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SN~ENVATTING

Door het beperken van de kanaallengte kan een MOS-transis

tor ~escllikt gemaakt worden voor hoge frequenties.ln dit

verslag wordt de ontwikkeling van een kort-kanaal MOST bespro

KHn,met als aantrekkelUke eigenschap de mogelUkheid om door

aanpassing van het driftgebied,met áán rnaskerset verschillende

kanaallengten te realiseren.BU de fabricage worden de source

on draindiffusies uitgevoerd yanuit een gedoopt oxyde wat bij

35üo C via het chemical-vapor-deposition proces is aangebracht.

TUdens de ontwikkeling komt naar voren dat de uiteindelljke

kanaallengte vrij sterk door een uitrichtfout van het tweede

masker wordt beînvloed.Als gevolg hiervan zal de minimale

kanaallengte ca 2 rm bedragen terwUI voor kanaallengten ~5 ~m

het ontwikkelde proces in alle opzichten betrouwbaar genoemd

kan worden.
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De MOS-transistor,waarvan de werking berust op drift van

meerderheidsladingsdragers,is in principe een sneller device

dan de bipolaire transistor,hoewel de hoogfreQuent eigenschap

pen vun de MOST pas tot ontwikkeling zijn gekomen na het toe

passen van een driftgebied in serie met een kort kanaal.Een

practische uitvoering hiervan is de dubbel-gediffundeArde

TdUSrr (D-MO~T) • Zie figuur 1. -1 a •
~

In de vakgroep EEA leidde de studie van kort-kanaal MOST-

structuren tot het afstudeerwerk van J.P.A.Gondtie (1972)

betreffende een verticale MOS-transistor (V-MOST) .Geconclu

deerd werd dat de ontwikkeling van de V-MaST-structuur nog

veel technologisch onderzoek vereiste.ln een volgend stadium

is de opzet van de verticale MOST zodanig gewijzigd dat een

met de D-MOST vergelijkbare structuur is ontstaan. Zie figuur

1.-1b .De nieuwe V-MOST heeft echter het voordeel boven de

D-MOST dat nlet één maskerset zeer uiteenlopende kanaallengten

verwezenlijkt kunnen worden .De V-MOST heeft niet, zoals de D

MOST, de eigenschap van self-alignrnent.

MUn opdracht nU,was het ontwikkelen van de nieuwe V-MOST

structuur tot een werkende kort-kanaal MOST.Hierbij is naar

voren gekomen dat het gemis aan self-alignment van de V-MOST

beperkingen aan de toepasbaarheid van deze nieuwe kort-kanaal

MOST-structuur oplegt.

])

a) D-MOST b) V-MOST

figuur 1.-1
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2.1 De MOS-utructuur

Om inzicht te krijgen in de werking van de MOöT bek"jken

we eerst de MOS-structuur van figuur 2.1.-1 waarbij zich

tus"en de aluminiu,m elektrode en het p-type silicium een

laag siliciumoKyde (Si0 2 ) bevindt met een dikte van 0,1 à
0,2 pm.De soortelljke weer~tand van de Si0 2-laag is 10 1§lcm,

\

tljrwijl de doorslagspanninc fn de grootte-orde van 800 V/rm

ligt zodat de oxydelaag als een isolator beschouwd mag worden.

AI •
S.02- •
f -S~ ~

'---- S
figuur 2.1.-1

De capaciteit per oppervlakte-e8nheid (C) van deze MOS

structuur is behalve van de aangelegde spanning (VGS ) ook

afhankel~k van de frequentie,hetgeen we als volgt in kunnen

zien: Als VGS negatief is zal de gatenconcentratie aan de

Si-Si02-ovcrgang toen(~men.\Ne spreken in dit geval van ver

rUking (accumulation).De capaciteit van de MOS-structuur

wordt nu bepaald door de dikte (d) en de relatieve di~lek

trici tei tsconstante (Er) van het oxyde, zodat C:= Co,/(:= Eoj't
Indien VGS positief wordt zal er verarming (depletion)

van het silicium nab~ de Si-Si0 2-overgang optreden.Voor grote

positieve waarden v~n VGS kunnen er zoveel elektronen naar

het Si-oppervlak Getrokken worden dat zich een laag n-type

silicium (inversion-layer) vormt.Tussen deze inversielaag

en de rest van het substraat bestaat nu een depletiegebied

zodat de totale capaciteit (C) in feite bestaat uit de

serieschakeling van de oxydecapaciteit en de depletiecapa-

C itAito c~ CDA- c~ _-,. Co__ ~ .J>

Wat betreft de frequentie-afhankelUkheid kan opgemerkt

worden dat,wanneer in geval van positieve spanningen de

aan- en afvoer van ladingsdragers aan de Si-Si0 2-overgang

de spanningsvariaties kan volgen,we weer te maken hebben

met de oxydecapaciteit: C=C ,terwUI in het geval van hogeox



6

freliulH1ties ,wanneer de aan- en afvoer van de ladingsdragers

het snelle ritme niet meer kan volgen,we te maken krUgen

met C;::. /M"SP .Zie figuur 2.1.-2 waarbij de weerstand (R)
" .. f-. i>

de invloed van de generatie en recombinatie van ladingsdra-

~ers vertegenwoordigt. Wanneer de invarsielaag in verbinding

staat met een n-diffusie welke contact maakt met het p-type

--.... ~·S

figuur 2.1.-2

substraat zal tlet gedrag van de lage frequenties zich lang

er doorzetten,omdat de ladingsdragers nu niet door generatie

-recombinatie hoeven te ontstaan respectievel~k verdwijnen.

Zie figuur 2.1.-] •

figuur 2.1.-]

Als we aan de hand van de MOS-structuur de invloed van

een ruimtelading in het oxyde (0 ) en de invloed van de
,Jox

imperfecties van de Si-Si0 2-overgang,welkc zich als een extra

lading (0 ) manifesteren,willen nagaan dan kunnen we met/ss
voordeAl gebruik maken van een bandenplaatje.ln figuur 2.1.-4

worden de energieniveaus van het metaal en van de halfge

leider ~edefinieerd voordat de MOS-structuur tot stand komt.

Langs de vertikale as staat de potenti~le energie van de

elektronen uit: E=-q.V •

E
figuur 2.1.-4

/'1Eïi1llL

1---+------- Ec

l~
I- - - - - -..3_ - E~

to--&...----~-- E F

Ev
/-tALfaeLE,pF-R (p-rYPE)
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De uittreH-arbeid (workfunction) van het metaal is q~M'

tel"Nljl q~c' de uittree-arbeid van de halfgeleider is.Als
.:)

het vacuüm vervangen wordt Joor een dunne oxydelaag zal

tengevolge van het verschil in ~M en ~s een contactpotenti

aal tussen het metaal en de halfgeleider optreden. Zie fi-

guur

EF------I

~--------~

figuur 2.1.-5o/'1 S
---....,.------,-------1.... X

0' 'ti

Deze contactpotentiaul bestaat uit twee gedeelten,namelijk

de spannina over het oxyde (Vox) en de spanning welke ten

gevolge van diffusie in de halfgeleider ontstaat (1D),zodat

Vox+~D =-(~M -fs ) =-1MS waarmee het effect van ~MS wordt
gecompenseerd en de ferminiveaus op een lijn komen te liggen.

De diffusie spanning in het metaal is te verwaarlozen.~MS

bedraagt -0,9 Volt in het geval van aluminium en p-type

silicium met een acceptorconcentratie van 1015 atomen per

cm 3•
BIj de aanwezigheid van een netto oxydelading (Ic ) enox

ten gevolge van de oppervlaktetoestanden (P ) zal het ver-Jss
loop van de energiebanden in de halfgeleider be1nvloed wor-

den.Daar de MOS-structuur uitwendig neutraal is zal volgens

de wet van Gauss; f IE. ndA = QiDtaq/ ten gevolge van oxyde

ladingen,oppervlaktetoestanden of aangelegde spanningen een

herverdeling van de totale lading binnen de structuur plaats

vinden.Deze situatie is in figuur 2.1.-6 voor verschillende

waarden van VGS geschetst.ln alle gevallen geldt dat de som

van de ladingen nul is.

Ten aanzien van de oxyde lading en de lading ten gevolge

van de oppervlakte toe standen kan opgemerkt worden dat deze

in de practijk posi tief blijken te zijn. In sommige gevallen

zal als gevolg hiervan voor VGS=O Volt reeds e cm inversie

laag ontstaan.Sen inversielaag ontstaat per definitie als

het ferminiveau (E F ) het intrinsieke-niveau (BI) snDdt.

St(~rke inversie treedt op wanneer aan de Si-Si02-overgang

van het p-type silicium EF-E r groter is dan of gelUk is
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aan Er-El" in de bulk. Wanneer eenmaal sterke inversie optree d t

zal de depletielaag ~::jich bij benadering niet verder meer ui t

breiden ten gevolge van de afschermende werking van de inver

sielaag.De dikte van de depletielaag wordt dan gegeven door:

r. ='./-2 ;i. :/Tl.u« I = V+;~?JE
Met behulp Van de ruimtelading in de depletielaag Jb=-q.NA
kunnen we e~n oppervlakteladingsdichtheid defini~ren door:

Q., = f:,' XI> = - vi't j t'S/ /I1;?F ' •
Evenzo kunnen we p verdisconteren in een effectieve

JOX
oppervlakteladingsdichtheid Q nabij de Si-Si02-overgang,ox
wadrvoor dan geldt I). Iel (d. .De factor x/d verschijnt

~ = %.')r.) l:

o
onder de intHgraal omdat de invloed van een oxyde lading op

d(~ halfgele ider toeneemt naarmate de afstand tot die half

geleider afneemt.De spiegelbeeldlading welke in de metaal

elektrode ge1nduceerd wordt speelt geen rol in het verband

tus~3en de aangelegde spanning VGS en de capacitei t C.

De ruimtelading JPss is in sterke mate afhankelijk van het

Gevolgde technologische proces en van de richting van het

kristalvlak aan het oppervlak van de halfgeleider.Nietemin

kan de invloed van de ruimtelading 0 door een effectieve
JSS

oppervlakteladingsdichtheid Q ter plaatse van de 8i-Si02ss
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oVergan~ in rekening wordon gebracht.

De ruimtelading in het inversiegebied (PI) bevindt zich

tot op een afstand van 100 I van de Si-Si02-overgang in de

halfgeleider. QI is de overeenkomstige oppervlakteladings

dichtheid.

We zUn nu in staat om een betrekking voor de spanning

VGS op te stellen in de situatie dat in de halfgeleider

geen netto ruimte lading aanwezig is.ln het algemeen geldt

voor de aangelegde spanning: VG" == riM" + ~D + V • Daar ino û r ,) ox
bovengenoemd geval de energiebanden vlak lopen wordt de

hiervoor benodigde spanning flat-band-voltage (VFB ) genoemd:

VG(~ == VFB == !f.r,rrs - Q Ic - Q Ic .Hierin stellen
û f n ox ox ss ox

-Q Ic en -Q Ic de spanningen voor om de invloed vanox ox ss ox
de oxydelading respectievelijk de lading ten gevolge van de

oppervlaktetoestanden te compenseren.

Tenslotte kunnen we nog een uitdrukking voor VGS opstellen

in het geval dat juist sterke inversie optreedt.De hiervoor

benodigde spanning,de drempel spanning (VTH) ,wordt gegeven

door:

VTH == Vli'B + 2~], - QD/cox == ~MS + 2~F - (Qox+Qss+QD)/Cox

formule 2.1.(1)

De reeds aanwezige inversielading wordt hierbij verwaarloosd.

In geval van sterke inversie zal voor zeer hoge frequenties

de capaciteit van de MOS-structuur minimaal zijn.
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Door de in de voorafgaande paragraaf beschreven MOS

structuur uit te breiden met een aanvoerelektrode (source)

en een afvoerelektrode (drain) hebben we een configuratie

verkregen waarbij we met VGate als stuurspanning de weerstand

tussen source en drain kunnt3n vari~ren.Zie figuur 2.2. -1 .

;GULK
ft....--..."Ij

L !1l.Jur ~.Z.-I

Bij de afleiding van de karakteristieken van de MOS-transis

tor worden alle spanningen ten opzichte van de bulk (substraat)

gedefinieerd,terwUl de drainstroom (ID) van drain naar source

positief genomen wordt.

•



of:

Uitgaande van de alr.;emeen geldende betrekking

VG = ~MS + ~D + Vox is voor de opporvlakteladingsdichtheid

in het kanaal,QI(Y) ,de volgende formule af te leiden:

" = cf/'fS '~'fF ''1J) - L I0D' d,,, r GV'1) , Or ('1 >/
({ c IV 1'1. rIJ GOlf. ;"&'!ó • QJ)6) lIt jxlJ ) =: - l~A r; _. 'f/.,s- ~. If ,.. (~)( - Ó) •

11

Door de aanwezigheid van de beweegl~ke inversie lading

is er een oppervlaktegeleidi?g (<r) in het kanaal: (/"":: -f".Q.l(y) •
Met J = (J.E volgt voor de oppervlaktestroom,JD(y) ,in het

kanaal:

1 Q fl d UJ )/1) =: -~) lJy J. E6J : fn /j). d:t

Deze oppervlaktestroom JD(y) moet echter over de hele kanaal

lengte L constant blUven wanneer de kanaalbreedte W overal

constant is,zodat:

1(1)::: - II> :: t,.tMt) : ~' )
IJ' hl

Het minteken verschijnt hier omdat J D(y) per definitie posi

tief is in de positieve y-richting.lntegratie van bovenstaan

de uitdrukking van y=O en V(y)=Vs naar y=L en V(y)=VD leidt

tot het volgende algemene resultaat:
L .~

j % ij ~ -/ t- O.(V)dV

I • 1-1 : { kV -,,( -~ d. (Jo,.' Q,~ IVv- V) - 1\tf,;9A& f' ~ ~ V\~ {d l' v'ij~-1V.~ Jv;
D I ti L 0)( G 't'hf. 2. '1F" ( .Á /) Y 3 C' I 'ti IJ) (~ IfF ~ l I) ;Z' '

Ox o~

In het meer practiscll.e geval, wanner-;r VS=VB=O Vol t ,gaat de

:r<g:lj~;ng~(:~ ~Á i::,-J, , Go> I Cl" _ 'ti \ l-' _ ~v"E,;jA{.'ft>. J ,11t (2. tI.)~11
DI" L 0";(t. 't;,s 'tj: LDJ( l: h) /) ./ Cox ir YF IJ) Y;:. JI

formule 2.2.(1)

B~ een constante waarde van VG constateren we,onder verwaar

lozing van de depletielading in de bulk,een parabolisch ver

band tussen de drainstroom (In) en de drainspanning (Vn ).

Volgens formule 2.2.(1) zal I D dus een maximum bereiken

waarna,voor een aangroeiende spanning VD,de drainstroom weer

af zou nemen.ln werkelUkheid neemt de drainstroom echter niet

af met toenemende Vn,doch blUft nagenoeg constant. Zie figuur



2.2.-2 • -----::-------- v~,

----:---,------- V
G1

"

figuur 2.2.-2
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De transistor is nu in verzadiging. Deze verzadiging van I D
wordt bereikt voor die waardè van VD waarbij ~ =0:

or!) -== JA ~ (' i/v -lh -ztÁt- QÇI,I\ .t Q~!> - V\ - -,. H ,)1.V.(1."T;/;\j .:: 0
i'WD I" L ~ ~ 6.. iin r,.. (tv. .1» C,,-, î, If . YF . "J»

zo da t V = \I.: _ ti _ 1.. J.. t- Go" 1- ~ks -i Q'p = ~ - L!
i>~A r {!; 'fh !> YF (~.( (i' TH

Door verdere verhoging van de drainspanning zal in het

kanaal nabij de drain de inversielading nul worden en een

depletiegebied (pinch-off-region) ontstaan.De drainstroom

komt in dit depletiegebied tot stand door injectie van elek

tronen vanuit he t kanaal. Indien VD >VD::5AT wordt de extra

VD-VDSAT door het depletiegebied opgenomen (zie figuur 2.2.-))

waardoor de drainstroom in deze situatie ongevear constant

blUft.Door de uitbreiding van het depletiegebied in de rich

ting van de source in rekening te brengen,kunnen we de toe

name van de drainstroom verklaren die toch nog optreedt bij

het verhogen van de drainspanning (VD >VDSAT) • Di t effe ct is

het sterkst voor relatief korte kanalen « 5 rm) en is ver-

gelijkbaar met het Early-effect bij bipolaire transistoren.

figuur 2.2.-)
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De bruikbaarheid van de MOST voor hoge frequenties wordt

naast ûe gate-source en gate-drain capaciteit bepaald door

de loop tUd van de elektronen in het kanaal.Voor een device

wat voor hoge frequenties geschikt moet zUn,zal naast het

min~naliseren van de paracitaire capaciteiten gestreefû

moeten worden naar een kleine looptijd (r ).Om een indruk te

krUgen van de afsnUfrequentie (f ) van een MOST wordt eeno
uitdrukking voor T afgeleid:~

Wanneer de MOS-transistor nog niet in verzadiging is,dus

als Vu ~ VDSAT ,geldt voor de gemiddelde driftsnelheid van de

elektronen in het kanaal: vd = p.E ,waarbU de gemiddelde

elektrische veldsterkte (Ë) gelijk is aan VD/L .De looptijd

van de elektronen wordt in dit geval gegeven door

zodat we,met fa = ~/~
277r

voor de afsnij-

frequentie vinden: formule 2.3.(1)

De afsnijfrequentie bereikt een maximale waarde voor VD~VDSAT

welke situatie gehandhaafd blijft voor drainspanningen groter

dan VDSAT omdat het verschil VD-VDSAT opgenomen wordt door

het pinch-off-gebied.ln dit pinch-off-gebied bereikt de drift

snelheid van de elektronen een maximum: de relatie v d= p.E
gaat hier niet meer op.Door de hoge elektrische veldsterkte

in het pinch-off-gebied wordt de maximale driftsnelheid,ca

6.106 cm/sec ,bepaald door de "scattering" van de elektronen

aan het kristalrooster.Er kan aangetoond worden dat wanneer

de kanaallengte 1 kleiner wordt dan 0,54 pm de elektrische

veldsterkte in het kanaal zo groot is dat de elektronen in

het kanaal reeds hun maximale driftsnelheid krijgen. Formule

2.3.(1) gaat dan over in / _ Vd""u
{o - 271 L

Uit het bovenstaande betoog is de conclusie te trekken dat

het voordeliger is om een n-kanaal transistor te maken dan

een p-kanaal transistor,omdat de elektronenbeweeglUkheid (Pn)
groter is dan de gatenbeweeglUkheid (p ) .Verder zien we uit

de factor 1/12 in formu.le 2.3.(1) dat ~et gunstig is om het

kanaal zo kort mogelUk te maken.Dit laatste brengt,indien we



14-

UE~ norwale lVLOSrr-opbouw handhaven, een be~waar met zich mee.

Zie l'i~;uu.r ;? 2. -3 • Indien namelijk de lengte van het kanaal

in de~Glfde grootte-or~e komt als de breedte van het deple

tidgebiod rond de drain ::.ul de kanaallongte relatief sterk

beïnvloed worden door de drainspanning.Deze variatie van het

pinch-ofl'-c;ebied manifesteert zich in de transistor-eigenschap

pen als een verlaging van do uitgangsimpedantie.

We kunrwtl echter met voordeel een compromis slui ten tus

sen de afstand welke de elektronen tussen source en drain

moeten afleggen en de looptijd (1:) door het kunstmatig ver

groten van het pinch-off-gebied.Wanneer we namelijk een hoog

ohmig gobied tussen het kanaal en de drain opnemen zal dit

gebied door het hoogolllnige karakter reeds door de aangelegde

spanningen op gate en drain ontruimd worden,zodat de elek

tronen ook hier hun maximale driftsnelheid kunnen krijgen.

De totale looptijd van de elektronen wordt nu bepaald door de

loop tijd in het korte kanaal en de looptijd in het driftgebied

welke laatste door de grote driftsnelheid van de elektronen

van geringe betekenis is. Verder wordt de uitbreiding van het

depletiegobied van de drain in de richting van de source

aanzienlijk verminderd wanneer het extra u.::ciftgebied hoogohrniger

is dan het kanaal,omdat de uitbreiding van het depletiegebied

grotendeels in het laagst gedoteerde materiaal plaatsvindt.

Een direct gevolg van de aanwezigheid van het driftgebied

is de mogelijkheid om door aanpassing van de lengte ervan,

kort-kanaal MOST'en geschikt te maken voor relatief hoge werk

spanningen (200 V) .Een bijkomend voordeel is nog het feit dat

de Gate-drain capaciteit klein gehouden kan worden door de

overlappinG van de gate-elektrode en de drain klein of zelfs

nihil te maken. Zie figuur 2.3.-1 •

In de volgende paragrafen worden de diverse technologisohe

processen toegelicht welke bij de fabricage van een kort-kanaal

MOST aan de orde komen.

figuur 2.3.-1
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In dit hoofdstuk wordelI de belangrijkste fabricage stappen

welke tot de ontwikkeling van een kort-kanaal MOST leiden,

onder de loep genomen.Het ontwerp van de kort-kanaal MOST is

afkomstig van Dr. M.M.Abu-Zeid.

Vanwege de speciale structuur van de transistor wordt de

MOST in het vervolg vertical~-MOST,kortwegV-MOST,genoemd.

De structuur is in die zin speciaal dat het kanaal ook een

component in de verticale richting heeft.Zie figuur 3.1.-1e.

Het driftgebied van de transistoren wordt gevormd door

de epitaxiaal gegroeide hoogohmige laag n-type silicium,zodat

hiervoor geen extra diffusie vereist is.Met behulp van foto

grafische technieken worden de MOS-transistoren gesitueerd op

een aantal mesa's (tafel-achtige structuren) welke door middel

van selectief etsen van een plak silicium zijn ontstaan.

Met een gegeven set maskers is het mogelijk om transistoren

met verschillende kanaallengten te fabriceren door de dikte

van de n-epilaag aan te passen.Zie figuur 3.1.-1e .De minimale

kanaallengte wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de

fotoprocessen plaatsvinden en ligt dientengevolge in de buurt

van 2 p.m.
In grote trekken verloopt de fabricage als volgt:na het

etsen van de mesals wordt de plak met fosfor-gedoopt silicium

oxyde bedekt.Dit oxyde bevat doopstof voor de source- en

draindiffusie.Hierin worden door etsen de gebieden vrijgemaakt

waar,door oxydatie van het silicium op 11500 C het gate-oxyde

zal ontstaan.Bij deze temperatuurbehandeling zal tevens de

doopstof het silicium in diffunderen zodat de source- en

draingebieden gevormd worden. Wanneer daarna de contactgaten

in het oxyde zijn aangebracht kan het aluminium opgedarnpt

worden.De laatste stap bestaat uit het etsen Van het alumi

nium waardoor het gewenste patroon van contactsporen ont

staat.Zie figuur 3.1.-1 •
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a) Na het etsen van dn.

f
meGa's.

f ,
b) In het gedoopte oxyde zUn de gate-gebieden ge~tst•

" ....,

,.

.,.

f

'--------------------------'

c) Gate-oxyde vorming en source- en draindiffusies.

d) De contactgaten voor souree en drain zUn ge~tst.

~) Na het aanbren~an van Je Al-contacten is de V-MOST gereed.

figuur 3.1.-1
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De diamantstructuur van silicium kan opgebouwd worden

godacht uit twee face-centered-cubic-structuren (Fee) met

hun oorsprong in 0,0,0 respectievelijk 1,i,i .Hierin zijn een

aantal kristalvlakken te onderscheiden welke aangegeven wor

den door de zogenaamde Miller-indices.Dit zijn de reciproke

waarden Van de coördinaten van de snijpunten van desbetreffend

vlak met het assenstelsel.Het is het gebruik om deze Miller

indices in de kleinst mogelijke integers te vermelden.Met ~hkl~

wordt een algemeen vlak bedoeld terwijl (hkl) een aanduiding

is van een specifiek vlak. Evenzo is <hkl> een richting in

het algemeen en (hki] een specifieke richting.Bovendien

geldt dat het (t~l)-vlak loodrecht staat op de [hk~ -richting.

Aan de hand van een model van de kristalstructuur van

silicium kan op vrij eenvoudige wijze nagegaan worden dat het

aantal vrije bindingselektronen per oppervlakte-eenheid (de

zogenaamde free-bond-densi ty) gaande van een {1 OO~ -, {11 OJ
naar een {111} -vlak afneemt met de verhoudingen 1,tVZ respec

tievelijk \\[3' •Verder leort dit model dat een {1 OO} -vlak een

hoek van 54°44' met een 011}-vlak,en een hoek van 45
0

met

een {11 O} -vlak maakt.

We bekijken nu de uitwerking van een etsmiddel op de kris

tallijne structuur van silicium.ln het algemeen kan voor de

temperatuursafhankelijkheid van de etssnelheid (R) geschreven

worden: R = Ro.exp(-Eo/kT) ,waarbij Ro een constante is en

Eo een activeringsenergie van de te etsen ~tof is,welke even

tueel nog temperatuurafhankelijk kan zijn. Voor een kristallijne

stof zal de activeringsenergie (Eo) verder afhankelijk zijn

van de free-bond-density van de te etsen kristalvlakken.

Hiervan wordt gebruik gemaakt bij een anisotroop of selectief

etsmiddel zoals een hydra7.ine (N2H~) -water oplossing of een

kaliumhydroxyde (KOH) -water oplossing.Van deze beide etsmid

delen is de etssn~)lheid van silicium in een <100>- en <11 0>

richting groter dan in een <111>-richting.

We beperken ons verder tot de KOH-H20 oplossing als

selectief etsmiddel.Het reactiemechanisme vertoont veel over

eenkomst met dat van isotrope etsmiddelen bestaande uit een

binair mengsel van salpeterzuur (llli0
3

) en waterstoffluoride



(HF) .De materiaalverplaatsing komt hierbij tot stand doordat

het salpeterzuur het silicium oxydeert en de waterstoffluoride

op zUn beurt voor de oplossing van het oxyde zorgt.ln geval

van de KOH-H20-oplossing wordt er een zout (K2Si0
3

) gevormd

wat in water al goed oplosbaar is.De reactievergelUking

voor dit proces is:

K+ - -----.. + . 2- tSi + H20 + 2 + 20H ----.. 2K + SlO J + 2H2

Dat in het uiteindelUk gebruikte etsmiddel isopropylalcohol

(IPA) wordt toegevoegd vindt;zUn oorzaak in het feit dat dit

een stabiliserende invloed op de etssnelheden in de diverse

kristalrichtingen heeft.Deze stabiliserende invloed wordt

enigszins versterkt doordat het KOH-H20-IPA mengsel een fase

scheiding vertoont en wel zodanig dat onderin (fase 1 ) de

concentratie aan KOH en H20 het grootst is en dat bovenin

( fase 2 ) de concentratie aan IPA het grootst is.De laag

IPA van fase 2 werkt als buffer op de IPA-concentratie in

fase 1.Zie figuur 3.2.-1a .Er wordt gewerkt bU een tempera-
o

tuur van het etsmiddel van 80 C,terwUl de samenstelling er-

van gegeven wordt door 17 gewich~sprocentKOH

68 gewichtsprocent H20

15 gewichtsprocent IPA •

Vbbr de toevoeging van alcohol bevat het water dus 20 ge

wichtsprocent KOH .Ter verkrUging van een homogene verdeling

van de temperatuur in de etsvloeistof is de opstelling vol

gens figuur 3.2.-1b toegepast.

a) etsbad

el
V(GO

/
/ /WQ

/
-- --

Vfu·'ooJQr('n i I~ ~ plC.\d

b) ets-opstelling

figuur 3.2.-1
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Aldu~3 ,vordt er een etssnelheid van 0,8 p.m per minuut in

de <100>-richtingen bereikt.Voor het aanbrengen van patronen

kan siliciumoxyde (~i02) als masker dienen,alhoewel rekening

moet worden gehouden met een geringe aantasting van de Si02

laag.Voor 50 minuten etsen is een masker van 5000 I voldoende.

We kunnen nu overgaan tot het etsen van de mesa's,waarbij

vVe uitgaan van een plak silicium waarvan het gepolijste op

pervlak het (100)-vlak is.De plakken hebben een diameter

van ongeveer 38 mm en zijn 200 pro. dik. Ter orHintatie van de
.\

andere vlakken is de plak aah een zijde afgeplat,overeenkomend

met het (011)-vlak.Zie figuur 3.2.-2a.

- -4 - - -1- .- -I - - ï 

10 0 10 0 1001
100 '00 1 0<>'

.-1 --- 1- -- -i ---- 1- -
100,<)0,<> Dl

:00'00'00'
------1- -- Q ~ I'", I

\. (011) - vlak
a) b) figuur 3.2.-2

Nadat de plak met oxyde is bedekt en via het fotografische

proces (zie paragraaf 3.4 ) het oxyde-masker is aangebracht

kunnen de mesa's geëtst worden.Het oxyde-masker bestaat uit

vierkanten van 175 x 17~ pm die om en om 45° gedraaid zijn.

Wanneer na afloop van hot fabricageproces de transistoren

in een huisje gemonteerd worden zal elke chip vier MOST'en

bevatten.Zie figuur 3.2.-2b DTevens is een kleine mesa gepland

die als uitrichtkenmerk moet dienen voor de volgende maskers.

Na 10 minuten etsen zullen de mesa's een hoogte hebben van

8 }lm.Het beeüd wat na het verwijderen van h"1t oxyde-masker

ontstaat zal toegelicht worden met behulp van figuur 3.2.-3:

Zoals eerder vermeld werd maakt het (100)-vlak een hoek van

54°44' met de {111} -vlakken en een hoek van 45° met de {110J

vlakken.Tijdens het etsen worden de hoekpunten van de mesa's

enigszins afgerond,wat veroorzaakt wordt door het feit dat

de etssnelheid van de vlakken op deze hoekpunten groter is

dan van de 11111- respectievelijk de 010J-vlakken.Aan de hand

van enkele foto's kan geconstateerd worden dat de vlakken

op de hoekpunten van de 111-me sa' s {2121-vlakken zijn, terwijl

de vlakken op de hoekpunten van de 11 O-mesa' s wat moeilijker

te bepalen zijn.Een mogelijkheid vormen de (5541-vlakken.
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Top van een 2-) llnl hoge 111-mesa.Vergroting : 360x

figuur 3.2.-3b

Bodem van een 21 pm hoge 111-mesa.Vergroting : 360x

figuur 3.2.-3c
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Top van een 21 ~m hoge 110-mesa.Vergroting : 360x

figuur 3.2.-3d

Bodem van een 21 pm hoge 110-mesa.Vergroting : 360x

figuur 3.2.-3e
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De etssnelheid (R) van de diverse kristalvlakken kan be

paald worden door de onderetsing onder het oxyde te meten.

Met behulp van de in de figuur 3.2.-4 gedefinieerde groot

heden volgt voor de etssnelheden in de diverse richtingen:

R100 - hit

R110 == eNo / t ) .sin81
R

111
= (Wo/t).sin82

'__ lJ-.1
I r.., I

I I

I I

p.m/min

pm/min

J-Un/min

, me t 81= 45
0

...

,met 82=54 0 44 •

Het etsen van mesals. figuur 3.2.-4

In deze betrekkingen komt t overeen met de etstUd en h

met de hoogte van de mesals.Deze hoogte kan door focussering

op boven- en onderkant van de mesals met een microscoop

bepaald worden. Wat betreft Wo mOet opgemerkt worden dat de

aantasting van het etsmiddel op het oxyde-masker verwaar

loosd wordt ten opzichte van de etssnelheden R
100

en R
110

•

De resultaten bij bovengenoemde etssamenstelling zijn dan als

volgt: R100 = 0,8 ± 0,05 pm/min

R110 = 0,10 ± 0,03 pm/min

R111 < 0,01 pro/min

De aanwezigheid van kristalfouten komt tot uiting in het

ontstaan van kleine piramides tussen de mesa's .Een kristal

fout blokkeert het etsen in de ~ OOJ -richting en vormt zo

doende een aancrij pingspun t voor het ontstaan van een piramide.

Roeren heeft geen merkbaar effect op het ontstaan van derge

IUke piramides,wel heeft de etssamenstelling invloed. Wanneer

namelijk de etssnelheden in de <111>- en <110>-richtingen

relatief groot zUn,zal een dergelUke kristalfout ge~limineerd

worden.Dit brengt echter het nadeel met zich mee dat de onder

etsingen van het oxyde-masker groter worden,waardoor bU de

berekening van de kanaallengte (L) hier rekening mee moet

'Norden gehouden.

Ten gevolge van de afrondingen van de hoeken van de mesa's

zal ter plaatse de kanaallengte toenemen zodat hierdoor de

transistoreigenschappen niet nadelig be!.nvloed worden.ln de
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forrnuld voor de drainstroom zal wel de term WiL enige cor

rectie behoeven. Verder is het nuttig op te merken dat het

kanaal nu in een {111} - of ~11 O} -vlalc tot stand komt • Dit is

in die zin minder guns tig omdat de {1 DO} -vlakken qua opper

vlaktetoestanden ((.Jss) te prefereren z;jn boven de {111} - en

\110}-vlakken,wat zUn oorzaak vindt in het verschil tussen

het Si-rooster en do Si0 2-structuur.Doch,gegeven het transis

torontwerp en de kristalLjne structuur van silicium kan men

hier niet onderuit.De verhoging van Q ten opzichte van de
" ss

situatie bij de {1 OO} -vlakken' zal zich ui ten in een afname van

de drempelspanning (zie formule 2.1.(1) ) en een toename van

de door de transistor geproduceerde ruis.

Door doping van een stuk p-type silicium met donor-atomen

zoals P,As en Sb kan een gebied gevormd worden met elektro

nen als meerderheidsladingsdragers.Omgekeerd kan door doping

van n-type silicium met acceptor-atomen zoals B,Al en Ga een

gebied gemaakt worden waarin de gaten de meerderheidsladings

dragers zijn. Het profiel van de gedoopte laag wordt bepaald

door diffusie van de doop-atomen.Het diffusiemechanisme is

zodanig dat er slechts bij hoge temperaturen een herverdeling

van de extra aangebrachte atomen op kan treden.

In grote trekken zijn er ten aanzien van de doping twee

technieken te onderscheiden,namelijk vanuit de gasfase en

vanuit een gedoopte siliciumoxyde-laag.In het eerste geval

wordt er bij een temperatuur van 800 à 12000 C een gasstroom

welke de gewenste doopstof bevat langs de plak silicium ge

leid.Het aan de gasstroom blootgestelde gedeelte van het

silicium wordt nu gedoopt. Indien de gasst~uom tijdens het hele

diffusieproces aanwezig blijft en er ondertussen geen oxyde

laag op het Si ontstaat,kan aangetoond worden dat de doping

het verloop krUgt van een complementaire errorfunctie:

C(" , ) = (~.f I - ;,j '~:":r-UZ) du} ~ ~. erIc 2 Jin.
o

waarbij C(x,t) de concentratie op een afstand x van het opper-

vlak ten tijde t voorstelt en D de diffusieconstante,in

pm2/hr ,van desbetrffende atomen in het silicium is.De opper-
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vlukteconcentratie (C ) blUft tUdens het diffunderen constant.s
Verder wordt er bij de afleiding van uit gegaan dat de diffu-

sieconstante (D) concentratie-onafhankelUk is.

Wanneer echter na de pre-de positie-stap de diffusie uitge

voerd wordt in een inert gas zal de totale hoeveelheid doop

atomen in het silicium,behoudens een geringe diffusie uit het

Si ,gelijk zIjn aan het bedrag wat tijdens de pre-depositie aan

gevoerd is. Het dopingsprofiel na de drive-in periode heeft de
')

vorm van een gauss-functie: C(x,t) = C (t).exp(-x~/4Dt) •s
De oppervlakteconcentratie C(' is afhankelijk van de tijd omdats
nu het totale aantal doopatomen in het silicium constant is.

Voor een vergelijking van de gauss-functie met de complemen

taire errorfunctie zie fieuur 3.3.-1 •

I

oy

--.. :x. / Zo 'fi>?
o---+---------.----.::.~~:::...-_-~

o I figuur 3.3.-1

Resumerend kan gesteld worden dat er ten aanzien van de

bron van de doopstof onderscheid gemaakt kan worden tussen

een oneindige bron,welke een profiel volgens de complemen

taire errorfuntie geeft,en een eindige bron welke een gauss

ische verdeling van de doopatomen tot gevolg heeft.

Wat verder de diffusie vanuit een gedoopte oxyde laag

betreft zien we dat het dopingsprofiel wat na de temperatuur

behandeling ontstaat een vorm aanneemt tussen de complemen

taire errorfunctie en de gauss-functie.Een afwijking van de

complementaire errorfunctie ontstaat ook in de gevallen van

oxydes met een zeer grote doopstofconcentratie.De oorzaak

hiervan ligt in het feit dat ,bijvoorbeeld in geval van fosfor

en boron,de atomen als een verbinding met ~uurstof in het

oxyde voorkomen (Si02.P2ü5 respectievelijk Si0 2 .B20 3) .Bij de

temperatuurbehandeling wat de diffusie tot gevolg heeft zul

len de vrijgekomen zuurstofatomen reageren met silicium tot

siliciumoxyde,zodat als het ware een barri~re voor de doop

atomen wordt gevormd.De bron van de doopstof is dus,zelfs in

geval van zeer hoog gedoopte oxydes,niet oneindig,alhoewel
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dit eon goede benadering is.

Daar bij de MOST-fabricage alle diffusies vanuit een ge

doopt oxyde uitgevoerd zullen worden,volgt nu in het kort

een beschrijving van de werkwijze.

De vorming van een al of niet gedoopt oxyde vindt hierbij

ni~t plaats door oxydatie van het silicium bij hoge tempera

turen,doch het 3i0 2 ontstaat als reactieproduct van de gassen

silaan (SiH
4

) en zuurstof (02) op de tot 350 0 e verwarmde plak.

Door een overmaat aan zuurstof toe te voeren kan via de silaan

gasflow de depositiesnelheid~gecontroleerdworden.Toevoeging

van fosfine (PH
3

) of biboraan (B2H6 ) aan de gasstroom veroor

zaakt een doping van de oxydelaag met P 20 5 respectievelijk B20 3•
Ter verkrijging van een homoge\~n gedoopte laag Silox (silicium

oxyde) wordt de totale gasflow sterk verdund met een inert

gas (Argon).Figuur 3.3.-2 geeft een overzicht van de opstel

ling van de Silox-reactor.

Het grote voordeel van het Silox-proces is het feit dat

bij de MOST-fabricage de diffusie vanuit het gedoopte oxyde

tegelijk kan plaatsvinden met het thermisch groeien van het

gate-oxyde in een zuurstofrijke atmosfeer. Verder kan als voor

de!~l aangemerkt worden dat een bij relatief lage temperatuur

gegroeide Silox-laag kan dienen als masker voor een diffusie

op een hogere temperatuur.

Deze manier van vorming van siliciumoxyde wordt ook wel

chemical-vapor-deposition (eVD) genoemd.

Bij het mesa-etsen wat voorafgaat aan het uitvoeren van de

diffusie wordt een oxydemasker toegepast wat met de Silox

reactor aangebracht is.Om het oxyde een voldoende bestendig

heid tegen de KüH-ets te bezorgen wordt het gedurende 15

minuten op 650 0 e in een atmosfeer van stikstof verdicht.Er

wordt hierbij een stikstofflow van 1 liter per minuut door

gedestilleerd en gede!oniseerd water geleid. Het water is op

kamertemperatuur.Dit verdichten is tevens van belang voor

het verkrijgen van strakke lijnen indien in de Siloxlaag een

patroon moet worden geëtst.

De aan te brengen diffusies voor souree en drain moeten

van het type n zijn,dat wil zeggen dat na het etsen van de

mesals de hele plak bedekt wordt met een fosforhoudende laag

Silox.De concentratie fosfor moet zo hoog zijn dat na de dif

fusie de oppervlakte concentratie aan donoratomen in het
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. 1 . . . d (' ,11-3 3 D' h81 1c1um groter 10 an ).10 per cm • 1t oudt verband met

de later aan te br~ngen alwlliuium-contacten,die om een goed

ohms contact te kunnen vormen een temperatuurbehandeling op

4500 C vereisen.DaarbU diffunderen Al-atomen het silicium in

en introduceren aldus een aantal acceptoren aan het oppervlak.

Voor esn goed contact met een zo laag mogelUke serieweerstand

d . . d b 20 -3zal de onorconcentrat1e 1n e uurt van 10 cm moeten

liggen,dus dicht bU de maximale oplosbaarheid van fosfor

atomen in silicium.

Een zwaar gedoopte Siloxl~ag is hygroscopisch door het

hygroscopische karalcter wat P205 heeft.Om LlOeilijkheden met

de hechting van de fotogevoelige laklaag, nodig voor het aan

brengen van het gate-iebied en de contactgaten,te voorkomen

wordt de gedoopte Siloxlaag afgedekt met een laag ongedoopt

Silox totdat een oxydedikte van ca 0,5 J.l1Il bereikt wordt.Een

dik oxyde op source en drain vermindert ook de paracitaire

capaciteiten die door overlappingen van Al-contacten kunnen

ontstaan. Vooral de gate-drain en gate-source capaciteiten

moeten klein gehouden worden.

Als gevolg van het hoogteverschil blUkt dat de depositie

van Silox op een plak met rnesa's niet uniform is.De oxyde

laag op de mesa is dikker dan de oxydelaag op het substraat.

Om een indruk te geven van de groeisnelheid van ongedoopt

Silox wordt ten slotte nog de waärde vermeld welke bij de

standaard-gasflows van 0,7 l/min SiH 4 (1% in Ar ),

0,1 l/min O2 ( 100% ),

8,5 l/min Ar (100% )

bereikt wordt,namelijk ca 800 i per minuut.

Voor de meetmethoden met betrekking tot oxydedikte,diffu

siediepte en oppervlakte concentratie zie appendix A en B •
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Om in een oxydelaag een bepaald patroon te etsen,in het

bijzonder het gategebieû en de contactgaten bij de V-MOST,

worüt g(~bruik gemaakt van een fo tografisch procédé .Het oxyde

wordt bedekt met een fotogevoelige laklaag,fotoresist ge

noemd,welke in een volgendo stap via een masker met het

gewenste patroon belicht wordt.Een spinner welke de plak zeer

snel op een toerental tussen 1000 en 7000 per minuut brengt,

zorgt ervoor dat de fotoresi~tlaag zo egaal mogelijk aange

bracht wordt.Tevens zal hierdoor de fotoresistlaag niet dik

ker dan 1 pm zUn,zodat de voor het uitrichten van het masker

noodzakelijke herkenning van de structuur onder de fotoresist,

niet bemoeilijkt wordt.Onder invloed van UV-licht zal de foto

resist op de belichte plaatsen een verandering ondergaan.ln

geval van positieve fotoresist wordt het belichte gedeelte

oplosbaar in de ontwikkelaar,terwUl bU negatieve fotoresist

het belichte gedeelte juist uitt meer door de ontwikkelaar

wordt aangetast.Na het ontwikkelen is bU positieve fotoresist

het patroon op het oxyde hetzelfde als het patroon op het

masker;wanneer met negatieve fotoresist gewerkt wordt zal het

patroon op de oxyde laag een negatieve afbeelding zijn van het

masker.

Gebruikmakend van de eigenschap dat de fotoresist niet aan

getast wordt door de etsvloeistof van siliciumoxyde kan op

deze manier het gewenste patroon in het oxyde ge~tst worden.

Het etsmiddel bestaat uit een oplossing van HF en NH 4F in

water.Na het aanbrengen van het patroon in het oxyde wordt

het fotoresistmasker verwUderd in rokende salpeterzuur;dit

is meor dan 80% geconcentreerd salpeterzuur.

Er ontstaan moeilijkheden als het proces wat bU de fabri

cage van normale MOST ten gebruikelUk is,toegepast wordt op

een plak met mesals.Bij het roteren van de plak op de spinner

wordt op de hoekpunten van de mesals de resistlaag zo dun dat

wanneer na de belichting geëtst wordt,naast het gewenste pa

troon ook het silicium op de hoekpunten van de mesals zicht

baar wordt.Deze onvolkomenheid is al in een vroeg stadium te

herkennen. Wanneer namelijk na het bedekken de fotoresist op

de hoekpunten een ringvorming te zien geeft als gevolg van

een afnemen Van de laagdikte naar de rand van de mesa toe,
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zal bU het etsen van het oxyde de resistlaag onvoldoende be

:3cherming bieden. Zie opname 3.4. -1 • Voor het etsen van het

.:.;'ate-gobied (13 pm breed) hooft di t geen nadelige gevolgen

te hebben, omdat daar het gedoopte oxyde toch verwijderd moet

worden.Zie figuur 3.4.-2 .Doch bU het etsen van de contact

gaten zal het dan reeds aanwezige gate-oxyde niet aangetast

mogen worden omdat anders de kans op kortsluiting tussen

gate-aluminium en silicium zeer groot is.

opnu.me 3.4.-1 ,HinglJ'orming van de fotoresist.

1 /3 1""', 16s J....... , 13e"" I
4.--f--I4---/-·---'" I .. .. II I

I 'I

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

Gate-gebied figuur 3.4.-2
Ditzelfde probleem komt in mindere mate aan de orde bij het

etsen van de Al-contacten.Hoewel nu door een onvoldoende af

dekking geen kortsluiting kan ontstaan,zien we toch graag

rege lrna tig-gevormde ga te-(; lektroden •

Om het probleem in de ~evallen van contactgaten en Al-
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p~troon op te lossen zUn diverse proeven genomen zoals vari

atie van het toerental van de spinner;verdunning van de foto

resistjmeerdere malen bedekken van de plak en het met de hand

aanbrengen van de Iotoresist.Het resultaat was in elk van de

gevallen niet bevredigend door bI een onvoldoende bedekking

van de mesa's bf een zo dikke fotoresistlaag dat uitrichten

van het masker onmogelUk werd.De methode die het meest bruik

buur is gebleken is het gebruik van ingedikte fotoresist bU

een toerental van 6500 à 7000 per minuut.Het indikken van de

Iotoresist kan gebeuren door~het leiden van stikstof door de

fotoresist,waarbU wel voor afzuiging gezorgd moet worden.Zie

figuur 3.4.-3 .In ons geval had de fotoresist na het indikken

een viscositeit van ca 1000 centipoise of 10 poise,en gaf

een goed resultaat ten aanzien van de bedekking van mesa's

tot een hoogte van 60 jJ1Il.De viscositeit van de fotoresist is

bepaald met een rotatie-viscosi-meter.Er treedt bU deze inge

dikte fotoresist ook geen ringvorming op de hoekpunten van

de mesa's meer op.

C'

o

"
0"

Indikken van fotoresist figuur 3.4.-3
Een consequentie van het indikken van de fotoresist is wel

dat deze zich ophoopt aan de voet van de mesa's en dat door de

hoge viscositeit de totale resistlaag op de mesa zo dik wordt

dat voor mesa's hoger dan 20 pm het uitrichten van het masker

niet voldoende nauwkeurig meer kan geschieden.Voor mesa's tot

een hoogte van maximaal 15 rm levert dit echter geen proble

men op,zodat met deze methode goede resultaten verkregen kun

nen worden.

De problemen die ten aanzien van het uitrichten van het

masker bU hoge mesa's optreden kunnen vermeden worden door

een gedeelte van de plak silici~m v66r het bedekken met foto

resist af te plakken.Het resultaat is dan dat er bij het uit

richten,na het verwUderen van het plakkertje,een gebied
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ontstaat waur de fotoresistlaag het beeld niet vertroebelt.

Bij dit alle s moe t de belichtingstijd en de on twil{ke 1 tijd van

de fotolak aan de laagdikte aangepast worden.waarbij de foto

resistophoping aat! de voet van de mesals van doorslaggevende

betekenis is.Ook moet er rekening mee gehouden worden dat

door het noodzakel~ke lange belichten de via het masker be

lichte gebieden groter wor<len.

Voor de ten behoeve van de V-IIJIOST ingedikte fotoresist

kwamen we tot de volgende procedure:

al negatieve fotorAsist: Waycoat IC 43 .Deze is tot 80% van

het oorspronkelUke volume ingedikt. (~= 14 p )

40" roteren op spinner (7000 rprn )

5' drogen op 90 0 0

15" belichten

40" ontwikkelen in xyleen

40" spoelen in alcohol

2' spoelen in water

10' uitharden op 135 0 C

oxyde etsen.

bi positieve fotoresist: Shipley AZ1350H .Deze is tot 60%

van het oorspronkelijke volume ingedikt. (l\. = 9.7 p)

40" roteren op spinner (7000 rpm)

10' drogen op 90 0 C

50" belichten

2' ontwikkelen in AZ-ontwikkelaar

2' spoelen in water

10' uitharden op 90 0 C

aluminium etsen.

Een algemene opmerking is tenslotte nog het feit dat voor

een goede fotoresist-hechting de plak,c.q. het oxyde goed

droog moet zijn. Wanneer de plak vóór het bedekken met fotore

sist nog gespoeld is wordt aangeraden de plak eerst 20 minu

ten op 135 0 C te drogen.
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3.5

Om de stuurelektrode van een MOST te isoleren van de half

geleider wordt in de meeste gevallen van thermisch gegroeid

Si02 gebruik gemaakt in verband met de relatief gunstige pas

sing van de Si0 2-structuur op het siliciumrooster.De resul

terende waarde voor Q kan aldus klein gehouden worden,even-ss
als de hoeveelheid door de transistor geproduceerde ruis.De

formule voor de drainstroom . J 7~ ~

I".: Wc //v..-/i. _Uhf-Q,A.~Q5~\_1L!\V_l::.'V'(lÀfl ~",(IlI)~_{~)~I/
[) f" L 1>1«( 10 'tf..,'o. Ti: (0)\. l. lij J) ~ (0)( l'>F IJ ( ... tr,. I

met C = E E Id laat zien dat de elektrische eigenschappen vanox 0 I'

de isolerende laag bepalend zijn voor de eigenschappen van de

transistor.Behalve de diUlektrische constante (E) is ook de
I'

doorslagspanning (VBD ) van belang.ln sommige gevallen wordt

op een dun laagje Si0 2 een laag siliciumnitride (Si
3
N

4
) of

aluminiumoxyde (A120
3

) aangebracht.Daar voor Si
3
N

4
Er =6,5 en

voor A1 20
3

ér =9, 5 is het mogelijlc om de totale isolatielaag

als gevolg van ~=3,9 voor Si0 2 met behoud van de waarde van

Cox wat dikker te maken,wat de doorslagspanning ten goede

komt.Si
3
N

4
en A120

3
hebben echter het nadeel dat ze moeilijk

te etsen zUn met HF. Hoewel na toepassing van een extra ets

behandeling dit probleem opgelost is,wordt bij het verdere

onderzoek de aandacht op theTInisch gegroeid Si0 2 gericht om

dat hiermee in het laboratorium de meeste ervaring is opge

daan.Het gebruik van Silox als gate-oxyde stuit op het be

zwaar dat de Si-Si0 2-overgang niet die kwaliteit bezit,welke

met thermisch gegroeid Si0 2 bereikt kan worden.Een tweede

tegenargwnent is het feit dat ten gevolge van het verloop

van de oxydedikte op de flank van de mesa's de resultaten

moeilijk te reproduceren zouden zijn.

Een thermisch oxyde kan op diverse manieren gevorrnd worden

zoals door oxydatie in een droge zuurstofatmosfeer,oxydatie

in een chloorhoudende zuurstofatmosfeer of door oxydatie in

een waterdamp-atmosfAGr.De toegepaste temperaturen lopen uit

een van 900 tot 1200o C.

De oxydatie wordt beschreven door de volgende reactiever-

gelijkingen :

of

Si + 02 ~ Si0 2
Si + 2H20 -----?- SiO 2 + 2H2
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Hieruit blUkt dat een gedeelte van het silicium gebruikt

wordt voor de vorming v~n een SiO?-laag.Uit de dichtheden
3 3~

JSi=2,33 gr/cm en J§i~=2 ,2 gr/cm en de molecuulgewichten is

af te leiden dat voor de vorming van een Si0 2-laag ter dikte

d een laag Si wordt gebruikt ter dikte 0,~5d .De oxydatie

vindt plaats aan de Si-Si02-overgang,zodat de groeisnelheid

van de oxydelaag afneemt naarmate de dikte toeneemt.Alle

oxydaties werden uitgevoerd in een oven van het fabrikaat

LINDBERG ,type: Diffusitron Omega I •

Voor deze thermische oxydàtie hebben B.E.Deal en A.S.Grove

een theoretisch model opgesteld waarmee de oxydedikte eenvou

dig berekend kan worden,indien een drietal reactieafhankelUke

grootheden (A,B en L) bekend zijn.De vergelijking welke de oxy

dedikte d vastlegt is: d 2
+ A.d = B.(t +Y) en geldt voor

de temperaturen van 700 tot 13000 C .De grootheid ~ is een

functie van de begindikte di ,namelijk-c =(dî + A.di)/B •

In het model zUn twee limietgevallen te onderscheiden:

a) voor relatief grote waarden van t .Als t» A2/~B en t»,

geldt d2~ B.t .Dit is de parabolische relatie,B

wordt de parabolische groeiconstante genoemd.

b) voor relatief kleine waarden van t .Als t« A2/~B
geldt d ~ ( t+t") •B/A •Di t is een lineaire relatie

met B/A als lineaire groeiconstante.A is evenre

dig met de diffusie constante van het oxyderende

atoom in de oxyde laag.

Indien voor een bepaalde tempera tuur A,B en r bekend zijn

kan d(t) bepaald worden:

d(0; Il!,. / .;,. ~ ~~) ~8 r - /

Ten aanzien van r kan opgemerkt worden dat ,als het zuurstof

ion ontstaat door dissociatie van 02 de waarde van L ,ook wan

neer er voor t=O nog geen oxyde gevol~d is,ongelUk aan nul is.

Een verklaring hiervoor is dat voor t=O er zeer snel een oxyde

laagje gevormd wordt met e'Jn dikte van ca 200 i.Als het zuur

stofion ontstaat door dissociatie van waterdamp treedt deze

versnelde oxydatie in de beginfase niet op.

Voor de werking van de transistor is het van belang dat

het oxyde schoon is omdat elke verontreiniging de transistor

eigenschappen kan be1nvloeden.Wanneer bU het aanleggen van
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een gate spanning de verontreinigingen ten gevolge van het elek

trische veld eon polarisatie of drift vertonen wordt hierdoor

de drempelspanning (VTH) beïnvloed.Een voorbeeld van een pola

riserende stof is fosforpentoxyde (P20 5) terwDI H2 ,Na en H20

stoffen zijn die makkelijk in Si0 2 diffunderen.Uit diverse ana

lyses is gebleken dat het vooral Na+-ionen zijn welke in een

thermisch gegroeide Si0 2-laag aangetroffen worden.Deze natrium

verontreiniging kan ontstaan door stof op de plak,contact met

de huid,gebruik van Na-houdend glas,spoelen in Na-houdend water

en niet in de laatste plaats~bD het Al-opdampen vanaf een

gloeispiraal.De verdeling van de Na-ionen in het oxyde wordt

gegeven door figuur 3.5.-1 .Ten gevolge van temperatuurbehan

delingen onder aanwezigheid van een gate spanning kan daze

verdeling gewijzigd worden. Het elektrische veld in het oxyde

veroorzaakt in dit geval drift van de Na-ionen.

AI

Na-verdeling in het gate-oxyde. figuur 3.5.-1
De nadelige invloed van de Na-ionen is te verkleinen door:

a)het maken van een zo zuiver mogelijk oxyde,en

b)de resterende Na-ionen te binden of tegen te houden.Zie ook

paragraaf 3.6.
Ten aanzien van het zo zuiver mogelDk werken wordt het gebruik

van natrium-arme hulpmiddelen aanbevolen.Dus het gebruik van

kwartsbekers in plaats van pyrexbekers,zeker op die plaatsen

waar de temperatuur boven 500 C uitkomt. Verder is het vereist

dat de wolfram-gloeispiraal goed uitgestookt wordt voordat tot

een aluminium-depositie overgegaan wordt.Het gebruik van een

Al-opda~pklok waarbij het Al via een elektronenbombardement

verdampt wordt verdient qua natriumverontreiniging de voor

keur.Over eventuele neveneffecten van deze laatste methode

zio paragraaf 3.7 •
Het voorkomen van e(~n drift van natriumionen kan onder

andere geschieden door toepassing van Si 3N
4

of Al 20 3 in de

gate-isolatie.De diffut3iecon~,tante van natrium in Si
3
N4 en
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A1 20] is zeer gering waarJoor de verplaatsing van Na-ionen

wordt tegengegaan.Een altenatief is het toepassen van een dun

ne (ca 250 X) fosforhoudende Si0 2-1aag.Door de aanwezigheid

van P205 wordt de oplosbaarheid van natrium in de Si0 2-1aag

zodanig vergroot dat de Na-ionen in deze zogenaamde passive

rende laag gevangen worden.Omdat het om een dunne laag gaat

is het toepassen van fosforgedoopt Silox geen bezwaar.Als

laatste mogelijkheid wordt in de literatuur gesproken over een

chloorhoudend gate-oxyde,om aldus een oxyde te verkrijgen waar-
~

in de Na+-ionen door el--ion~n gevangen worden.

Alvorens de keuze voor een bepaald type gate-oxyde te moti

veren wordt een korte beschrijving van de in het begin genoemde

oxydatiemethoden gegeven.Voor temperaturen boven 11000 e is de

groeisnelheid van het oxyde nagenoeg onafhankelijk van de kris

taloriëntatie.De groeisnelheid in een <100>-richting neemt

voor temperaturen lager dan 10000 e af ten opzichte van de groei

snelheid in een (111)- of (110)-richting.

l)Oxydatie in een droge zuurstof-atmosfeer.

Een flow van 1 liter per minuut zuivere zuurstof wordt hier

bij over de plak silicium geleid.De groAi van de eerste 200 1
oxyde gaat zeer snel.ln tabel ].5./1 worden de reactieafhan

kelUke grootheden A,B en ~ voor enkele temperaturen gegeven.

12000 e
11000 e
10000 e

A( )

0,040

0,090

0,165

r (hr)

0,027

0,076

0,37

'tabel 3.5./1

2)Oxydatie in een chloorhoudende zuurstofatmosfeer.

Een passiverend oxyde wordt alleen gevormd in een zuur

stofatmosfeer welke ook chloorhoudend is, zodat een nabe

handeling in een chlooratmosfeer weinig zinvol is.Een res

trictieten aanzien van de passiverende werking is dat de

oxydatietemperatuur 1150 a 12000 e moet bedragen omdat bij

10500 C of lager het passiverende effect niet optreedt.Deze

temperatuurafhankelijkheid doet vermoeden dat 8i-0-Cl

complexen voor de passiverende werking verantwoordelijk zijn.

Een nabehandeling van het oxyde in een inert gas vermindert
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het passiverend effect.Bij 12000 C is dit na een half uur het

geval terwijl bij temperaturen lager dan 11500 C dit na meer

dan twee en een half uur plaatsvindt.

Er ~Un een aantal proeven met een chloorhoudend gate-oxyde

gedaan,waarbij gebruik is gemaakt van een opstelling die door

G.J.Declerck e.a. beschreven wordt.Naast een flow van 1 li

ter per minuut zuurstof wordt 50 mi per minuut stikstof

door trichloorethyleen (TRI) de oven in geleid.De TRI is

op ka.rnertemperatuur.Het bJ-eek dat de hechting van fotore

sist op aldus gevormde oxydes in sommige gevallen niet vol

deed.Verder is het in verband met het vrijkomende chloorgas

vermeldenswaard dat de roestvr~stalen delen van de afzui

ging aangetast werden.Het passiverende effect bleek inder

daad aanwezig alhoewel de ET-proeven (zie paragraaf 3.6)

een drift van 5 volt lieten zien,wat nog te veel is.Het

alwninium is bij deze MOS'f' en opgedampt vanaf een wolfram

gloeispiraal.Ook was de lekstroom van het gate-oxyde gro

ter dan van droog oxyde.Met de onzekerheid van de invloed

van het chloorhoudende oxyde op de aluminium gate-elektro

de leidde dit ertoe dat besloten werd om deze experimenten

af te breken.De resultaten van de oxyd8vorming,welke snel

ler verloopt dan bU een droog oxyde,worden in tabel 3.5./2

gegeven.

E(Jlm2 /hr)

0,05

r (hr)

0,02

tabel 3.5./2

3)Oxydatie in een waterdamp-atmosfeer.

Het voordeel van een nat oxyde is dat de ~roeisnelheid

ten opzichte van een droog oxyde groter is,wat veroorzaakt

wordt door de grotere oplosbaarheid van H20 in Si0 2 .Dit is

van belang omdat de diffusie diepte aan een maximumwaarde

is gebonden daar in ons fabricageproces de groei van het

gate-oxyde samen met de diffusie van source en drain

plaatsvindt.Een nat oxyde kan gevormd worden door zuurstof

of eventueel stikstof met een flow van 1 liter per minuut

door zuiver water te leiden.De temperatuur van het water

is mede bepalend voor de groeisnelheid.Verder kan een nat

oxyde gevormd wordAn door alleen waterdamp de oven in te
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leiden. Het gebruik van zuurstof en/of stikstof is hierbD

overbodig.

Naast de toename van de groeisnelheid van het oxyde moet

rekening gehouden worden met de diffusieconstante van fosfor

welke in een natte atmosfeer ongeveer tweemaal zo groot is

als in een droge atmosfeer.

Omdat de diffusiediepte van souree en drain tot maximaal

2 Jlm beperlct moet blijven is ge~xperimenteerdmet de vorming

van een gate-oxyde in een waterdamp-atmosfeer.Daarbij is ge-
-\

bruik gemaakt van de opstelling van figuur 3.5.-2 voor de ver-

krUging van waterdamp. Het voordeel van deze methode ten op

zichte van de gebruikelUke natte oxydatie waarbij zuurstof of

stikstof door water geleid wordt is dat slechts de bovenlaag

van het water in beker 1 worut verdampt.Door het vermijden van

heftige beroering van het water wordt getracht schone oxydes

te verkrijgen .Beker 2 vormt met beker 1 een conununicerend vat

zodat het waterniveau gemakkelijk op peil gehouden kan worden.

Onder dA condities zoals die in figuur 3.5.-2 vermeld zijn

wordt per minuut 1,05 cm3 water verdampt wat overeenkomt met

een waterdampflow van 1,7 liter per minuut.

eker I

/Jm zf'~ _~"-,----~ 100 ~#

6re.......
_t ___ .....--.

------
HLO

hheker 2.

figuur 3.5.-2

De toegepaste filmzon is van het fabricaat Philips,type

PSG 012 met 220V,1000Watt Iwnp.De afstand van de warmtebron

tot het oppervlak van het water is 6,5 cm.De bekers zijn beide

van kwarts.Om de condensatie van waterdamp in de leiding

naar de oven te voorkomen is deze omwikkeld met een gloei

spiraal die er voor zorgt dat de temperatuur van de leiding

ca 1100 C bedraagt.

D d t Ot t d OOt d bl"Jo 11500 C met dee oxy a le me wa er amp lS Ul gevoer

volgende resultaten:

_--:::- A_(L-lUIl_)__L- B(pm2/hr )

11500 C 0,11 I 0,51

-r (hr)

°
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In een tUd van 4 minuten wordt er dus een oxydelaag van

14·00 A gevormd.De kwali teit van dit oxyde zonder meer is

niet goed,wat zich uit in een relatief grote lekstroom van

het oxyde.De kwaliteit kan verbeterd worden door na de 4
minuten nat oxyde gedurende 5 à 10 minuten een droog oxyde

te vormen,waardoor de oxydelaag slechts een weinig toe

lJOIHflt.])8 8 x-LrèJ t,oename kan oenvoud ig berekend worden .Naast

el~n afw:.lJT18 van do 10kG Lrc,Olll v/urdt ook het aantal oppervlak

te toe stand(;n aan de Si-SiO 2-overgang verminderd. Het re sul

terende gate-oxyde is vergelJkbaar met een gedurende een

uur bU 11500 C gegroeid droog oxyde.

De uiteindel~ke keuze van het type gate-oxyde is gevallen

op een combinatie van nat met droog oxyde.De gewenste dikte

wordt in een voldoend korte tijd bereikt door het natte oxyde,

terwijl door de oxydatie in droge zuurstof een kwaliteitstoe

name bereikt wordt.Als passivering dient een laag fosforge

doopt Silox.

Zoals eerder vermeld is speelt bij de kwaliteit van het

oxyde het aantaloppervlaktetoestanden (N =Q Iq) een vrij. ss ss
belangr~ke rol. Doordat de Si0 2-structuur niet exact aansluit

op het kristalrooster van het silicium zal er een groot aantal

nie t ge bonden bindingse 1(3ktronen (dangling bonds ) be staan.

Figuur 3.5.-3 licht dit toe.

I
- 3i--- 0

o

I
Si

°
l' •

-- dl ---si--- Si--

Si-Si0 2-overgang

3i--- Si ---Si figuur 3.5.-3

Deze onverzadigde siliciumbindingen kunnen energieniveaus

in de band-gap veroorzaken,welkl! soms als acceptor en soms als

donor kunnen fungeren,afhankelUk van de gatespanning.De invloed

van de oppervlakte toestanden op de karakteristieken van een
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n-kanaal MO::.iT is als volgt te verklaren : door het aanleggen

van aen positieve gate spanning wordt een kanaal geïnduceerd

~odat de elektronenconcentratie toeneemt.Een gede01te van deze

elektronen wordt opgenomen door de acceptortoestanden aan het

oppervlak,waardoor het eïfectieve aantal elektronen kleiner

wordt.Het gevolg hiervan is dat de steilheid van de transis

tor afneemt.Bovenstaande verklaart ook het feit dat de ruis

van een MOS-FBT groter is dan van een Junction-FET.

Ten Gevolge van de kristalori~ntatie van silicium is het

aantal oppervlaktetoestanden~vaneen 0111 -vlak een factor 3

tot 5 groter dan het aantal oppervlakte toestanden van een

{100J-vlak.Een {110j-vlak geeft een aantal oppervlaktetoestan

den wat tussen dat van de {1111 - en ~100J -vlakken ligt.

Uit de literatuur is bekend dat het aantal oppervlaktetoe

standen per cm2 (N ) verkleind kan worden door een tempera-ss
tuurbehandeling:het zogenaamde annealen .Door na de gate-oxy-

datie het oxyde een behandeling in een inert gas te geven op

dezelfde temperatuur als de oxydatie pla.atsvond,neemt N af.ss
De oorzaak is het verwUderen van de na de oxydatie overtolli-.
ge silicium- en zuurstofatomen in het oxyde.De optimale anneal-

t~d bedraagt 15 à 30 minuten omdat bU een langere annealing de

kans bestaat dat een aantal Si-O-verbindingen verbroken wordt,

waardoor N weer toe zou nemen.ss
Ook kan een temperatuurbehandeling bij 4-50 0

0 in een water-

dampatruosfeer het aantal oppervlakte toestanden aanzienlijk ver

minderen.Een verklaring hiervoor is dat de waterstofatomen een

binding met de ongebonden Si-atomen aangaan,waardoor N gere-ss
duceerd wordt.

Ten aanzien van de beperking van de diffusie diepte van sour

ce en drain is tUdens het onderzoek het idee ontstaan om de

diffusie vanuit de gedoopte Silox-laag tegen te gaan door een

barriëre van ongedoopt Silox tussen de diffusiebron en het sili

cium aan te brengen;zie figuur 3.5.-4- .Aldus zou een droog

gate-oxyde gevormd kunnen worden,terwijl de diffusiediepte tot

2 pm beperkt bleef.Proeven hieromtrent zijn uitgevoerd met:

0,7 l/min SiH4- (1% in Ar )

0,1 l/min 02

1,0 l/min PH
3

(2000 ppm )

7,5 l/min Ar
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Een Silox-barri~re van 1000 j en 1400 X beperkte de diffusie

dit'lpte tot 60% respectievelijk 30~ van de waarde die bereikt

werd indien geen barri~re toegepast werd.Na een uur diffusie

in el~n oxyderende atmosfeer op 12000 C is de oppervlakte con

centratie in beide gevallen groter dan 2.10 19 cm- 3 .Door het

beschikbaar komen van de apparatuur voor de vonning van een

nat oxyde is van bovenstaand idee afgezien.

CIIJedocfi ~ cl
/~1f(:Jl?dOot' Si 0.l

},04

Oxyde-barri~re figuur 3.5.-4

Bij het aanleggen van een positieve gate spanning driften

de positieve ionen in het oxyde naar de halfgeleider.Dit pro

ces wordt versneld Joor verhoging van de temperatuur.Onder

zoeken in de literatuur hebben aaneetoond dat vooral Na+

ionen verantwoordelijk zijn voor de positieve oxydelading.

Uitgaande van het feit dat wanneer de positieve oxydela

ding zich bij de gate-elektrode bevindt de be!nvloeding van de

drempelspanning nihil is,kan door de totale verschuiving van

de drempelspanning te meten de effectieve oxyde lading per

oppervlakte-eenheid (Q ) berekend worden:ox

De procedure bij deze Bias-Temperature (BT) -test is als volgt:

allereerst wordt van een MOST de gatecapaciteit als functie

van de gate spanning gemeten.Source,drain en substraat zijn aan

elkaar gelegd.Deze meting wordt herhaald nadat de MOST gedu

rende 10 minuten met een gate spanning van +20 Volt op een

temperatuur van 250 0 c is geweest.De Na-ionen bevinden zich nu

zo dicht mogelijk bij de halfgele ider. Tenslotte wordt, nadat de

MOST gedurende 10 minuten met een negatieve gate spanning van

20 Volt op 250 0 C is gewef~st,nogmaals de C-V-karakteristiek
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opgenomen.De maximale verschuiving van deze C-V-karakteris

ticken komt overeen met aVTH.Als de oxydedikte bekend is kan

Q bepaald worden.ln plaats van het registreren van de C-V-ox
karakteristieken kunnen ook de In-VGS-karakteristieken be-

paald worden.

Door het gate-oxyde te passiveren met een fosforgedoopte

Silox-laag van 300 Ä wordt gestreefd naar een maximale drift

van 0,5 Volt,wat bU een oxydedikte van 2000î overeenkomt met

een resterende beweeglUke oXldelading van 0,86.10-8 C/cm2 •

De passiverende laag ,welk~ met de Silox-reactor bij 350 0 C

gevormd wordt heeft dàn alleen effect als de fosforgedoopte

laag een temperatuurbehandeling gehad heeft.ln het laborato

rium is voor de fabricage van p-kanaal MOSTten ten aanzien

van de passivering een temperatuurbehandeling van 15 minuten

op 10500 C in een droge stikstofatmosfeer standaard.Wanneer

tUdens dit proces fosfor door het gate-oxyde diffundeert zal

dit de transistoren niet onbruikbaar maken,wat wel het geval

bleek te zUn bU n-kanaal MOSTten.Daarom is een onderzoek ge

daan naar de tempera tuurafhankelijkhe id van het passiverings

proces.ln tabel 3.6./1 worden de resultaten vermeld van een

300 î dikke passiverende laag op een 1600 î thermisch gegroeid

oxyde. Bij de depositie van de fosforgedoopte laag werden de

volgende gasflows ingesteld: 0,04 l/min 02 (100%)

0,3 l/min SiH4(1% in Ar)

0,2 l/min PH
3

(2000 ppm )

8,5 l/min Ar (100%)

volumeprocent ,wat betekent datzo da t F -= 11, 8
lPHJ + [SiHJ

het passiverende oxyde ca 8 molprocent

temperatuur (0 C) tijd (minuten) (Volt)

650

800

1000

1000

1050

1050

15

15

10

15

5
10

40

40

1 ,9
0,75

0,6

0,5

tabel 3.6./1
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Achteraf blijkt een mogelijke verklaring voor deze temperatuur

a:t'hanknlijkheid het fei t te ~jjn dat boven 9700 C een gedeelte

van het Si02.P205-systeem een faseverandering ondergaat.Dit

kan geconcludeerd worden uit het fasediagram van Si02-Si0 2 .P20
5

zoals dat door T.Y.Tien en F.A.Hummel gepubliceerd is.De gro

tere oplosbaarheid van Na-ionen zou. dan ten gevolge van de ge

wijzigde structuur van het gedoopte oxyde veroorzaakt worden.

Zoals in de vorige paragraaf vermeld is vertoont P 20
5

pola

riserende effecten.Om de inv~oed hiervan o~ de transistor te
"

minimalisoren wordt de passiverende laag zo dun mogelijk gehou-

den.De laa.gdikte is aan een minimum gebonden om te voorkomen

dat eventueel met Na-ionen verontreinigd gate-aluminium door

de fosforlaag diffundeert tUdens de temperatuurbehandeling

op 4-500 C •

Een dun passiverend oxyde is ook gewenst om het verloop

van dG gate-oxydedikte als gevolg van de niet uniforme Silox

depositie over de mesa's,minimaal te houden.

De laatste stap in de MOST-fabricage is het aanbrengen van

de source en draincontacten, en de gate-elektrode.Verreweg de

eenvoudigste methode is het opdampen van alwninium,waarna door

etsen het gewenste patroon ontstaat.Ter verkrijging van een

ohms contact en ter verkleining van de serieweerstanden van

source en drain krijgt de plak gedurende 15 minuten op 4-50o C

een behandeling in een natte stikstofatmosfeer.Zie ook para

graaf 3.3 .De dikte van de aluminium-contactsporen bedraagt

0,2 à 0,5 prn.
rrwee vt.:vlI toegepaste methoden om aluminium te verdampen

zijn: a) vanaf een wolfrarn gloeispiraal,en

b) door verhitting van het Al met een bundel elektronen.

De eerute methode geeft,wanneer niet uitermate zorgvuldig ge

werkt wordt een grote Na-verontreiniging van het gate-oxyde.

Hoewel het aluminium op zich zuiver is,zal na onvoldoende uit

stoken van een gloeispiraal en door het telkens aan moeten

brengen van de te verdwnpen aluminium plaatjes,deze methode

slechtere resultaten ten aanzien van de drift van de MOST'en

tot gevolg hebben dun de twcflde methode.Door de beperkte
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l,~vensduur van een gloeispiraal zal deze regelmatig vervangen

mo(~ ten worden.

\Vat butreft het gobruik van het electron-beam-systeem is

ook een bezwaar aan te voeren.Door de manier van opdampen

kunnen geïoniseerde Al-atomen in het oxyde terecht komen.Om

de eventuele invloed hiervan te onderzoeken zou het gedrag

van een MOST op langere termijn bestudeerd moeten worden.Dit

laa tste is de reden dat bij de V-MOST het aluminium opgedampt

is vanaf een gloeispiraal.Een bijkomend bG~\daar is dat de op-
~l

dampklolc volgens het electron-beam-principe in het laborato-

rium voor diverse stoffen gebruikt wordt,wat op de duur extra

verontreiniging van heL gate-oxyde kan veroorzaken.

Nietemin is de Na-verontreiniging direct na de installa

tie van de electron-beam-opdampklok bepaald en vergeleken

met de waarde van de conventionele methode.Zie tabel 3.7./1 •

De drift is aan de hand van oxydecapaciteiten,welke niet ge

passiveerd werden bepaald.

1550 R droog oxyde

1450 I nat+droog oxyde

43
43

3,8
2,1

tabel 3.7./1

De resultaten zUn zodanig dat verdere experimenten met de

electron-beam opdampmethode zinvol lijken.
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Er wordt uitgegaan van een drietal epiplakken met de vol

gende specificaties: p-substraat, 0,2-0,4J1cm,<100>,260 pm dik

n-epilaag , ND~ 7.10 14cm- 3 , 6,2 rm dik.

Het verdient aanbeveling om gedurende het proces enkele

delen van de plak te reserveren voor meet~laatsen ten aanzien
~,

van gate-oxyde,source-diffusiediepte,epilaagdikte en epilaag-

dikte ter plaatse van de drain.Dit kan het eenvoudigst door

bij de fotoprocessen enkele gedeelten van de plak af te dekken

of extra te belichten.

1.Reiniging.

l' spoelen in trichloorethyleen (TRI)

l' spoelen in isopropylalcohol (IPA)

2' spoelen in gede1oniseerd,~edestilleerdwater(H20)

10' koken in koningswater.Koningswater bestaat uit

salpeterzuur (65~ geconcentreerd) en zoutzuur (37% gecon

centreerd) in de verhouding 1:3 .Door deze behandeling

wordt de Si-plak ge-oxydeerd.

2' spoelen in H20

2" dip in IU' (4%), oxydelaagj e wordt verwijderd

2' spoelen in H0 0
t::..

10' koken in koningswater

2' spoelen in H20

2.Etsen van de epilaag.

In verband met de kanaallengte en de maximale uitricht-

fout van ±1 p.m. wordt de epilaag op 4 Ilm gebracht.Na de gata

oxydatie blijkt de grens van de epilaag door een herverde

ling van de doopstoffen nog 1p.m naar boven te schuiven,

zodat ui teindelljk een epilaag van .3 p.rn verwacht mag worden.

2" HF-dip

2' spoelen in H20

3' silicium etsen in de KOR-ats bestaande uit 68

gr H20,17 gr KOH en 15 gr IPA op 80±O,5 0 C .De epilaag zal

nu 6,2 - 3xO,8 = 3,8 pm bedragen.Het aantal kristalfouten

wat nu aan het licht komt is gering.

.,



3.Silox depouitie.

2' spoelen in 112°
6' ongedoopt Silox op de bovenzUde

2' spoelen in H20

8' ongedoopt ~ilox op de onderzijde

De instelling van de Silox-reactor:temperatuur 3500 0

0,1 I/min 0')
'-

0,1 I/min SiH
4

8,5 I/min Ar
,

Voor en na de depositle'wordt gedurende 2' gespoeld met

stikstof om de Silox-reactor schoon te maken.De groei

snelheid van het oxyde is 800 X/min •

2' spoelen in H20

15' verdichten in natte N2 op 6500 0

4.Fotoproces I: Oxydemasker voor het mesa-etsen.

Gebruik Waycoat HR 100,niet ingedikt.

20"6000 rpm bovenkant bedekken

5' drogen op 90 0 0

8" belichten via masker no 1

40"ontwikkelen in xyleen

40"spoelen in IPA
2' spoelen in H20

20"6000 rpm onderkant bedekken

10' Qitharden op 135°0

2' Si0 2-etsen.De samenstelling van de Si0 2-ets

wordt gegeven door: 115,5 gr NH 4F

192,5 gr H20

55 mI IU' (40%)

2' spoelen in H20

5' fotoresist verwijderen in HN0 3(95%), beker 1

2' fotoresist verwijderen in HN0
3

(95%), beker 2

5.Mesa etsen.

2' spoelen in H20

2" HF-dip om de door HN0
3

gevormde oxydelaag te

verwijderen.Daarna 2' spoelen in H20 •

plak 1 :8' KOH-ets.De mesahoogte is 6,5 flm

plak 2:10' KOH-ets.De mesahoogte is 8 pm
plak 3: 14' KOlI-et" .Ue mesahoogte is 11,5 p.m

2' spoelen in H20

46
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Het oxydemasker moet verwijderd worden, doch de onderkant

moet bedekt blijven.Gebruik Waycoat lill 100,niet ingedikt.

20"6000 rpm,onderkant bedekken

10' uitharden op 1J50 e

top-oxyde etsen in Si02-ets

2' spoelen in H20

5' fotoresist verwijderen in HNO 3(95%) ,beker 1
2' fotoresist verwijderen in HN0 3 (95%) ,beker 2

Silox:0,1 I/min

0,7 l/min

8,5 I/min

in natte stikstof

H
2

0

verwijderen in HN0
3

(95%) ,beker 1

2' spoelen in H
2

0

depositie.

2" HF-dip

2' spoelen in H20

2' depositie van fosforgedoopt Silox;0,1 I/min 02

0,7 l/min SiH4

0,5 l/min PH
3

8,0 l/min Ar

BU gebrek aan fosfine van 2000 ppm is in enkele gevallen

een flow van 2,0 I/min PH
J

(200 ppm) toegepast.Dit heeft

een geringere diffusie diepte en oppervlakte concentratie

tot gevolg.

3' depoGitie van ongedoopt

15' verdichten op 650°C

7.FoLoproces 11: Gategebied

Gebruik niet ingedikte Waycoat IIR 100.

20"6000 rpm bovenkant bedekken

5' drogen op 90oe.Er zijn ringen op de mesa's te

zien,doch het gevolg hiervan is voor het gategebied niet

be zwaarlijk •

8" belichten via masker no 2

4-0"ontwikkelen in xyleen

40"spoelen in IPA

2' spoelen in H20

20"6000 rpm onderkant bedekken

10' uitharden op 135 0 e

2' Si0 2 etsen

2' spoelen in

5' fotoresist

6.Silox
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2' fa tore sist ve rVJi,jderen in HNO 3 (95%) ,beker 2

2' spoelen in H20

De uitrichtfout van het gategebied is medebepalend voor

de kanaallengte.Door een uitrichtfout wordt het kanaal

in ieder geval korter.

e). Ga te-oxydatie.

De temperatuur van de oven is 1150oe.

l' plak in de oven leggen

5' natte oxydat~e door middel van 1,7 l/min wa

terdamp.Zie paragraaf 3.5 •

9' droge oxydatie door middel van 1,0 l/min 02

15' annealen in droge N2 (1 l/min ),inclusief 2'

langzaam verwijderen van de plak.

9.Passivering.

1'45"depositie van fosforgedoopt Silox.

Gasflows:O,3 l/min SiH
4

0,04 l/min 02

0,2 l/min PH
3

(2000 ppm)

8,5 I/min Ar

De groeisnelheid van Silox bU deze flows is 200 î/min.

BU deze depositiedikte wordt rekening gehouden met een

geringe etsing van dit passiverend oxyde bU een nog uit

te voeren HF-dip.

10.Thermal aftertreatment.

30' annealen in natte N2 op 4500 e.(1 l/min N2 )

11.Fotoproces 111: Contactgaten.

Gebruik Waycoat IC 43 , 20% ingedikt.

40"7000 r~n bovenkant bedekken

5' drogen op 90 0 e

15"belichten via masker no 3

40"ontwikkelen in xyleen

40"spoelen in IPA

2' spoelen in H20

l' uitharden op 90 0 e

10' uitharden op 135 0 e

Si0 2 etsen

De onderkant moet schoon worden om de chipjes eventueel

in een huisje te kunnen monteren.

5' fotoresist verwijderen in I-IN0
3

(95%) ,beker 1
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2' fotore sist verwijderen in HNO 3 (9510) ,beker 2

2' spoelen in H20

12.Alwninium depositie.

2" HE'-dip

HN0
3

(95%) ,beker 1

HN0
3

(95%) ,beker 2

1· C'" •.:> •

5'
2'

hi{~rvan

2' spoelen in H20

20' drogen op 135 0 e.Dit wordt gedaan om een goede

hechting van het alurnini~m te krijgen.

aluminium depositie

13.Fotoproees IV : Al-contactsporen.

Gebruik Shipley AZ 1350~H ,40% ingedikt.

40"7000 rpm bovenkant bedekken

10' drogen op 900 e

50"belichten via masker no 4

2' ontwikkelen in AZ-ontwikkelaar

10' uitharden op 900 e

Al etsen in Al-ets van 400 C.De samenstelling

150 gr H
3
P0

4
(80%)

10 gr HN0
3

(65%)

30 gr CH
3

COOH (100%)

30 gr H20

2' spoelen in H20

fotoresist verwijderen in

fotoresist verwijderen in

2' spoelen in H20

14.Alloying.

15' temperatuurbehandeling in natte N2 ;de tempera-

tuur is 450 0 e. (1 l/min N2 )

De plak is nu in zoverre gereed dat de MOST'en gemeten

kunnen worden.Voor metingen ten aanzien van de drift van

Na-ionen is het makkelijker om de afzonderlijke chipjes af

te monteren in een huisje.

In eerste instantie zijn volgens di t proc~dé V-MOST' en ge

maakt met een set maskers dat geen uitrichtkenmerk bezat.Ten

gevolge van uitrichtfouten ~ijn deze MOST'en onbruikbaar geble

ken.De souree-diffusie stond in verbinding met het driftge

bied.Zie figuur 4.1.-1 .Dit had tot gevolg dat de drainstroom

met de gate spanning niet naar nul te regelen was.
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Verbinding tussen sourcs en driftgebied. figuur 4.1.-1

Na de vervaardiging van een nieuwe set maskers bU Philips

2Un weer een drietal plakken V-MOST'en gemaakt.DankzU de uit

richtkenmerken is het proces nu wel goed verlopen,alhoewel

een uitrichtfout bU het tweede masker (gategebied) een grote

invloed op de kanaallengte blUft houden.

De opnamen 4. 1 • -2 en 4. 1 • - 3 geven een be(;ld van een chip

bestaande uit vier V-MOST'en,twee op een 110-mesa en twee op

een 111-mesa.

Het uitvalpercentage van 20% wordt grotendeels veroorzaakt

door de kristalfouten die in de vorm van piramides bU het mesa

etsen naar voren komen. Sommige piramides zijn ontstaan tegen

een rnesa of onder de aansluitelektrode voor de gate.

Voor uitvoerige metingen zUn een aantal chipjes afgemon

teerd,elk in een 12-pens behuizing.Figuur 4.1.-4 geeft de aan

sluiting en de nummering van de transistoren.

ill'''; chike.,,,,,,erk. Ç"
1),

1;. 111-)I.o.Q'~1
Aansluitingen van de V-MOST'en&

(;\ ?i,I1 2. lIl-mt'Sll

1):.-

10

$c ......(C

(CUM~O\1)

figuur 4.1.-4



Vier V-MOST'en.'l'avenn ~I.in onkele k.cistalfouten in de vorm

van piramides zichtbaar. figuur 4.1.-2

Dezelfde V-rvIO~;'r'etl onder eEnl Lilldere belichting.

figuur 4.1.-3

51
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4 ó)
.L

4.2. 1 Technologische grootheden

De süortelUke weerstand van het p-type substraat bleek

bJ eln nadere meting 0,2AGm te bedragen zodat N
A

=2.10 17cm- 3 •

BU gebruik van 2000 ppm PH] voor het fosforgedoopt Silox

komt de sourcediffusie na de ~ate-oxydatie van 30 minuten op

1150
o

C, 2 Ilm diep. vVeg(~ns gebrek aan fosfine van 2000 ppm is
~,

bU de tweede en uiteindelijke serie V-MOST'en gebruik gemaakt

van de maximale flow van 2 I/min PH
3

(200 ppm),wat een dif

fusiediepte van 1,4 Ilm en een oppervlakteconcentratie van

2.10 19 cm- 3 tot gevolg had.De dikte van de epilaag resulteerde

in 2,8 ,.un,terwijl ter plaatse van de drain de totale n-Iaag

3,0 rm dik was.

Het gedoopte oxyde kwam na de gate-oxydevorming op 5000 i.
Het gepassiveerde gate-oxyde op het substraat was 2000 X dik.

Wat dit laatste betreft is enige onzekerheid over de gate

oxydedikte op de flanken van de mesa's,omdat gebleken is dat

bij een Silox-depositie,zoals het passiverende oxyde,de oxyde

dikte op een mesa groter is dan op het substraat.Een variatie

van meer Jun 100 A mag evenwel niet verwacht worden.Zie fi

guur 4.2.1.-1 •

figuur 4.2.1.-1

De opzet van deze serie van drie plakken was het toetsen

van het totale fabricageproces.Als gevolg hiervan is de ka

nuulJengte rd et tot e (ln mi nirnulTl be fJerkt. He t feit da t alle drie

plukken de~olfde cpilaa~dikte bezitten vloeit voort uit het

onderzoek naur de reproduceerbaarheid.Slechts de mesahoogte

is verschillend en is voor plak 1,2 en 3 respectievelijk 6,5
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8 en 11,5 p.m.Met behulp van figuur 4.2.1.-2 kan de kanaal

longte (1) berekend worden. Indien exact uitgericht wordt,

geldt ~oor de kanaallengte:

1 = {7/cose - xe/sine - x o} pm ,met xe:epilaagdikte

x :onderdiffusie aano
de

K-- 18ftr----------.,.I
I ;< ,~çr --~ I
I ' 6 : I
k-\l,J-~~-16~r -..: I I
I I I I I

I ~}-- ----I
I/x el
.~ ~
t!~,

~

source-zijde

figuur 4.2.1.-2

In ons geval met x ~=2,8 rm en x =o,85x1, 4 =1,2 urn resul-e 0 r-
teert dit voor de 111-mesa's in 1 111 ' 7,5 ~rn en voor de 110-

me sa' s in 1 11 0 ~ 4,7 pm .Een uitrichtfout van 1 flID. komt bij de

111-mesa's overeen met een verkleining van de kanaallengte

met 1,7j pm en voor de 110-mesa's betekent een uitrichtfout

van 1 p.rn een vermindering van de kanaallengte met 1,4 Jlm •

Het bLjkt dat de 111-mesa' s met een flankhelling van

54 0 44' een langer kanaal tot gevolg hebben als de 110-mesa's

met een flankhelling van 45°.In dit laatste geval moet reke

ning worden gehouden met een afname van de mesa-afmetingen als

gevolg van de ets~3Uelheid in de <110}-richting welke niet ver

waarloosbaar is.Verder bemoeiIJkt het verschuiven van de grens

van de epilaag tljdens de source- en draindiffusies de bereke

ning van de uiteindelJke kanaallengte.

4.2.2 Elektrische grootheden

In tabel 4.2.2./1 wordt een overzicht gegeven van de transis

toreigenschappen van de drü3 plakken.De l{arakteristieken (zie

blz 57 tot en met 65) laten zien dat de MOST'en op 110-mesa's

een klein8re uitgangsweerstand hebben als die op 111-mesa's,

zoals ook ui-t het verschil in kanaallengte te verwachten is.
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lW

plak 1 plak 2 plak 3

T 1 ,'r 2 TVT 4 T 1 ' T2 T l' T 4 T 1 ,T 2 T V T
4

VTU ( I D== 1JIA) 6,OV 6,DV 7,1 V 7,2V 7,OV 7,2V

b. VTH 0,5V 0,6V 0,9V 0,8V 0,4V 1,OV

VBD (D-B,I=10JlA) 33V 37V 40V 45V 35V 35V

VBD (S-B,I=10pA) 1,6V 1 ,6V 1, DV 1,OV 1,5V 1,5V

I Gate (VG=10V) 0,3pA 0,3p* 3pA 4pA 2pA 2pA

VI .. (gate-oxyde) 150V 150V 150V 150V 150V 150V

T
1

,T 2 zUn MOST'en op een 111-mesa.

T
J

,T
4

zijn MOST'en op een 110-mesa. tabel 4.2.2./1

De in bovenstaande tabel vermelde waarden zijn gemiddelde

van een aantal metingen.De maximaal gemeten breakdown span

ning van drain naar bulk is 61 Volt.Opvallend is dat de break

down spanning van source naar bulk zo laag is.Hoewel bij deze

spanning nog geen avalanche breakdown optreedt is de lek

stroom zo groot dat niet meer van een gesperde pn-overgang

gesproken kan worden.De lekstroom treedt op als gevolg van de

open source-bulk diode welke ontstaat na het monteren van de

chipjes.Bij een volgende set maskers moet het sourcegebied,

wat zich nu over de hele plak uitstrekt,beperkt worden tot

maximaal een chipje,zodat na het monteren geen open diode kan

ontstaan.

Uit de driftmetingen volgde voor AVTH een waarde die vari

eerde tussen 0,3 en 1,J Volt.Een mogelijke oorzaak van deze

spre iding 1<:.an gelegen zijn in de nie t-uniforme verdeling van

het passiverende oxyde over de mesa's.

Dat de nogal hoog uitgevallen waarde van VTH een gevolg is

van het technologische proces wordt met de onderstaande bere

kening toegelicht; we maleen gebruik van de formule

VTH = ~MS + 2~n - (Q +Qt-QD)/C .Voor kleine waarden van
LV! .c 0 X ss 0 X V I

VDS mag QD berekend worden met de formule QD=- 4 (0 érqNA~F •

De waarden voor ~MS en ~F volgen met de substraatdotering

van NA = 2.10 17 cm- J : ~r.T~J-==-1,1 Volt terWij1 1F=(kT/q)ln(NA/n i )

zodat ~F= 0,42 Volt .De beweeglijke oxydelading W wordt
-8 2 ox

gl'lgoven door C .Ó.Vn'II == 0,86.10 C/cm voor AVTH =:: 0,5 Volt.
OXL
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Wanne~r we voor Nn~=Wnc/~ dan nog de waarde 4.10 11 cm- 2 ge-
ûO CJ,a

brlliken,zoals die in de literatuur voor t1111 -vlakken vermeld

wordt ,kunnen we V'llli bereknnen:

VTH =-1,1 + 0,84 ~(0,86+6,4-23,90).10-8/(1,73.10-8)= 9,4 V •

De afwijking van ca 2,5 Volt met de gemeten waarde is ontstaan

door de niet exact bekende waarde van Q enerzijds en de bena

dering van de depletielading door QD=-\Ä ~t~~NA~; anderzUds.

Uit de metingen blijkt dat de invloed van de kristalori~ntaties

( {1111- of {11 Ol -vlakken) Of VTH bij de ze V-MOST' en niet erg

groot is.De hoge waarde van \TTB en de geringe steilheid van

de V-MOST'en zoals de ID-VDS-karakteristieken die laten zien,

is geheel terug te voeren op het relatief dikke gate-oxyde

(2000 I) en de hoge substraatdotering (2.10 17cm- 3).

Met behulp van df~ in figuur 4.2.2.-1 gegeVen afmetingen

van het Al-masker wordt de maximale gate capaciteit berekend.

:~

~nlr~ hor
J--------L -"'_I ,

I~ 2.00 p.-~ f' . 4 2 2 1
I . 19uur • • .-

De totale oppervlakte van het Al bedraagt 26.980 rm2.Daar

d =0,2 JlIn en E Q"O =3,9 vinden we voor c' =E E A/d=3,4pF.ox r,..>l L ox 0 r
Als gevolg van de lange belichtingstijd bij het vierde foto-

proces kunnen de werkelijke afmetingen van de Al-oontactspo

ren kleiner geworden zijn dan de hierboven vermelde waarden.

Dit verklaart het feit dat bij de C-V-metingen (blz 61en 65)

een kleinere waarde voor Cmax gevonden wordt.

Vanwege de grote concentratieverschillen is het mogelijk

om op eenvoudige wijze de avalanche breakdown van drain naar

substraat te berekenen.Voor positieve waarden van VD,Bulk

zal de epilaag onder de drain geheel ontruimd zijn zodat break

down optreedt wanneer de veldsterkte te groot wordt.Een donor

concentratie van 7.10 14 cm- 3 betekent een maximale veldsterkte

van E °t= 3.105 V/cm::: 30 V/Mm .De epilaagdikte onder de draincr1 r-
bedraagt 3,0 - 1,4 = 1,6 p.m ,zodat VBD ::: 30 x 1,6 = 48 Volt,

een wadrde die goed overeenkomt met de gemeten waarden. Zie
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l'iguur 4.2.2.-2

Opmerkingen

In deze paragraaf worden een aantal opmerkingen geplaatst

betreffende de ontwikkeling en eigenschappen van de V-MOST.

De sourc8-diffusie welke over de hele plak uitgestrekt is

geeft na het scheiden van de chipjes aanleiding tot lek over

de dan open source-bulk diode.Door een eenvoudi~o verandering

in de maskers kan dit voorkomen worden.

De berekening van de kanaallengte bij de V-MOST' en op 110

mesa's wordt bemoeilijkt door het feit dat rekening moet wor

den gehouden met ~e onderetsing tijdens het mesa-etsen.De 111

mesa's hebben dit probleem niet zodat de aandacht alleen hier

op gericht kan worden.

Voor een optimaal H.F.-device moet gestreefd worden naar

een minimale gatecalJacitei t. Door het beperken van de opper

vlakte van de gate-aansluiting kan nog een reductie van de

paracitaire capaciteit verkregen worden,evenals door het

dikker maken van de gedoopte Silox-laag.

Zie blz 60 en 64 .De ID-VDS-karakteristieken van de reverse

werkende V-MOST' en vertonen een sprong wanneer de MOST bijna

in de verzadiging is.De oorzaak hiervan is naar alle waar

schijnlijkheid een ruimteladingseffect.
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ID-VDS-karakteriGtieke~,opgenomen onder lie volgende condities:

Vert: 0,5 mA/div

Hor 5 V/div

Va 3 V/stap ,18 V maximaal

1) V-MOST op een 111-mesa

2) V-l\10ö'r Cl!l een 110-mosa

.,
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Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken is het gelukt

om,uitgaande van het ontwerp van (ie V-MOST,een goed werkende

kort-kanaal !VlOST te realiseren.Een reductie van de gate

oxydedikte geeft nog een verbetering van de eigenschappen.

Hoewel het technologische proces tot goed reproduceerbare

resultaten leidt,is het grootste nadeel van het ontwerp het

feit dat de V-MOST geen sel.f~alignrnent vertoont.Dit uit zich

in de grote invloed die uitrichtfouten hebben op de uitein

delijke kanaallengte.Om een in alle opzichten betrouwbaar

device van de V-MOST te maken zou,gegeven het huidige uit

richtapparaat van het laboratorium,de kanaallengte niet onder

5 pm mogen komen.Er wordt van uit gegaan dat de invloed van

uitrichtfouten (, 1 ~m ) op deze kanaallengte acceptabel zijn.

Het echte kort-kanaal karakter van de V-MOST verdwijnt dan,

alhoewel toch toepassingen denkbaar zUn als H.F.-power tran

sistor tot 1 GHt~ • Vergroting van de mesa-afmetingen maakt

grotere dissipaties mogelUk.Door aanpassing van het driftge

bied kan het device eventueel geschikt gemaakt worden voor

drainspanningen tot 200 Volt.Het voordeel van de mogelijkheid

tot fabricage van V-MOST ten met verschillende kanaallengten

met ~án maskerset,blijft behouden.
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H.7 APPENDIX

Naast de reeds aangeduide methode om met een microscoop

hoogteverschillen op een plak met een onnauwkeurigheid van

ongeveer ±0,5 pm te bepalen is het mogelijk om hoogteverschil

len in de grootte-orde van nm te meten met de "Talystep 1" .

Oxydediktes van 1000 Xtot 5000 I zoals die bij een MOST voor-;,
komen,kunnen dus nauwkeurig bepaald worden.

De Talystep registreert met een tastnaald het verloop van

het oppervlak van bijvoorbeeld een plak silicium.De hoogtever

schillen worden via de pick-up-naald aan een transducer door

gegeven die de hoogtever:ichillen omzet in een elektrisch sig

naal.De beweging van de pick-up-naald veroorzaakt een veran

dering van de luchtspleet in een magnetisch circuit,wat gede

tecteerd wordt door een verschil-inductiemeter.De gevoeligheid

van de "Talystep 1" is instelbaar tussen 20 X/div en 4-000 X/div.

Met de zogenaamde vierpuntsmethode kan de gemiddelde soor

telijke weerstand (J5) van een dunne geleidende laag bepaald

worden. Deze methode maakt gebruik van vier meetpennen die vol

gens figuur 1 opgosteld zijn. Door de buitenste pennen wordt een

stroom gestuurd terwijl op de middelste twee pennen de spanning

ten gevolge van deze stroom gemeten wordt.De dikte van de te

meten weerstandslaag moet klein zijn ten opzichte van de onder

linge afstand van de meetpennen.Deze afstand bedraagt gewoon

lijk 1 mmo

t----.~--------t
Ïl

Vierpuntsmethode figuur 1 •
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Voor de gemiddelde soortelijke weerstand van de bovenste laag

volgt dan uit theoretische overwegi.ng:.n:j== 4,532.(V/I).Xj •

Het resultaat van dnze meting ü:; dat plx.. van de laag bekend
J

is.Deze verhouding,welke karakteristiek is voor een geleiden-

de laag,wordt vierkantswBerstand (Ra) genoemd.Dit is de weer

stand van ean willekeurig vierkant uit het materiaal,wat bl~kt

uit R == j.l/A .NIet A == l.x. j volgt: Ha ==(f.l)/(l.x j ) ::: flx j
•

Wanneer de junctiediepte (X j ) bekend is kunnen we via f
en het diffusieprofiel van de te meten laag een uitspraak doen

over de concentratie aan don~ren of acceptoren in de laag.

De bepaling van de junctiediepte wordt in het laboratorium

uitgevoerd met de bolslijp-methode .Met een stalen kogel wordt

door de bovenlaag geslepen.Dank zij de selectieve verkleuring

die ~taining-ets onder invloed van licht tot gevolg heeft,zUn

p en n gebieden te onderscheiden.p-Type silicium wordt donker

terwijl n-type sili.ciLlffi niet aangetast wordt.De samenstelling

van de Staining-ets is 99,5% HF (40;~) en 0,5% HNO 3 (65%) •

Door het bepalen van de afmetingen van de aldus ontstane

gebieden kan de junütiediepte x. berekend worden.Zie figuur
J

I
~I

I

figuur 2.

2 •

~

t~+-~I1,---------r-\-----1'----'----j

I I

I,~
I I
, y I
.•, r ",

Bolslijp-me thode

v '2 2x. == R - z
J

Er wordt nu een benadering voor x. afgeleid:

_YR2_ / ~ R.tVl-z2/R2' - V1_y2/R2 '1
Als z« R en y« R : x

j
"" R. {l-tz2/R2_1+iy2/R2} ~ t. (y2_z2) /R

Met a==y-z en b==y+z volgt: x .=-àa. b/R
J

Na de bepaling van R~ en x j volgt f ui t RoeX j • Wanneer de

toplaag homogeen gedoopt is ,wat het geval kan zijn bij een epi

laag,volgt de donor(ND)- of acceptorconcentratie(NA) recht

streeks uit de J-NA,ND grafieken volgens Irvin.lrvin heeft
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ook het verband tussen f en de oppervlakteconcentratie (Cs)

bU doopprofielen volgens de gauss-functie en volgens de com

plementaire errorfunctie bepaald.

Een profiel wat tot 3tand gekomen is na een diffusie van

uit een zwaar gedoopte Silox-laag wordt goed benaderd door

een complementaire errürfunctie.Op deze wUze volgt uit Ro '

x. en de curven volgens Irvin de oppervlakteconcentratie op
J

een vrU eenvoudige manier.
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