, is de trap nauwelijks meer te onderscheiden van die band. Deze 

traps zijn oninteressant en worden buiten beschouwing gelaten. 

We kunnen globaal de volgende soorten traps onderscheiden naar de 

ligging van het ferminiveau in de verboden zone. In het bovenste deel, 

dus dicht bij de conductieband, is de trap interessant mits electronen-
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trap; ~n het onderste deel, dicht bij de valentieband, mits gatentrap. 

Gezien vanuit de halfgeleider kunnen zich de volgende oorzaken voor 

traps voordoen. 

Er bevindt zich een metaal dicht bij de halfgeleider; de energie

niveaus in het metaaloppervlak vormen de traps. Een voorbeeld hier

van is de Schottkybarrière. 

- Aan het schone oppervlak van de halfgeleider eindigt het rooster. 

Dit effect strekt zich over 2 à3 atoomafstanden uit en geeft aan

leiding tot de 2;ogenaamde "Tannn"-toestanden. 

- De chemische samenstçlling verandert als functie van de afstand. 

Dit effect strekt zich over 4 àS atoomafstanden uit. Een voorbeeld 

hiervan is een dunne oxidehuid op het oppervlak. 

Wordt een isolatorlaag op een halfgeleider aangebracht, dan kan dus 

ladingsopslag plaatsvinden ~n traps aan het halfgeleideroppervlak 

(via Tammtoestanden) en in de eerste atçomlagen van de isolator 

(verandering van chemische samenstelling). De ladingsopslag strekt 

zich dan over 14 à:zo·A uit. 

De ligging van de energieniveaus, evenals de aard van de traps, aan 

en dichtbij het halfgeleideroppervlak, kunnen beÏnvloed worden door 

de chemische samenstelling van de oppervlaktehuid te veranderen. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt als halfgeleider p-type Si 

genomen (voorn-type Si verloopt de beschouwing analoog). 

Als er dichtbij het Si-oppervlak lading wordt opgeslagen, ontstaa~ 

in het Si bandbuiging. 

(a) Veronderstel dat zich dicht bij een IS (Insulator Semiconductor) 

overgang in de isolator electronentraps bevinden. De energieniveaus 

bevinden zich'dus'in.het bovenste deèl.van ·de.verboden zone. Neem aan 

dat de energieniveaus in een klein gebied (_kT) geconcentreerd zijn. 

De mate waarin de traps met electronen uit de conductieband gevuld 
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zijn, in evenwicht, is afhankelijk van E - E , de invangsdoorsnede 
c t 

voor electrenen en het aantal traps (zie par.3.1.1.). In de halfge-

leider . blijft positieve lading, in de vorm van vrije gaten, achter 

(verrijking van meerderheidsladingsdragers); er zijn immers electre

nen aan onttrokken. De electrenen in, de traps hebben een eindige 

kans om door thermische excitatie weer energieniveaus in de conduc

tieband te gaan bezetten. Er wordt een dubbellaag opgebouwd, met 

negatieve lading in de traps en enigszins in de oppervlaktelaag van 

de halfgeleider en positieve lading (vrije gaten) geconcentreerd 

onder het halfgeleideroppervlak. 

In fig. 6 wordt het verloop van de banden in thermisch evenwicht 

gegeven. Het ferminiveau ter plaatse van de traps ligt in het gebied 

van de trapniveaus. De afstand van trapniveaus tot conductie- en 

valentieband blijft ongewijzigd ten opzichte van de situatie vóór 

thermisch evenwicht. De sterke bandbuiging met inversie, in het half

geleideroppervlak, beschrijft de thermische excitatie van electrenen 

uit de traps; de verhoogde gatenconcentratie achter het oppervlak uit 

zich in een fractioneel kleinere afstand van de valentieband tot het 

ferminiveau en is in fig.6 sterk vergroot weergegeven als een "bobbel". 

De vorm van de "bobbel" is afhankelijk van de diffusieconstante van 

de gaten, het aantal electrenen in de traps en de afstand tot het 

halfgeleideroppervlak • 

..--------C 

. 
ISO-
lator 

halfgeleider 

Fig.6,energieschema van de IS-overgang; in de I-Zaag zijn electronen

traps. 
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De verdeling van de negatieve lading over de traps en de inversie

laag aan het oppervlak kan onder de volgende aannamen afgeschat wor

den. 

Stel 

dat 

Het 

het aantal traps Nt = 
E - E = 0.25 eV en dat 

c t 
aantal electrenen in de 

1013cm-2en alle · 1 trapn1veaus zo ge egen 

13 -2 
traps is dan: nt = 0.5 x 10 cm • 

Het aantal electrenen 
-3 . per cm 1n de conductieband wordt gegeven door 

n = N .exp(Ef- E )/kT waarin N = 2 x 1019cm-3 en kT= 25 meV. 
c elS -3 c 

Dan is n = 2 x 10 cm en gerekend over een inversielaag met een 
9 9 -2 dikte van 100 a is n. = 2 x 10 cm • Dat wil zeggen dat n. /n = _

4 
1nV 1nV t 

= 4 x 10 • 

Er ontstaat zo een barrière bij het Si-oppervlak voor gaten. Als 

de negatieve lading zich in hoofdzaak direct bij de IS-overgang be

vindt (de electrische dubbellaag is dan dun), 1s de Coulombpotenti

aal zo hoog dat een gat tussen twee botsingen een energiewinst kan 

krijgen die groter is dan de barrièrehoogte. De top van de barrière 

wordt daardoor transparant en de effectieve barrière is dus lager; 

als de negatieve lading wat verder van de IS-overgang zit (de elec

trische dubbellaag is dan minder dun), is de effectieve barrière ho

ger. 

Naarmate de afstand tussen traps en halfgeleider groter wordt, wordt 

de kans dat een ingevangen electron thermisch wordt geëxciteerd naar 

de conductieband kleiner. Een trapcentrum, op een bepaalde afstand 

van de IS-overgang, ligt dus lager dan een zelfde trapcentrum, dat 

dichter bij de IS-overgang ligt. Dit is geÏllustreerd in fig.7, waar

bij verondersteld is dat de traps over enige afstand vanaf het Si

oppervlak gelijkmatig in de:ruimte zijn~verdeeld. , 

Het vergroten van de afstand tussen traps en halfgeleider houdt in 

dat de afstand tussen de positieve lading (de vrije gaten) en de nega

tieve lading (in de traps) vergroot wordt. De positieve lading komt 

verder van de IS-overgang te liggen en verdeeld zich over een groter 

gebied. De effectieve barrièrehoogte stiJgt daardoor, zoals boven 

~reeds is·aangegeven. 
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halfgeleider 

Fig.?~ ligging van de tpapniveaus in de isolator van de IS-overgang. 

De invloed van de bezettingsgraad van de traps op de ligging van 

het ferminiveau, dus op de barrièrehoogte, is gering zoals uit het 

volgende voorbeeld blijkt. 

Stel dat alle trapniveaus gelijk zijn, zó dat E - E = 0,25 eV • 
c t 

Als ze half gevuld zijn, dan is ter plaatse Ef= Et • Zijn ze voor 

1 deel gevuld, dan is Ef = Et- 27 meV. 

Bij Ef-- Ev = 0.17 eV, in de bulk van het Si, en Ec- Ev = 1.1 eV 1s 

de relatieve verlaging van de barrièrehoogte 

(27 x 10-3/0.9) x 100% = 3% 

(b) Een geheel andere en voor een zonnecel volkomen ongewenste situ

atie doet zich voor als zich dicht bij de IS-overgang in de isolator 

gatentraps bevinden. De energieniveaus van de traps liggen dan ter 

hoogte van het onderste deel van de verboden zone. Neem aan dat de 

niveaus ·zich· over. slechts· enige· malen· kT uitstrekken. Liggèg ze,--als 

nog geen thermisch evenwicht heerst, hoger dan het ferminiveau in de 

halfgeleider, dan Z1Jn ze geheel gevuld en dus niet interessant. • 

De trapniveaus die, als nog geen thermisch evenwicht heerst, lager 

dan het ferminiveau in de halfgeleider liggen, worden voor een deel 

bezet door gaten uit de valentieband. De gaten zijn meerderheidsla~ 

dingsdragers; zij laten vaste negatieve lading van de acceptoren in 

de halfgeleider achter. Door thermische excitatie van gaten uit de 

tra.ps naar 'de valentieband ontstaat ïn het Si-oppervlak gatenverrij-

king. In fig.8 wordt het verloop van de banden in thermisch evenwicht 
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gegeven. Bij de IS-overgang is nu geen barrière voor gaten opgebouwd. 

ISO
lator halfgeleider 

c 

F 
V 

Fig.B~ energieschema van de IS-overgang; in de I-Zaag zijn gatentraps. 
" 

In dit hoofdstuk wordt de IS-overgang voorzien van een metaalelectro

de en worden alleen die MIS-overgangen beschouwd waarbij stroomdoor

gang mogelijk is. De isolatorlaag moet dus zodanig zijn, dat de aan

wezige trapniveaus zowel met het metaal als met de halfgeleider kunnen 

wisselwerken. 

Veronderstel dat er electronentraps regelmatig door de isolator Z1Jn 

verspreid. De energieniveaus liggen lager naarmate de desbetreffende 

traps zich verder van de Hl- of IS-overgang bevinden. 

Als de uittreearbeid van het metaal, ~ , groter is dan X+ (E- Ef), m c 
waarin x de electronenaffiniteit van de halfgeleider is (zie fig.9), 

dan vormen de energieniveaus in het metaaloppervlak ook electronen

traps. Er zullen electronen, die in de isolator ingevangen zijn, naar 

het metaal gaan. Ze hebben een eindige kans om teruggeëxciteerd te 

worden. De bezettingsgraad van de traps is fractioneel verlaagd, om

dat een deel van de negatieve lading zich nu in het metaaloppervlak 

bevindt; de barrière voor gaten is dus iets lager. De totale opgesla

gen negatieve lading (in de isolatorlaag en in het metaaloppervlak) 

komt gemiddeld verder van de positieve lading in de halfgeleider te 

liggen dan in het geval dat er geen metaal aanwezig is. De electrische 
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dubbellaag is minder dun en de gaten 1n de halfgeleider zijn dan meer 

over de ruimte verdeeld. 

vacuum 
'I' 

~m 
T -

,, 
-metaal JSO 

la tor 

'' 

I 

x 

c 
F 
V 

halfgeletder 

Fig:9, MIS-overgang, niet in evenwicht, met ~ > x + (E- Ef). m c 

Als ~m kleiner is dan X+ (Ec- Ef), maar groter dan x, gaat het metaal 

electrenen leveren aan de traps en wel meer naarmate het verschil tus

sen ~ en x kleiner is. De traps in de isolator worden nu merendeels 
m 

gevuld vanuit het metaal. In het metaal blijft een positieve opper-

vlaktelading achter. Het gevolg is dat het aantal electronen, dat van

uit de conductieband door de traps wordt ingevangen, kleiner is, waar

door ook de verrijking van vrije gaten afneemt. 

Als ~ kleiner is dan x, blijven de traps vanuit het metaal geheel 
m 

gevuld en kunnen geen electrenen uit de halfgeleider meer invangen. 

3.2. De MIS-cel onder belichting 

Onder belichting worden er in de halfgeleider electron-gat paren ge

genereerd. De bezetting van de conductie- en valentieband kan dan niet 

meer met één enkel ferminiveau beschreven worden; zowel voor electre

nen als voor gaten moet een quasi-ferminiveau ingevoerd worden. Buiten 

dat·gebied yallerl de.ferminiveaus.weer samen. 

De electronen, die door diffusie in de buurt van de overgang komen, kun

nen ingevangen worden door de traps. 
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Recombinatie van vrije electronen uit de conductieband met vrije ga

ten uit de valentieband kan op twee manieren gebeuren, zoals aangege

ven in fig. 10. Hierin is 1 1 de bulkrecombinatiestroom, via een recom

binatiecentrum of tussen conductie- en valentieband; 1
2 

is de stroom 

van electronen die vanuit de traps naar het metaal gaan en van daar 

uit, na tunneling door de isolatorlaag naar de valentieband, recom

bineren. 
+ In fig.Il Z1Jn de recombinatiestromen voor een np-overgang onder be-

lichting aangegeven. 1
3 

is de bulkrecombinatiestroom. De recombinatie

stroom 14 , via het n+-gebied, komt overeen met de stroom via het me

taal in de HlS-structuur. r 2 kan veel kleiner zijn dan r
4

, omdat 12 
een tunnelwaarschijnlijkheid bevat. 

---!!:::::t:2t~--+--+-- F 
.--.r-m--- V 

M I s 
Fig.lO~ recombinatiestromen 

bij de MIS-cel. 

p 

Fig.ll~ recombinatiestromen 

b"''J' d + .., .. e n p-ee~.-. 

De recombinatiestroom via het metaal resp. de n+-laag bereikt bij een 

lage lichtintensiteit al een constante waarde·• De electrenen gaan iJl 

het Si-oppervlak opeenhopen, waardoor de banden vlakker gaan lopen. 

Aan de contacten ontstaat zo een verschil tussen de ferminiveaus van 

metaal en halfgeleider resp. het n+- en p-gebied. Dit verschil is de 

open spanning V • oe 
·v _ is maximaal als de banden vlak lopen. Deze situatie wordt echter oe 
pas bereikt bij oneîndigë lichtintensiteit, omdat de bulkrecombinatie-

stroom toeneemt met toenemende lichtintensiteit. 
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V (maximaal) is dus gelijk aan de barrièrehoogte in de donkersitu
oe 

atie en die is gelijk aan het verschil :tussen de afstand van een band 

tot het ferminiveau in de bulk en van dezelfde band tot het fermi

~p.iveau in het oppervlak van de halfgeleider. 

Het verloop van V met de lichtintensiteit is voor de HlS- en de 
oe 

n+p-cel geschetst in fig.12. Omdat I 1= 1
3 

en I
2

< r
4 

bij lage lichtintensiteit sneller dan V (n+p). Bij 
oe 

stijgt V (HlS) 
oe 

zeer lage licht-

intensiteit stijgt V (MIS) echter vrijwel niet, omdat in dat gebied oe 
de traps geheel gevuld worden. 

-

lichtintensiteit ~ 

Fig.12~ het verloop van V met de lichtintensiteit voor de MIS-
. + oe 

en de n p-eel. 

Er kunnen de volgende voorwaarden opgesteld worden, waar de isolator 

en de halfgeleider aan moeten-voldoen, om een zo groot mogelijke open 

spanning te krijgen. 

(a) In het oppervlak van de halfgeleider moet een barrière voor gaten 

bes· bestaáû. Vit pat. 3. 1.'2 ~-··volgt dat· er in· de isolator dus electronen-

traps aanwezig moeten zijn. 

(b) In de bulk van de halfgeleider moet de afstand van conductieband 

tot ferminiveau zo groot mogelijk zijn; de acceptorconcentratie 

moet dus zo hoog zijn dat het energieverschil tussen acceptorni

veau en valentieband 0.1-0.2 eV is (de soortelijke weerstand is dan 

ongeveer 1 S1cm). 

{c) De effectieve barrièrehoogte moet de maximale barrièrehoogte zo

veel mogelijk benaderen, dus de in traps opgeslagen negatieve la

ding mag zich niet direct bij de IS-overgang bevinden. 
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(d) In het oppervlak van de halfgeleider moet de afstand van conduc

tieband tot ferminiveau zo klein mogelijk zijn; de trapniveaus 

moeten zo dicht mogelijk bij de conductieband liggen. De kans 

die een electron heeft om thermisch geëxciteerd te worden vanuit 

de trap naar de conductieband, mag niet groter zijn dan de in

vangskans. De trapdiepte moet dus 0.2 - 0.3 eV zijn. 

De kortsluitstroom (I ) is de stroom die door de MIS-overgang onder 
se 

·belichting loopt, als de contacten van metaal en halfgeleider zijn 
I 

kortgesloten. Er is dan geen verschil tussen de ferminiveaus van me~ 

taal en halfgeleider. 

Als er dicht bij de halfgeleider electronentraps zijn, 1s er een bar-
·~ d x) r1ere voor gaten gevorm • 

De gegenereerde electronen, die door diffusie in de buurt van de IS

overgang komen, kunnen ingevangen worden door nog onbezette traps. 

Vanuit de traps kunnen ze naar beschikbare energieniveaus in het me

taal tunnelen. Bovendien is het mogelijk dat de electronen, vanuit 

de dicht bij de halfgeleider gelegen traps, ingevangen worden door 

verder van de halfgeleider gelegen traps, om van daar uit naar het me

taal te tunnelen. In dat geval is stroomdoorgang nog mogelijk bij een 

dikkere isolatorlaag. 

De gaten ondervinden in de buurt van de overgang een barrière en gaan 

de andere kant op. 

Stroomverlies door recombinatie via het metaal treedt op als er elec

trenen uit de conductieband en gaten uit de valentieband van de half

geleider regelrecht naar het metaal kunnen tunnelen. Stroomdoorgang 

wordt onmogelijk als er geen onbezette traps in de isolator zijn of 

als de traps te ver van het metaal af liggen en directe tunneling naar 

het metaal door de isolator zeer gering is. 

x)De stationaire bezetting van de traps kan in het donker zeer veel 

lager zijn dan bij belichting, waardoor de barrière in het donker 

veel lager kan zijn. 
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Er kunnen de volgende voorwaarden opgesteld worden om onder belichting 

een zo groot mogelijke kortsluitstroom te krijgen. 

(a) In de isolator moeten electronentraps aanwezig zijn. 

(b) De electronen mogen niet in hun beweging naar de overgang toe ge

hinderd worden. Het ontstaan van een "bobbel" 1.n het verloop van 

de banden achter het halfgeleideroppervlak, ten gevolg~ van gaten

verrijking, moet dus beperkt blijven. Hiertoe moet ~ gelijk aan 
m 

of iets groter dan x+ (E- E) zijn, zie par.3. 1.3. c t 
(c) De trapniveaus mogen niet méér dan ongeveer 0.3 eV van de eendu-

tieband liggen. Ze mogen niet minder dan ongeveer 0.2 eV van de 

conductieband ligge~, omdat de ingevangen electronen anders een 

grotere kans hebben op thermische excitatie naar de conductieband 

dan op doortunnelen naar het metaal~. 

(d) De traps moeten zich zo dicht bij het metaal- of halfgeleiderop

pervlak bevinden dat een goede communicatie mogelijk is. De traps 

mogen zich hierbij op verschillende afstanden van de pvergangen be

vinden, mits er ook een goede onderlinge communicatie bestaat. 

(e) De traps moeten in de stationaire toestand deels onbezet zijn, om 

, het extra aantal vrije electronen, dat onder belichting ontstaat, 

te kunnen invangen. 

(f) Om stroomverlies door directe tunneling tussen metaal en halfgelei

der te verminderen, moet de isolatorlaag zo dik zijn dat er weinig 

directe communicatie mogelijk is. 

3.2.3. De I-V karakteristiek ---------------------

De voorwaarden die in par. 3.2.1. en 3.2.2. Zl.Jn opgesteld om een hoge 

open spanning resp. kortsluitstroom mogelijk te maken, zijn niet met 

elkaar in strijd. Een goede zonnecel heeft zowel een hoge open spanning 

als een hoge kortsluitstroom. Metaal. isolator en halfgeleider moeten 

dan aan de volgende voorwaarden voldoen. 

(a) De acceptorconcentratie moet zo hoog zijn dat het ferminiveau in de 

bulk van de halfgeleider op 0. I - 0.2 eV afstand van de valentie

band ligt. 

(bl In de isolator moeten zich electronentraps bevinden. 

(c) Het energieverschil tussen de trapniveaus en de conductieband moet 



onder 
• belichting 

Fig.12a, de verwachte I-V karakteristiek 

voor een MIS-cel, in het donker en onder 
belichting. 
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0.2 - 0.3 eV bedragen. 

(d) De isolatorlaag moet zo dik zijn dat er geen directe communicatie 

tussen metaal en halfgeleider bestaat. Deze dikte wordt bepaald 

door de uitgebreidheid van de electrongolffuncties aan weerszij

den van de isolator. 

(e) Om stroomdoorgang mogelijk te maken, moet er een goede communica

tie zijn tussen de trapcentra onderling, met de halfgeleider en 

met het metaal. Samen met punt (d) houdt dit in, dat de traps 

zich niet direct aan de IS-overgang moeten bevinden, maar verder 

naar het metaal toe. De traps kunnen daarbij continu over de iso

latordikte verdeeld#zijn, maar ook is het denkbaar dat de traps 

op één of enkele plaatsen in de isolator geconcentreerd zijn. 

Tevens wordt hiermee bereikt dat de effectieve barrièrehoogte 

stijgt omdat de opgeslagen negatieve lading zich verder van de 

halfgeleider bevindt. 

(f)'~ moet gelijk aan of iets groter dan x+ (E-Et) zijn. m c 

Als een ~!IS-zonnecel aan deze voorwaarden voldoet kunnen we de volgen

de-gedragingen verwachten. 

(a) In het donker zal de sperstroom aanzienlijk groter z~Jn dan in 

het geval dat zich ~n de isolator gatentraps bevinden. Bij een 

spanning in de voorwaartsrichting moeten de gaten, die naar de 

isolator toe bewegen~ een barrière overwinnen. De stroom zal bij 

toenemende spanning minder sterk toenemen dan in het geval van 

gatentraps. 

(b) Als de spanning V over de zonnecel, ~n het donker en onder belich

ting, met behulp van een instelbare spanningsbron wordt gevarieerd, 

ontstaat een v~tloçp zoals gesthetst in fig.I2a. De relatieve span

ningsdaling tot in het punt met maximaal vermogen, (V - v
1
)/V' , 

oe oe 
is klein omdat de isolator lading kan vasthouden. Ook de relatieve 

stroomdaling, (I - I
1
)/I , is klein omdat de recombinatie via se se 

het metaal beperkt wordt. De vulfactor van de zonnecel kan dus 

hoog zijn. 

(c) Het verloop van V met de lichtintensiteit kan informatie geven 
· oe 

over de grootte van de recombinatiestromen. Naarmate de recombi-

natiestroom kleiner is, neemt V sneller toe met de lichtintensiteit. oe 
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3. 3. Voorwaarden voor de isolator ~n de !US-zonnecel 

De isolator in de MIS-zonnecel moet een zodanige samenstelling hebben 

dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. 

(a) Er moeten electronentraps in aanwezig zijn. 

(b) De electrenen moeten door de isolator getransporteerd kunnen wor

den, er moet dus een goede communicatie zijn tussen trapcentra 

onderling en met het metaal en de halfgeleider. 

(c) De isolator moet zo dik zijn dat rechtstreekse tunneling tussen 
I 

metaal en halfgeleider verregaand onderdrukt wordt. 

Een laag Si0
2 

op Si wordt bij de overgang gereduceerd tot SiO. Omdat 

het Si in het halfgeleideroppervlak één ongebonden valentieelectron 

heeft en Si in SiO twee, manifesteert het SiO zich als een gatentrap. 

Deze isolator voldoet dus niet aan de gestelde voorwaarden. 

Als een van de ongebonden valentieelectrenen van Si in SiO wordt ge

bonden door F (dit is mogelijk omdat F een zeer reactief element is), 

worden de gatentraps in principe opgeheven. Het Si in het halfgelei

deroppervlak en het Si in 11 SiOF" hebben dan beide één ongeb_onden va

lentieelectron. Wordt het ongebonden valentieelectron in nsiOF" ge

bonden door een tweede F-atoom, dan kunnen er zelfs electronentraps 

ontstaan. 

Als het SiOF
2 

bedekt wordt door Sio2 , dan vormt SiOF 2 gezien vanuit 

Si0
2 

eveneens electronentraps. Dit kan worden ingezien ~et behulp van 

het begrip 11 electronegativiteit". 

Pauling definieerde de electronegativiteit van een atoom als de mate 

waarin het atoom in een chemische binding in staat is electrenen aan 

te trekken. Het verschil in electronegativiteit tussen twee atomen, 

die een binding vormen, bepaalt de mate waarin de binding ionogeen is. 

Als dit verschil groter wordt, wordt de binding.meer ionogeen en dus 

minder covalent. 

De electronegativiteit van 0 is 3.5, van F:4.0 en van Si 1.8 • 
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Het verschil in electronegativiteit tussen Si en 0 is 1.7; tus-

sen Si en F is het 2.2 • Van de verbinding SiO is dan 0.5 ionogeen en 

van SiF 0. 7 

Als aan de verbinding SiO een electronegativiteit x wordt toegekend, 

dan is het verschil in electronegativiteit tussen SiO en 0: 3.5 - x; 

tussen SiO en 2 x F ~s het groter dan 4- x (zie fig~l3). SiOF2 is 

dus sterker ionogeen dan Sio2 , met andere woorden het Si-atoom in 

SiOF2 is meer positief geladen dan het Si-atoom in Si02 , dus SiOF2 
vormt gezien vanuit Si02 electronentraps. 

la= sij== o 

Fig.13~ SiO 2 en SiOF 2• 

Bij het oplossen van Si0
2 

in HF ontstaat SiF
4 

in de aflopende reactie 

Is er een overmaat HF ten opzichte van Sio2 , dan is SiF4 een schijn

baar tussenproduct. 

De netto reactie is dan: 

Komt deze (H
3
o) 2SiF

6
- (silicofluorzuur)oplossing met een schoon Si-· 

oppervlak in aanraking, dan kunnen twee reacties plaatsvinden: 

(I) (H3o)
2

SiF 6 
+ H20 + 2Si +- 3SiOF2-t + 4H

2
t 

-+ 

(2) (H
3
o)

2
SiF

6 
+ H2o + 2Si +- 3SiO+ + 6HF.+ H

2
t 

-+ 

Dit zijn aflopende reacties omdat het Si-oppervlak door SiOF2 of 

SiO afgedekt wordt. 
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Reactie (I) heeft neerslag van enkele molecuullagen van het gewenste 

SiOF2 tot gevolg. Neerslag van SiO kan verhinderd worden door de HF

concentratie te verhogen. 

Aan het oppervlak kunnen de volgende omzettingsreacties plaatsvinden: 

Als het oppervlak bedekt ~s zijn alleen de volgende reacties nog mo

gelijk: 

(5) 

(6) 

Reactie (5) is 1 onwaarsc.hi;jrilijk, omdat· SiOF 
2 

als bulkmateriaal niet 

stabiel wordt geacht. Reactie (6) heeft de gewenste neers.lag van Sio2 
tot gevolg en kan verlopen als het evenwicht in de oplossing verstoord 

wordt. 
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4. EXPERIMENTELE OPBOUW EN PREPARATIEVE TECHNIEK 

4.1. Meetopstelling 

Aanvankelijk is overwogen om met behulp van capaciteitsmetingen de 

eigenschappen van de MIS-structuur te bepalen. Na een uitvoerige stu

die (zie par.2.2.2) is daar om twee redenen van afgezien: 

alleen meerderhedentraps kunnen waargenomen worden 

voor de MIS-structuur, die in zonnecellen gebruikt wordt en goed 

de stroom door moet laten, bestaat er geen ook maar enigszins be

trouwbare methode om de meetresultaten te interpreteren. 

Er zijn uitvoerige I-V metingen gedaan met behulp van een opstelling 

die schematisch in fig.14.is weergegeven. 

A 

E 
R 

V 

Fig.14~ schema van de gebruikte opstelling. 

In fig. 14 is: 

P het preparaat 

A,V: stroom- resp. spanningsmeter. Voor beide is de Keithley 160 Di

gital multimeter genomen. De ingangsimpedantie 1s bij gebruik 

als stroommeter instelbaar van O.ln.tot 100 kn en als spannings

meter 10 Mn. 

E Delta voedingsapparaat DOS0-0.5 met continu regelbare uitgangs

spanning van 0 tot 50 V. 

R potentiometer met weerstand van 3 kn. 
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Voor de belichting wordt een kwartshalogeenlamp gebruikt (I 2V, I 00'\{); 

met een KG3 - filter wordt 

van het bp de cel vallende 

is met behulp van Baltzers 

het infrarood weggefilterd. Het vermogen 

licht is 50- IOO m\v/cm2. De intensiteit 
. . . ... -5 

gr1JSfLlters te varLeren van IO tot I. 

4.2. De preparatieve techniek 

Er is steeds uitgegaan van een plak monokristallijn p-type Si met een 

soortelijke weerstand van I Qcm en een dikte van 400 ~m. Deze werd ge

durende 3 minuten in 40%-HF-oplossing schoongemaakt en daarna niet met 

water afgespoeld. 

Voor de groei van de isolator werd een standaardoplossing gemaakt: 

Si02 werd in 40%-HF opgelost tot verzadiging bereikt was •. Deze oplos

sing werd afgegoten. 

Voor serie werd de standaardoplossing ingedampt tot er een visceuze 

vloeistof ontstond, die enigszins ging uitvlokken. Bij elke serie 

werd een hoeveelheid 40%-HF-oplossing aan de standaardoplossing toe

gevoegd. Deze HF-concentratie is bij elk preparaatnummer, als laatste 

getal, tussen haakjes vermeld. Met de HF wordt vanzelfsprekend ook 

H20 toegevoegd. Het preparaat_werd gedurende 2 minuten in de oplossing 

gebracht en licht bewogen. 

Vervolgens werd een cirkelvormige~goûdlaag opgesputterd in een Ar

atmosfeer bij een druk van 10-2 Torr, gedurende 3 à 4 minuten. Het 
2 oppervlak \olaS I cm , de oppervlakteweerstand ongeveer 20 n/o . De dik-

te was dan ongeveer 70 Á. 

Op deze goudlaag werd een cirkelvormig goudcontact gesputterd geduren-
J ' 2 

de I uur. Het oppervlak was enkele mm en de oppervlakteweerstand 

I n/o . 
Voor de aansluiting werden platina draadjes gebruikt. 
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serie 1: (ingedampte standaardoplossing) Er werd HF toegevoegd tot de 

percentages 0-4-15-25-35. Tijdens de behandeling werd in de oplossing 0 

geroerd.· De preparaten van deze serie zijn P20,-I(O); P20,0(4)~. 

P26,1(15); P26,3(2S); P27,S(3S). 

serie 2: Er werd HF toegevoegd tot de percentages 0-4-12-1]-20-28-30; 

tijdens de behandeling werd geroerd. De preparaten zijn, in volgorde 

van behandeling: PIS. X~,2(0); PIS XI,3(4); PIS XI,4(20); Pl6 XI,5(20); 

Pl6 XI,6(26); Pl6 XI,7(30); Pl6 XI,8(30); P17 XI,9(4); PI7 XI,IO(l2); 

Pl7 XI,ll(l7); Pl7 XI,I2(20). 

serie 3: Er werd HF toegevoegd tot 4%. Bij preparaat P7 XII,I(4) werd 

geroerd tijdens de behandeling; bij P7 XII,2(4) niet. De goudkathode 

werd voor deze serie vernieuwd. 

Om Si02 in dezelfde oplossing te laten groeien als SiOF2 moet reactie 

{6) (blz.33) verlopen. Dit werd als volgt uitgevoerd. 

Aan de standaardoplossing werd HF toegevoegd tot de concentratie 4% 

was. Preparaat PIO XII,3(4) werd hier gedurende 2 minuten ingelegd 

en daarna gedurende 10 minuten verwarmd door bestraling, door de 

vloèistof heen, met een gloeilamp. Er werd dus een temperatuurgra~ 

diënt aangelegd van het Si-oppervlak naar de vloeistof. 

Preparaat PlO XII,4(4) werd, ter vergelijking, in hetzelfde bakje 

gelegd, maar zonder bestraling. Dit_preparaat bleèf'düs gedurende 12 

minuten in de oplossing. 
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5. EXPERIHENTELE RESULTATEN 

5.1. Serie I, 2 en 3; aangroei van SiOF2 

Van de preparaten zijn I-V karakteristieken in het donker-,én onder •. 

belichting gemeten. 

I , V en FF werden bepaald uit de I-V karakteristiek onder heliehse oe 
ting. Er is geen rendement berekend, omdat, ten behoeve van de een-

voud en de reproduceerbaarheid van het proces, vaste condities voor 
# 

het aanbrengen van metaal en contactconfiguratie zijn gekozen, die 

verre van optimaal zijn; bovendien is geen antireflectiecoating aan

gebracht. In dit stadium van het onderzoek is de verandering van ei
genschappen van de zonnecel, ten gevolge van de beÏnvloeding van de 

isolatorlaag, van belang en pas in tweede ronde de absolute waarden 

van de karakteristieke grootheden. 

Uit de helling van de logaritme van I tegen V bij kleine voorwaarts

spanning, in het donker, is de u-waarde bepaald om vergelijking met 

literatuurgegevens mogelijk te maken. 

In de grafieken wordt de tendens van de betreffende grootheid roet 

een streeplijn aangegeven. 

serie 1: 

In fig.15 is het derde kwadrant van de I-V karakteristieken onder 

belichting gegeven. De toevoeging van HF heeft een overgang van bijna 

ohms contact naar zonnecel tot gevolg. 

In fig.l6 is V uitgezet tegen het percentage HF. V stijgt met een 
oe oe 

factor 1.5 als de HF-concentratie toeneemt van 4 naar 15%. Daarna 

blijft V
0

c nagenoeg constant. 

In fig.17 is I uitgezet tegen het percentage HF; I stijgt roet een 
se se 

factor 4 als de HF-concentratie van 0 tot 35% toeneemt. 
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Fig.15~ serie 1~ I-V karakteristieken. De getalZen tussen haakjes 

zijn de voZumepercentages. HF in de oplossing~ waarin het Si is 

geoxideerd. 

Voc i.JOOm--O~,----v----
200 

100 

o~------~~------~--------~--------+-
0 20 30 40 

Vol.0/o HF ) 

Fig.16~ serie 1~ V uitgezet tegen het voZumep'ercentage HF in de oe 
gebruikte oplossing. 
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20 JO 40 
) 

Fig.l?, serie 1, I uitgezet tegen het volumepercentage HF in de 
· se 

gebruikte oplossing. 

serie 2: 

De éérsté cellen uit deze serie vertoonden een aanslag dat onoplos

baar was en dus hoogstwaarschijnlijk uit'~ Si0
2 

bestond. De cellen die 

enkele dagen later werden gemaakt, bij hetzelfde percentage HF, ver

toonden deze aanslag in het geheel niet. De meetresultaten waren even

wel gelijk; blijkbaar zweefden er bij de eerste cellen nog losse deel

tjes Sio2 in de oplossing die, neergeslagen op het preparaat, het op

vallende licht verstrooiden. 

. 
Bij deze serie preparaten worden steeds twee extrema gevonden, als de 

karakteristieke grootheden worden uitgezet tegen het percentage HF; het 

ene extreem ligt in het gebied van 0 tot 12% (gebied A), het andere 

tussen 17 en 26% (gebied B). 

Uit fig. 18 b~ijkt dat Isc een absoluut_maximum in gebied A en een lo

kaal maximum in gebied B bereikt. 

Uit fig.19 blijkt dat V
0

c in gebied A een 1okaal maximum em in-gebied 
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B een·absoluut maximum bereikt. 

De vulfactor FF (fig.20) bereikt twee max1ma. die ongeveer even hoog 

zijn; bij het HF-percentage 20 is de spreiding vrij groot •. 

Uit fig.2I blijkt dat n twee minima vertoont; de beste zonnecellen 

hebben de laagste u-waarde. 

In fig.22 resp. fig.23 is I resp. V uitgezet tegen het vermogen P, 

P • I x V, voor de preparaten P20,-l(O) van serie I en PIS XI,2(0), 

PJ5 XI,3(4) van serie 2. In het punt waar P = I, is I = I 1 en V= v1 
(I1.v1 is het maximale vermogen). De relatieve daling van I resp. V 

tot in het punt met maximaal vermogen, dus (I - I
1
)/I resp. 

se se 
(V - V1)/V , neemt af met toenemende I resp. V . Dat wil zeggen 

oe oe • se oe 
dat, met toenemende I en V , ook FF toeneemt. se oe 

7 

0 
6 / " I '\ ~...- ......... fJ 

I A ~ \ 5 I \ 

~r !::a I \ '\ / 
-TJ. 

\ <mA) 4 

3 \ V 

\ 
2 

1 
fJ 

0 
0 10 20 30 

Vol.0/o HF > 

Fig.lB, serie 2, I uitgezet tegen het volumepercentage HF in de 
SC 

gebruikte oplossing. 
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Vol~/o HF ) 

Fig.19~ serie 2~ V u~tgezet tegen het volumepercentage HF in de oe 
gebruikte oplossing. 

0~------~--------~------~= 
0 10 20 30 

Vol.0/o HF ) 

Fig.20~ serie 2~ de vulfactor FF uitgezet tegen het percentage HE' 

in de gebruikte oplossing. 

A- V 
/ 'A / 

I '~--
/ 0 

1 

0 10 20 30 
Vol.0/o HF 

Fig.21~ serie 2~ de kwaliteitsfactor nuitgezet tegen het percentage 

EF in de geb~~ikte oplossing. 
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Fig~ 22" serie 2" 1. ui-t{jézet tegen het vermogen P. De percentages · 
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geven de relatieve daling van I tot in het punt met maximaal vermogen. 
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Pig.23" serie 2" V uitgezet tegen het vermogen P. De percentages 

geven de relatieve daling van V tot in het punt met maximaal vermogen. 
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serie 3: 

In fig.24 resp. fig.25 zijn I resp. V uitgezet tegen P van de prepa

raten van deze serie. I van de cel, waarbij tijdens de oxidatie-se 
behandeling niet geroerd is, is vrijwel gelijk aan die van de cel 

waarbij wel geroerd is; V is iets groter. De relatieve daling van oe 
de stroom tot in het punt met maximaal vermogen is kleiner. voor de 

cel waarbij niet geroerd is. FF is dus groter en wel gelijk aan 0.65; 

FF voor de cel waarbij geroerd is, is 0.59 • 

I en V van deze celler. zijn kleiner dan bij de overeenkomstige se oe 
cellen van serie en 2. 

# 

4 
/. 

n1et 

r 
// geroerd 

.",.", 

. I ."," ,." 
// 

(mA) 2 ,..,......., 
~ 

~ 
;:! 

~ ;:;' 
1 

,.. 
// 

~ 
~ 

_,". 
/ 

0 / 

0 . P(a.u.) 0,5 lP 

Fig.24, serie J, I uitgezet tegen het ve~ogen P. 

niet geroerd~ 

200 

Cm~loo 
/ 

/ ...... ....... ---...... ---------0 -
0 

P (a.uJ 
0,5 1,0 

> 

Fig. 25, serie J, V uitgezet tegen het ve~ogen P. 
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Van de preparaten van serie 2 is de differentiële 'veerstand R bepaald 

bij lage sper spanning. Dit is uitgezet in fig.26. R heeft een lokaal 

maximum in gebied A en een absoluut maximum in gebied B. De spreiding 

in gebied B is groot in vergelijking met die in A, 

De differentiële spe~eerstand van preparaat P20,-I(O), uit serie I, 

dat een bijna ohms gedrag vertoonde, was 200 kQ. Dat is dus ongeveer 

een factor IO groter dan de waarden voor de preparaten van serie 2. 

R 
(kQ) 

20 

10 
0 

...--
/ 

/ ll 

V 

0 

0~--------~----------~---------L-
0 10 20 30 

Vol. 0/o HF > 
Fig.26~ serie 2~ de differentiële weerstand R~bij lage sperspanning~ 

uitgezet tegen het volumepercentage HF in de gebruikte oplossing. 

Deze metingen zijn uitgevoerd aan de preparaten van serie 2. Weinig 

informatie wordt gegeven door het verband tussen I en de lichtinten-
-S se 

siteit, als deze gevarieerd wordt van 10 tot I. 

Als V dubbellogaritmisch wordt uitgezet tegen de intensiteit blijkt 
oe 
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het verband lineair te zijn tot een knikspanning V ; voor V > V a oe a 
wordt van dit verband afgeweken en neemt de stijging van V sterk oe 
af. Voor V > V is V uitgezet tegen de logaritme van de intensi-

oe a oe 
teit; het verband blijkt dan lineair te Z~Jn. Als het verband tussen 

V en de lichtintensiteit logaritmisch wordt vanaf V = V , wil dat oe oe a 
zeggen dat de bulk- en oppervlakterecombinatiestroom groter wordt dan 

de recombinatiestroom via het metaal. Naarmate de oppervlakterecombi

natiestroom groter is, daalt V • a 
In fig.27 is V uitgezet tegen het percentage HF en vertoont een lo

a 
kaal maximum in gebied A en een absoluut maximum ~n B. 

Het verplaatsen van de lichtvlek, zodanig dat slechts een deel van 

de cel werd belicht, had tot gevolg dat I ongeveer naar evenredigse 
beid daalde, zonder dat er variaties optraden. 

100 

n .",--v 
0 ;o ll--.. 

I " I 
Va 50 " ll 

Cm V> 
(J. __..,., 

20 30 
) 

Fig.27~ serie 2~ de knikspanning V uitgezet tegen het volumepereena 
tage HF in de gebruikte oplossing. 
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5.2. Serie 4; aangroei van Si02 

In fig.Z~ zijn de I-V karakteristieken voor'de preparaten van deze 

serie gegeven. De I-V karakteristieken in het donker zijn identiek. 

Onder belichting is V vrijwel gelijk, maar I van de cel die de 
oe se 

lichtbehandeling heeft gekregen is bijna 20% lager dan I van de se. 
cel waarbij dat niet is gebeurd. 

0 
0 

-2 

licht
_4 behandeling 

\. 

-6 

Fig.28, serie 4, I-V karakteristieken. 
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6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

6.1. Interpretatie van de experimentele resultaten 

se:de.l: 

Uit de resultaten van deze serie blijkt dat de isolator zodanig te 

beÏnvloeden is, dat een overgang van bijna ohms contact naar zonne

cel verkregen wordt (fig. 15), 

Toevoeging van HF en H20 aan de oplossing, waarin het Si-oppervlak 

wordt geoxideerd, heeft een grote invloed op de eigenschappen van de 

zonnecel. 

Indien de ingedampte standaardoplossing zonder toevoegingen wordt ge

bruikt, ontstaat een bijna ohms contact. Omdat de HF- en H20-concen

tratie daarin zeer laag is~ verloopt waarschijnlijk de volgende re

actie: 

Door het toevoegen van H2o wordt reactie (I) mogelijk en, mits de 

HF-concentratie voldoende ·hoog is, wordt reactie (2) verhinderd (zie 

blz.32). Dan slaan er dus enkele molecuullagen SiOF2 neer. Is de HF

concentratie niet hoog genoeg 1 dan slaan er zowel SiO als SiOF2 neer. 

serie 2 : 

Bij gebruik van de niet-ingedampte standaardoplossing zonder toevoe

ging van HF-oplossing wordt al een redelijk werkende zonnecel verkre

gen •• 

Het optreden van twee maxima in de karakteristieke grootheden kan als· 

volgt verklaard worden. 

In gebied A slaan enkele molecuullagen SiOF2 neer. Er zijn dus elec

tronentraps dicht bij het Si-oppervlak. De differentiële sperweerstand 

bij V~ 0 is laag (fig.26), de minderheidsladingsdragers kunnen vrij 

gemakkelijk door de ~solator getransporteerd worden. De spreiding in 

de differentiële weerstand is klein, hetgeen erop wijst dat de aangroei 

van deze isolator een aflopende reactie is, zoals- verwacht. 

De opslag van negatieve lading gebeurt zeer dicht bij het Si-oppervlak, 
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waardoor de top van de gatenbarrière transparant is; V ~s minder oe 
hoog als verwacht (fig. 19). 

In gebied B is, door de toevoeging van 40%-HF-oplossing, zoveel H2o 

in de oplossing dat de SiOF2-laag deels wordt aangetast en vervangen 

door SiO of Sio2• Het aantal electronentraps dicht bij het Si-opper

vlak wordt daardoor minder (SiO vormt gatentraps), maar verder van 

het Si-oppervlak ontstaan nu ook electronentraps, namelijk op de over

gangen van SiOF2 naar Si02• De differentiële sperweerstand bij V ~ 0 

is hoog (fig.26), de minderheidsladingsdragers worden moeilijker door 

de isolator getransporteerd dan bij de cellen uit gebied A. De sprei-

ding is groot, hetgeen erop wijst dat de aangroei van deze isolator 

geen aflopende reactie is. 

Het feit datden-waarde het laagste is bij de beste cellen (fig.21), 

is in tegenspraak met vrijwel alle literatuurgegevens; men heeft voor 

de beste cellen juist de hoogste n-waarden gevonden. Alleen Andersen 

(37) heeft eveneens dergelijke resultaten gevonden. 

De daling van de stroom bij toenemende belasting tot ~n het punt met 

maximaal vermogen is geringer naarmate I groter is (fig.24). De se 
recombinatiestroom via het metaal is dan blijkbaar kleiner. 

De- daling van de spanning bij toenemende belasting tot in het punt 

met maximaal vermogen is eveneens gèringer naarmate_V groter is oe 
(fig.25). De isolator houdt de lading dan beter vast. 

De vermindering van V (maximaal) na het bereiken van een maximum oe 
{f~g.19) wijst erop dät~dèze dàling toegeschreven moet worden aan de 

toename van de óppervlakterecombinatiestroom, g~tuige ·de gepro!lon- , -

ceerde daling in V (fig.27), 
a 

serie 3: 

De resultaten van deze serie zijn bijzonder gunstig: het is immers 

nog eenvoudiger om de Si-plak te oxideren door in een bakje met de 

oplossing te leggen dan door het preparaat er al roerende in te bren

gen. 
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Waarschijnlijk wordt de SiOF2-laag enigszins aangetast door in de op

lossing te roeren, waardoor de laag minder homogeen wordt. V daalt oe 
daardoor dus iets, het stroomdoorgangsmechanisme voor electronen ver-

andert (fig.22 en 23), 

serie 4: 

Uit de afname van I , als de temperatuurbehandeling wordt gegeven, se 
volgt dat Si02 op het SiOF2 is aangegroeid. De aangroei gebeurt niet 

homogeen, waardoor V niet stijgt, en is lokaal te dik, waardoor het oe 
stroomdoorlatend oppervlak kleiner wordt en I daalt. (fig.28). 

se 
De vulfactor is voor beide cellen vrijwel gelijk; door deze behande-

# 

ling wordt de SiOF2-laag dus niet aangetast. 

D~ aangroei van Si02 wordt waarschij~l;jk homogener als de reactie

snelheid wordt verlaagd door de temperatuur te verlagen. 

6.2. Vergelijking met de literatuurgegevens 

Uit de experimenten blijkt dat zowel V als I toeneemt als een ge-
oe s.c 

schikte oxidatiebehandeling op het Si wordt toegepast. De isolator 

bestaat uit SiOF2 en Sio2 en bevat mindërhedehtrap~. In de literatuur 

wordt daarentegen in het algemeen een afname van I gevonden als V · se oe 
toeneemt ten gevolge van een oxidatiebehandeling. De isolator bestaat 

uit SiO en Si02 en bevat dus meerderhedentraps. De effectieve barriè

rehoogte (en dus V ) kan daardoor toenemen, maar I neemt af omdat 
oe se 

de minderheidsladingsdragers,' die onder belichting naar de isolator 

gaan, recombineren met de meerderheidsladingsdragers in de traps. 

Ponpon (34) heeft grote verschillen in de eigenschappen van de MIS

cel gevonden als de isolator op verschillende wijze tot een gelijke, 

dikte werd gegroeid. Hij had hiervoor geen verklaring. Deze kan wel 

door het model (hfst.3) gegeven worden: de aard en het aantal in de 

isolator aanwezige traps ZlJn meer bepalend voor het gedrag dan de 

dikte van de isólatorlaag. 

Andersou (7,8) kreeg goede zonnecellen door een Cr-Cu-Cr combinatie 

op p-type Si te dampen en had hiervoor geen verklaring. 
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Omdat Cr gemakkelijk geoxideerd wordt, bestaan de eerste molecuulla

gen van de opgedampte Cr-laag waarschijnlijk uit Cr-oxide; dit is een 

zuur reagerend oxide, dat wil zeggen dat er electronentraps in aanwe

zig zijn. De uittreearbeid van Cr is gelijk aan de electrenenaffini

teit van Si plus ongeveer 0.3 eV. Volgens het mo~el is dan aan twee 

belangrijke voorwaarden, om een goede zonnecel te kunnen krijgen, 

voldaan. 

6.3. Conclusie 

Het is mogelijk om, op een eenvoudige wijze, SiOF2 op S. te groeien. 
I ~ 

SiOF 2 is een goede isolator en vormt, gezien vanuit het Si, electro:-""'-

nentraps. 

Het is bovendien mogelijk om~ eveneens op een eenvoudige W~Jze, Sio2 
op het SiOF2 te groeien. 

Vanuit het Sio2 gezien, vormt het SiOF2 electronentraps .. Hierdoor kan 

de dikte van de isolatorlaag gecontroleerd vergroot worden, met be

houd van de mogelijkheid tot electrenentransport van de halfgeleider 

naar het metaal. 

Op p-type Si kan met deze isolator en goud als metaallaag reprodu

ceerbaar een goede MIS-zonnecel gemaakt worden. Zonder deze isolator

laag of met SiO en Sio2 als isolator wordt een bijna ohms contact ge

vormd. 

Uit de experimenten is gebleken dat de grote invloed van de isolator 

op de celeigenschappen waarschijnlijk terug te voeren is op de aan

wezigheid van de electronentraps op de Si-SiOF2-overgang en eventu

eel de SiOF2-sio
2
-overgang, 

De methode om SiOF2 en Si02 op Si te groèien is zeer eenvoudig, om

dat gebruik gemaakt wordt van een aflopende oppervlaktereactie, en 

is daarom uitermate ·geschikt om op grote Si-oppervlakken toe te passen. 

Er zijn bij het maken van deze cellen geen hoge temperaturen nodig; 

er kan in principe dus ook polykristallijn Si gebruikt worden. 
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Met behulp van het model kunnen betrouwbare voorspellingen gedaan 

worden. Alle genoemde literatuurgegevens, die met bestaande theor~ën 

niet verklaard kunnen worden, worden met dit model wel verklaard. 

De vereiste dikte van de isolatorlaag wordt bepaald door de tunnel

waarschijnlijkheid tussen metaal en halfgeleider.en die bepaalt de 

grootte van de recombinatiestroom via het metaal. Deze waarschijnlijk

heid is afhankelijk van de uitgebreidheid van de electrongolffuncties 

van het metaal in de isolator. 

Over de recombinatiestroom wordt meer informatie verkregen door me-

tingen als functie van de intensiteit te verrichten, met verschillen-
~ 

de metalen (met name overgangsmetalen 1n verband met de onbezette cl-

niveaus). Om een zo groot mogelijke V te krijgen, moet de invloed oe 
van 4>rfi op 

de 4> van . m 

de celeigenschappen nagegaan worden. Volgens het model moet 

het metaal gelijk aan of iets groter dan x + (Ec- Et) zijn. 

Het proces waarmee de isolator aangebracht wordt moet nog geoptima-

liseerd worden, vooral wat betreft de H
2
0- en HF-concentratie in de 

oplossing; de concentraties moeten zodanig zijn dat er geen neerslag 

van SiO op het Si plaatsvindt en dat de SiOF2-laag, die volgens een 

aflopende reactie neerslaat, niet aangetast wordt. 

De.temperatuurcondities, waaronder de Siü2-laag homogeen op het SiOF2 
kan groeien, moeten nog vastgesteld worden, 

Er moet onderzocht worden of en hoe er een gewijzigde isolatorlaa~ 

met trapniveaus die nog gunstiger liggen,aangebracht kan worden. 
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