
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Getteren in kristallijn silicium zonnecellen

Kuiper, S.

Award date:
1993

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c78ae434-9a3a-45e9-9879-ddb37e969ca7


Getteren in Kristallijn 
Silicium Zonnecellen 

S. Kuiper 



) ), :~ J i'-· ; ' t l ! I ;... r _::_:, : .. f 
' . 

Getteren in Kristallijn 
Silicium Zonnecellen 

Stein Kuiper 
oktober 1993 

Begeleiders: 

R&S Renewable Energy Systems B.V. 

Dr. L.A. Verhoef 

TUE Faculteit Technische Natuurkunde 
Vakgroep Vaste Stof Fysica 

Groep Halfgeleiderfysica 

Prof. Dr. J.H. Wolter 
Dr. ir. F.W. Ragay 

Verslag van een afstudeeronderzoek 
verricht bij R&S Renewable Energy Systems B.V. te Helmond 

in de periode van 1-10-1992 tot 1-10-1993. 

VERTROUWELIJK 



SAMENVATTING 

Zonnecellen van semikristallijn silicium bevatten onzuiverheden die een negatief effect 
op het rendement kunnen hebben. Er zijn methodes bekend om deze onzuiverheden te 
verwijderen (getteren).In dit afstudeerwerk is geprobeerd die methodes te verklaren en is 
onderzocht welke onzuiverheden gegetterd worden. Om onzuiverheden te kunnen 
detecteren, is eerst gezocht naar een methode waarmee onzuiverheden aan het oppervlak 
kunnen worden geconcentreerd. 

In de onderzochte methode wordt gebruik gemaakt van de ruwe oppervlaktelaag die 
ontstaat als wafers uit een blok silicium gezaagd worden. Vóór de fabricage tot cellen 
worden de ruwe wafers uitgegloeid. De duur van het uitgloeien heeft nauwelijks invloed 
op het uiteindelijke rendement van de cellen. De hoogte van de temperatuur en de grootte 
van de afkoelsnelheid zijn wel belangrijk. Afkoelen vanaf 1000oe met 1 oe per minuut 
levert een rendementsverhoging op van 0,21% absoluut ten opzichte van de baseline. 
Afkoelen met 100oe per minuut levert een verlaging op van 0,37% absoluut. De winst in 
kortsluitstroom bedraagt bij afkoelen met 1 oe per minuut 22 mA, maar stijgt tot 34 mA 
bij gestapeld uitgloeien van de wafers. Wafers eerst etsen en daarna uitgloeien levert 1% 
absoluut slechtere cellen op dan de baseline. Deze verslechtering wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door indiffusie van onzuiverheden uit de oven. SIMS- en LEIS-metingen op 
het oppervlak van de ruwe wafer die het meest verbeterd is na de anneal, laten geen 
onzuiverheden zien. 

Er is een hypothese ontwikkeld waarin de interne elektrische velden, veroorzaakt door 
verschillen in doteringsconcentraties, gezien worden als drijvende kracht achter het gette
ren van onzuiverheden in fosfor- en aluminiumgedoteerde gebieden.In de hypothese wordt 
een mechanisme voorgesteld dat er voor zorgt dat positieve ionen in het aluminiumgebied 
gegetterd worden en negatieve in het fosforgebied. Uit literatuuronderzoek blijkt dat 
atomen van onzuiverheden in silicium bij geltertemperaturen (700-1000°C) geladen zijn, 
en met behulp van interne en externe elektrische velden te verplaatsen. 

Het diffusiegedrag van lithium in een zonnecel blijkt kwalitatief goed overeen te 
komen met de hypothese. Het aluminium gedoteerde gebied gettert de (positieve) 
lithiumionen en het fosforgedoteerde gebied stoot ze af. De theorie van de verhoogde 
oplosbaarheden blijkt voor lithium in fosforgedoteerde gebieden niet te kloppen. 

De bevindingen leiden tot de conclusie dat er bij R&S een rendementsverbetering van 
baseline-cellen mogelijk is door ruwe wafers voor het etsen eerst uit te gloeien, door 
langzamer af te koelen tijdens hoge-temperatuur processtappen, en door ovens te reinigen 
of uit te stoken. Een geschatte waarde voor de grootte van de mogelijke rendementsverbe
tering is 0,5% absoluut. 
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1. VOORWOORD 

Omdat de toenemende vervuiling van ons milieu mij grote zorgen baart, heb ik in mijn 
eerste stage op de TUE geprobeerd de uitstoot van schadelijke gassen bij houtkachels te 
verminderen. De uitstoot van kooldioxide en het kappen van bomen blijven echter 
onopgeloste problemen. 

In mijn tweede stage ben ik daarom de richting van de duurzame energie ingeslagen. 
Op het TU -terrein moest een meetsysteem opgezet worden, om het rendement van een 
waterpompende windmolen te kunnen bepalen. Toen ik hoorde dat een waterpomp ook op 
(onderhoudsvrije) zonnecellen kan werken, was mijn interesse gewekt. 

Bij R&S Renewable Energy Systems B.V. in Helmond bleek een ideale afstudeerplaats 
beschikbaar te zijn, waarin onder andere gepoogd moest worden het rendement van 
zonnecellen te verhogen. Wat mij in het bijzonder opviel was de enorme hulpvaardigheid 
en het grote enthousiasme van de werknemers. V oor hun onmisbare hulp wil ik al deze 
mensen bedanken, en nog enkele in het bijzonder. 

Allereerst Leendert die vrijwel alles weet van zonnecellen, en die mede door zijn altijd 
efficiënte manier van werken hard op weg is een nieuwe "zonnecel-goeroe" te worden. Ik 
heb veel gehad aan zijn opbouwende kritiek op mijn enigszins exotische experimenten. 
Verder wil ik Pieter bedanken voor zijn "computerhulp" en zijn tegenstand bij het schaken, 
Brian voor het zonnepaneel dat thuis mijn goudvis van zuurstof voorziet, Wieneke, 
Willem, Stefan en Nico voor de experimentele hulp en Peter Paul voor het vertellen van 
zijn vele sterke verhalen. 

Bij de TUE wil ik Sergei Mikhailov bedanken voor de opoffering van zijn tijd aan 
mijn SIMS-metingen, en bij het E.C.N. wil ik vooral Arthur Weeher bedanken voor zijn 
computersimulaties en hulp bij de LBIC-mapping. De eigenlijke reden van mijn frequente 
bezoeken aan Petten was natuurlijk de aanwezigheid van de overvloedige maaltijden, die 
we in Helmond nog altijd moeten ontberen. 
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2. INLEIDING 

De zon is een schone en vrijwel onuitputtelijke bron van energie. Haar straling kan via 
zonnecellen direct worden omgezet in elektriciteit. Het rendement van deze omzetting kan 
oplopen tot enkele tientallen procenten. Aan cellen met zulke hoge rendementen kleven 
echter nogal wat bezwaren, zoals de hoge prijs en giftigheid van de gebruikte grondstof
fen. 

Bij R&S Renewable Energy Systems B.V. in Helmond probeert men met het gebruik 
van het goedkope en ongevaarlijke silicium een compromis te vinden tussen kostprijs en 
rendement. Er wordt gebruik gemaakt van semikristallijn materiaal, dat mede door zijn 
relatief grote onzuiverheid minder goede cellen oplevert dan het veel duurdere monokris
tallijne materiaal. Op dit moment wordt binnen het nationaal onderzoekprogramma 
fotovoltaïsche omzetting van zonne-energie gestreefd om het rendement op te schroeven 
van 11 naar 16 %. 

Een deel van deze rendementsverhoging moet gehaald worden uit het verbeteren van 
het basismateriaal. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de zonnecelfabricage de 
onzuiverheden gedeeltelijk te verwijderen of te verplaatsen naar gebieden waar ze minder 
schadelijk zijn. Een algemeen woord hiervoor is getteren. Er zijn verscheidene getterme
thoden bekend. Veel vragen zijn echter nog onbeantwoord over het mechanisme van 
gettering. Ook is nog niet duidelijk welke elementen er in welke hoeveelheden met de 
verschillende methodes verwijderd worden. 

In dit bij R&S verrichte afstudeerwerk wordt een nieuwe hypothese onderzocht voor 
het mechanisme van enkele veel gebruikte gettermethoden. In deze hypothese worden 
interne elektrische velden, veroorzaakt door onder andere doteringsgradiënten en pn
overgangen, gezien als de drijvende kracht achter het verplaatsen van de meestal geïoni
seerde onzuiverheden. Volgens de hypothese zouden met behulp van een extern aangelegd 
veld nog meer onzuiverheden verwijderd moeten kunnen worden. Naast het onderzoeken 
van het mechanisme zal voor enkele bestaande gettermethoden gezocht worden naar de 
verschillende soorten elementen die verwijderd zijn. 

De opbouw van dit verslag is als volgt: in hoofdstuk 3 wordt op de theoretische 
achtergrond van zonnecellen ingegaan en in het bijzonder op het getteren, in hoofdstuk 4 
wordt de opzet van de experimenten beschreven, in hoofdstuk 5 de resultaten, in hoofdstuk 
6 de discussie en in hoofdstukken 7 en 8 de conclusies en aanbevelingen. 
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3. THEORIE 

3.1 WERKING VAN EEN ZONNECEL 

Zonnecellen kunnen licht omzetten in elektrische energie. Bij een cel van kristallijn 
silicium gaat dit als volgt in zijn werk: 

Silicium is een halfgeleider. De meeste elektronen zitten (bij kamertemperatuur) in de 
valentie band. Een foton met een energie groter dan de verboden zone-energie (1, 1 e V) kan 
een elektron van de valentieband naar de geleidingsband brengen. Op deze manier wordt 
een elektron-gat paar gecreëerd met een potentiële energie van meer dan 1,1 e V (zie figuur 
1). 

GELfiOINGS8A~ 

Figuur 1. Omzetting van de energie van een foton in potentiële energie van een elektron
gat paar. 

Zichtbaar licht bestaat uit fotonen met een energie van 1,5-3 eV. Het deel van de energie 
van zo'n foton groter dan de 1,1 eV van de bandgap gaat verloren door elektron-fonon 
interactie van het aangeslagen elektron. 

Elektronen en gaten kunnen bewegen. De gemiddelde weglengte die een elektron 
aflegt voordat het terugvalt in een gat (recombinatie), wordt de diffusielengte genoemd. 
Om de geabsorbeerde energie te kunnen benutten, moeten de elektronen en gaten geschei
den worden voordat ze recombineren. Dit scheiden kan gebeuren met een elektrisch veld. 
De negatief geladen elektronen zullen tegen het veld in bewegen en de positief geladen 
gaten met het veld mee. In een halfgeleider is zo'n veld eenvoudig aan te brengen met 
behulp van dateringen. Als een deel van het silicium p-type gedoteerd wordt en een ander 
deel n-type gedoteerd, dan zal bij de po-overgang een elektrisch veld ontstaan. Elektronen 
die in het p-type gebied gecreëerd worden zullen gaan diffunderen. Als ze bij de po
overgang aankomen, worden ze door het sterke veld naar het n-type gebied gesleurd. 
Omgekeerd zullen in het n-type gebied gecreëerde gaten door het veld naar het p-type 
gebied gesleurd worden (zie figuur 2). 
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Figuur 2. Principe van de omzetting van licht in elektriciteit. 
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Deze scheiding van ladingen zal een spanningsverschil teweegbrengen, die de open klem 
spanning Voc genoemd wordt. Worden nu op de p- en n-gebieden metaalcontacten 
aangebracht, dan kan de cel met een externe weerstand belast worden. Bij het verkleinen 
van de weerstand neemt de spanning af en de stroom toe. Als de externe weerstand nul is 
spreekt men van de kortsluitstroom Isc (zie figuur 3). 

E onbelicht 
0 e 
ti 

V oe 

/ 

0 spanning V 

Pmax 

Figuur 3. Stroom-spanning karakteristiek van een zonnecel met en zonder belichting. 

Het verband tussen het spanningsverschil V en de stroom I is in feite een diodekarakteris
tiek die met een waarde Isc verschoven is langs de stroom-as. Voor een ideale zonnecel 
wordt dit verband gegeven door 

qV 

[=[se -IOl(e leT -1) 
(1) 

waarin / 01 de diode verzadigingstroom is, q de elektronlading, k de constante van Boltz-

9 



mann en T de absolute temperatuur. 
Het rendement 11 van een zonnecel is de verhouding tussen het maximale geleverde 

elektrische vermogen P max en het vermogen P;" dat binnenkomt in de vorm van licht. Er 
geldt dus: 

(2) 

waarin FF de zogenaamde vulfaktor is. Deze geeft de verhouding aan van het maximaal 
geleverde vermogen en het produkt van V oe en /se· De vulfactor is onder andere afhankelijk 
van serie- en shuntweerstanden in de zonnecel. Op semikristallijn materiaal worden in de 
praktijk rendementen van ongeveer 13% gehaald, waarbij de vulfactoren waarden van rond 
de 0,75 bereiken. Typische waarden van open celspanningen en kortsluitstromen zijn 0,57 
Volt en 2,7 Ampère. 

3.2 FABRICAGE VAN EEN ZONNECEL 

V oor de zonnecellen die bij R&S in Helmond gemaakt worden, gebruikt men het 
relatief goedkope semikristallijne silicium. Semikristallijn houdt in dat het om polykristal
lijn materiaal gaat met een korrelgrootte in de orde van enkele vierkante millimeters tot 
enkele vierkante centimeters. Korrels onderscheiden zich van elkaar door hun verschillende 
richtingen van de kristalassen. Het materiaal wordt gemaakt door vloeibaar silicium heel 
langzaam te laten stollen. De verkregen blokken worden met draden tot 200 tot 350 pm 
dikke plakken (wafers) gezaagd. Het oppervlak van deze wafers bedraagt lOxlO cm2

• Vóór 
het stollen wordt het silicium p-type gedoteerd met het driewaardige element borium. De 
doteringsdichtheid bedraagt na het stollen ongeveer 1016 cm·3

• De produktie van wafers 
vindt niet bij R&S zelf plaats; de wafers worden ingekocht bij hierin gespecialiseerde 
bedrijven. 

De eerste stap in het standaardproces van het maken van een zonnecel uit een silicium 
wafer is het wegetsen van de ruwe laag die ontstaan is bij het zagen. Dit etsen gebeurt met 
natronloog. Natronloog is een selectieve ets, hetgeen inhoudt dat de etssnelheid niet in alle 
kristalrichtingen even groot is. Het resultaat hiervan is dat er een getextureerd oppervlak 
ontstaat. Omdat iedere korrel een andere kristaloriëntatie heeft, zal op iedere korrel een 
andere textuur ontstaan. Deze varieert van piramides tot bijna gladde vlakken (zie figuur 
4). Iedere korrel zal daardoor het invallende licht anders reflecteren, waardoor het 
karakteristieke uiterlijk van een met loog geëtste wafer ontstaatHet oppervlak wordt 
bewust met een textuurets behandeld, zodat er meer licht ingekoppeld kan worden. Een 
lichtstraal die op een piramide gereflecteerd wordt, heeft namelijk een grote kans om naar 
een andere piramide weerkaatst te worden, waar een nieuwe kans is om ingekoppeld te 
worden. 
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Figuur 4. Drie verschillende korrels na een ets met natronloog (vergrotingsfactor 400). 
De afstand tussen twee streepjes op de maatbalk bedraagt JO pm. 
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De tweede stap in het maken van een zonnecel is het aanbrengen van een n+-laag 
(emitter). Dit gebeurt door indiffusie van het vijfwaardige element fosfor aan de voorzijde 
van de wafer. Hiertoe wordt een laagje fosforzuur (H3P04) op het oppervlak geconden
seerd. Nu wordt de wafer verhit, waarbij een fosforglaslaagje ontstaat. Dit laagje doet 
dienst als diffusiebron van fosfor. Bij een temperatuur van ongeveer 900°C vindt de 
indiffusie plaats. De dotering met fosfor is veel zwaarder dan de oorspronkelijke dotering 
met borium. Daarom wordt de emitter de n+-laag genoemd. Een typisch doteringsprofiel 
wordt weergegeven in figuur 5 . 
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Figuur 5. Emitterprofiel met daarin de diverse parameters. 

w. 

In de figuur staan enkele gebruikelijke emitterprofielparameters aangegeven. N oPP is de 
oppervlakteconcentratie van het fosfor, N55 is de elektrisch geactiveerde oppervlaktecon
centratie van het fosfor (in de zogenaamde dode laag is meer fosfor opgelost dan 
elektrisch actief is). we is de totale emitterdiepte tot aan het punt waar de fosforconcentra
tie gelijk is aan de borium basis doteringsconcentratie en WvL is de diepte van de dode 
laag. De rand van de cel wordt elektrisch geïsoleerd met een zogenaamde annulus. Dit ter 
voorkoming van kortsluiting van de voor- met de achterzijde. 

De volgende stappen bestaan in het aanbrengen van metaalcontacten (zilver) en een 
anti-reflectielaag. Het metaal aan de voorzijde moet zo weinig mogelijk licht tegenhouden. 
Daarom wordt hier een vingerpatroon gebruikt. De achterzijde wordt geheel bedekt. De 
anti-reflectielaag bestaat uit siliciumnitride en dient ervoor om meer licht in te koppelen. 
Deze laag wordt aangebracht met een PECVD proces (Plasma Enhanced Chemica! Vapour 
Deposition). In figuur 6 is een zonnecel in werking weergegeven. De functie van de p+
laag aan de achterzijde wordt in paragraaf 3.6 nog nader uitgelegd. 
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Figuur 6. Een zonnecel in werking. 
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Uiteindelijk worden 36 cellen tot een paneel van 4 bij 9 cellen verwerkt. In zo'n 
paneel zijn de cellen in serie geschakeld en met een glazen plaat afgedekt. Bij instraling 
van vol zonlicht kan zo'n paneel een vermogen leveren van ongeveer 46 Watt. Typische 
waarden van open-celspanningen en kortsluitstromen hierbij zijn 21 Volt en 3 Ampère. 

3.3 RECOMBINATIEMECHANISMEN 

Rendementsverliezen 
Om het rendement van een zonnecel te kunnen vergroten, moet eerst uitgezocht 

worden op welke plaatsen in de energie-omzetting de verliezen optreden. Er zijn vele 
oorzaken van verliezen, zoals bijvoorbeeld serie- en shuntweerstanden, en reflectie van 
licht. Ook vroegtijdige recombinatie van elektronen en gaten levert energieverlies op. Het 
hoofddoel van dit afstudeeronderzoek is het verminderen van dit recombinatieverlies. Er 
zijn drie mechanismen van recombinatie, waarvan 2 belangrijk in silicium, die hier nader 
toegelicht worden. Ze kunnen naast elkaar voorkomen, in welk geval de recombinatiesnel
heid gewoon de som is van de snelheid van de individuele processen. 

Recombinatie door Straling 
Recombinatie door straling is precies het omgekeerde proces van de absorptie van 

straling. In plaats van een verhoging van de energie door de absorptie van een foton, vindt 
er nu een verlaging van de energie plaats onder uitzending van een foton. Het elektron valt 
van de geleidingsband terug in de valentieband en hiermee gaat de potentiële energie 
verloren voor omzetting in elektrische energie (tenzij het uitgezonden foton weer door een 
ander atoom geabsorbeerd wordt). Dit proces verloopt eenvoudiger bij halfgeleiders met 
een directe bandovergang, zoals bijvoorbeeld germanium. Silicium heeft echter een 
indirecte overgang, waardoor er ook fononen betrokken moeten zijn bij de recombinatie 
via straling. De levensduur van een elektron in de geleidingsband wordt bij silicium dan 
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ook nauwelijks door deze vorm van verval beïnvloed. 

Auger Recombinatie 
Als het terugvallende elektron zijn energie afstaat aan een ander elektron spreekt men 

van Auger recombinatie. Bij silicium wordt dit effect pas belangrijk bij doteringsconcen
traties groter dan 1017 cm·3

• Bij een zonnecel is dit dus alleen van belang in de emitter, 
vanwege de grote fosforconcentratie. In de bulk (waar de concentraties kleiner zijn dan 
1016 cm-3

) speelt het nauwelijks een rol van betekenis. 

Recombinatie door Traps 
In een zuiver siliciumkristal kan een elektron zich niet tussen de valentieband en de 

geleidingsband bevinden. Dit gebied heet dan ook de verboden zone. Het semi-kristallijne 
silicium dat voor zonnecellen gebruikt wordt, heeft echter geen ideale kristalstructuur. Er 
zitten veel chemische en fysische defecten in. V oorbeelden van chemische defecten zijn 
onzuiverheden als de transitiemetalen koper, ijzer en nikkel, en elementen als zuurstof en 
koolstof. Fysische defecten worden gevormd door onder andere korrelgrenzen, vacatures, 
zelfinterstitiëlen (siliciumatomen op interstitiële plaatsen) en het oppervlak van de cel. 
Deze defecten vormen zogenaamde traps (vallen) in de verboden zone. Een elektron kan 
via zo'n trap toch in de verboden zone komen. Het kan op deze manier via een twee
stappen proces van de geleidingsband naar de valentieband terugvallen. De kans dat dit 
effect zich voordoet is veel groter dan de kans dat het elektron in één stap terugvalt. 
Vooral defecten die traps in de buurt van het midden van de verboden zone veroorzaken, 
ZIJn zeer effectieve recombinatiecentra. Het proces is schematisch weergegeven in figuur 
7. 

VB 

(a) 

Figuur 7. (a) Twee-stappen recombinatie via een trap in de verboden zone. 
(b) Traps veroorzaakt door het kristaloppervlak. 

In de figuur is te zien dat oppervlakken veel traps over de gehele verboden zone creëren. 
Recombinatie kan dan ook via een drie- of meer-stappen proces plaatsvinden. De kans op 
recombineren wordt hierdoor nog groter. Onzuiverheden kunnen overigens ook meerdere 
traps veroorzaken (zie figuur 8). 
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Figuur 8. Energieniveau' s in de verboden zone van een aantal onzuiverheden in silicium. 

Om enig inzicht te krijgen in de mate van schadelijkheid van de verschillende 
elementen is in figuur 9 het relatieve rendement van een zonnecel uitgezet tegen de 
concentratie van de aanwezige verontreiniging. Als bijvoorbeeld de concentratie van Fe 
onder 1014 cm·3 ligt, dan zal het rendement van de zonnecel hiervan nauwelijks slechter 
worden. Als de Fe-concentratie 1016 cm·3 bereikt, dan blijkt het rendement van de zonnecel 
tot de helft van de oorspronkelijke waarde gedaald te zijn. De effectiviteit van een 
recombinatiecentrum is niet zomaar af te lezen aan de posities van de energieniveau's in 
de verboden zone; de botsingswerkzame doorsnede speelt ook een rol. 
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Figuur 9. Effect van moedwillige verontreiniging op het rendement van zonnecellen. 

3.4 KARAKTERISERINGSMETHODEN 

Stroom- en Spanningsmetingen 
Veel informatie over de kwaliteit van een zonnecel kan gehaald worden uit metingen 

van stromen en spanningen aan een externe (variabele) weerstand. Het (geïdealiseerde) 
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verband is reeds weergegeven in figuur 3 en met vergelijking (1). Als dit verband voor 
een bepaalde cel bekend is, dan heeft men in principe voldoende informatie om de 
kwaliteit van een cel te kunnen beoordelen. Als men die cel wil verbeteren, is het gewenst 
om iets te weten over de achtergrond van dit verband. 

Voor een niet-ideale zonnecel kan het volgende elektrische vervangingsschema 
opgesteld worden (zie figuur 10): 

Rse I 
Rsh V 

Figuur 10. Elektrisch vervangingsschema van een zonnecel. 

I 
~ 

I 

Uit het schema blijkt dat er verschillende verliesfactoren zijn. De serieweerstand Rse 
bestaat grotendeels uit de weerstand van de emitterlaag en de contactbanen. De shuntweer
stand Rsh geeft de verliezen weer ten gevolge van lekkage over de pn-overgang. De tweede 
diode wordt geïntroduceerd om het niet-ideale gedrag van het gebied rondom de pn
overgang (recombinatie in het deptetiegebied en in andere ruimteladingsgebieden zoals bij 
korrelgrenzen) in rekening te brengen. De relatie tussen stroom en spanning kan als volgt 
beschreven worden [ 4]: 

(3) 

Hierin is IL de lichtgegenereerde stroom, /02 de verzadigingsstroom van de tweede diode en 
meen idealiteitsfactor, waarvoor meestal de waarde 2 genomen wordt. 

De stroom en spanning worden onder andere gelimiteerd door recombinatie van 
minderheidsladingdragers. Voor ieder recombinatieproces is een vervaltijd 't te definiëren. 
Als nu de diffusiecoëfficiënten De en Dh van elektronen respectievelijk gaten bekend zijn, 
dan kunnen de diffusielengtes Le en Lh berekend worden: 

(4) 
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Als nu van de geïdealiseerde diodekarakteristiek ( 1) uitgegaan wordt, dan geldt voor de 
verzadigingsstroom /0 (in dit ideale geval gelijk aan /01) 

(5) 

waarin A de oppervlakte is van het depletiegebied, ni de intrinsieke concentratie van vrije 
1adingsdragers, NA de concentratie van acceptoren en N v de concentratie van donoren. De 
kortsluitstroom /se kan nu berekend worden door het optellen van alle vrije ladingsdragers 
die per seconde de pn-overgang oversteken. Uit vergelijking (1) kan een uitdrukking voor 
de open cel spanning gevonden worden: 

kT /se (6) V =-ln(-+1) 
oe q Io 

Omdat de generatie van elektron-gat paren ongeveer rechtevenredig is met de lichtinstra
ling, zal de kortsluitstroom deze evenredigheid ook ongeveer hebben. Uit vergelijking (6) 
blijkt dat de open cel spanning veel minder sterk van de instraling afhangt. 

Relatieve Spectrale Responsie 
Licht dat in silicium ingekoppeld is, kan elektron-gat paren genereren. De generatie

snelheid G wordt gegeven door 

G=acl>e -ax (7) 

waarin <1> de flux van het ingekoppelde licht is, a de absorptiecoëfficiënt en x de diepte 
onder het oppervlak. De absorptiecoëfficiënt is sterk afhankelijk van de golflengte. Voor 
kleine golflengtes (UV -licht) is a groot, waardoor het meeste licht vlak onder het 
oppervlak wordt geabsorbeerd. Voor grotere golflengtes zal het licht dieper in de bulk 
doordringen. Als de golflengte groter is dan 1200 nm, dan hebben de fotonen te weinig 
energie om elektron-gat paren te genereren. Voor deze fotonen is silicium dus transparant. 
Elektronen die diep in de bulk een foton absorberen, kunnen alleen de emitter bereiken als 
hun diffusielengte groot genoeg is. Licht met een grote golflengte geeft daarom vooral 
veel opbrengst als de diffusielengte van elektronen in de bulk groot is. Dit is het geval bij 
materiaal dat weinig defecten bevat. 

Als nu monochromatisch licht op de zonnecel geschenen wordt, kan men aan de 
kortsluitstroom zien hoe de cel reageert op de betreffende golflengte. Wordt deze 
procedure herhaald voor andere golflengtes, dan krijgt men informatie over de spectrale 
responsie. Als deze responsie vergeleken wordt met die van een andere cel, dan spreekt 
men van de relatieve spectrale responsie. 

Plaatsopgeloste Kortsluitstroom 
Bij semikristallijn silicium kan het erg nuttig zijn om informatie te hebben over de 

responsie van de cel als functie van de plaats op het oppervlak waar het licht ingestraald 
wordt. Vooral de korrelgrenzen zijn interessante plaatsen, omdat daar veel recombinatie 
plaatsvindt. De metingen kunnen uitgevoerd worden door met een kleine lichtspot (enkele 
honderden micrometers in diameter) het oppervlak af te scannen. Als dit voor verschillen
de golflengtes gedaan wordt, is het mogelijk om een plaatsopgeloste diffusielengte te 
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bepalen. 

Microgolfreflectie 
De reflectiviteit voor microgolven van silicium hangt af van het aantal vrije ladings

dragers in het materiaal. Hoe meer vrije ladingsdragers in het materiaal aanwezig zijn, des 
te hoger is de reflectiviteit voor microgolven. Van deze eigenschap kan gebruik gemaakt 
worden om de levensduur van minderheidsladingsdragers te bepalen. Hiertoe wordt de 
wafer belicht met laserpulsen van 900 nm met een pulslengte van 500 ms, terwijl tevens 
bestraling met microgolven plaatsvindt. Als een puls afgelopen is, zal de concentratie van 
vrije ladingsdragers in de bulk exponentieel in de tijd afnemen. Door de reflectie van de 
microgolven te meten, kan de tijdsconstante van het verval bepaald worden, en daarmee 
ook de gemiddelde levensduur van de vrije ladingsdragers. 

Defect Ets 
Met behulp van bepaalde zure etsmiddelen kunnen defecten op het oppervlak zichtbaar 

gemaakt worden. Dit komt doordat de etssnelheid bij een defect vergroot wordt, waardoor 
ter plaatse van het defect een putje ontstaat. Uit de vorm en rangschikking van de putjes 
kan men afleiden om wat voor soort defecten het gaat. 

3.5 VERBETEREN VAN MATERIAALKWALITEIT 

Waterstofpassivatie 
Er zijn grofweg twee methoden om de kwaliteit van het basismateriaal te verbeteren. 

Men kan de defecten verwijderen (getteren) of men kan proberen om ze (deels) onschade
lijk te maken. Dit laatste wordt passivatie genoemd. Een goede passivatiemethode is het 
indiffunderen van waterstof. De waterstofionen binden zich op de elektrisch actieve 
plaatsen, waardoor deze plaatsen gepassiveerd worden. Voorbeelden van elektrisch actieve 
plaatsen zijn korrelgrenzen, waar veel losse siliciumbindingen aanwezig zijn. Waterstof
passivatie lijkt vooral veel effect te hebben op fysische defecten en minder op chemische 
defecten. Diffusie langs uitgestrekte fysische defecten (bijvoorbeeld korrelgrenzen) 
verloopt veel sneller dan diffusie in de bulk. Daarom lijkt het belangrijkste effect het 
passiveren van korrelgrenzen. 

Getteren 
Het is mogelijk om de onzuiverheden in het basismateriaal te verplaatsen naar 

gebieden waar ze minder schadelijk zijn. Dit wordt getteren genoemd. De onzuiverheden 
kunnen bijvoorbeeld naar het oppervlak getrokken worden, waarna dit eventueel weggeëtst 
wordt. In dit geval spreekt men van extern getteren. Van intern getteren is sprake als de 
onzuiverheden naar bepaalde plaatsen in de bulk getrokken worden, zoals bijvoorbeeld 
korrelgrenzen. Het getterproces kan verdeeld worden in drie stappen: 

1. De onzuiverheden in de bulk moeten losgemaakt worden. 
2. De temperatuur moet gedurende een bepaalde tijd hoog zijn om de onzuiverheden 

de kans te geven naar een getterplaats te diffunderen. 
3. Op de getterplaats moet een "energieput" aanwezig zijn, waarin onzuiverheden 

gevangen blijven. 
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V oorbeelden van energieputten voor intern getteren zijn: korrelgrenzen, inwendige 
roosterfouten en gebieden in de bulk waar het rooster onder een mechanische spanning 
staat (stress). Voorbeelden van externe getterplaatsen zijn: oppervlakken (vooral als die 
beschadigd zijn), op het oppervlak aangebrachte laagjes zoals oxides, nitrides en amorf 
silicium, en stoffen die vanaf het oppervlak ingediffundeerd worden zoals fosfor en 
aluminium. Putten bestaan onder andere op plaatsen waar losse bindingen aanwezig zijn. 
Onzuiverheden kunnen zich aan zo'n binding vasthechten. Losse bindingen komen voor bij 
roosterf outen. 

Gettering door indiffusie van fosfor en aluminium wordt veelvuldig toegepast, omdat 
deze twee stoffen toch al gebruikt worden bij de produktie van zonnecellen. Fosfor wordt 
gebruikt voor het creëren van de emitter en aluminium voor het verbeteren van het contact 
met het achteroppervlak. Over de mechanismen van fosfor- en aluminiumgetteren bestaan 
nog vele vragen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

3.6 LITERATUURONDERZOEK NAAR FOSFOR- EN ALUMINIUMGETTEREN 

Om enige duidelijkheid te scheppen in de in omloop zijnde verklaringen voor de 
werking van fosfor- en aluminiumgetteren, is er een literatuuronderzoek verricht. De 
resultaten van dit onderzoek zijn schematisch weergegeven in appendix A. Een samenvat
ting van het onderzoek wordt hieronder gegeven. 

Fosforgelteren 
Fosfor wordt bij een zonnecel gebruikt om een emitter te creëren. Deze fosfordiffusie 

blijkt goede gettereigenschappen te bezitten. Uit het literatuuronderzoek kunnen hierover 
de volgende conclusies getrokken kunnen worden: 

Er bestaat een optimale gettertemperatuur bij fosforgetteren [8, 10]. 
De optimale gettertemperatuur stijgt met toenemende fosforconcentratie [8]. 
Bij bewust verontreinigd monokristallijn silicium blijken verschillende onzuiverheden 
verschillende optimale gettertemperaturen te hebben [10]. 
De optimale temperatuur zou verklaard kunnen worden met het volgende drie-stappen 
mechanisme: 
1. De temperatuur moet zo hoog zijn, dat in de bulk de bij kamertemperatuur 

gebonden onzuiverheden losslaan. 
2. De gettertijd bij die temperatuur moet zo lang zijn, dat onzuiverheden in staat zijn 

om naar een getterplaats te diffunderen. 
3. De temperatuur moet laag genoeg zijn om op de getterplaatsen de onzuiverheden te 

binden. Dit proces is weergegeven in figuur 11 [ 1 0]. 
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Figuur 11. Schematische voorstelling van het gettermechanisme volgens { 10]. 
Opmerking: zoals de auteur het drie-stappenmechanisme beschrijft, zou de 
figuur er anders uit moeten zien. De schuin aflopende lijn bij de tweede stap 
zou horizontaal moeten lopen, en de put bij stap 3 zou dieper moeten zijn dan 
die bij stap 1. 

Het losslaan van onzuiverheden uit de bulk zou verklaard kunnen worden door aan te 
nemen dat de fosforatomen silicium-zelfinterstitiëlen genereren. Volgens het "kick 
out" mechanisme worden onzuiverheden van substitutionele plaatsen verdreven [9, 11, 
14]. Er is echter ook een onderzoek waar aangetoond wordt dat zelfinterstitiëlen een 
onbelangrijke rol spelen [10]. 
Getteren zou verklaard kunnen worden met het feit dat de oplosbaarheid van onzuiver
heden in fosforgedoteerde gebieden veel groter is dan in de bulk (verhoogde-oplos
baarheidstheorie) [6, 7]. Deze theorie kan niet de aanwezigheid van een optimum in de 
gettertemperatuur verklaren en wordt dan ook door andere auteurs tegengesproken [10, 
14]. 
Sommige onzuiverheden worden in de fosforglaslaag aangetroffen, sommige in de 
gedoteerde laag en sommige juist een stukje onder de gedoteerde laag. Er is hierover 
echter weinig eenduidigheid te ontdekken tussen de auteurs [5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14]. 
SIMS-metingen laten op niet bewust verontreinigd polykristallijn silicium zien dat 
fosfor drie verschillende soorten onzuiverheden gettert: ijzer, koper en nikkel [12]. 
De geltereigenschappen van fosfordiffusie zouden onder andere verklaard kunnen 
worden door aan te nemen dat er paarvorming plaatsvindt tussen onzuiverheden en 
fosforatomen [6, 7]. 
De afkoelsnelheid na de anneal is erg belangrijk. Langzaam afkoelen ( < 0,1 °C/min) 
geeft een vergroting van de diffusielengte. Snel afkoelen (> 80°C/min) geeft levert 
juist een verkleining op. Dit verschil zou verklaard kunnen worden door aan te nemen 
dat kleine afkoelsnelheden onzuiverheden de kans geven om neer te slaan, terwijl ze 
bij grote afkoelsnelheden elektrisch actief blijven. (De maximale oplosbaarheid van 
onzuiverheden in silicium neemt af bij afnemende temperatuur. Bij afkoelen kan er 
daarom verzadiging optreden, waardoor een deel van de onzuiverheden neerslaat. De 
afkoelsnelheid kan echter zo groot zijn, dat er nauwelijks neerslag kan plaatsvinden. 
De onzuiverheden worden dan als het ware ingevroren) [13]. 

Aluminiumgetteren 
Aluminium wordt in de praktijk gebruikt om het achtercontact van de zonnecel te 

verbeteren. Een belangrijkere eigenschap is echter de vorming van een zogenaamd "Back 
Surface Field" (BSF). Aluminium wordt hiertoe aan de achterzijde ingediffundeerd, 
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waardoor een p+ -laag ontstaat (aluminium is een driewaardig element). Als gevolg hiervan 
ontstaat een elektrisch veld, dat zo gericht is dat het elektronen afstoot in de richting van 
de emitter. Door dit veld kunnen minder elektronen aan het achteroppervlak recombineren. 
De p+-laag blijkt ook goede gettereigenschappen te bezitten. De belangrijkste conclusies 
uit het literatuuronderzoek zijn: 

Een aluminiumindiffusie vergroot Le alleen als de initiële waarde hiervan beneden de 
50 J.lm ligt. Hoe kleiner de oorspronkelijke waarde van Le is, des te groter is de 
relatieve verbetering hiervan [15, 18, 21]. 
Verhoging van levensduren zou verklaard kunnen worden door aan te nemen dat 
aluminium langs korrelgrenzen en andere defecten naar binnen diffundeert. Deze 
defecten worden dan van een p+-laagje voorzien, waardoor elektronen ze niet goed 
meer kunnen bereiken en dus ook moeilijker kunnen recombineren. De defecten 
worden tevens gepassiveerd [16, 20, 21, 22]. 
Aluminium zou diffusie van onzuiverheden kunnen versnellen door het introduceren 
van stress in de bulk [23]. 
BSF-formatie lijkt een onbelangrijke rol te spelen in de rendementsverbeteringen [17, 
23]. 
Een aluminiumbehandeling lijkt complementair mèt een fosforbehandeling. De 
verbeteringen kunnen bij elkaar opgeteld worden. Aluminiumgetteren werkt op 
fosforgegetterde wafers zelfs beter dan op onbehandelde wafers. [17]. 
Er zou via een chemische reactie met aluminium waterstof in de wafer geïntroduceerd 
kunnen worden. Defecten worden door het waterstof gepassiveerd [17]. 
Er bestaat een optimum annealtemperatuur van 700°C voor gezeefdrukt aluminium. Dit 
optimum ligt 100 tot 150°C lager dan de waarden die andere onderzoekers gevonden 
hebben voor opgedampt aluminium. Het verschil wordt verklaard door aan te nemen 
dat de pasta onzuiverheden bevat, die bij hogere temperaturen losslaan en de bulk 
indiffunderen [11]. 
De verbeteringen in rendement door waterstofpassivatie en door aluminium indiffusie 
zijn (meer dan) additief. De effecten worden complementair verondersteld [19, 23]. 
Anneals op 600 en 700°C geven een verbetering van het emittergebied te zien. Het 
aluminium lijkt (via korrelgrenzen) naar de overkant van de cel te diffunderen [22]. 
De aluminiumlaag kan onzuiverheden uit de bulk getteren [16, 18, 21]. 

Uit het literatuuronderzoek naar fosfor- en aluminiumgettering blijkt dat er nogal wat 
verschillende theorieën in omloop zijn om de rendementsverbeteringen te kunnen 
verklaren. Vooral over het precieze mechanisme van gettering van onzuiverheden lopen de 
verklaringen uiteen. In de volgende paragraaf wordt een nieuw mechanisme voorgesteld 
worden, waarmee een aantal gettereigenschappen van fosfor en aluminium verklaard kan 
worden. 

3.7 DRIFT VAN ONZUIVERHEDEN 

Intern veld 
Fosfor en aluminium worden bij de fabricage van een zonnecel gebruikt om interne 

elektrische velden te creëren. Juist deze twee elementen blijken erg goed onzuiverheden te 
kunnen getteren. Het is daarom goed mogelijk dat de aanwezigheid van die interne velden 
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een belangrijke rol speelt bij het getteren van onzuiverheden. 
Atomen van onzuiverheden zijn in silicium vaak elektrisch geladen. Een elektrisch 

veld zou dus invloed moeten hebben op de bewegingsrichting van deze atomen. Het is nu 
de vraag of de door fosfor en aluminium veroorzaakte interne elektrische velden groot 
genoeg zijn en de juiste richting hebben om de beweging van onzuiverheden zodanig te 
beïnvloeden, dat het merendeel van de onzuiverheden uit de bulk verwijderd wordt. In 
figuur 12 is (zeer vereenvoudigd) de potentiaal getekend zoals een positief ion die ziet in 
een zonnecel. 

Î Potentiaal (V) 

Al urniniumgedoteerd 
Fosforgedoteerd 

1 

0 Diepte (pm) ~ 300 

Figuur 12. Schematisch potentiaalverloop voor een positief ion in een zonnecel. 

De voorzijde van de cel (linkerzijde in figuur 12) bevat een gradiënt in de fosfordotering 
(figuur 5). Het hierdoor gecreëerde elektrische veld zal op een positief ion een kracht 
uitoefenen, die gericht is naar de achterzijde van de cel (rechterzijde in figuur 12). Bij het 
doorlopen van dit veld zal de potentiële energie van het ion afnemen. Het veld bij de po
overgang is veel sterker dan het veld in de n+-laag, maar heeft wel dezelfde richting en 
staat ook over een gebied dat ongeveer even groot is. De potentiële energie van het ion 
neemt hierdoor sterk af in het depletiegebied. In de bulk is de doteringsconcentratie 
constant, waardoor hier geen veld aanwezig is. Bij de pp+-overgang staat een veld dat ook 
naar rechts gericht is. Dit veld is echter veel minder sterk dan dat van de po-overgang. 
Tenslotte zorgt de aluminiumdoteringsgradiënt voor een veld dat ook naar rechts gericht 
is. Deze laatste twee velden vormen het al eerder genoemde "backsurface field" (BSF). 

Stel nu dat in de bulk onzuiverheden aanwezig zijn, waarvan de ionen in silicium een 
positieve lading hebben. Als deze ionen mobiel genoeg zijn, zullen ze al bij kamer
temperatuur kunnen diffunderen. (Een voorbeeld hiervan is het u+ -ion, dat zich op 
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interstitiële plaatsen bevindt. Ionen van fosfor en aluminium kunnen zich nauwelijks 
bewegen, omdat deze zich op substitutionele plaatsen bevinden). Als zo'n diffunderend ion 
bij de po-overgang aankomt, dan zal het, mits het veld groot genoeg is, een vrijwel 
onneembare barrière voor zich zien. Komt het ion bij de pp+-overgang aan, dan zal het 
door het daar heersende veld in de richting van het achteroppervlak gedreven worden en 
daar gevangen blijven. Na verloop van tijd zullen de meeste ionen zich dus aan het 
achteroppervlak bevinden, waar ze nauwelijks kwaad kunnen doen. 'k, zijn door de 
elektrische velden gegetterd! 

V oor negatieve ionen staan de veldkrachten precies de andere kant op gericht, 
waardoor deze uiteindelijk aan de voorzijde van de cel gevangen blijven. 

Het is nu nog de vraag of de elektrische velden groot genoeg zijn om een significante 
gettering van ionen te veroorzaken. Hiertoe zijn de grootte en richting van de velden in 
een zonnecel berekend. De resultaten hiervan zijn grafisch weergegeven in figuur 13. 
Uit de grafieken blijkt dat het veld van de po-overgang een maximale waarde bereikt van 
ongeveer 3x106 V/m. Bij de pp+-overgang is de maximale waarde veel kleiner, namelijk 
4x104 V/m. Het potentiaalverschil over het fosforgedoteerde gebied bedraagt 0,84 V, 
terwijl dit verschil over het aluminiumgedoteerde gebied 0,08 V bedraagt. 

Om een potentiaalverschil V tegen het veld in te kunnen doorlopen moet een ion een 
kinetische energie hebben die voldoet aan 

(8) 

waarin Uk de energie van het ion is ten gevolge van de thermische beweging, en q de 
lading van het ion. Bij een temperatuur van 300 K hebben de ionen in één richting een 
gemiddelde thermische energie <Uv met een grootte van <Uy.=l/2 kT=0,013 eV (Hierin 
is k=1,38x10-23 J/K de constante van Boltzmann). Als de ionen nu een lading ter grootte 
van de eenheidslading e bezitten, dan kunnen zij (gemiddeld) een maximaal potentiaalver
schil van V=0,013 V overbruggen. Dit is 65 maal kleiner dan het potentiaalverschil over 
de emitteren 6 maal kleiner dan het potentiaalverschil over de aluminiumgedoteerde laag. 
Bij kamertemperatuur zal de ionverdeling in de cel daarom zeer sterk beïnvloed worden 
door de aanwezige interne elektrische velden, mits deze ionen mobiel genoeg zijn. De 
verhouding van de concentratie ionen in de bulk cbuJk met die in het gettergebied cget wordt 
gegeven door de Boltzmannverdeling 

(9) 

waarin ~E het gemiddelde energieverschil is tussen een ion in het gettergebied en een ion 
in de bulk. Nu is eenvoudig uit te rekenen dat voor het fosforgedoteerde gebied geldt: 
cbuJJicget = 10·14. 

V oor de meeste verontreinigingen geldt dat bij kamertemperatuur de atomen nauwe
lijks diffunderen. Daarom vinden getterbehandelingen meestal bij zeer hoge temperaturen 
plaats. Om enig inzicht te krijgen in de hoogte van de benodigde genertemperaturen wordt 
hieronder kort het diffusiegedrag van atomen in silicium beschreven. 
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Figuur 13. Grootte van potentialen en elektrische velden bij kamertemperatuur in een 
zonnecel. 
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Voor een eendimensionale diffusie is de fluxdichtheid J van een element gerelateerd 
aan de concentratiegradiënt volgens de eerste wet van Fick 

_g_ 
D-D e kT - 0 

(10) 

die de diffusiecoëfficiënt D van het betreffende element definieert. De temperatuurafhan
kelijkheid van D kan beschreven worden door 

J=-Dac 
àx 

(11) 

waarin D0 een temperatuuronafhankelijke factor is en Q een activeringsenergie. In figuur 
14 is D voor verscheidene metalen logaritmisch uitgezet tegen de reciproke temperatuur. 
(In dit geval is de wortel uit D gebruikt, omdat die een diffusielengte representeert.) 

', 
' ' ' ' ' 

Figuur 14. Diffusie van onzuiverheden in silicium. 
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De aanwezigheid van een elektrisch veld bij de diffusie van ionen kan weergegeven 
worden door een extra drift term toe te voegen aan de wet van Fick: 

Oe J=-D-+El!C 
ax 

waarin J.l de mobiliteit van de ionen is. 

(12) 

De grote vraag is nu of de interne elektrische velden nog wel bestaan bij de hoge 
gettertemperaturen. Als de velden niet meer bestaan, dan kunnen ze ook niet als verklaring 
aangevoerd worden voor de gettereigenschappen van fosfor en aluminium. Als ze nog wel 
bestaan en als hun grootte nog toereikend is om de ionen (die bij de hoge gettertemperatu
ren een nog grotere thermische energie hebben) tegen te houden, dan zou met de aanwe
zigheid van deze velden fosfor- en aluminiumgetteren op een geheel nieuwe wijze ver
klaard kunnen worden. Het grootste verschil met gangbare verklaringen is dat positieve 
ionen aan de achterzijde van de cel verzameld worden en negatieve ionen aan de voorzij
de. Dit zou dan meteen de in de literatuur gevonden en nog niet verklaarde comple
mentariteit van fosfor- en aluminiumgettering kunnen verklaren. Immers, het fosfor gettert 
één soort ionen (de negatieve) en het aluminium de andere soort (de positieve). 

Het is dus van belang om de interne veldsterkte als functie van de temperatuur te 
kennen. Deze veldsterkte is onder meer afhankelijk van de intrinsieke concentratie van 
vrije ladingsdragers. Deze concentratie is rechtevenredig met de reciproke temperatuur (zie 
figuur 15). In de figuur is te zien dat de intrinsieke concentratie van vrije ladingsdragers al 
bij 400°C even groot is als de concentratie van de basisdotering met borium (1016 cm-3

). 

Bij 900°C is de intrinsieke concentratie al 2x1018 cm-3
• Dit is veel groter dan de concen

tratie van de basisdotering, die daarom nauwelijks meer een bijdrage aan het veld kan 
leveren. De verwachting is echter dat het elektrisch veld (gedeeltelijk) blijft bestaan zolang 
de intrinsieke concentratie van vrije ladingsdragers kleiner is dan de doteringsconcentraties 
van fosfor en aluminium. Aangezien de concentratie van het fosfor (tot 1020 cm-3

) groter is 
dan die van het aluminium (tot 1018 cm-3

), zal het veld van de pn-overgang nog bij hogere 
temperaturen bestaan dan het veld van de pp+ -overgang. De optimum gettertemperatuur 
van fosfor zou daarom hoger moeten zijn dan die van aluminium. Uit het literatuuronder
zoek (paragraaf 3.6) blijken deze optima voor fosfor tussen 850 en 1000°C te liggen en 
voor aluminium tussen 700 en 850°C. Deze overeenstemming is een aanwijzing voor de 
hypothese dat de interne elektrische velden een belangrijke rol spelen bij het getteren. 

Ook het bestaan van een optimum gettertemperatuur kan met deze hypothese verklaard 
worden. Immers, hogere temperaturen veroorzaken kleinere velden, maar geven in de bulk 
gebonden onzuiverheden meer kans om los te slaan. Er zal een optimum ontstaan tussen 
de sterkte van het veld en het aantal atomen van onzuiverheden dat in de bulk losgeslagen 
is. 
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Figuur 15. Intrinsieke concentratie van vrije ladingsdragers als functie van de reciproke 
temperatuur. 

Extern veld 
Interne elektrische velden hebben alleen effect op ionen die toevallig vanuit de bulk 

naar de rand (waar de velden heersen) diffunderen. Als over de bulk een extern aangelegd 
veld gezet wordt, dan zou op alle ionen in de hele cel een kracht uitgeoefend moeten 
kunnen worden. Het is dan niet meer nodig om te wachten tot de ionen toevallig bij een 
veld aankomen. Ook het losslaan van gebonden ionen zou door de veldkracht versneld 
kunnen worden. In feite wordt nu het elektrolyse-principe, waarmee zouten uit water 
verwijderd kunnen worden, toegepast op een siliciumplak Een praktisch probleem hierbij 
is dat silicium bij hoge temperaturen een goed elektrisch geleidingsvermogen heeft, 
waardoor een flinke stroom nodig zal zijn om een voldoende sterk veld in de bulk te 
creëren. Met behulp van de concentratie en de mobiliteit van de vrije ladingsdragers als 
functie van de temperatuur kan de grootte van de stroom berekend worden. Bijvoorbeeld, 
bij een temperatuur van 700°C is er een stroomdichtheid van ongeveer 100 Acm-2 n<Xlig 
om over een wafer een spanningsverschil te zetten van 1 V. 

Als de externe spanning zodanig aangelegd wordt dat de zonnecel in "reverse bias" 
staat, dan komt vrijwel het gehele spanningsverschil over de pn-overgang te staan. Het 
elektrisch veld rond de overgang zal zich hierdoor uitbreiden en in grootte toenemen. Dit 
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verschijnsel wordt voor een diode weergegeven in figuur 16. 
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I 
I 
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I 

Figuur 16. Vergroting van het dep/etlegebied onder invloed van een sperspanning. d1 en 
d2 zijn de diktes van de depletiegebieden zonder en met sperspanning. V1 en 
V2 zijn de spanningsverschillen over de depletiegebieden. 

De dikte d van de depletielaag kan (bij kamertemperatuur) berekend worden uit het 
potentiaalverschil V0 en de soortelijke weerstanden Pn en pP voor elektronen respectievelijk 
gaten volgens 

d,. =0,53J(p,.VcJ ~m n-type 

dP =0,32JCp,.VcJ J.Lm p-type 

(13) 

De totale dikte van de deptetielaag is nu gelijk aan de som van de diktes in het n- en het 
p- gebied. Bij een zonnecel geldt echter 

(14) 

zodat het deptetiegebied zich hoofdzakelijk in het p-gebied bevindt. Zonder een extern 
spanningsverschil zal het depletiegebied bij een soortelijke weerstand van 1 ncm en een 
intern spanningsverschil van 0,84 V volgens vergelijking (13) een dikte hebben van 
ongeveer 0,3 pm. Wordt er nu een extern spanningsverschil van bijvoorbeeld 15 V 
aangelegd, dan zal de dikte toenemen tot 1,3 pm. De grootte van het elektrische veld 
E=VJd zal toenemen van 2,9x106 V/m tot 1,2x107 V/m. Als nu gedurende lange tijd het 
spanningsverschil aangehouden wordt (eventueel bij verhoogde temperatuur), dan zou door 
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de toegenomen veldsterkte het nieuwe (vergrote) depletiegebied schoongeveegd kunnen 
worden. De ionen van de onzuiverheden worden naar de randen van het nieuwe depletie
gebied gesleurd. Als nu het externe spanningsverschil opgeheven wordt, zal het depletie 
gebied zijn oorspronkelijke grootte weer aannemen. Het depletie gebied is echter, evenals 
het gebied er omheen, zuiverder geworden. Deze zuiverheid is bij een zonnecel belang
rijk. Immers, de recombinatiesnelheid in en rond het deptetiegebied hangt sterk af van de 
concentratie van onzuiverheden. Het is echter wel weer de vraag of de ionen al mobiel 
genoeg zijn bij zodanig lage temperaturen dat er nog een veld bestaat in het depletiege
bied. Om een antwoord te vinden op deze vraag is er een literatuuronderzoek verricht, 
waarvan de resultaten in paragraaf 3.8 zijn samengevat. 

3.8 LITERATUURONDERZOEK NAAR DRIFT VAN ONZUIVERHEDEN 

Omdat het nog zeer de vraag is of de hypothese van de invloed van elektrische velden 
op het getteren juist is, is er een literatuuronderzoek verricht. De resultaten hiervan zijn 
schematisch weergegeven in appendix B. 

Het eerste onderzoek dat verricht werd naar transport van ionen in silicium onder 
invloed van een elektrisch veld stamt uit 1954 [24]. In dit onderzoek wordt een silicium 
staafje voorzien van een plaatselijke lithiumdotering. Er wordt een sterke stroom door het 
staafje gestuurd waardoor er in het staafje een spanningsval van 3 tot 12 V/m ontstaat. Het 
blijkt dat na enige tijd het met lithium gedoteerde gebied verplaatst is in de richting van 
de kathode (zie figuur 17). 

ORIGINAL Ll PULSE AFTER 
LL PULSE, 

1 
DISPLACEMENT 

\ I 
\ ~---X---~ 1 

I 
(á;ï~ 

+ . P:-TYPE ~ I -
E -

Figuur 17. Verplaatsing van een met lithium gedoteerd gebied onder invloed van een 
elektrisch veld. 

De lithiumionen blijken dus positief geladen te zijn en bij de gebruikte temperaturen van 
360 tot 860°C goed met een veld te verplaatsen. De afgelegde afstanden liggen in de orde 
van 300 pm (de dikte van een zonnecel) per uur bij een temperatuur van 450°C en een 
elektrisch veld van 10 V/m. 

In 1960 slaagt men erin om in silicium de po-overgang van borium-lithium intrinsiek 
te maken door de diode in sperrichting te zetten met een spanning van 24 tot 46 V 
[25]. Deze methode werkt al bij lage temperaturen van 50 tot l25°C en bij tijden in 
de orde van 10 uur. De lithiumatomen worden door de veldkracht uit het deptetiege
bied gesleurd, zodat dit intrinsiek wordt. 
Bij "elektrodiffusie" in germanium blijkt antimoon bij 600°C volgens de verwachting 
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naar de anode te bewegen [27]. De velden bedragen 0,5 V/m bij een stroomdichtheid 
van 300 Acm-2

• 

Onderzoekers zetten bij verschillende temperaturen (290 tot 443 K) een sperspanning 
van 90 V over een siliciumdiode [28]. Het blijkt dat na deze "behandeling" de 
lekstroom sterk afgenomen is (zie figuur 18). Dit resultaat wordt verklaard door aan te 
nemen dat door het sterke veld onzuiverheden uit het depletiegebied getrokken worden. 

Urev. v 

200 tSO 100 -50 0 

:~ 
- c"5 

? 

Figuur 18. Lekstroomkarakteristieken in een diode. 
I. Initieel. 
11. Na een sperspanning van 90 V gedurende 1,5 uur bij 290 K. 
111. 90 V,2 uur, 418 K. 
IV. 90 V,l uur, 443 K. 

- In 1964 wordt het effect onderzocht van interne elektrische velden op de diffusie van 
antimoon in germanium [30]. Deze velden worden gecreëerd door een concentratiegra
diënt aan te leggen van indium of gallium. Bij 750°C blijkt de diffusiecoëfficiënt van 
antimoon een factor I 0 groter te worden als het met de gradiënt mee diffundeert. 
Tegen de gradiënt in wordt deze coëfficiënt een factor 10 kleiner. (De diffusiecoëffi
ciënt wordt hier berekend met behulp van vergelijking (10) en niet met vergelijking 
(12). De berekende diffusiecoëfficiënt geldt slechts in de richting van de flux. Het 
woord "effectieve diffusiecoëfficiënt zou hier duidelijker zijn). In figuur 19 zijn de 
meetresultaten te zien. 
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Figuur 19. Temperatuurafhankelijkheid van de dijfusiecoëfficiënt van antimoon in 
germanium. 
I. Samples met een gallium concentratiegradiënt. 
II. Controle samples. 
liJ. Samples met een indium concentratiegradiënt. 
I. Diffusietijd 30 min. 
2. 60 min. 

Het blijkt dat voor hogere temperaturen het effect minder sterk wordt. Het germanium 
wordt dan namelijk steeds meer intrinsiek. Dit effect volgt ook uit berekeningen. Uit 
vergelijking (12) volgt dat voor enkel geïoniseerde acceptoren en donoren en ook voor 
elektronen en gaten de stromen gegeven worden door 

an
6 

N
6
eE 

1=-D(---) 
e e ax kT 

anh NheE 
I =-D(-+--) 

h h ax kT 

(15) 

waarin Dv, DA, De, Dh en Nv, NA, ne, nh de diffusiecoëfficiënten respectievelijk concentra
ties van donoren, acceptoren, elektronen en gaten zijn. Stel nu dat de gradiënten van 
donoren en acceptoren in dezelfde richting wijzen, dan volgt uit de evenwichtsvoorwaarde 
Uv+lh = IA+le) een waarde voor de elektrische veldsterkte [30] 
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kT aN0 aNA 
E=-(---) 

2np ax ax 
(16) 

waarin ni de intrinsieke concentratie van vrije ladingsdragers is. Voor hogere temperaturen 
zal ni groter worden waardoor E dus kleiner wordt. Uit figuur 19 blijkt dat boven een 
temperatuur van 900°C de veldeffecten nul geworden zijn. V oor silicium zal deze 
temperatuur veel hoger liggen, doordat ni bij dezelfde temperatuur veel kleiner is. 

Uit de onderzoeken blijkt dus dat het mogelijk is om onzuiverheden in silicium met 
elektrisch velden te verplaatsen. Dit principe is al duidelijk waarneembaar bij velden die 
een factor 106 kleiner zijn dan het veld in het depletiegebied. Vooral het laatstgenoemde 
onderzoek laat zien dat bij gettertemperaturen de interne velden veroorzaakt door 
concentratiegradiënten, nog steeds (gedeeltelijk) aanwezig zijn en dat ze een duidelijke 
invloed hebben op de diffusie van ionen. Dit onderzoek geeft dan ook extra kracht aan de 
hypothese dat interne velden een rol spelen bij getteren. 

3.9 DISCRIMINEREND EXPERIMENT 

Samenvattend kan gesteld worden dat er een aantal theorieën bestaat, waarmee een 
aantal eigenschappen van fosfor- en aluminiumgettering kan worden verklaard. Enkele van 
deze eigenschappen zijn: 

1. De complementariteit van fosfor- en aluminiumgettering. 
2. Het bestaan van een optimale gettertemperatuur. 
3. De hogere optimale gettertemperatuur bij een wafer met een zwaardere fosfordotering. 
4. De hogere optimale gettertemperatuur bij een fosforgedoteerde wafer dan bij een 

aluminium gedoteerde wafer. 
5. De positieve invloed van een kleine afkoelsnelheid op het getteren. 

Enkele theorieën voor het verklaren van deze eigenschappen zijn: 

A. Gettering vindt plaats volgens een drie-stappenmodeL Er is een activeringsenergie 
nodig om onzuiverheden los te doen slaan uit de bulk. Na diffusie bereiken de 
onzuiverheden het gettergebied, waar de activeringsenergie groter is dan de thermische 
energie die bij de gettertemperatuur hoort. 

B. Indiffusie van fosfor- of aluminiumatomen veroorzaakt een creatie van zelfintersti
tiëlen, die via het "kick-out" mechanisme onzuiverheden uit de bulk kunnen verwijde
ren. 

C. Er kan paarvorming optreden tussen atomen van onzuiverheden en atomen van fosfor 
of aluminium. 

D. Er bestaat een verhoogde oplosbaarheid in zwaarder gedoteerde gebieden, waardoor 
onzuiverheden uit de bulk zich in die gebieden concentreren. 

E. De door fosfor en aluminium veroorzaakte interne elektrische velden kunnen ionen van 
onzuiverheden gevangen houden. 

In zijn onderzoek laat Kang [10] zien dat het injecteren van zelfinterstitiëlen in 
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silicium een onbelangrijke mechanisme is bij getteren van onzuiverheden. Zijn 3-stappen
model (A) gaat uit van een activeringsenergie om onzuiverheden uit de bulk te doen 
losslaan. In het gettergebied zou de activeringsenergie groter moeten zijn (bijvoorbeeld 
door paarvorming (C) met fosforatomen). Een andere mogelijkheid is dat eenmaal losge
slagen onzuiverheden beter oplossen (D) in het gettergebied dan in de bulk, zodat in het 
gettergebied een verhoogde concentratie aan onzuiverheden ontstaat. 

Met een combinatie van theorieën A, C en D zijn eigenschappen 2 en 5 goed te 
verklaren. Eigenschappen 3 en 4 kunnen minder goed met deze theorieën verklaard 
worden. Eigenschap 1 zou nog verklaard kunnen worden door aan te nemen dat fosfor met 
andere onzuiverheden paren vormt dan met aluminium. 

De theorie van de interne elektrische velden kan op eenvoudige wijze alle 5 eigen
schappen verklaren: 

1. De complementariteit van fosfor- en aluminiumgettering wordt verklaard doordat 
fosfor de negatieve en aluminium de positieve ionen gettert. 

2. Het bestaan van een optimale gettertemperatuur kan verklaard worden doordat bij 
toenemende temperatuur het aantal losgeslagen onzuiverheden in de bulk groter 
wordt, maar de grootte van de elektrische velden kleiner. 

3. Een hogere optimale gettertemperatuur bij een hogere fosforconcentratie kan 
verklaard worden met het feit dat de intrinsieke temperatuur stijgt bij een toene
mende fosforconcentratie. Hierdoor zullen de velden pas bij hogere temperaturen 
verdwijnen. 

4. Een hogere optimale gettertemperatuur bij fosforgettering dan bij aluminium
gettering kan verklaard worden met het feit dat de concentratie van fosfor een 
factor 100 groter is dan die van aluminium. De intrinsieke temperatuur zal hierdoor 
in het fosforgedoteerde gebied enkele honderden graden hoger zijn dan in het 
aluminiumgedoteerde gebied. 

5. Het gunstige effect van een kleine afkoelsnelheid kan verklaard worden met het 
toenemen van de veldsterkte bij lagere temperaturen. De in de bulk losgeslagen 
onzuiverheden hebben bij snel afkoelen te weinig tijd om de sterker wordende 
velden te bereiken. Langzaam afkoelen geeft de onzuiverheden wel de tijd om de 
velden te bereiken. 

De opgave is nu om experimenteel aan te tonen dat de interne elektrische velden 
verantwoordelijk zijn voor het getteren door fosfor en aluminium. Boltaks [30] laat met 
zijn experimenten zien dat de (effectieve) diffusiecoëfficiënt van positief geladen anti
moon-ionen een factor 10 kleiner wordt als ze tegen het interne veld van een galliumgra
diënt in bewegen. Als ze met het interne veld van een indiumgradiënt mee bewegen, dan 
wordt de diffusiecoëfficiënt een factor 10 groter. Helaas zijn gallium en indium beide 3-
waardige elementen. Dit betekent dat de interne velden bij beide elementen dezelfde 
richting hebben als de concentratiegradiënten. De resultaten zijn daarom ook te verklaren 
met de verhoogde-oplosbaarheidstheorie, die zegt dat er in zwaarder gedoteerde gebieden 
meer onzuiverheden kunnen oplossen, waardoor er een drijvende kracht in die richting 
staat. Om deze laatste verklaring uit te kunnen sluiten had Boltaks gradiënten van een 3-
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én een 5-waardige doteringaan moeten leggen. 
In dit afstudeeronderzoek draait het vooral om het 3-waardige aluminium en het 5-

waardige fosfor. Het moet mogelijk zijn om met deze twee elementen een "discrimi
nerend" experiment uit te voeren, zodat blijkt of elektrische velden, dan wel verhoogde 
oplosbaarheden de oorzaak zijn van de verandering van de diffusiecoëfficiënten. In zo'n 
experiment zouden bijvoorbeeld positieve ionen de concentratiegradiënt van fosfor en 
aluminium in verschillende richtingen moeten doorlopen. Uit de invloed van deze 
gradiënten op de beweging van de ionen kan dan geconcludeerd worden of de velden dan 
wel de verhoogde oplosbaarheden de belangrijkste rol hebben gespeeld. Om te kunnen 
beoordelen hoe de velden de diffusie beïnvloeden, wordt hieronder de diffusie van ionen 
in een siliciumplak beschreven. 

Als op een siliciumplak met eindige dikte l een laag atomen, bijvoorbeeld lithium, 
aangebracht wordt, dan zullen deze atomen bij voldoende hoge temperaturen het silicium 
indiffunderen. Als de dikte van de laag zo groot is, dat deze dienst doet als onuitputtelijke 
diffusiebron, dan is het mogelijk om met vergelijking (10) het concentratieprofiel in het 
silicium te bepalen. Vergelijking (10) met als ~andvoorwaarde N(O,t)=N0 levert 

N(x t) =N. (1-i ~ 1 e -(2n•tizsin (2n + l)rtx) 
' 0 1t n=O (2n+ 1) 2l 

waarin N0 de oppervlakteconcentratie van lithium is en 

rt
2Dt z=--

412 

met t de diffusietijd en l de dikte van de silicium plak. 

Voort> (0,18 P!D) kan vergelijking (17) vereenvoudigd worden tot 

N(x,t)~N0(1-ie -z sin 1tX) 
1t 2l 

(17) 

(18) 

(19) 

Als nu de diffusie van lithium in een zonnecel plaatsvindt, zullen de elektrische velden 
in de gedoteerde gebieden de diffusie beïnvloeden. Staan de velden in de transportrichting 
van het lithium, dan zal de concentratie lithium (NLi) aan de overkant na een tijd t groter 
te zijn dan zonder de aanwezigheid van die velden (N* u). Staan de velden tegen de trans
portrichting in, dan zal de concentratie aan de overzijde juist kleiner zijn. De te verwach
ten profielen zijn vereenvoudigd weergegeven in figuur 20. 

Omdat in het fosforgedoteerde gebied het elektrische veld tegen de concentratie
gradiënt in staat, kan met behulp van dit gebied onderscheid gemaakt worden tussen de 
elektrische-veldtheorie en de verhoogde-oplosbaarheidstheorie. Als in figuur 20b het 
aluminiumgedoteerde gebied weggelaten wordt, dan zou volgens de veldentheorie NLi,t nog 
steeds kleiner moeten zijn dan N*Li. Volgens de verhoogde-oplosbaarheidstheorie zou NLi,t 
juist groter moeten zijn dan N* Li' 

Voor het onderscheid tussen beide theorieën is een kwalitatief verschil voldoende. Het 
verbinden van absolute getallen aan dit experiment zou trouwens weinig zin hebben, want 
de concentraties van lithium (1018cm-3

) zijn zó groot, dat de oorspronkelijke velden sterk 
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beïnvloed worden. In het volgende hoofdstuk wordt de opzet van het experiment gedetail
leerd uitgelegd. 

Î Lithiumconcentratie 

p 

NLi*-. - .. f •• -

Diepte 4 

Figuur 20. Diffusieprofielen van lithium in een zonnecel (schematische weergave). 
(a) Diffusie zonder veld. 
(b) Diffusie beïnvloed door interne elektrische velden. 
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4. EXPERIMENTEN 

4.1 ALGEMEEN 

De concentraties van onzuiverheden in siliciumwafers zijn zo klein, dat ze buiten de 
detectielimiet van de meeste analysemethoden vallen. Om toch een idee te krijgen om 
welke onzuiverheden het gaat, moeten ze op bepaalde plaatsen geconcentreerd worden. 
Het is mogelijk dat ze dan wel te detecteren zijn. Vóór de analyse moet dus eerst een 
goede gettermethode gevonden worden. Wafers worden dan volgens die methode behan
deld, waarna ze plaatsgevoelig gekarakteriseerd worden. De plaatsen die het meest 
verbeterd zijn, kunnen dan geanalyseerd worden, omdat daar een maximale concentratie 
van onzuiverheden verwacht wordt. V oor de keuze van de gettermethoden wordt gebruik 
gemaakt van appendix A. 

Omdat de hypothese van de interne elektrische velden een indicatie geeft van wat er 
gegetterd kan worden en op welke manier, zal er ook een aantal experimenten uitgevoerd 
worden om deze hypothese te toetsen. De volgende experimenten worden uitgevoerd: 

A. De invloed van een annealstap op wafers met een beschadigd (en dus dislocatierijk) 
oppervlak wordt onderzocht. 

B. Wafers krijgen een fosfor emitter en een aluminium achteroppervlak. De invloed 
van een annealstap hierop wordt onderzocht. 

C. Tijdens een annealstap wordt met een spanningsbron het interne elektrische 
veld beïnvloed. De effecten hiervan op de generresultaten worden onderzocht. 

D. De invloed van interne en externe elektrische velden op de diffusiesnelheid van 
lithium in silicium wordt onderzocht. 

4.2 UITVOERING 

Experiment A: Zaagschade getteren 
Wafers worden verkregen door een blok semikristallijn silicium in plakjes te zagen. 

Deze plakjes hebben een oppervlakte van lOxlO cm2 en een dikte van 350 pm. Door het 
zagen hebben de wafers een zeer ruw oppervlak (zie figuur 21 en vergelijk eventueel met 
figuur 4). Dit ruwe oppervlak is rijk aan dislocaties. De beschadigingen· strekken zich uit 
tot een diepte van ongeveer 5 pm. Ook is de netto hoeveelheid oppervlak veel groter dan 
bij gladde wafers. De zaagschadelaag lijkt daarom een zeer geschikte plaats om als 
getterput te dienen voor diffunderende onzuiverheden. Dit experiment heeft dan ook als 
doel om onzuiverheden aan het oppervlak te concentreren om de detectie ervan te 
vereenvoudigen. 

Experiment A is verdeeld in vijf deelexperimenten: Al tot en met A5. Deze ex
perimenten zijn na elkaar uitgevoerd, waardoor bij de opzet van een nieuw experiment 
rekening gehouden kon worden met de resultaten van het voorafgaande experiment. 
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Figuur 21. Oppervlakte van een siliciumwaferna het zagen (vergrotingsfactor400). 

Experiment At (R&S-serienummer 92447) bestaat uit 4 groepen van 25 wafers. De 
wafers zijn (evenals bij alle volgende experimenten) gesorteerd op naburen, wat inhoudt 
dat de wafers uit de verschillende groepen naast elkaar hebben gezeten in het oorspron
kelijke blok silicium. Bijvoorbeeld, wafer 9 uit groep 2 heeft in het blok naast wafers 9 
van groep 1 en 3 gezeten. Het voordeel van naburen is dat de wafers sterk op elkaar 
lijken, waardoor de uiteindelijke resultaten goed met elkaar te vergelijken zijn. Eén van de 
groepen (groep 0) wordt gefabriceerd volgens de baseline. De wafers van deze groep 
ondergaan dan een aantal standaardstappen zoals beschreven in paragraaf 4.2. In de 
andere groepen worden steeds één of meer stappen toegevoegd of gewijzigd. De eigen
schappen van de cellen uit die andere groepen kunnen nu vergeleken worden met die van 
de baselinecellen. Zo kan de invloed van bepaalde stappen onderzocht worden. 

Groep 1 ondergaat een annealstap. De ruwe wafers worden hiertoe in een buisoven 
onder een stikstofflow opgewarmd tot 1000°C. Nu wordt er meteen afgekoeld met 1,5°C 
per minuut tot 370°C. Om meer over de invloed van het ruwe oppervlak te weten te 
komen, worden de wafers van groep 2 vóór de anneal met natronloog geëtst. De wafers 
van groep 3 worden nog eens extra opgeruwd met schuurpapier. Na de annealstap worden 
alle wafers in de natronloog gedaan, zodat alle oppervlakken uiteindelijk afgeëtst zijn. 
Vervolgens worden er volgens het standaardproces cellen van gemaakt. Het geheel is 
hieronder schematisch weergegeven. 

37 



groep 70 ruwe wafers~ standaardproces (baseline) 

groep 71 ruwe wafers~ anneal 1000°C~ standaardproces 

groep72 ruwe wafers~ NaOH-ets ~ anneal 1000°C~ standaardproces 

groep 73 ruwe wafers~ schuren~ anneall000°C~ standaardproces 

Om de cellen een gelijke dikte te geven zijn de etsbehandelingen van groep 2 korter 
dan standaard. Ter controle vinden er gewichtsmetingen plaats. De kwaliteit van de cellen 
wordt beoordeeld door de stroom-spanningskarakteristieken te bepalen en door de 
(relatieve) spectrale responsie te meten. 

Experiment A2 (92501) is opgezet naar aanleiding van de positieve resultaten van 
experiment Al en verloopt hier dan ook analoog aan. Om te proberen de rendements
verbeteringen te vergroten duren de anneals nu 4 uur en vinden ze ook bij lagere 
temperaturen plaats. Afkoelen vindt plaats met een snelheid van 1 oe per minuut tot 250°C 
Er zijn 9 groepen van ieder 10 waf ers. De condities tijdens de anneals zien er als volgt 
uit: 

groep 10 geen anneal (standaardproces) 

groep 11 ruwe wafers, 800°C 
groep 12 geëtste wafers, 800°C 

groep 13 ruwe wafers, 900°C 
groep 14 geëtste wafers, 900°C 

groep 15 ruwe wafers, 1000°C 
groep 16 geëtste wafers, 1000°C 

groep 17 ruwe wafers, 900°C + POCI3-damp 
groep 18 geëtste wafers, 900°C + POCI3-damp 

Bij de laatste twee groepen vindt fosfordiffusie plaats. Dit is een algemeen bekende 
gettermethode en wordt hier vergeleken met het zaagschade getteren. 

Na de annealstap worden op enkele wafers bij het E.C.N. microgolfmetingen gedaan. 
Van alle cellen worden de stroom-spanningskarakteristieken bepaald en van enkele cellen 
wordt de kortsluitstroom als functie van de plaats bekeken (zie eventueel paragraaf 3.4 ). 
Ook de spectrale responsie wordt gemeten. 

Experiment A3 (93047) is opgezet om te kijken welke verontretmgmgen er in de 
wafers zitten. De kortsluitstroom wordt hiertoe plaatsgevoelig bepaald. Gebieden die het 
sterkst verbeterd zijn worden op de Technische Universiteit Eindhoven met LEIS (Low 
Energy Ion scattering) en SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) bekeken. Omdat na 
de anneal de oppervlaktelaag met de gegetterde atomen weggeëtst wordt, zal er met LEIS 
op de uiteindelijke cellen weinig meer te zien zijn. Daarom krijgt iedere groep wafers een 
groep naburen, die meteen na de annealstap afgesplitst wordt. Omdat de naburen sterk op 
elkaar lijken, kan nu nog steeds van de plaatsopgeloste metingen op de nabuurcellen 
gebruik gemaakt worden. De opzet is als volgt: 
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groep 0 
groep 1 

groep 2 
groep 3 

groep 4 

groep 5 
groep 6 

groep 7 

groep 8 
groep 9 

ruwe wafers~ 
ruwe wafers 

ruwe wafers~ 
ruwe wafers~ 

ruwe wafers~ 

ruwe wafers~NaOH-ets~ 
ruwe wafers~NaOH-ets~ 

ruwe wafers~ 

NaOH-ets 

armeal 1ooooe 
armeal 1000oe~ standaardproces 

standaardproces (baseline) 

armeal 1 ooooe 
armeal 1000°e~ standaardproces 

standaardproces (baseline) 

ruwe wafers~standaardproces+ Al-gettering, geen metallisatie 
ruwe wafers~standaardproces+ Al-gettering 

Merk op dat alleen in groepen 3,4,7 en 9 complete cellen geproduceerd worden. De 
andere groepen kunnen gebruikt worden om microscopische metingen op te doen. 

In experiment A4 (93080) wordt naar aanleiding van de resultaten van experiment A2 
bij zeer hoge temperaturen gegetterd. De afkoelsnelheden bedragen 1 oe per minuut. Ook 
hier gaan weer ruwe en geëtste cellen de oven in. De groepen bestaan uit 25 nabuur
wafers. De anneals vinden onder de volgende condities plaats: 

groep 00 ruwe wafers, 1000oe 
groep 01 geëtste wafers, 1000 oe 

groep 02 ruwe wafers, 1075°C 
groep 03 geëtste wafers, 1075°e 

groep 04 geen armeal (baseline) 

groep 05 ruwe wafers, 1150°e 
groep 06 geëtste wafers, 1150°e 

Van alle cellen worden weer de karakteristieken bepaald. Het standaard recept wordt iets 
gewijzigd: vóór het aanbrengen van de anti-reflectiecoating worden de cellen met 
waterstof gepassiveerd, waarna ze doorgemeten worden. Er kan nu gekeken worden of 
gegetterde cellen anders reageren op passivatie dan standaardcellen. 

In experiment As (93081) wordt de invloed van de afkoelsnelheid van de anneal 
onderzocht. Er zijn 7 groepen van 25 nabuurwafers. Er worden weer ruwe en geëtste 
wafers gedurende 4 uur op 1000°C uitgegloeid. De condities tijdens het afkoelen zijn als 
volgt: 

groep 10 
groep 11 

groep 12 
groep 13 

groep 14 

ruwe wafers, 
geëtste wafers, 

ruwe wafers, 
geëtste wafers, 

afkoelsnelheid 1 oe/minuut 
afkoelsnelheid 1 oe/minuut 

afkoelsnelheid 1 ooe;minuut 
afkoelsnelheid 10°/minuut 

geen armeal (baseline) 
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groep 15 
groep 16 

ruwe wafers, 
geëtste wafers, 

wafers op 1000°C naar buiten rijden, 
wafers op l000°C naar buiten rijden, 

afkoelsnelheid > 100°C/minuut 
afkoelsnelheid > 100°C/minuut 

Na de anneals worden de wafers weer volgens het standaardproces tot cellen verwerkt, 
waarna de elektrische karakteristieken bepaald worden. 

Experiment B: Fosfor- en aluminiumgeltering 
Vijf wafers worden van een fosfor emitter en een aluminium achterzijde voorzien. Op 

deze wafers worden open-celspanningen en microgolfvervaltijden bepaald. Nu worden de 
wafers in de oven uitgegloeid volgens een standaard recept voor aluminiumgenering ( 1 uur 
op 7()()°C). Na deze annealstap worden de metingen herhaald. Op de gebieden die het 
meest verbeterd zijn, worden SIMS-meringen gedaan. 

Experiment C: Gelteren met een elektrisch veld 
Om de invloed van de aanwezigheid van het elektrische veld in het depletiegebied te 

onderzoeken, kan dit veld tijdens een getterstap veranderd worden. Dit veranderen gebeurt 
met een extern aangelegd spanningsverschil. Een "reverse bias" zorgt voor een versterking 
van het interne veld (zie eventueel paragraaf 3.7). De gettereffecten zouden nu versterkt 
moeten worden. Bovendien zou volgens [28] de lekstroom van de zonnecel sterk verkleind 
kunnen worden (zie eventueel paragraaf 3.8). Een "forward bias" heft juist het veld in het 
deplettegebied op. De gettereffecten zouden nu kleiner moeten worden. 

Het is echter niet eenvoudig om bij temperaturen tot 900°C een spanningsverschil over 
een wafer te zetten. De elektrodes en aansluitdraden moeten aan een aantal belangrijke 
eisen voldoen. Deze eisen zijn: 

De materialen moeten in een stikstofflow temperaturen tot 900°C aankunnen. 
Het elektrodemateriaal mag bij temperaturen tot 900°C niet reageren of legeren met 
silicium. 
Atomen van het elektrodemateriaal mogen niet of nauwelijks in silicium diffunderen 
en moeten liefst geen zogenaamde "lifetime killers" zijn. 
De materialen moeten een goed elektrisch geleidingsvermogen hebben. 
De materialen mogen de buisoven niet vervuilen, want deze wordt ook voor de 
celproduktie gebruikt. 

Door de vele eisen is de keuze van het materiaal voor de elektrodes zeer beperkt. Alle 
metalen vallen af wegens verontreiniging van de wafers via indiffusie van atomen, met 
schadelijke gevolgen voor de levensduur van minderheidsladingsdragers. Er blijft eigenlijk 
maar één materiaal over en dat is grafiet. Grafiet kan temperaturen tot 3800°C aan en is 
een goede geleider. Een belangrijk voordeel van grafiet is dat de vierwaardige koolstofato
men nauwelijks in silicium kunnen diffunderen. Ze gaan namelijk op substitutionele 
plaatsen in het eveneens vierwaardige silicium zitten. 

Voor de aansluitdraden moet gebruik gemaakt worden van een materiaal waarvan de 
atomen moeilijk in grafiet kunnen diffunderen, want anders wordt het silicium alsnog 
verontreinigd. Er is gekozen voor het langzaam diffunderende en voor silicium weinig 
schadelijke zilver. De zilverdraden worden in verband met eventuele ovenvervuiling door 
kwartsglazen buizen gevoerd. 

Eventuele veranderingen in levensduren van minderheidsladingsdragers worden 
bepaald door vóór en na de "elektrische" behandeling microgolfvervalmetingen te doen. 
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Ook worden de open-celspanning en de lekstroom vóór en na de behandeling bepaald. 

Experiment D: Lithium diffusie 
Een methode om de invloed van elektrische velden op de verplaatsing van ionen te 

onderzoeken, is het meten van concentraties van moedwillig aangebrachte ionen die met 
behulp van een veld verplaatst zijn (zie ook paragraaf 3.9). De ionen moeten voor zo'n 
experiment wel aan een aantal eisen voldoen: 

De ladingstoestand van de ionen moet bij de gebruikte temperaturen goed bekend zijn. 
(Sommige elementen kunnen twee verschillende ladingstoestanden bezitten of de 
ladingstoestand kan boven een bepaalde temperatuur omslaan) 
De ionen moeten goed detecteerbaar zijn. (De maximale oplosbaarheidsconcentratie 
moet ruim boven de detectielimiet van de meetmethode (SIMS) liggen). 
De diffusiesnelheid van de ionen in silicium moet veel groter zijn dan die van fosfor
en aluminiumionen. 

Een element dat aan al deze eisen voldoet is lithium. Enkele eigenschappen van 
lithium zijn: 

180 
1347 
530 
6,9 

Smeltpunt (°C) 
Kookpunt (°C) 
Dichtheid (kgm-3) 

Relatieve atoommassa 
Diffusiecoëfficiënt 2,65x 1 o-3exp( -0,63/kT) 
Maximale oplosbaarheid in 
silicium bij 500°C (cm-3) 2x1018 

Ladingstoestand in silicium (e) + 1 

V oor het experiment worden 7 plakjes monokristallijn silicium van 300 pm dik ge
bruikt. De plakjes zijn p-gedoteerd (borium, 5x1015cm-3

) en dubbelzijdig gepolijst. Twee 
plakjes worden van een fosfor emitter voorzien, twee plakjes van een aluminium achterzij
de en twee plakjes krijgen zowel een fosfor als een aluminium laag. Eén plakje blijft 
kaal. Nu wordt op ieder plakje aan één zijde een 1000 Á dikke laag lithium opgedampt 
(zie figuur 22). Op het lithium wordt nog een 150 Á dikke laag silicium opgedampt, ter 
voorkoming van ovenvervuiling en oxydatie van het lithium. 

Nu wordt het lithium bij een temperatuur van 500°C ingediffundeerd. Deze annealstap 
duurt lang genoeg om bij de kale plak een bepaald deel van het lithium de overkant van 
de plak te laten bereiken. De diffusiesnelheid in de andere plakken zal beïnvloed worden 
door de daar aanwezige interne velden. Hierdoor zal de lithiumconcentratie aan de 
overzijde van de plakken onderling verschillen. Bijvoorbeeld, in plak 1 zouden de ionen 
eerder de overzijde moeten bereiken dan in plak 2. Dit heeft te maken met een mee- of 
een tegenwerkend veld. 
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Figuur 22. Overzicht van de voorbewerking van de silicium plakjes. De fosfor- en alumini
umlagen zijn ingediffundeerd. Op de onderkant van de plakjes is daarna lithium opge
dampt. De SIMS-metingen zijn op de bovenkant uitgevoerd. De pijltjes geven de richtingen 
van de interne elektrische velden aan. 
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5. RESULTATEN 

5.1 EXPERIMENT A: ZAAGSCHADE GETTEREN 

Experiment Al (92447): Anneal bij lOOOOC 
Tabel 1 toont de belangrijkste resultaten van de stroom-spanning metingen voor de 

PECVD. Het blijkt dat de cellen die vóór de anneal geëtst worden 2,2 % in open cel
spanning (V0J, 2,2 % in kortsluitstroom (/se) en 4,8 % in rendement (11) verminderen ten 
opzichte van de standaardgroep (die geen anneal krijgt). De cellen die in ruwe toestand 
een anneal krijgen, verbeteren 1,6 % in kortsluitstroom en 1,4 % in rendement ten 
opzichte van de standaardgroep. 

Tabel 2 toont de resultaten na de PECVD-stap (in deze stap vinden siliciumnitride 
depositie en waterstofpassivatie plaats). Het blijkt dat de achterstand van de geëtste groep 
vergroot is ten opzichte van de standaardgroep. V oe vermindert met 2,7 %, ~c met 3,5 % 
en 11 met 5,9%. 

In beide tabellen is te zien dat de groep met geschuurde wafers iets slechtere cellen 
oplevert dan de standaardgroep. 

groep # Voc(mV) /,c(A) FF(%) Tl(%) R,.,(mil) R,h(Q) 

70. baseline 23 553 (1) 1,86 (0,02) 70,3 (0,9) 7.23 (0,09) 33 (4) 15,8 (5,6) 
71. 1000°C, ruw 22 553 (1) 1.89 (0,02) 70,2 (0.8) 7,33 (0,09) 30 (4) 16,0 (6,2) 
72. 1000°C, geëtst 22 541 (2) 1,82 (0,02) 69.9 (1,0) 6,88 (0,15) 34 (5) 13,5 (4,8) 
73. 1 000°C, gesch. 19 551 (2) 1,86 (0,02) 68,7 (1.5) 7,05 (0,15) 37 (5) 15,8 (8,7) 

Tabel 1. Gemiddelde celtestresultaten voor de PECVD. #is het aantal cellen in de betref
fende groep, Voc de open ce/spanning, /se de kortsluitstroom, FF de vu/faktor, 11 
het rendement, Rser de serieweerstand en Rsh de shuntweerstand. Achter de 
gemiddelde waarden van de verschillende grootheden is tussen haakjes de 
spreiding in de meetwaarden gegeven. De standaarddeviaties van de gemiddel
den kunnen berekend worden door de spreiding te delen door de wortel uit het 
aantal wafers in de groep (#). 

groep # Voc(mV) /,c(A) FF(%) Tl(%) R,.,.(mQ) R,h(Q) 

70. 23 567 (2) 2,55 (0,04) 75,2 (0,5) 10,87 (0,18) 23 (10) 18,4 (12) 
71. 22 568 (2) 2,58 (0,03) 74.9 (0,4) 10,98 (0,15) 25 (10) 18,6 (12) 
72. 22 552 (3) 2,46 (0,03) 75,1 (0,6) 10,23 (0, 19) 32 (16) 17,0 (12) 
73. 19 565 (2) 2,54 (0,03) 74,8 (0,5) 10.71 (0,15) 24 (8) 17,7 (8) 

Tabel 2. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 

Figuur 23 toont de resultaten van een spectrale responsie meting op cel 13 van 
groepen 70, 71 en 72. Duidelijk is de verslechtering van de geëtst uitgegloeide groep bij 
grote golflengtes te zien. 
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Figuur 23. Relatieve spectrale responsie van groepen 70, 71 en 72. 

Het blijkt dat de geëtst uitgegloeide cellen vooral voor grote golflengtes ("in het rood") 
verslechteren. Het verlies in kortsluitstroom bedraagt meer dan 10 % voor golflengtes 
boven de 900 nm. 

Experiment A2 (92501): Temperatuurscan 1 
De stroom-spanning resultaten na het uitgloeien van ruwe en geëtste cellen bij lagere 

temperaturen zijn weergegeven in tabel 3. Uit de tabel blijkt dat de geëtste cellen slechter 
worden naarmate de annealtemperaturen hoger zijn. De ruwe cellen lijken nauwelijks te 
veranderen. De belangrijkste resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 24. 
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groep # V oc(mV) f,c(A) FF(%) 11(%) R,.,.(mQ) R,h(Q) 

10. baseline 8 556 (3) 1,98 (0,02) 63,7 (1,0) 7,01 (0,20 44 (3) 6,2 (2,6) 

11. 800°C, ruw 8 556 (2) 1,97 (0,02) 64,6 (1,2) 7,08 (0,16 42 (3) 9,3 (2,8) 
12. 800°C, geëtst 8 551 (3) 1,95 (0,02) 63,7 (1,2) 6,85 (0,21 48 (3) 8,4 (1,9) 

13. 900°C, ruw 8 555 (3) 1,96 (0,02) 64,2 (1,4) 6,99 (0,23) 46 (5) 7,4 (1,3) 
14. 900°C, geëtst 8 541 (3) 1,90 (0,02) 65,4 (1,2) 6,70 (0,13) 44 (6) 7,7 (2,6) 

15. 1000°C, ruw 8 556 (2) 1,97 (0,02) 65,1 (1,1) 7,12 (0,12) 44 (6) 7,2 (1,4) 
16. 1 000°C, geëtst 8 540 (2) 1,84 (0,02) 63,8 (1,7) 6,32 (0,22) 47 (7) 7,3 (1,7) 

17. 900°C, ruw+P 8 555 (1) 1,96 (0,02) 63,2 (1,5) 6,87 (0,15) 47 (5) 7,5 (0,8) 
18. 900°C, geëtst+P 8 546 (2) 1,90 (0,02) 64,2 (1,1) 6,67 (0,14) 48 (4) 10,2 (4,4) 

Tabel 3. Gemiddelde celtestresultaten vóór de PECVD. 

In tabel 4 worden de celtestresultaten na de PECVD gegeven. 

groep # Voc(mV) /,c(A) FF(%) 11(%) R,.,.(mil) R,n(Q) 

10. 8 573 (2) 2,70 (0,03) 71,5 (0,7) 11,08 (0,19) 23 (7) 10,7 (5,6) 

11. 8 572 (2) 2,68 (0,03) 72,9 (0,8) 11,16 (0,14) 24 (9) 11,5 (6,1) 
12. 8 565 (3) 2,64 (0,02) 72,6 (0,7) 10,84 (0, 13) 25 (4) 11,6 (7,9) 

13. 8 572 (3) 2,68 (0,02) 72,8 (0,7) 11,14 (0,15) 28 (2) 10,2 (3,6) 
14. 8 555 (3) 2,58 (0,02) 72,8 (0,6) 10,45 (0,14) 23 (7) 9,4 (4,4) 

15. 8 574 (2) 2,70 (0,02) 73,1 (0,6) 11,29 (0,10) 24 (5) 7,0 (3,1) 
16. 8 554 (3) 2,50 (0,03) 72,7 (0,6) 10,04 (0,18) 24 (5) 7,7 (2,3) 

17. 8 572 (2) 2,70 (0,02) 72,6 (0,6) 11,20 (0,10) 25 (7) 11,8 (6,9) 
18. 8 560 (3) 2,59 (0,02) 73,3 (0,6) 10,66 (0,12) 21 (5) 10,2 (8,4) 

Tabel4. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 

De belangrijkste resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 25. 
Uit tabel 3 blijkt dat geëtste cellen na een anneal van 900°C slechter worden dan de 

standaardcellen. Ze verliezen 3,1% aan spanning, 4,4% aan stroom en 5,7% aan rende
ment. Bij de geëtste wafers die tijdens de anneal een fosfordiffusie krijgen, zijn de 
verliezen minder groot: respectievelijk 2,3%, 4,1% en 3,8%. Op de ruwe wafers is de 
invloed van het fosfor veel minder groot. 

Bij de 1000°C anneal (4 uur) verslechtert de spanning voor de geëtste groep ongeveer 
net zoveel als in experiment Al (annealtijd 0 uur). De stroom en het rendement worden 
echter nog slechter: respectievelijk 7,4% en 9 ,4%. 

45 



680 

~ -
I 

IOC 

~ ?i~ 
~ 

K ~ 
~ 

555 

580 

548 

! 
~ 

~ ~ x x 
~ -

~ 

~~ ~ ~~ 

640 

636 

6SO 
20 800 800 1000 

Almealtempo1'&tllur (Oe) 

2.10 .--------------------, 

2.03 

< - 1.97 

~ 

t 1.90 

~ 1.83 
~ 

1.77 

1 . 70 I I t9QQ1 I M?S?! I l"xX>s1 I t'X'x'Xl I 

20 800 900 1000 
.Aluwaltemperatunr (0 C) 

7.50 r--------------------.., 

7.25 

- 7.00 
~ .._, 

J 
8.75 

6.50 

8.25 

6. 00 1 I t'X'x'Xl I I2SX21 I !099'1 I !YSN'I I 

20 800 900 1000 
Aml.ealtcmperatunr COC) 

Figuur 24. Gemiddelde celtestresultaten vóór de PECVD. 
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Figuur 25. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 

47 



In figuur 26 is de relatieve spectrale responsie van enkele cellen weergegeven. Groep 0 
(de baseline) is hierbij als referentiegroep gebruikt. Opvallend is weer de forse verslechte
ring in het rood van de geëtst uitgegloeide groepen. 
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Figuur 26. Relatieve spectrale responsie. De horizontale lijn wordt gevormd door de 
baseline, die hier dus als referentiegroep gebruikt is. 

Gemiddeld gezien verbeteren ruw uitgegloeide cellen licht ten opzichte van de 
baseline. Bij cellen die duidelijk onder het gemiddelde niveau liggen (slechte cellen dus) is 
deze verbetering vaak aanmerkelijk groter. Van zo'n slechte cel zijn voor groepen 10, 15 
en 16 metingen gedaan van de plaatsopgeloste kortsluitstroom. Dit is gedaan met vijf 
verschillende lichtfilters. Uit de gegevens kunnen nu diffusielengtes van vrije elektronen in 
de bulk bepaald worden. De resultaten hiervan zijn gegeven in figuur 27. Het blijkt dat bij 
de ruw uitgegloeide cellen de diffusielengtes op sommige korrels met meer dan een factor 
2 verbeteren ten opzichte van de baseline, terwijl ze bij de geëtst uitgegloeide cellen een 
factor 1,5 verslechteren. Duidelijk is ook te zien dat de diffusielengtes in de buurt van 
korrelgrenzen erg klein zijn. 

Microgolfvervalmetingen bij het E.C.N. op de uitgegloeide plakken leveren geen 
bruikbare resultaten op. Het meetsignaal is te klein door de hoge recombinatiesnelheid van 
elektronen aan het kale oppervlak. 

48 



On behandeld 

D ABOVE 120 

D 110 - 120 
100- 110 - 90 - 100 - 80- 90 

70 - 80 - 60 - 70 - 50 - 60 - 40- 50 - 30 - 40 - BEL OW 30 

Ruw, 1 000°C anneal 

D ABOVE 270 
D 240 - 270 

210- 240 - 180 - 210 - 150 - 180 - 120 - 150 - 90 - 120 - 60- 90 - 30 - 60 - BEL OW 30 

49 



Geëtst, 1 000°C anneal 

[[[] ABOVE 

D 110 
100 
90 - 80 
70 
60 
50 
40 - 30 - BEL OW 

Figuur 27. 

120 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

Diffusielengtes berekend uit plaatsopgeloste metingen van de kort
sluitstroom bij verschillende golflengtes van het invallende licht. Let 
op: de kleurencode wijkt af bij de ruw uitgegloeide cel. De waarden 

. van de berekende diffusielengtes moeten relatief bekeken worden; de 
absolute waarden kunnen een bepaalde factor van de werkelijke 
waarden afwijken. 

Experiment A3 (93047): Microscopische metingen 
In tabel 5 worden de gemiddelde celtestresultaten voor de PECVD weergegeven. 

In tabel 6 staan de resultaten na de PECVD. 

groep # Voc(mV) /te( mA) FF(%) Tl(%) R,.,.(mQ) R,A(Q) 

3. 1000°C, ruw 10 549 (4) 1,93 (0,03) 68,3 (0,6) 7,24 (0,14) 25 (4) 3,6 (0,7) 
4. baseline 10 549 (4) 1,92 (0,04) 68,5 (0,6) 7,20 (0,19) 28 (5) 4,0 (1,7) 

6. 1000°C, geëtst 10 537 (4) 1,84 (0,03) 68,9 (0,5) 6,82 (0,18) 27 (5) 3,8 (0,6) 
7. baseline 10 549 (4) 1,90 (0,04) 68,6 (0,8) 7,16 (0,19) 26 (4) 3,8 (0,6) 

9. Al-gettering 10 548 (4) 1,93 (0,04) 68,4 (0,9) 7,25 (0,24) 27 (4) 3,2 (0,5) 

Tabel 5. Gemiddelde celtestresultaten voor de PECVD. 
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groep # Voc(mV) /,c(mA) FF(%) 11(%) R,.,(mD.) R,h(Q) 

3. 10 562 (2) 2,58 (0,03) 71,2 (0,4) 10,33 (0,15) 16 (2) 3,5 (0,4) 
4. 10 562 (3) 2,56 (0,04) 71,2 (0,5) 10,22 (0,22) 19 (2) 3,7 (0,5) 

6. 10 547 (4) 2,43 (0,05) 71,4 (0,4) 9,49 (0,24) 19 (2) 3,9 (0,4) 
7. 10 562 (4) 2,55 (0,05) 71,6 (0,7) 10,29 (0,32) 18 (2) 3,9 (0,6) 

9. 10 562 (3) 2,61 (0,04) 70,5 (0,5) 10,36 (0,25) 18 (2) 3,2 (0,6) 

Tabel 6. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 

De resultaten laten weer hetzelfde beeld zien als bij experimenten A 1 en A2: ruwe 
cellen verbeteren licht en geëtste cellen verslechteren fors. De cellen met de aluminium 
achterzijde verbeteren licht ten opzichte van de baseline. 

Om zoveel mogelijk verontreinigingen te kunnen zien is gekozen voor metingen aan 
cellen die het meest verbeterd zijn ten opzichte van de baseline. Cel 8 van groep 7 4 
(baseline) heeft een kortsluitstroom van 2,49 A, terwijl cel 8 van groep 73 (ruw uitge
gloeid) 2,56 A bereikt. Met de resultaten van groep 9 wordt verder niets gedaan, omdat de 
nabuurgroep (8) door een produktiefout onbruikbaar geworden is. In figuur 28 is de rela
tieve spectrale responsie te zien van de twee cellen. 
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Relatieve spectrale responsie van cellen 8 van groepen 3 en 4. De 
zwarte rondjes geven groep 4 (baseline) weer, de open rondjes 
groep 3 (ruw uitgegloeid op 1000°C ). 

Zeer duidelijk is de verbetering van de kortsluitstroom voor grote golflengtes te zien. 
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Van deze twee cellen is ook de plaatsopgeloste kortsluitstroom bepaald voor een golfleng
te van 995 nm. De resultaten hiervan zijn gegeven in appendix CF. Duidelijk is te zien dat 
een rand van de baseline-cel zeer slecht is. Bij de ruw uitgegloeide cel is deze rand veel 
smaller geworden. Omdat op deze rand bij de ruw uitgegloeide wafer de meeste onzuiver
heden aan het oppervlak verwacht worden, wordt uit dit gebied bij beide wafers een rond 
sample gesneden. De twee samples worden onderzocht met LEIS en SIMS. De LEIS
resultaten worden gegeven in figuur 29. Behalve de natuurlijke oxydelaag worden er geen 
verontreinigingen aangetroffen. 
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Figuur 29. Resultaten van LEIS-metingen op een ruw uitgegloeide wafer. 
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NODUS, 4He, 3000 eV 
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De SIMS-metingen laten wel verontreinigingen zien. In figuur 30 worden de massaspectra 
van groepen 3 en 4 gegeven. 
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Figuur 30. Massaspectra gemeten op het oppervlak van ruwe wafers. 

De grote piek bij massa 27 ( groep 3) wordt veroorzaakt door silicium. De kleine piekjes 
ernaast zijn isotopen van silicium. Bij massa's 63 en 65 lijken twee isotopen van koper te 
zien. Bij groep 4 is er natrium (massa 23) zichtbaar. Ook kalium (massa 39) en calcium 
(massa 40) lijken zichtbaar. De zeer kleine piekjes bij massa's 56 en 63 kunnen op ijzer 
en koper duiden. Om meer informatie te kunnen krijgen over de aard van de kleine pieken 
is een nieuwe, nauwkeuriger scan gemaakt van het gebied tussen massa's 54 en 70. In 
figuur 31 zijn de resultaten hiervan te zien. 
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Figuur 31. Massaspectra van groepen 3 en 4, gemeten van massa 54 tot massa 70. Voor 
een juiste interpretatie moeten de pieken een halve massa-eenheid naar rechts 
verschoven worden. 

Omdat bij SIMS ook brokstukken bestaande uit meerdere atomen gedetecteerd kunnen 
worden, is enige voorzichtigheid geboden bij de analyse van de pieken. Deze analyse zal 
in de discussie nog aan bod komen. In appendix D wordt een overzicht gegeven van de 
mogelijke elementen waar de pieken door veroorzaakt zouden kunnen worden. 

Op dezelfde wafers die bij SIMS gebruikt zijn, wordt nu de "Yang"-ets toegepast. Er 
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ontstaat een groot aantal putjes (zie appendix E). Ook groep 72 wordt meegenomen. Het 
aantal putjes per wafer blijkt onderling slechts enkele procenten afwijk te wijken. Door 
overlap van putjes is de telonnauwkeurigheid echter groter dan enkele procenten. Het 
aantal putjes per vierkante centimeter bedraagt 1 ,6.1 OS. 

Experiment A4 (93080): Temperatuurscan 2 
In tabel 7, 8 en 9 zijn de resultaten van de hoge-temperatuurscan weergegeven. In 

tabel 7 zijn de cellen getest na de metallisatie, in tabel 8 na de waterstofpassivatie en in 
tabel 9 na de PECVD. In figuur 32 is de kortsluitstroom vóór en na de waterstofpassivatie 
weergegeven. 

groep # Voc(mV) /,c(mA) FF(%) Tj(%) R,.,(m!l) R,h(Q) 

00. 1000°C, ruw 12 546 (3) 1,93 (0,04) 66,5 (1,4) 7,00 (0,24) 30 (4) 3,3 (0,8) 
01. 1000°C, geëtst 12 544 (3) 1,91 (0,04) 66,9 (1,0) 6,95 (0,26) 28 (4) 3,2 (0,7) 

02. 1075°C, ruw 11 547 (4) 1,93 (0,04) 64,6 (1,4) 6,82 (0,26) 32 (2) 3,6 (1,6) 
03. 1075°C, geëtst 12 542 (2) 1,86 (0,04) 63,8 (1,5) 6,43 (0,19) 32 (2) 3,1 (0,7) 

04. baseline 12 547 (4) 1,92 (0,04) 64,7 (1,6) 6,80 (0,22) 32 (3) 3,6 (0,8) 

05. 1150°C, ruw 12 549 (3) 1,95 (0,04) 64,8 (2,6) 6,98 (0,26) 33 (5) 5,0 (1,5) 
06. 1150°C, geëtst 12 544 (3) 1,84 (0,04) 69,6 (1,6) 7,00 (0,24) 31 (5) 4,2 (1,6) 

Tabel 7. Gemiddelde celtestresultaten voor waterstofpassivatie. 

groep # V.c(mV) l,c(mA) FF(%) Tj(%) R"'(mQ) R,h(Q) 

00. 12 557 (2) 2,02 (0,03) 68,6 (1,5) 7,72 (0,19) 24 (3) 3,5 (1,0) 
01. 12 553 (3) 1,97 (0,05) 68,3 (1,1) 7,44 (0,28) 27 (3) 3,4 (0,7) 

02. 11 558 (2) 2,02 (0,03) 68,5 (1,5) 7,72 (0,22) 26 (2) 3,7 (1,2) 
03. 12 547 (3) 1,88 (0,04) 68,0 (1,2) 7,02 (0,16) 28 (3) 3,2 (0,9) 

04. 12 557 (3) 2,00 (0,04) 68,6 (1,1) 7,63 (0,25) 28 (2) 3,9 (0,8) 

05. 12 558 (2) 2,02 (0,03) 68,6 (1,9) 7,77 (0,19) 27 (2) 4,9 (1,4) 
06. 12 548 (2) 1,84 (0,03) 70,4 (1,5) 7,11 (0,22) 27 (4) 4,6 (1,7) 

Tabel 8. Gemiddelde celtestresultaten na waterstofpassivatie. 

groep # V oc(mV) I.c(mA) FF(%) Tj(%) Rser(mQ) R.h(Q) 

00. 12 566 (2) 2,70 (0,04) 68,3 (1,1) 10,41 (0,24) 21 (2) 3,2 (0,7) 
01. 11 561 (2) 2,61 (0,04) 68,2 (0,9) 9,99 (0,25) 22 (1) 3,3 (0,6) 

02. 11 566 (2) 2,67 (0,03) 67,7 (0,9) 10,24 (0, 18) 23 (1) 3,5 (0,8) 
03. 11 555 (2) 2,48 (0,04) 67,1 (1,2) 9,34 (0,24) 26 (2) 3,1 (0,7) 

04. 12 564 (3) 2,64 (0,04) 67,1 (0,9) 10,00 (0,27) 26 (2) 3,5 (0,8) 

05. 12 566 (2) 2,67 (0,03) 67,5 (l,D) 10,23 (0,23) 24 (2) 4,7 (1,0) 
06. 12 555 (5) 2,46 (0,04) 69,8 (2,0) 9,39 (0,72) 23 (2) 4,4 (1,0) 

Tabel 9. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 
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Figuur 32. Kortsluitstroom vóór en na de waterstofpassivatie. 

Opvallend is de zeer geringe toename in kortsluitstroom na waterstofpassivatie bij de 
geëtste uitgegloeide groepen. 

Na de PECVD blijkt de 1000° C ruw uitgegloeide groep 60 mA meer stroom te 
leveren dan de baseline ( = 2,2 % ). De spanning stijgt met 2 m V ( = 0,3 %) en het 
rendement met 0,41 % absoluut ( = 4,1 % relatief). De resultaten zijn grafisch uitgezet in 
figuur 33. 
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Figuur 33. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 
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Experiment A5 (93081): Afkoelscan 
In tabel 10 en 11 staan de resultaten van de celtesten na anneals met verschillende 

afkoelsnelheden. Tabel 10 geeft de resultaten weer vóór de PECVD, tabel 11 na de 
PECVD. 

groep # Voc(mV) l,c(mA) FF(%) 11(%) R,.,(mfl) R,h(O.) 

10. ruw, 1 oe/min 12 545 (2) 1,88 (0,03) 64,6 (1,5) 6,63 (0,18) 28 (1) 9,8 (2,4) 
11. geëtst, 1 o /min 11 532 (2) 1,76 (0,03) 65,9 (1,6) 6,29 (0,23) 29 (1) 12,8 (4,5) 

12. ruw, 10°e/min 12 545 (2) 1,88 (0,04) 64,6 (1,3) 6,63 (0,17) 28 (2) 8,7 (1,0) 
13. geëtst 11 534 (2) 1,77 (0,04) 62,8 (1,8) 5,94 (0,27) 30 (1) 7,1 (2,3) 

14. baseline 11 545 (2) 1,85 (0,03) 63,3 (2,3) 6,40 (0,24) 29 (2) 6,6 (2,1)) 

15. ruw, 100°e/min 11 542 (2 1,82 (0,04) 64,2 (1,2) 6,32 (0,18) 28 (1) 7,4 (1,7) 
16. geëtst, 100°e/min 12 532 (2 1,74 (0,05) 63,8 (1,4) 5,91 (0,22) 29 (2) 7,0 (2,3) 

Tabel 10. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 

groep # V.c(mV) l,c(mA) FF 11(%) R,.,(m) R,h(O.) 

10. 12 563 (2) 2,61 (0,04) 73,5 (0,5) 10,80 (0,19) 16 (1 16,2 (4,5) 
11. 11 546 (2) 2,41 (0,03) 73,8 (0,5) 9,72 (0,14) 17 (1 17,6 (3,8) 

12. 12 563 (2) 2,59 (0,04) 73,5 (0,5) 10,69 (0,20) 19 (1) 17,5 (7,9) 
13. 11 548 (2) 2,42 (0,04) 73,8 (1,0) 9,80 (0,22) 17 (1) 15,9 (4,2) 

14. 11 563 (2) 2,58 (0,05) 73,0 (0,7) 10,59 (0,29) 17 (1) 16,7 (4,3) 

15. 11 558 (2) 2,49 (0,04) 73,5 (0,4) 10,22 (0,16) 17 (1) 21,7 (8,1) 

16. 12 546 (2 2,38 (0,05) 73,5 (0,4) 9,54 (0,24) 17 (1) 15,9 (1,9) 

Tabelll. Gemiddelde testresultaten na de PECVD. 

De resultaten worden grafisch weergegeven in figuur 34. Het is duidelijk te zien dat 
langzamer afkoelen betere cellen levert. De rendementsverbetering bij cellen die op 1000° 
C ruw uitgegloeid zijn, is 0,21 % absoluut. 
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Figuur 34. Gemiddelde celtestresultaten na de PECVD. 
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5.2 EXPERIMENT B (93044): FOSFOR- EN ALUMINIUMGETTEREN 

Tabel 12 toont de gemiddelde vervaltijd van vrije ladingsdragers en open-celspan
ningen per cel vóór en na het aluminium basis getterrecept. 

cel 'tvoor(JlS) 't".(JlS) V oc,voor(mV) Voc..,.(mV) 

1. 10,41 (2,43) 8,74 (3,46) 537 (16) breuk 
2. 10,34 (2,54) 9,32 (4,10) 538 (19) 541 (19) 
3. 9,04 (1,50) 8,77 (1,93) 521 (30) 544 (14) 
4. 10,47 (2,18) 9,57 (1,53) 542 (15) 544 (8) 
5. 8,75 (2,16) 9,18 (6,87) 526 (22) 538 (14) 

Tabel 12. Resultaten van microgolfreflectie en open-celspanningen vóór en na een 700° C 
anneal. Achter de gemiddelden staan tussen haakjes de standaarddeviaties in de 
meetwaarden. Om de standaarddeviaties in de gemiddelden te verkrijgen moet 
nog door 10 gedeeld worden. 

De spanningen en hun spreidingen zijn van alle cellen verbeterd. De vervaltijden zijn bij 
vier van de vijf cellen verslechterd. Omdat cel 3 voor de anneal een gebied met lage 
spanningen (< 500 mV) had en na de anneal niet meer, is dit gebied uit de cel gesneden 
en met SIMS onderzocht (hier wordt immers een maximale concentratie van onzuiverhe
den verwacht aan het oppervlak. De resultaten worden gegeven in figuur 35. Op de 
aluminiumzijde lijken, net als bij de zaagschade wafers, koper en ijzer aanwezig te zijn. 
Het aantal counts is echter wel een factor 5 kleiner. Op de fosforzijde is het aantal counts 
een factor 8 kleiner dan bij de zaagschade samples. 
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Figuur 35. 
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Massaspectra van de oppervlakken van met fosfor en aluminium gedoteerde 
wafers. 

5.3 EXPERIMENT C: GETTEREN MET EEN EXTERN ELEKTRISCH VELD 

Bij proefmetingen in de buisoven blijken de grafiet elektrodes te verweren. Waar
schijnlijk loopt er zuurstof langs de wand tegen de stikstofflow in. Allerlei aanpassingen 
(bijvoorbeeld een maximale stikstofflow) hebben geen effect. Stukjes grafiet blijken 
helemaal op te reageren. De problemen kunnen verholpen worden door de experimenten in 
vacuüm uit te voeren. Door gebrek aan faciliteiten hiervoor, zijn de experimenten niet 
meer uitgevoerd. 

5.4 EXPERIMENT D: LITHIUMDIFFUSIE 

Alle samples worden gedurende 15 minuten uitgegloeid (Volgens vergelijking 19 is de 
concentratie van lithium aan de detectiezijde van de plak nu een kwart van die aan de 
opgedampte zijde.) Aan de overzijde van het opgedampte lithium wordt met SIMS de rela
tieve concentratie van lithium bepaald. Hiertoe wordt de piekhoogte Nu van het lithium 
gedeeld door de piekhoogte Nsi van het silicium. Een voorbeeld van het massaspectrum 
dat ontstaat bij de SIMS-metingen wordt gegeven in figuur 36. 
De rest van de grafieken wordt gegeven in appendix F. De verhoudingen van de piekhoog
tes bij de verschillende samples staan in figuur 37. 
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Figuur 36. 
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Massaspectrum van sample 7 na een anneal van 15 minuten op 500°C. Bij 
massa 7 is lithium zichtbaar, bij massa 28 silicium. 
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Figuur 37. 
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Overzicht van de voorbewerking van de silicium plakjes. De fosfor- en 
aluminiumlagen zijn ingediffundeerd. Op de onderkant van de plakjes is 
daarna lithium opgedampt. De SIMS-metingen zijn op de bovenkant uitge
voerd. De pijltjes geven de richtingen van de interne elektrische velden aan. 
De vetgedrukte getallen geven de gemeten piekverhoudingen aan (NtJNsJ· 

De resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 38. 
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Figuur 38. Relatieve concentraties van lithium aan de overzijde van het silicium sample. 

Het is duidelijk te zien dat een meewerkend veld een verhoogde concentratie lithium 
oplevert en een tegenwerkend veld een verkleinde concentratie. 

Om de invloeden van fosfor of aluminium op het voor- of achteroppervlak overzichte
lijker te maken zijn de resultaten in een matrix gezet (zie tabel 13). 

Oppervlak 
van 

lithium
indiffusie 

.!. 

kaal 

Al 

p 

Oppervlak van lithiumdetectie --7 

kaal Al p 

0,62 1,40 0,34 

0,38 - 0,39 

1,83 2,33 -

Tabel 13. Piekverhoudingen van lithium en silicium als functie van de aard van de 
oppervlakken. 
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6. DISCUSSIE 

6.1. ZAAGSCHADE GETTEREN 

Experiment Al laat zien dat ruwe wafers die een 1000° C anneal hebben gehad, 
uiteindelijk cellen opleveren die 30 mA meer stroom leveren dan baseline-cellen. De 
meest voor de hand liggende verklaring is dat de ruwe zaagschadelaag defecten uit de bulk 
heeft gegetterd. Interne gettering (bijvoorbeeld door korrelgrenzen of andere inwendige 
defecten) lijkt onbelangrijk. Immers, bij de produktie van het siliciumblok, waar de wafers 
uit gezaagd zijn, hebben de inwendige defecten volop kans gehad om hun getterende werk 
te verrichten. Tijdens het afkoelen van het blok moet namelijk eens de 1 000°C gepasseerd 
zijn. Bovendien blijkt dat de wafers die geëtst uitgegloeid zijn, niet verbeteren. Sterker 
nog, ze verslechteren fors. Deze verslechtering zou de volgende twee oorzaken kunnen 
hebben: 

1. Er zijn onzuiverheden (bijvoorbeeld uit de oven of uit het etsbad) naar binnen 
gediffundeerd. 

2. De hoge temperatuur heeft gezorgd voor een toename van het aantal inwendige 
fysische defecten. 

De eerste oorzaak lijkt plausibel, want in de gebruikte oven worden andere experimen
ten uitgevoerd die mogelijk tot vervuiling hebben geleid. De ruwe cellen zouden door de 
zaagschadelaag beschermd kunnen zijn tegen deze onzuiverheden. Bij het binnendringen is 
de kans groot dat ze gegetterd worden door de vele losse siliciumbindingen in de 
beschadigde laag. 

Ook het feit dat de geëtst uitgegloeide groep na de PECVD-stap relatief minder 
verbetert, is in overeenstemming met de eerste oorzaak (voor de PECVD-stap is de ruwe 
groep 3,9% beter dan de geëtste groep, erna is het verschil 4,9%). Deze stap bevat 
namelijk (naast het aanbrengen van een anti-reflectiecoating) een passivatie met waterstof. 
Waterstof schijnt vooral fysische en in mindere mate chemische defecten te passiveren. 
Dat de geëtst uitgegloeide cellen nu relatief minder vooruitgaan is als volgt in te zien: 
Stel dat recombinatie van elektronen in de bulk uitsluitend door fysische en chemische 
defecten veroorzaakt wordt. De gemiddelde levensduur van elektronen 'tg•m kan nu bepaald 
worden uit: 

1 1 1 
--=-+-- (20) 
't' gem 't' fys 't' chem 

Hierin stelt 'ths de gemiddelde levensduur van elektronen voor als alleen fysische defecten 
aanwezig zijn. Als alleen chemische defecten aanwezig zijn, hebben de elektronen een 
levensduur ter grootte van 'tchem· Uit de vorm van vergelijking (20) blijkt dat vooral de 
kleinste levensduur de totale gemiddelde levensduur bepaalt. Als nu door indiffusie van 
onzuiverheden 'tchem erg klein wordt, dan heeft vergroting van 'ths door waterstofpassivatie 
nauwelijks effect. De chemische defecten vormen dan de "bottleneck". 

De tweede oorzaak lijkt in dit opzicht onwaarschijnlijk, want de baseline-cellen gaan 
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door de passivatie bijna net zoveel vooruit als de ruw uitgegloeide cellen. Overigens blijkt 
bij de volgende experimenten, dat de ruw uitgegloeide cellen iets meer profijt hebben van 
waterstofpassivatie dan de baseline-cellen. De gegetterde onzuiverheden vormen nu minder 
de bottleneck, waardoor het passiveren van fysische defecten meer effect heeft. Bij 
experiment A4 blijkt groep 06 (geëtst uitgegloeid op 1150° C) niet in stroom vooruit 
gegaan na waterstofpassivatie, terwijl de baseline 80 mA meer stroom oplevert. Hier lijkt 
dus duidelijk sprake te zijn van indiffusie van onzuiverheden. De geschuurde wafers 
blijken minder goede cellen op te leveren dan de ruwe cellen. Bij onderzoek met een 
microscoop wordt geconstateerd dat het schuren een polijstende in plaats van een 
verruwende werking heeft gehad. De getterende werking van de zaagschadelaag kan 
hierdoor verminderd zijn. 

Bij de temperatuurscan in experiment A2 blijken lagere temperaturen de geëtst 
uitgegloeide cellen minder te beïnvloeden. Dit zou kunnen komen doordat onzuiverheden 
bij lagere temperaturen minder snel binnendringen. Ook laten ze minder gauw los van de 
vervuilde ovenwand. Cellen die tijdens de anneal een dubbelzijdige fosfordiffusie kregen, 
verslechterden duidelijk minder. De fosforlaag kan onzuiverheden gegetterd hebben, maar 
kan ook verhinderd hebben dat ze binnendrongen. 

De temperatuurscan bij hoge temperaturen (experiment A4) laat ongeveer eenzelfde 
verloop zien als de scan bij lage temperaturen. Hoe hoger de annealtemperatuur, des te 
slechter worden de geëtste cellen. De opbrengst bij de ruwe cellen is (net als bij experi
ment A2) nauwelijks temperatuurafhankelijk, maar is wel groter dan bij de baseline voor 
iedere gebruikte temperatuur. Er is echter een groot verschil met de vorige tempera
tuurscan: de geëtste wafers gaan nu bij een anneal van l000°C nauwelijks achteruit. De 
achteruitgang wordt pas weer groot bij de anneals van 1075 en 1150°C. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat de oven vlak voor experiment A4 nog uitgestookt is op 1150°C. De 
oven moest namelijk opnieuw geprofileerd worden, omdat voordien nog nooit de l000°C 
overschreden was. Door het uitstoken kunnen eventuele onzuiverheden (deels) verwijderd 
zijn. De op l000°C uitgegloeide geëtste cellen verbeteren dan ook sterk door de waterstof
passivatie (60 mA in kortsluitstroom tegen 80 mA voor de baseline). Bij hogere tempera
turen heeft de passivatie veel minder effect: bij de anneal van 1075°C gaan de geëtste 
wafers slechts 20 mA in kortsluitstroom vooruit en bij 1150°C is niet eens een vooruit
gang meetbaar. Misschien moet de oven hiervoor nog hoger uitgestookt worden. De ruw 
uitgegloeide cellen lijken trouwens ook voordeel te hebben van het uitstaken: de op 
1000°C uitgegloeide cellen gaan maar liefst 60 mA in kortsluitstroom vooruit ten opzichte 
van de baseline. Ook de verbetering van het rendement (0,41% absoluut) is twee maal 
groter dan bij andere experimenten. Wel moet opgemerkt worden dat de baseline lagere 
vulfactoren heeft wegens grotere serieweerstanden. Als hiervoor gecorrigeerd wordt, komt 
de verbetering nog uit op 0,23% absoluut. Deze correctie mag overigens niet klakkeloos 
uitgevoerd worden, want de vulfaktor wordt ook nog bepaald door de recombinatiesnelheid 
in het depletiegebied. En die snelheid kan verkleind worden door gettering van onzui
verheden. Over het algemeen blijken de ruw uitgegloeide cellen een iets hogere vulfaktor 
te hebben dan de baseline cellen, gemiddeld 72,2% tegen 71,6%. Dit verschil is niet 
significant, want het ligt binnen de standaarddeviaties van de gemiddelden (1% ). 

In experiment A5 is de invloed van de afkoelsnelheid bepaald. Het blijkt dat ruwe 
wafers bij kleine afkoelsnelheden beter worden dan de baseline en bij grote afkoelsnelhe-
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den slechter. Dit is geheel in overeenstemming met resultaten van andere onderzoekers 
[ 13] bij fosforgettering. De resultaten worden hier verklaard door aan te nemen dat kleine 
afkoelsnelheden onzuiverheden de kans geven om neer te slaan, terwijl ze bij grote 
afkoelsnelheden elektrisch actief blijven. Deze verklaring kan overigens eenvoudig getoetst 
worden door de snel gekoelde wafers nogmaals op te warmen tot de gebruikte annealtem
peratuur en vervolgens langzaam af te koelen. De onzuiverheden zouden nu wel neer 
moeten slaan en de cel zou dus niet moeten verslechteren. Er is echter nog een verklaring 
mogelijk: snel afkoelen veroorzaakt een grotere temperatuurgradiënt in de wafers. Hierdoor 
ontstaan grotere mechanische spanningen (stress). Deze spanningen kunnen fysische 
defecten veroorzaken. Een duidelijk bewijs hiervoor werd onlangs in de buisoven bij R&S 
geleverd: bij het naar buiten rijden van monokristallijne silicium wafers uit de hete oven 
(900°C) sprongen vele wafers kapot. Monokristallijn silicium kan door het ontbreken van 
korrelgrenzen de gecreëerde spanningen misschien moeilijker kwijt dan semikristallijn 
silicium en breekt daardoor. 

De verbetering van cellen bij langzaam koelen zou verklaard kunnen worden met het 
feit dat verschillende onzuiverheden verschillende optimale gettertemperaturen hebben 
[10]. Dit wordt duidelijk uit het volgende gedachtenexperiment 

Het gedachtenexperiment gaat uit van enkele aannames: 

1. Er is een activeringsenergie nodig om onzuiverheden in de bulk te doen losslaan van 
hun binding. 

2. Onzuiverheden in een gettergebied (bijvoorbeeld het oppervlak van de wafer) hebben 
een grotere activeringsenergie nodig om los te slaan van hun binding. 

3. Atomen van element A slaan in de bulk los bij een activeringstemperatuur TA,bulk en in 
het gettergebied bij T A,get· V oor element B zijn de betreffende temperaturen weerge
geven door T B,bulk en T B,get· 

4. V oor de activeringstemperaturen geldt: T B,get > TA,get· 

Als nu een annealstap wordt uitgevoerd bij een temperatuur TanneaJ• waarvoor geldt: 
TA,get < Tanneat < TB,get• dan wordt alleen element B gegetterd (zie figuur 39). 

Als er langzaam afgekoeld wordt, dan krijgt element A ook een kans om gegetterd te 
worden. Dit getteren kan plaatsvinden in het temperatuurgebied TA.butk < Tanneat < TA,ger. Bij 
een afkoelsnelheid van x °C/min ontstaat een gettertijd gelijk aan (TA .gel - T A,bulk)/x. Uit 
deze formule blijkt dat een kleinere afkoelsnelheid meer atomen van element A kan 
getteren dan een grote afk:oelsnelheid. 
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Figuur 39. 
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Energieputten voor onzuiverheden in silicium. De dieptes zijn evenredig met 
de temperatuur (via E=l12kT). 

In de praktijk kunnen de resultaten van de afkoelexperimenten belangrijke consequen
ties hebben voor de produktie van zonnecellen bij R&S. Wat de gangbare verklaring 
betreft (elektrisch actief blijven van onzuiverheden) zou vooral de laatste hoge-tempera
tuurstap in het produktieproces voorzien moeten worden van een langzame afkoeling. Bij 
R&S is echter weinig sprake van zo'n laatste hoge-temperatuurstap; de maximale 
staptemperatuur neemt in de loop van het produktieproces steeds verder af. Als de 
celverslechtering werkelijk door thermische spanningen veroorzaakt wordt, dan zou bij 
iedere processtap langzaam gekoeld moeten worden om beschadiging door de spanningen 
tegen te gaan (tenzij de temperatuur bij een volgende stap de schade zou kunnen repare
ren). Maar vooral bij de stap met de hoogste temperatuur (fosfordiffusie, 900°) is 
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langzaam afkoelen erg belangrijk. Omdat deze stap in een doorloopoven plaatsvindt 
kunnen de afkoelsnelheden hier een grootte van 300°C/min bereiken, wat volgens 
experiment AS (100°C/min) een grote verslechtering van de cellen kan betekenen. Bij het 
opwarmen van de wafers zijn de temperatuursprongen nog veel groter, namelijk tot 7()()°C 
per minuut. Ook het feit dat de wafers op een ijzeren ovenband liggen kan de thermische 
spanningen verhogen. Door verschillen in opwarm- en afkoelsnelheden kunnen de metalen 
schakels van de ovenband een andere temperatuur hebben dan de wafers. Hierdoor kunnen 
er in de wafers plaatselijk temperatuurgradiënten ontstaan. Na de fosfordiffusie zijn 
afbeeldingen van de schakels van de annulusoven (die in de produktielijn nog voor diffu
sie-oven komt) zelfs op de wafers terug te zien! De afbeeldingen zijn te zien in de fosfor
glaslaag, wat kan duiden op een afwijking in dikte van deze laag. Een verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn, dat in de annulus-oven temperatuurgradiënten ter hoogte de schakels 
fysische defecten in het silicium hebben veroorzaakt. Als het fosfor langs deze defecten 
sneller indiffundeert (preferentiële diffusie) kan dit een plaatselijke verdunning van de 
fosfor-glaslaag opleveren. 

Een eenvoudige methode om de opwarm- en afkoelsnelheden wat te verminderen is 
het verkleinen van de snelheid van de ovenband. Het temperatuurprofiel in de oven moet 
dan natuurlijk ook aangepast worden. Het gedeelte met de hoge diffusietemperatuur moet 
evenredig met de bandsnelheid verkleind worden. De gedeeltes voor het afkoelen en 
opwarmen worden hierdoor groter, terwijl de cellen door de lagere bandsnelheid ook nog 
eens langzamer deze gebieden passeren. Het gebruik van warmteverdelende onderleggers 
zou de (misschien schadelijke) invloed van de ovenschakels kunnen verminderen. Verder 
onderzoek naar invloed van koelen en opwarmen lijkt zeer zinvol. 

Al met al lijkt het zaagschade getteren op 1000°C een uitstekende methode om het 
rendement van polykristallijne zonnecellen te verbeteren. De methode is goedkoop en 
levert een rendementswinst op van 0,21% absoluut, gemiddeld over 5 experimenten. De 
methode moet echter opnieuw getest worden, want de huidige baseline heeft twee 
veranderingen ondergaan: er wordt nu gebruik gemaakt van een nieuw, verbeterd materiaal 
en er wordt een aluminium BSF aangebracht. Het nieuwe materiaal schijnt minder fysische 
defecten te bevatten. Uit formule (20) blijkt dat het verwijderen van onzuiverheden door 
getteren nu nog meer effect kan hebben. Ook het aanbrengen van het aluminium werkt 
positief in combinatie met getteren. Het is namelijk gebleken dat de diffusielengtes van 
elektronen sterk vergroot worden bij het uitgloeien van ruwe wafers. Het door aluminium 
gegenereerde veld zit op 250 pm van de pn-overgang, en heeft dus alleen effect als de 
elektronen een voldoende grote diffusielengte hebben. 

Ook het feit dat geëtst uitgegloeide wafers bij 900°C bijna 1% absoluut slechtere 
cellen opleveren, kan belangrijke consequenties hebben voor de huidige manier van 
fabriceren. De fosfordiffusie vindt namelijk óók op geëtste wafers bij 900°C plaats. 
Misschien is er een mogelijkheid om eerst een diepe diffusie te doen en dan pas het ruwe 
oppervlak weg te etsen. Verhindering van indiffusie van onzuiverheden via de onderzijde 
van de wafer door afdekken van deze zijde zou ook de verslechtering kunnen verminderen. 
Dit is misschien de verklaring van het succes van het bij R&S gebruikte PvA-proces (hier 
wordt de onderzijde vóór de fosfordiffusie met een speciale substantie besmeerd). Wat ook 
goed zou kunnen helpen is het regelmatig uitstoken van de ovens bij hoge temperaturen 
(enkele honderden graden boven de gebruikte annealtemperaturen). 
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6.2. MICROSCOPISCHE METINGEN 

In experiment A3 zijn wafers voorbereid voor microscopische metingen van onzuiver
heden. De celtestresultaten komen weer goed overeen met de andere zaagschade getterex
perimenten. Er was tijdens het uitgloeien echter één verschil: per groep werd de helft van 
de wafers op een stapel gelegd in plaats van in een boot geplaatst (dit zou bij implemen
tatie in het produktieproces een aanzienlijke arbeidsbesparing betekenen). Het blijkt dat de 
ruwe wafers uit de gestapelde groep uiteindelijk 12 mA meer stroom leveren dan de in de 
boot geplaatste ruwe wafers (hierbij is gecorrigeerd voor het verschil in stroom tussen 
dezelfde naburen in de baseline). Het verschil bij de geëtste cellen is nog groter. Na 
correctie met de baseline leveren de gestapelde wafers uiteindelijk 24 mA meer stroom 
dan de in de boot geplaatste wafers. Een oorzaak van deze verbetering kan zijn dat er 
tijdens de anneal minder onzuiverheden naar binnen kunnen dringen, omdat het oppervlak 
bedekt is. Wel moet opgemerkt worden dat de oorspronkelijk zilverkleurige wafers na de 
gestapelde anneal een grauwbruine kleur hebben gekregen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt 
door een oxydelaag gevormd door het zuurstof tussen de wafers. 

Van de wafers die microscopisch bekeken zijn, zijn in appendix C de resultaten 
gegeven van de plaatsopgeloste kortsluitstroom. De brede groene rand bij de baselinecel 
zou goed veroorzaakt kunnen worden door onzuiverheden. Aan de korrelstructuur in dit 
slechte gebied kan opgemaakt worden dat de wafer waarschijnlijk aan de rand van het 
gestolde blok silicium gezeten heeft. Misschien zijn onzuiverheden via de wand van de 
smeltkroes het silicium binnengedrongen. Feit is wel dat de ruw uitgegloeide wafer in dit 
gebied een stuk beter is geworden. Alleen het gebied dicht bij de rand is nog slecht. De 
concentratie van onzuiverheden is hier dan ook groter als er diffusie vanaf de rand heeft 
plaatsgevonden. Opvallend is trouwens dat het gebied links van de groene rand in de 
gegetterde wafer zelfs beter is geworden dan de gemiddelde bulk. Een (ver gezochte) 
verklaring zou kunnen zijn dat de aanwezige onzuiverheden door interne fysische defecten 
gegetterd zijn, waardoor deze defecten meteen gepassiveerd worden. 

Uit het slechte (groene) gebied is bij de nabuurwafers van beide cellen een sample 
gezaagd. De SIMS-metingen (figuur 31) laten pieken zien bij massa's 63 en 65 (let op, de 
schaalverdeling van de grafieken blijkt niet helemaal op de goede plaats te liggen: de 
pieken moeten een halve massa-eenheid naar rechts verschoven worden). Uit de massa
tabel in appendix I blijkt dat deze pieken uitsluitend door koper veroorzaakt kunnen zijn. 
De piekverhouding bedraagt in beide figuren 2,40 respectievelijk 2,33. De natuurlijke 
verhouding bedraagt 2,23. Aangezien de piekverhouding weinig (6%) afwijkt van de 
natuurlijke verhouding is in dit onderzoek voor alle gedetecteerde elementen met piekver
houdingen gewerkt. De kleine afwijking is ook te verwachten, omdat bij een gaussische 
curve de hoogte evenredig is met de oppervlakte onder de curve. Linksboven in de grafie
ken staat de expansiefactor. Een grotere expansiefactor betekent dat de pieken verder zijn 
opgerekt. Het lijkt dus alsof de cel uit groep 74 meer koper bevat dan de cel uit groep 73. 
De twee grafieken zijn echter moeilijk te vergelijken, en wel om twee redenen: 

1. De bundel was bij het baseline-sample veel sterker gefocusseerd. 
2. Het oppervlak van het ruw uitgegloeide sample is vermoedelijk harder dan dat van het 

ruwe baselinesample. 

Punt 1. wordt achteraf duidelijk na bestudering van de beide gesputterde oppervlakken. 
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Tijdens de experimenten ging er iets mis, waardoor de bundel opnieuw gefocusseerd moest 
worden. Op silicium is de bundel echter moeilijk waar te nemen. 

Punt 2. wordt duidelijk na wegetsen van de ruwe oppervlakken van wel en niet 
uitgegloeide wafers. Uitgegloeide wafers blijken na een minuut etsen met natronloog veel 
minder gewicht te hebben verloren dan onbehandelde wafers. De sputtersnelheid zou 
daarom wel eens een stuk kleiner kunnen zijn. Daarom moeten we de piekhoogte van 
koper bij beide samples vergelijken met die van silicium (zie figuur 30). Nu blijkt dat bij 
het gegetterde sample meer koper te zien is! Een ander argument waaruit blijkt dat er in 
het gegetterde sample meer koper gedetecteerd wordt, wordt gevormd door het feit dat de 
meting veel minder ruis bevat. De pieken zijn scherper afgetekend. 

In grafiek 31 zou de piek bij massa 56 door ijzer veroorzaakt kunnen zijn, mede 
gezien de kleinere pieken bij massa's 57 en 58. De verhouding van de isotopen is in 
figuur 31 bij de uitgegloeide wafer gelijk aan 100:11,7:6,6. De natuurlijke verhouding is 
100:2,3:0,44. De te grote middelste piek zou deels veroorzaakt kunnen worden door de 
staart van de grote piek bij massa 55. Maar de afwijking lijkt te groot om hiermee 
verklaard te worden. Misschien zijn de pieken wel ontstaan door brokstukken van meer
dere atomen, bijvoorbeeld twee siliciumatomen (die geven samen massa 56). De pieken bij 
massa's 57 en 58 kunnen door combinaties van verschillende siliciumisotopen gevormd 
worden. Uit appendix D volgen de te verwachten piekverhoudingen: 100:10,2:7,0:0,34: 
0, 11. Als deze verhoudingen vergeleken worden met de gemeten verhoudingen 
(100:11,7:6,6:0,5:3,8), dan blijkt er een goede overeenkomst te zijn. Alleen de piek bij 
massa 60 is een factor 34 te groot. Als deze piek door nikkel veroorzaakt is, dan zou de 
piek bij massa 58 een factor 2,5 groter moeten zijn. Een andere verklaring kan zijn dat de 
piek bij massa 60 veroorzaakt wordt door Si04 moleculen. Merk op dat deze piek bij het 
niet uitgegloeide sample vrijwel afwezig is. Misschien wordt dit verschil veroorzaakt door 
de aanwezigheid van een thermisch oxyde op het uitgegloeide sample. 

Onderzoek op geëtste, met aluminium en fosfor behandelde polykristallijne wafers 
(experiment B) levert op de aluminiumzijde 5 en op de fosforzijde 8 maal kleinere pieken 
op dan op de ruwe samples. Maar ook op monokristallijne wafers ontstaan pieken bij 
koper en ijzer. Deze zijn 6 maal kleiner dan bij het ruwe sample. Opvallend is dat de 
pieken van de dubbele siliciumatomen bij ieder sample ongeveer even groot zijn (hoog
stens een factor 2 afwijking) als de koperpieken. Dit duidt er op dat per siliciumatoom 
steeds ongeveer even veel koperatomen gedetecteerd worden. Een verklaring is dat er 
gewoon onzuiverheden buiten het sample gemeten zijn. Het sample zit namelijk vastge
klemd met een koperen stripje. De argonbundel wordt verstrooid op het oppervlak, 
waardoor argon-ionen ook tegen het koper aankomen. Deze verklaring wordt nog aan
nemelijker als de resultaten van de LEIS-metingen erbij betrokken worden. Deze metingen 
laten geen spoor van koper zien, terwijl LEIS toch een zeer gevoelige methode is, vooral 
voor de wat zwaardere elementen. 

De wafers van experiment B lijken na behandeling met het bij R&S gebruikte 
basisgetterprogramma verbeterd te zijn. De gemiddelde (gescande) microgolfvervaltijd 
neemt af van 9,80 ps vóór de getterstap tot 9,12 ps na deze stap. De gemiddelde (gescan
de) open-celspanning neemt toe van 531,8 tot 541,8 mV. De meting van de microgolfver
valtijd is echter niet goed betrouwbaar, omdat op sommige vervalcurves een flinke ruis zit. 
De computer kan door deze ruis de curves niet goed interpreteren, en geeft daardoor een 
vervaltijd die meer dan een factor 5 kan afwijken van de werkelijke waarde. De meting 
van de open-celspanning is veel betrouwbaarder. Als de 10 bij 10 matrix van de scan 
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opgevraagd wordt, blijkt dat vóór de getterstap hele gebieden aanwezig zijn waar de 
spanning niet boven de 500 mV uitkomt. Na de getterstap blijken bij de meeste wafers alle 
waarden boven de 500m V te zitten. Dit verschijnsel is ook duidelijk zichtbaar aan de 
standaarddeviaties van de gemiddelden; deze zijn ongeveer een factor 2 kleiner na de 
getterstap. 

Als de uitkomsten van de afkoelscan in acht worden genomen, dan zou het basisgelter
recept misschien verbeterd kunnen worden. In dit recept wordt namelijk een boot met 
wafers op de annealtemperatuur van 700°C naar buiten gereden, wat eventuele negatieve 
effecten zou kunnen hebben. Verder onderzoek naar de afkoelsnelheid van dit recept kan 
daarom zinvol zijn. 

De wafers van experiment A3, waarop met SIMS ijzer en koper gemeten werd, zijn 
ook op fysische defecten onderzocht met behulp van de selectieve "Yang"-ets (zie 
appendix E). Er is vooral gekeken naar het slechtste gebied van de wafers, namelijk de 
blauwe rand in appendix C. De verschillende wafers laten geen noemenswaardig verschil 
zien in aantallen putjes, ook niet de sterk verslechterde geëtst uitgegloeide wafers. Dit 
versterkt het vermoeden dat de verbeteringen en verslechteringen veroorzaakt worden door 
onzuiverheden en minder door fysische defecten. Het is trouwens interessant om op de 
zeer snel afgekoelde en daardoor verslechterde cellen van experiment A5 een Yang-ets toe 
te passen. Als de thermische spanningen werkelijk fysische defecten veroorzaakt hebben, 
dan zou dit na het etsen te zien moeten zijn. 

6.3. INTERN ELEKTRISCH VELD ALS GETTERVERKLARING 

De uitkomsten van experiment A4, waar getracht werd lithiumdiffusie met interne 
elektrische velden te beïnvloeden, blijken goed aan de verwachtingen te voldoen. Als de 
diffusie tegen het veld in plaatsvindt is de concentratie aan de overzijde van het sample 
bijna een factor 2 kleiner dan bij een sample zonder intern veld (zie figuur 32). Met het 
veld mee blijkt de concentratie, afhankelijk van de veroorzaker van het veld, een factor 2 
tot 4 groter te worden. Het lijkt er dus op dat het aluminium het lithium effectief gegetterd 
heeft en dat het fosfor het lithium juist tegen heeft gehouden. Er moet echter nog een 
aantal onduidelijkheden opgelost worden: 

1. Waarom zorgt fosfor aan de ene zijde van het sample voor een vergrote lithiumcon
centratie aan de andere zijde (sample 1)? 

2. Als lithium met het veld mee diffundeert, waarom houden fosfor en aluminium 
afzonderlijk dan meer lithium tegen dan de twee bij elkaar? 

Bij vraag 1. is sprake van een vreemd verschijnsel. De lithiumionen bewegen de eerste 
micrometer met het door de fosforgradiënt gecreëerde veld mee. Ook het veld van de pn
overgang (voor zover dat bij 500°C nog aanwezig is) staat in de goede richting. Na de 
eerste micrometer hebben de ionen dus een voorsprong ten opzichte van hun collega's in 
de kale plak. De rest van de 300 pm moet echter zonder hulp van het veld afgelegd 
worden. En toch is aan de overzijde de concentratie een factor 3 groter dan bij de kale 
plak. Een verklaring zou kunnen zijn dat vlak achter het fosfor een enorme opeenhoping 
van lithium plaatsvindt, waardoor een grotere beginconcentratie ontstaat. Deze grotere 
beginconcentratie zal volgens de wet van Fick (vergelijking (10)) een grotere flux van 
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ionen veroorzaken. Het is echter niet zeker of zo'n opeenhoping wel kan plaatsvinden, 
want de maximale oplosbaarheid is beperkt en zal in de kale plak snel bereikt worden. 
Misschien dat door het elektrische veld de maximale oplosbaarheid overschreden kan 
worden. Of misschien helpen ionen die niet in oplossing zijn ook mee aan het verhogen 
van de concentratiegradiënt Een geheel andere verklaring zou kunnen zijn dat fosfor, door 
de iets grotere roosterconstante dan silicium, stress veroorzaakt in het rooster. Deze stress 
zou de maximale oplosbaarheiden/of de diffusiecoëfficiënt van lithium in silicium kunnen 
vergroten. 

Vraag 2. is moeilijk te verklaren met de veldentheorie. De verwachting is dat de twee 
velden samen meer lithium kunnen tegenhouden dan de velden afzonderlijk. Hier speelt 
echter weer hetzelfde probleem als bij de detectie van koper en ijzer met SIMS. Sample 6 
(en trouwens ook sample 5) zijn als enige van de 7 samples gemeten na de problemen met 
de bundelfocussering. Als gevolg hiervan was de argonspot kleiner en dus de sputter
snelheid groter. Aan de hand van figuur 40 kunnen de gevolgen van de sputtersnelheid 
ingeschat worden. 

TURH MU TIPLIER SUPPLY OFF 
6 ........ . 

RAW DAT SAVED:AT THIS TIME?:H 
s ........... ; ....... . 

8L---L---~--~~~~--~~~--~--~--~ 

8.8 1.5 3.8 4.5 6.8 7.5 9.1 lt.S 12.1 13.5 15.1 

SPUTT(R T!IIE I"IH.J 

Figuur 40. Gemeten hoeveelheid van lithium (007) en silicium (028) op fosforgedoteerd 
silicium als functie van de tijd. 

In de figuur is te zien dat de aantallen gedetecteerde silicium- en lithiumionen per seconde 
in de tijd afnemen. De verhouding tussen de twee elementen blijft echter gelijk. De 
signaalvermindering zou veroorzaakt kunnen worden door het afnemen van de concentratie 
zuurstof in het silicium. De samples zijn namelijk enkele maanden oud en hebben daarom 
een geoxideerd oppervlak. Hoe dieper de krater wordt, des te minder zuurstof zal er 
aanwezig zijn en des te sterker zal het siliciumrooster worden. De sputtersnelheid neemt 
dan af. Een andere verklaring voor de signaalvermindering is het ongevoeliger worden van 
de detector als gevolg van opwarming. De signaalvermindering heeft gevolgen voor de 
bepaling van de piekverhoudingen. Bij het maken van een scan zit er namelijk enige tijd 
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tussen de detectie van lithium en de detectie van silicium. In de praktijk zal dit tijdsver
schil ongeveer een halve minuut bedragen. In figuur 40 is af te lezen dat het aantal 
siliciumcounts per seconde in die tijd afneemt van 4,0 naar 3,8. Als nu, zoals bij samples 
5 en 6 het geval is, de sputtersnelheid groter wordt (schatting: factor 2), dan zal het aantal 
counts per seconde nog sterker afnemen. Hierdoor is een halve minuut na de lithiumpiek 
de siliciumpiek kleiner dan bij een lagere sputtersnelheid. In dit geval zal de piek 3,6 in 
plaats van 3,8 counts per seconde bedragen, wat ruim 5% kleiner is. Als hiervoor 
gecorrigeerd wordt, blijkt de waarde van sample 6 te dalen van 0,63 tot 0,60, wat toch nog 
steeds niet kleiner is dan de 0,55 van sample 2. 

Bij het maken van een diepteprofiel in de fosforgedoteerde laag blijkt na 3,5 uur 
sputteren de piekverhouding dezelfde waarde te hebben als bij de kale plak. Kennelijk is 
er door de emitter heen gesputterd (de krater blijkt ongeveer 1,5 pm diep te zijn). Deze 
constatering rekent meteen af met de eerder geopperde verklaring dat fosfor door de 
veroorzaakte stress in het rooster de oplosbaarheid en/of diffusiecoëfficiënt van lithium 
zou vergroten. 

De uitkomsten van het onderzoek hebben belangrijke consequenties voor de manier 
waarop over fosfor- en aluminiumgelteren gedacht moet worden. Enkele van deze 
consequenties zijn: 

De theorie van de verhoogde oplosbaarheid [6,7] blijkt (voor lithium) niet te kloppen. 
In het fosforgedoteerde gebied werd immers een (factor 1,82) kleinere lithiumcon
centratie dan in de bulk aangetroffen, terwijl deze volgens de theorie van de verhoogde 
oplosbaarheid juist groter zou moeten zijn. De kleinere lithiumconcentratie is niet te 
verklaren met een verkleinde oplosbaarheid in het fosforgedoteerde gebied, want dan 
zou op sample 1 (lithium opgedampt op de fosforzijde) ook een kleinere lithiumcon
centratie gemeten moeten zijn (een verkleinde oplosbaarheid resulteert in een verklein
de N 0 in de wet van Fick). Er wordt echter een (factor 2,95) grotere concentratie 
aangetroffen. 

De theorie van de paarvorming blijkt voor lithium- en fosforionen niet op te gaan, 
want in het fosforgedoteerde gebied is een (factor 1,82) kleinere lithiumconcentratie 
aanwezig dan in de bulk. Het ligt ook niet in de verwachting dat hier paarvorming 
optreedt, omdat fosfor- en lithiumionen beide positief geladen zijn in silicium. Er zou 
daarom eerder sprake kunnen zijn van een afstotende werking van beide elementen. Op 
deze manier bekeken lijkt de theorie van de paarvorming sterk op de theorie van de 
elektrische velden. Mogelijk moeten fosfor- en alurniniumgettering verklaard worden 
met een combinatie van de aanwezigheid van interne elektrische velden en paarvor
ming tussen ionen. 

Het gevonden effect bij de lithiumexperimenten wordt wel kleiner als de gebruikelijke 
geltertemperaturen van 700 tot 900°C gebruikt gaan worden. Echter, het effect kan in de 
praktijk nog wel eens veel sterker zijn dan in het experiment. De concentratie van lithium 
bedraagt bij 500°C namelijk 1018 cm·3

, zodat niet meer van een "proefladinkje" gesproken 
kan worden. Als het n-type lithium via de bulk bij het n-type fosfor arriveert, wordt het 
elektrische veld in de pn-overgang zwaar verstoord. Het oorspronkelijk met borium 
gedoteerde gebied wordt namelijk met een factor 100 overgedoteerd door lithium. Dit 
verklaart ook waarom het deptetiegebied bij het sputteren nog lithium bevatte (de 
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verwachting was dat er vrijwel geen lithium in het depletiegebied zou zitten door het 
enorme veld). Het depletiegebied was namelijk door het lithium zelf opgeheven. De 
lithiumionen hebben in dit experiment dan ook hoofdzakelijk een veld gevoeld dat gege
nereerd werd door gradiënten in de dotering. 

Er is een mogelijkheid om nog meer lithium te getteren. Dit kan geschieden door het 
interne veld met een extern veld te versterken. Helaas zijn de hiervoor ontwikkelde 
elektrodes niet bestand tegen de atmosfeer in de oven. Misschien dat complete cellen met 
metallisatie gegetterd kunnen worden met behulp van een externe spanning. Door het 
versterkte veld zijn waarschijnlijk minder hoge temperaturen nodig, waardoor metaalato
men niet zo snel naar binnen diffunderen. In dit onderzoek is een dergelijk experiment ook 
uitgevoerd. De shuntweerstand bleek echter zo klein te zijn, dat er nauwelijks een 
spanning over de wafer gezet kon worden. Om dit probleem op te kunnen lossen is een 
shunt-lokalisatiemethode ontwikkeld, die berust op verhitting van de cel door dissipatie. 
Omdat deze methode los staat van het eigenlijke onderzoek, wordt er hier niet nader op 
ingegaan. Wel wordt in appendixGeen korte beschrijving van de methode gegeven. 
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7. CONCLUSIES 

7.1. ZAAGSCHADE GETTEREN 

1. Wafers met zaagschade uitgloeien op lO(XtC gedurende 0 tot 4 uur met een afkoel
snelheid van 1 oe per minuut levert zonnecellen die gemiddeld 0,21% absoluut meer 
rendement opleveren. 

2. De winst in kortsluitstroom bij de ruw uitgegloeide wafers bedraagt 22 mA, maar kan 
met 12 mA verhoogd worden door de cellen gestapeld uit te gloeien. Op deze manier 
kost de annealstap nauwelijks extra arbeidstijd. 

3. De verbetering van ruw uitgegloeide wafers wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 
getteren van onzuiverheden in het ruwe oppervlak. De gemiddelde diffusielengte van 
elektronen in de bulk neemt tot een factor 2 toe. 

4. Op zowel uitgegloeide als niet uitgegloeide wafers is met SIMS koper te zien. Dit 
element kan echter gedetecteerd zijn door verstrooiing van de argonbundel op de 
koperen sample-klem. Alleen op de uitgegloeide wafer wordt nikkel aangetroffen. 

5. Wafers die vóór het uitgloeien op 1000°C met natronloog geëtst zijn, verslechteren 
ongeveer 1% absoluut in rendement. 

6. De verslechtering van geëtst uitgegloeide wafers wordt vermoedelijk veroorzaakt door 
indiffusie van onzuiverheden tijdens de anneal. 

7. De afkoelsnelheid na een anneal op lOOOoC is van groot belang. Langzaam afkoelen 
(1 OC/min) levert 0,21% absoluut betere cellen op dan de baseline, en snel afkoelen 
(lOOOC/min) levert 0,37% absoluut slechtere cellen op dan de baseline. 

7.2. FOSFOR- EN ALUMINIUMGETTEREN 

8. Er is een hypothese ontwikkeld die getteren met fosfor en aluminium kan verklaren 
met behulp van de gegenereerde interne elektrische velden. 

9. De hypothese wordt goed ondersteund door de resultaten van lithiumdiffusie-experi
menten. De aluminiumlaag gettert lithiumionen, terwijl de fosforlaag ze juist tegen 
houdt. 

10. Diffusie-experimenten tonen aan dat het effect van de verhoogde oplosbaarheid een 
onbelangrijke rol speelt bij de verplaatsing van lithium-ionen in fosforgedoteerde 
gebieden 
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11. De volgende gettereigenschappen van fosfor en aluminium kunnen op eenvoudige 
wijze met de hypothese verklaard worden: 

a. De complementariteit van fosfor- en aluminiumgetteren. 

b. Het bestaan van een optimale gettertemperatuur. 

c. Het verschil in optimale gettertemperatuur van fosfor en aluminium. 

d. De positieve invloed van kleine afkoelsnelheden. 

7.3. SHUNTWEERSTAND 

12. Er is een werkende methode ontwikkeld om shuntweerstanden te lokaliseren. De 
methode berust op verhitting door dissipatie. 
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8. AANBEVELINGEN 

1. Zaagschadegetteren op de nieuwe baseline proberen. 

2. Onderzoeken wat het effect is van langzamer afkoelen bij bestaande processtappen. 
Hierbij kan gedacht worden aan het verkleinen van de snelheden van ovenbanden 
(vooral van de diffusie-oven), en het inbouwen van een afkoelstap in het basisgetter
programma. 

3. Ovens regelmatig reinigen of uitstaken. 

4. Een permanente opstelling maken voor de shuntlokalisatiemethode. 
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AUTEUR GETIER- ONZUIVER- SOORT RESULTATEN I CONCLUSIES 
BEHANDELING HEDEN SILICIUM 

M. Nakamura POC13 Cu, Fe, Au mono-Si - Cu en Fe worden op 10 tot 20 pm van de fosforglaslaag in verhoogde 
1968 1 uur bewust concentraties aangetroffen. 
[5] 1250°C aangebracht - Cu wordt niet in de glaslaag aangetroffen. 

- Fe en Au worden wel in de glaslaag aangetroffen. 

S.L. Chou POC13 Au mono-Si Voor de anneal wordt de fosforglaslaag afgeëtst. Au wordt aan de 
1974 15-60 min bewust aange- p-type achterzijde aangebracht en naar de voorzijde gediffundeerd. 
[6] ll00°C bracht 20 ncm - Zonder fosforlaag accumuleert Au sterk aan het (gepolijste) oppervlak. 

- Met fosforlaag is de Au-accumulatie aan het oppervlak zeven maal 
groter dan zonder die laag. Dit wordt toegeschreven aan een verhoogde 
oplosbaarheid en vorming van P-Au paren. 

R.L. Meek POC13 Cu, Au mono-Si -Bij 1000°C wordt meer Au gegetterd dan bij 900°C. Voor Cu is de 
1975 30 min bewust aange- n-type concentratie in beide gevallen gelijk. 
[7] 900-1 000°C bracht 10 ncm - Er worden geen sporen van Au en Cu in de glaslaag aangetroffen. 

- Au en Cu worden op substitutionele plaatsen in het P-gedoteerde 
gebied aangetroffen. 
- De auteur suggereert dat gettering plaatsvindt door verhoogde oplos-
baarbeid en ion-paarvorming. 

D. Leerosnier POC13 Au mono-Si - Getteren werkt als de diffusielengte van het metaal groter is dan de 
1981 30 min-1 0 uur bewust aange- n-type dikte van de plak. 
[8] 850-1200°C bracht - Zonder fosfor accumuleert het Au al bij het (gepolijste) oppervlak door 

de annealstap. 
- Boven een bepaalde temperatuur vindt er geen gettering in het fosfor-
gebied meer plaats. Deze temperatuur wordt hoger bij toenemende 
fosforconcentratie aan het oppervlak. 
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AUTEUR GETTER- ONZUIVER- SOORT RESULTATEN I CONCLUSIES 
BEHANDELING HEDEN SILICIUM 

A. Oumazd P205 Ni mono-Si -Fosfordiffusie introduceert mogelijk Si-zelfinterstitiëlen die de Ni-
1984 130 min bewust aange- p-type atomen naar buiten drijven. Deze atomen verzamelen zich op het het 
[9] 900°C bracht 30 ncm grensvlak van silicium en fosforglas. 

J.S. Kang - oxidatie Au, Cu, mono-Si - Oxidatie en oxinitridatie staan bekend om het injecteren van Si-zelfin-
1988 - oxinitridatie Fe, Ni p-type terstitiëlen in de bulk. Hier getteren ze echter geen van de metalen. 
[10] - Ar-implantatie bewust aange- 3-10 ncm Zelfinterstitiëlen spelen kennelijk geen rol bij getteren. 

-Ni-film bracht -Uit experimenten met P-diffusie, Ni-film depositie en Ar-implantatie 
- P, B, Sb en As blijkt er een optimale genertemperatuur te bestaan tussen 850 en 1 000°C. 
diffusie De afname in gettereropbrengst bij hogere temperaturen kan niet ver-

klaard worden met de theorie van de verhoogde oplosbaarheid of met het 
"extended defect" model en is tevens verder bewijs voor de onbelangrij-
ke rol van Si-zelfinterstitiëlen. 
- Verschillende onzuiverheden blijken verschillende behandelingen nodig 
te hebben voor maximale resutaten. 
- Het gevonden optimum wordt verklaard door aan te nemen dat de 
temperatuur hoog genoeg moet zijn om metalen los te maken en laag 
genoeg om ze op de gewenste plaatsen te binden. 

W. Schröter - P003 Co mono-Si - P003 gettert Co matig. 
1989 30 min bewust aange- p-type - Si02 gettert Co matig. 
[11] 920°C bracht 30 ncm - Combinatie van POC13 en Si02 gettert Co sterk. Dit wordt verklaard 

- Si02 groei door aan te nemen dat het fosfor Si-zelfinterstitiëlen creëert en dat de 
oxidelaag als een put voor Co fungeert. 
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AUTEUR GETIER- ONZUIVER- SOORT RESULTATEN I CONCLUSIES 
BEHANDELING HEDEN SILICIUM 

I. Périchaud POC13 Fe, Cu, Ni semi-Si -Bij 900°C verbeteren diffusie lengtes voor elektronen (Le) meer dan bij 
1991 4uur oorspronke- (Polyx) 850°C. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat fosfor bij hogere tempe-
[ 12] 850-900°C lijke veront- raturen meer dislocaties veroorzaakt. 

reinigingen - H-passivatie werkt beter op langer gegetterde wafers. Dit komt volgens 
de auteur doordat er tijdens de POC13 behandeling 0-atomen langs de 
korrelgrenzen naar binnen gediffundeerd zijn. Deze worden door de H-
atomen geneutraliseerd. Daarom zijn de twee behandelingen additief. 
- SIMS metingen laten Fe, Cu en Ni zien (900°C, 240 min). 

B. Hartiti POC13 semi-Si - Snel afkoelen (> 80°C/min) levert een verkleining van Le op. 
1991 600-1000°C (Polyx) - Langzaam af koelen ( < 0,1 °C/min) levert een vergrotingvan Le op. 
[13] - De auteur verklaart het resultaat door aan te nemen dat langzame 

koeling onzuiverheden de kans geeft om neer te slaan, terwijl ze bij 
snelle koeling elektrisch actief blijven. 

R. Falster POC13 Pt mono-Si - Veel Pt aan het oppervlak op niet-substitutionele plaatsen. 
1985 850-900°C bewust aange- n-type - Volgens de auteur kan gettering van Pt niet plaatsvinden door een 
[14] 1-2 uur bracht 1-50 !km verhoogde oplosbaarheid in fosforgedoteerd gebied. (Dit is volgens 

andere onderzoekers wel het geval bij het veel op Pt lijkende Au). 
- De auteur suggereert dat gettering veroorzaakt wordt door het "kick 
out" mechanisme van door fosfordiffusie gecreëerde Si- zelfinterstitiëlen. 
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AUTEUR GETfER- BEHAN- ONZUIVER- SOORT RESULTATEN I CONCLUSIES 
DELING HEDEN SILICIUM 

H. Poitevin Al-laag ? semi-Si - Verbetering van Le als de dislocatiedichtheid groter is dan 
[15] 2 uur (Silso en 5.Hf cm·3(oftewel Le <50 J.Im vóór het getteren). 

500°C Polyx) - Hoe kleiner de oorspronkelijke Le is des te groter is de verbetering. 
p-type - Onzuiverheden kunnen niet met SIMS worden aangetoond. 
1 Qcm 

R. Sundaresan Al-laag ? semi-Si - Levensduren verbeteren met een ordegrootte door de Al-behandeling 
1983 800°C (Wacker) - Korrelgrenzen zenden onzuiverheden uit naar de bulk, maar die worden 
[16] p-type door het Al effectief gegetterd. 

1 Qcm - Verbetering zou ook verklaard kunnen worden met passivatie van 
korrelgrenzen. 

M. Pasquinelli Al-laag ? -semi-Si - Al-behandeling bij 800°C verbetert Le sterk. Een temperatuur van 
[17] 450-950°C (Polyx) 950°C heeft minder effect en 450°C nog minder. 

p-type - Al-behandeling bij 950°C geeft verbetering voor een annealtijd van 
240 min, maar een verslechtering voor 120 min. 
- Al-behandeling geeft ook goede resultaten bij fosforgegetterde wafers. 
Beide behandelingen lijken additief of complementair. 
- De auteur geeft het volgende commentaar op de resultaten: 
1. Al-diffusie langs korrelgrenzen lijkt onbelangrijk vanwege de kleine 
diffusiecoëfficiënt. 
2. Genering van onzuiverheden door de Al-laag lijkt onbelangrijk, want 
het fosfor heeft ze er al uit gehaald, en SIMS levert niets op. 
3. BSF-formatie lijkt onbelangrijk, want ook kleine initiële waarden van 
Ln verbeteren; het is duidelijk een bulkeffect 
4. Introductie van waterstof via een chemische reactie met Allijkt 
mogelijk, omdat er overeenkomsten zijn met H-passivatie. 
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AUTEUR GETIER- ONZUIVER- SOORT RESULTATEN I CONCLUSIES 
BEHANDELING HEDEN SILICIUM 

L.A. Verhoef Al-laag (pasta) Au, Ni, Cu -semi-Si - De beste resultaten met de Al-anneal worden bereikt bij 700°C . Op de 
1988 bewust (Silso) niet bewust verontreinigde wafers worden de grootste verbeteringen 
[18] aangebracht p-type gezien op plaatsen met een kleine initiële Ln. 

-mono-Si - Het optimum van 700°C ligt 100 tot 150°C lager dan andere onder-
zoekers gevonden hebben. Het verschil wordt verklaard door aan te 
nemen dat de pasta onzuiverheden bevat die bij hogere temperaturen 
losslaan en de bulk indiffunderen (meestal wordt het Al opgedampt, wat 
minder verontreinigingen introduceert). 
- In bewust verontreinigde wafers worden met RBS na gettering Au, Ni 
en Cu aangetroffen in de Al-laag in concentraties die 1000 maal groter 
zijn dan de oplosbaarheid in Si bij 700 °C. 

P.Sana Al-laag ? semi-Si - Al-behandeling geeft 1,4 % (absoluut) rendementsverbetering . 
1993 35 min (EFG) - Porming gas anneal geeft 4,1 % rendementsverbetering. 
[19] 850°C -Al-behandeling en forming gas anneal samen geven 6,3% rendements-

H-passivatie verbetering. 
- De effecten van beide behandelingen worden complementair veronder-
steld. 

S. Roorda Al-laag (pasta) ? semi-Si - Optimum temperatuur van 700°C geeft een relatieve rendementsverbe-
1988 1 uur (Silso) tering van 4 %. 
[20] 500- 800°C - Zowel bulk als oppervlakte van de cel lijken te verbeteren. 

- Al- anneal bij 800°C laat een sterke rendementsdaling zien terwijl een 
controlegroep zonder Al bij deze temperatuur niet slechter wordt. Ge-
dacht wordt aan verontreinigingen uit de Al-pasta die losslaan bij hoge 
temperaturen. 
- Rcndcmentsvcrbetcringcn zouden ook veroorzaakt kunnen worden door 
Al dat de korrelgrenzen binnendringt en daar een elektronenafstotende 
p+-laag vormt. 
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AUTEUR GETIER- BEHAN- ONZUIVER- SOORT RESULTATEN I CONCLUSIES 
DELING HEDEN SILICIUM 

S. Martinuzzi Al-laag (pasta) ? semi-Si - Le verbetert, mits de oorspronkelijke waarde kleiner is dan 50 pm en de 
1987 2 uur dislocatiedichtheid kleiner is dan 5.10" cm-3

• 

[21] 450°C - Hoe kleiner de oorspronkelijke waarde van Ln des te groter is de 
verbetering hierin. 
- De auteur denkt dat genering van onzuiverheden het belangrijkste 
mechanisme is en dat opgelost zuurstof een rol speelt. Ook denkt hij aan 
diffusie langs korrelgrenzen. 

L.A. Verhoef Al-laag (pasta) ? semi-Si - 700°C anneal zonder Al geeft een verbetering in Le van 5 %. 700°C 
[22] 1 uur (Silso) anneal met Al geeft een verbetering van 15 %. 

500-800°C p-type - Het veronderstelde mechanisme achter de verbetering is indiffusie van 
Al langs korrelgrenzen en andere uitgestrekte defecten. 
- De Al-annealstappen op 600 en 700°C geven verbetering van het 
emittergebied te zien. Het Allijkt door de cel heen te diffunderen, want 
de weerstand van de emitter neemt toe. 

A. Rohatgi Al-laag ? - semi-Si - FZ-cellen verbeteren minder dan 1 % (absoluut) in rendement. 
1993 35 min (EFG) - Cast poly-Si geeft 1 % rendementsverbetering. 
[23] 850°C -mono-Si - EFG -cellen verbeteren met 1,7 % door de Al-anneal. Een afzonderlijke 

(FZ) waterstofbehandeling levert 2,6 % verbetering. Beide behandelingen 
- poly-Si tesamen geven 5,2 % verbetering. Er is dus een rendementswinst van 1,2 
(cast) % door de interactie van H en Al. 

- De auteur denkt dat de verbetering door de Al-laag niet hoofdzakelijk 
veroorzaakt wordt door de vorming van een BSF, 
omdat FZ cellen weinig verbeteren. 
- Al zou diffusie van onzuiverheden kunnen versnellen door het introdu-
ceren van stress in de bulk. 
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AUTEUR MATERIAAL TEMPERA- ONZUIVER- ELEKTRISCH RESULTATEN I CONCLUSIES 
TUUR HEDEN VELD 

C.S. Fuller -mono-Si Si: U, Cu extern veld -U-pulsjes kunnen in Si en Ge met een elektrisch veld in 
1954 p-type 360-860 oe Si: een uur tijd over een afstand van ongeveer 0,5 mm verplaatst 
[24] -mono-Ge Ge: 3-12 V/cm worden. De afstand variëert lineair met de tijd en met de 

p-type 150-600 oe Ge: grootte van het veld. Het verband met de temperatuur is 
1-9 V/cm exponentiëel. 

- Diffusiecoëfficiënten kunnen eenvoudig bepaald worden 
door het elektrische veld te variëren. 
- U-ionen migreren in Si en Ge naar de kathode en zijn dus 
postief geladen. 
- Cu-ionen migreren in Ge boven 800 oe naar de kathode, 
ondanks hun acceptoreigenschappen. Bij 
700 °C hebben ze geen voorkeursrichting. Dit gedrag wordt 

verklaard door aan te nemen dat bij hoge temperaturen de 
ladingstoestand van koper omslaat van negatief naar positief. 

E.M. Peil mono-Si 50-l25°C u intern veld van - Een po-overgang van B-U kan intrinsiek gemaakt worden 
1960 p-type (B) de po-overgang door bij verhoogde temperaturen het oorspronkelijke elektri-
[25] wordt versterkt sche veld te versterken met een extern veld. De U-ionen 

met een extern worden door de veldkracht uit het po-gebied gesleurd. Het 
elektrisch veld veld moet zo groot zijn, dat driftsnelheden veel groter zijn 
(24-46 V) dan diffusiesnelheden (Ep.ND >> DgradNo). 

- De ontstane intrinsieke overgang heeft een veel hogere 
doorslagspanning dan een onbehandelde overgang. 
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AUTEUR MATERIAAL TEMPERA- ONZUIVER- ELEKTRISCH RESULTATEN I CONCLUSIES 
TUUR HEDEN VELD 

B.I. Boltaks mono-Si 1075- Au extern veld Twee blokken Si worden beide aan één zijde van een Au-
1960 n-type 1350°C 127-513 Ncm2 laagje voorzien. Deze zijden worden tegen elkaar gedrukt en 
[26] 15 ncm (2,5-16,5 uur) door het geheel wordt een sterke stroom gestuurd. 

- Au blijkt beneden 1280°C volgens de verwachting naar de 
kathode te migreren. Boven deze temperatuur beweegt het 
echter naar de anode. Dit wordt verklaard met het "electron 
drag effect". Dit effect houdt in dat er zoveel vrije electronen 
naar de anode bewegen, dat de Au atomen meegesleurd 
worden. 

B.P. Konstan- mono-Ge 300-600°C In, Sb extern veld Twee blokken Ge worden beide aan één zijde van een In- of 
ti nov 20 ncm 800-900°C 0,4-0,8 V /cm Sb-laagje voorzien. Deze zijden worden tegen elkaar gedrukt 
1961 200-350 Ncm2 en door het geheel wordt een sterke stroom gestuurd. 
[27] -Beneden 600°C migreert In naar de anode en Sb naar de 

kathode (in overeenstemming met hun acceptor- en donorei-
genschappen). Boven 800°C is de bewegingsrichting van 
beide elementen omgekeerd: In gaat naar de kathode en Sb 
naar de anode. 

G.B. mono-Si 17-170°C ? intern veld van - De lekstromen van een diode nemen met een faktor 3 tot 4 
Abdullayev de po-overgang af na "electrical forming" (de diode wordt met een flinke 
1963 wordt versterkt spanning in spertoestand gezet). 
[28] met een extern - Langere tijden, grotere spanningen en hogere temperaturen 

veld geven een kleinere lekstroom. 
(2-150 V) - De resultaten worden verklaard door aan te nemen dat het 

elektrische veld onzuiverheden uit de po-overgang trekt 
waardoor recombinatie in dit gebied afneemt. 
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AUTEUR MATERIAAL TEMPERA- ONZUIVER- ELEKTRISCH RESULTATEN I CONCLUSIES 
TUUR HEDEN VELD 

N.l. Ibragi- mono-Ge 800-910°C Tl extern veld -Bij temperaturen tussen 800 en 910°C beweegt Tl naar de 
mov 30 ncm 0,4-0,7 V/cm anode, overeenkomstig zijn acceptoreigeschappen. 
1963 200-250 A/cm2 - Bij toenemende temperatuur wordt een toenemende effec-
[29] 12-200 uur tieve lading van de ionen vastgesteld. Volgens de auteur kan 

dit veroorzaakt worden door de exponentiële stijging van het 
aantal geleidingselektronen. Deze gaan dezelfde kant op als 
de Tl-ionen en dragen bij botsing een deel van hun impuls 
over. 

B.I. Boltaks mono-Ge 750-900°C In, Sb, Ga Intern veld Sb heeft een veel grotere diffusiecoëfficiënt in Ge dan In en 
1964 1 Qcm veroorzaakt Ga. Er wordt een doteringsgradiënt van In of Ga aangelegd, 
[30] door een dote- waarna de invloed hiervan op de diffusie van Sb bestudeerd 

rings-gradiënt in wordt. 
In en Ga. - Bij 750°C wordt de diffusiecoëfficiënt met een faktor 10 

groter als Sb met de doteringsgradiënt mee diffundeert. Bij 
diffusie tegen de gradiënt in wordt de diffusiecoëfficiënt een 
faktor 10 kleiner. Dit effect wordt volgens de auteur veroor-
zaakt door het interne elektrische veld, veroorzaakt door de 
gradiënt. 
- Bij verhoging van de temperatuur wordt de verandering van 
de diffusiecoëfficiënten kleiner. Bij 900°C is zelfs geen 
verandering meer meetbaar. Een verklaring hiervoor is het 
feit dat de grootte van het elektrische veld afneemt door een 
toenemende concentratie van vrije ladingsdragers. Als geldt: 
ni >>N, dan geldt: E~O. 
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AUTEUR MATERIAAL TEMPERA- ONZUIVER- ELEKTRISCH RESULTATEN I CONCLUSIE 
TUUR HEDEN VELD 

L.A. Badenko mono-Ge 100-900°C In en Sb extern veld - Beneden 600°C gaat Sb naar de kathode en In naar de 
1964 1-10 ncm 0,4-1 V/cm anode. Boven 600°C keren de richtingen voor de beide 
[31] 150-350 A/cm2 elementen om. 

- Boven 400°C wordt een abnormaal grote mobiliteit vastge-
steld. Dit is juist de temperatuur waarbij Ge begint te defor-
meren. De dislocaties worden nu beweeglijk. De grote mobi-
liteit wordt verklaard door aan te nemen dat de (vaak gela-
den) dislocaties onder invloed van het elektrische veld gaan 
stromen. De onzuiverheden, die zich op substitutionele 
plaatsen bevinden, zien per seconde meer dislocaties en 
bewegen daardoor sneller. 

D.H. laananen mono-Si 900-1300°C Au,B extern veld De auteur heeft een apparaat gebouwd om nauwkeurige 
1968 0,9-5 V/cm elektrodiffusie-experimenten te doen. Hij heeft het bij wijze 
[32] van proef uitgeprobeerd op Au in Si. 

- Au blijkt bij 925°C naar de anode te bewegen. De B-ato-
men, waarmee het Si-blok gedoteerd is, blijken niet meetbaar 
verplaatst te worden. 

M.K. mono-Si 810-1350°C Mn extern veld - Mn-ionen bewegen beneden 900°C naar de kathode. Bij 
bakhadyr- 0,7-1,3 V/cm 810°C is de effectieve lading gelijk aan + 1 e. Boven 900°C 
khanov draait de bewegingsrichting om door (volgens de auteur) het 
1972 "electron drag effect". Bij 1280°C is de effectieve lading 
[33] gelijk aan -3,2 e. 

90 



C. PLAATSOPGELOSTE METINGEN VAN DE KORTSLUITSTROOM 

cel 9304 738 meting c 
995 nm HP, spot 700 mu, stap 500 mu, 105x70 sqmn 

D ABOVE 0.00500 
D o.oo455 - o.oo5oo 
D o.oo41 o - o.oo455 

0.00365 - 0.0041 0 
0.00320 - 0.00365 
0.00275 - 0.00320 
0.00230 - 0.00275 
0.00 185 - 0.00230 
0.00 140 - 0.00 185 
0.00095 - 0.00 140 
0.00050 - 0.00095 

BELOW 0.00050 

RUW, l000°C ANNEAL 
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cel 9304 7 48 meting c 
995 nm HP, spot 700 mu, stap 500 mu, 105x70 sqmr 

D ABOVE 0.00500 
D o.oo455 - o.oo5oo 
D o.oo41 o - o.oo455 

0.00365 - 0.0041 0 
0.00320 - 0.00365 
0.00275 - 0.00320 

- 0.00230 - 0.00275 
0.00 185 - 0.00230 
0.00 140 - 0.00 185 
0.00095 - 0.00 140 
0.00050 - 0.00095 

BELOW 0.00050 

BASELINE 
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9 

10 

H 

He 

Li 

Be 

B 

c 

N 

' o 

u 

1,0078 
2 2,0141 
3 3,0161 
3 3,0160 
4 4,0026 

6 6,0189 
6 6,0151 
7 7,0160 
8 8,0225 
7 7,0169 

8 8,0053 
9 9,0122 

10 10,0135 
8 8,0246 

10 10,0129 
11 11 ,0093 
12 12,0144 
10 10,0168 
12 12,0000 
13 13,0034 
14 14,0032 
13 13,0057 
14 14,0031 
15 15,0001 
16 16,0061 
I 5 15,0031 
16 15,9949 
17 I 16,9991 

18 17,9992 

19 19,0036 
19 18,9984 
20 19,9924 
21 20,9940 
22 21,9914 

% 

99,985 
0,015 

0,00013 
100 

7,4 
92,6 

100 

19 
81 

98 ,9 
1,1 

99,6 
0,4 

99,76 
0,04 
0,20 

100 
90,9 

0,3 
8,8 

11 Na 

12 Mg 

13 Al 

14 Si 

15 p 

16 s 

17 Cl 

18 Ar 

19 K 

20 Ca 

24 Cr 

23 
24 
24 
25 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
32 
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34 
35 
36 
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36 
37 I 
36 
38 

u % 
100 

78,7 
10,1 
11,2 

100 
92,2 

4,7 
3,1 

100 

95,0 
0,8 
4,2 

0,01 
75,5 

22,9898 
23,9910 
23,9850 
24,9858 
25,9826 
26,9815 
27,9769 
28,9765 
29,9738 
30,9738 
31,9739 
31,9721 
32,9715 
33,9679 
34,9690 
35,9671 
34,9689 
35,9683 
36,9659 
35,9676 1 

37,9627 I 
40 I 39,9624 I 
39 38,9637 

40 1
1 

39,9640 
41 40,9618 

24,5 
0,34 
0,06 

99,60 
93,1 
0,01 

42 

1

. 

40 
42 
43 

44 
45 
46 
48 
50 
51 

39,9626 
4 I ,9586 
42,9588 

43,9555 

45,9537 
47,9524 
49,9461 

6,9 

1

1 96,9 
0,65 
0,15 

2,1 

0,003 
0,2 

4,3 

53 
54 

52,9407 
53,9389 

25 Mn 54 

26 Fe 

27 Co 

28 Ni 

29 Cu 

30 Zn 

31 Ga 

55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
56 
59 
60 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
63 
64 
65 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

54,9381 
53,9396 
54,9383 
55,9349 
56,9354 
57,9333 
58,9349 
55,9398 
58,9332 
59,9338 
57,9353 
59,9308 
59,9311 
61,9283 

63,9280 

62,9298 
63,9298 
64,9278 
63,9291 
64,9292 
65,9260 
66,9271 
67,9249 

70 69,9253 
69 68,9257 
71 70,9249 
72 

9,5 
2,4 

100 
5,8 

91,7 
2, I 
0,4 

100 

68 
26 

1,2 
3,8 

1,0 

69 

31 
49 

28 

4 
19 

0,6 

60 
40 

•33 As 75 
76 

74,9216 100 



E. YANG ETS 

Vergratingsfaktor 100 

On behandeld Ruw, 1 000°C anneal 

Geëtst, l000°C anneal 
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F. MASSASPECTRA VAN HET LITHIUMDIFFUSIE-EXPERIMENT 

JAT• !.st 

IPLIER SUPPLY ÓFF 
sample 1 

5 ... ; ............ c ........... ; .............. ; .............. c ...... . 

RAW DAT ~AV AT: THIS TIME? H; 

.,4 
1-
z 
:l 
0 
u 3 

I ···:·· 

························-- -:---·······-····:----··········-:---

6.8 9.8 12.8 15.8 18.8 21.8 24.8 27.8 38.8 33.8 

ATOm "ASS UNITS 

" 1-
z 
:l 
0 
u ~ 

sample 2 

B.B 13.2 17.6 22.8 26.4 38.8 35.2 39.6 44.8 48.4 
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G. SHUNTLOKALISATIEMETHODE 

Shuntweerstanden beïnvloeden het rendement van een zonnecel. De lekstroom I uk 

hangt van de shuntweerstand Rsh af volgens /1e1c = Vb/Rsh• waarin Vb de bedrijfsspanning is 
("" 0,5 V). Als de bedrijfsstroom Ib bij vol zonlicht 2 A bedraagt, dan gaat 1% van deze 
stroom verloren bij een shuntweerstand van Rsh = 0,510,02 = 25 n. Bij 10% van het volle 
zonlicht (een bedekte lucht) loopt het verlies op tot bijna 10% (Vb neemt namelijk 
nauwelijks af, dus l 1u. ook niet. /b neemt echter met 10% af). 

Bij R&S geproduceerde zonnecellen hebben over het algemeen een shuntweerstand van 
20 n, waardoor 25 mA (1,25%) aan stroom verloren gaat. Enkele maanden geleden daalde 
de shuntweerstand tot 2 à 3 n, wat een verlies van 170 tot 250 mA gaf (8,5 tot 12,5%). 
Het vermoeden bestond dat niet de hele pn-overgang een slechte shunt had, maar dat 
slechts enkele "spikes" hiervoor verantwoordelijk waren. Om de spikes te kunnen 
lokaliseren werd een sperspanning over de cel gezet. Door dissipatie in de shuntpaden 
werd de cel plaatselijk verwarmd. Met behulp van thermisch (fax)papier kon een beeld 
gemaakt worden van de temperatuurverdeling van de cel. Ter hoogte van de shuntpaden 
werd het papier zwart. De zwarting had de vorm van een lijn, waaruit geconcludeerd kon 
worden dat in de produktielijn de cel ergens overheen schraapte. Na het verhelpen van het 
probleem bleek de shuntweerstand verdubbeld te zijn, maar nog steeds te klein. Het 
volgende faxpapier werd zwart aan de rand van de cel. De annulus was nu de bottleneck 
geworden. 

De opzet van de meetopstelling is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 
De emitter van de cel wordt verbonden met de pluspool van een spanningsbron, de 
achterkant van de cel met de minpool. Op de cel wordt thermisch papier gelegd. De cel 
ligt op een glazen plaat en wordt ook door een glazen plaat afgedekt. Nu wordt er een 
stroom door de cel gestuurd (3-7 A) bij een spanning van 5-15 V. Als het papier begint te 
verkleuren moet de stroomkring onderbroken worden. De shuntpaden bevinden zich daar, 
waar het papier zwart is geworden. 

Schematische opstelling 
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V oorbeeld van een meting. 

Ter hoogte van de vlekken zitten de shuntpaden. 
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