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2. Samenvatti~

Hat onderwerp van mijn afstudeer-onderzoek was een Metaal-Oxide

Cewiconductor transistor, afgekort MOST, met een speciale struktuur:

n.l. het geleidingskanaal tussen de drain en source loopt in

teganstelling met de conventionele typen vertikaal. In figuur 1 is

hiervan een dwarsdoorsnee getekend.

bRTE'

fig. 1 Dwars-doorsnede van de vertikale [·,:.o.,s.'r.

De lengte Van het kanaal, die bepaald wordt door de afstand tussen

de twee N+- gebieden, wordt verondersteld klein te zijn

( ongeveer 2 pm ), wat de snelheid van dit aktieve element ten

:soede zal leomen.

Gevra8gd werd om:

1) Het gedrag van deze struktuur te analyseren en te evalueren.

2) Te assisteren bij de vervaardiging van de M.G.S.T. in het

laboratorium en eventuele exemplaren te testen.

In dit verslag wordt een analyse gegeven van de M.O.S.T. in het

alcemeen en er wordt een verslag gegeven van de verschillende fasen

bij de praktische realisatie van deze M.O.S.T.
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3. Inleiding.

De MO~~.'I· il3 cen bepaald type veld-effect transistor: tussen de

twee elektroden ( drain en source ) bevindt zich een weerstand

van hnlfgeleidend materiaal waarvan het geleidingsvermogen bepaald

wordt door de spanning op een derde elektrode z.g. de gate.

Daze stuurelektrode bevindt zich op een isolerende laag: het

silicium - oxide. De meeste MOST's worden gemaakt op een monolcris

talyne siliciumplak m.b.v. de planaire techniek ( zie fig. 2 ),

Ae· C34{e.\coMo1d
kO"4",L

oride

fig. 2 dwarsdoorsnede van een koventiele MOST.

waarin men met behulp van diffusie-technieken de drain en source

c;ebiec:'en n~aakt.

Hierin ligt dan oot de grootste beperking van deze techniek: het

uitrichten van de maskers die men nodig heeft bij de fotografische

ets - technieken beperken de afstand van de drain en de source.

Met de huidiee stand van de techniek kunnen deze maskers uitgericht

worden tot ongeveer 5 pm nauwkeurig, wat tot gevolg heeft dat het

geleidende kanaal tussen drain en source minimaal 5 ~m moet zijn.

Voor een acceptabel hoog-frequent gedrag is dit te groote

'lIs :l1en nu de :bipolaire transistor vergelijkt met de MOST ( zie lit 3)

dan in het onderscheid tussen deze twee actieve elementen dat in de

eerst genoemde de ladingstransport veroorzaakt wordt door diffusie

van ~inderheidsladingsdragersen in het laatstgenoemde door drift.
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Wanneer we nu het drift mechanisme en het diffusie mechanisme ver

eelijken dan zegt de~latie van Einstein dat de drift-snelheid in een

veld E dat groter is dan~ t grater is dan de effectieve diffusie

snelheid ~ • Dit houdt i~, dat een MOST met een kanaallengte L, wer

kend in verzadiging in principe betere haog-frequent eigenschappen

zal hebben dan de ~ipolaire transistor met basisbreedte L. In de

onderstaande figuur 3 is dit nogeens te zien:
'DO ,
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fig. 3 Afsnijfrekwentie als funktie van de basisbreedte

van een hipalaire transistor of als functie van de

kanaallengte van een MOST.

Zen ander punt waarom een bipolaire transistor een ongunstiger hoog

frekwent gedrag heeft dan de MOST is dat bij het dunner maken van de

basis de intrinsieke basisweerstand toe neemt,wat ook een beperlcing

is die de MOST niet heeft. Het is dus belangrijk om een zo sillal

mogelijk kanaal te maken.
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lj·.1. Inleiding.

De struktuur van de V-MOST is getekend in fig. 4.

R

dOll VGo

"," • Ai
v.z:a Si. 01

~ c;.
V6 tJ ......

V.s;>

n~

fig. 4 Dwarsdoorsnee van de V-MOST.

~eze theoretische behandeling wordt aIleen gegeven voor een N-kanaal

V-!:OST omdat voor een P-kanaal V-MOST de theorie met de juiste teken

veranderingen hetzelfde zal zijn.

In de hierna volgende afleidingen worden enkele benaderingen aanGenomen:

1) Er geldt de graduele benadering van Shockley. Hier wordt later
nog op teruggekomen.

2) Recombinatie en generatie van ladingsdragers in het kanaal
wordt verwaarloosd.

3) De diffusiestroom in het kanaal wordt verwaarloosd t.o.v. de
drift-stroom.

De doping is unifor»'l.

De modulatie van de kanaallengte wordt verwaarlooad o

De beweeglijkheid u is onafhankelijk van het veld.

De dikte van de o~ide laag is groot t.o.v. de inversie-laag
oppervlakte Debije-lengte van de inversie-laag.

en de

zijn geen oppervlakte stromen.·','1

l'..r

4) De lekstromen van drain naar source worden verwaarloosd.

5)
6)

7)
8)

9)

In een later stadium kunnen we de benaderingen 6) en 7) laten vervallen

door dan de gevonden vergelijkingen uit te breiden.
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Om in hat algemeen de vergelijkingen van een MOST af te leiden wordt

de volgende strategie gevolgd:

1) De stroomdichtheid in het kanaal wordt ge!ntegreerd over een
dwars-doorsnede om de stroom te krijgen.

2) De kanaalstroom is nu een funktie van de lading in het kinaal.

3) Daze lading wordt gevonden door te stellen dat de totale lading
in de beschouwde sektie nul moet zijn.

4) Het verband tussen de lading en de gate-sp~nning wordt nu gegevan
door de wet van Gauss.

5) De uitdrukking van de kanaalstroom kan nu gefntegreerd worden over
de lengte L Tan het kanaal.

6) De kanaalstroom kan dan gelijkgesteld worden aan de externe
stroom I.

Om dit toe te passen bezien we fig. 5 wat een vergroting is van fig. 4

~ :\Y\"erfoi€
'1c.bied.

YlA: de~LQHe·
-.-- r~_ --- ------- -- .... --- .. -.--------.------------.... ~eb,ed.

__._._._.....!:L.._._._. ._._._. t6?:
. --~-------_.------------------- ------.- --------- --

-l

Fig. 5 Dwarsdoorsnede van een V-MOST.

Lc.at de spanningen op de drain, sourl"e en gate respektievelijk Vd ,

V en V zijn, en ~n6t L, dox respektievelijk de breedte en de lengtes g
van het kanaal en de dikte van het oxide. f(z) is de potentiaal

aan het oppervlak van het kanaal. We hebben verder aangenomen d~tt de

~raduele benadering van Shockley toegepast mag worden.

Dit houdt in dat we aannemen dat,
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1) de Y~naaldikte veel dunner is dan de kanaallengte, zodat de
radiele veldsterkte verwaarloosd kan worden t.o.v. de veld
sterkte in de z-richting dus

2) Dat in het ruimteladingsgebied (depletie-gebied) de verandering van

de veldsterkte in de Z-richting verwaarloosd wordt t.o.v. de daar

aanwezige ruimtelading. Met andere woorden~ de vergelij~dng van

~oisson hoeft men slechts voor de r- komponent van de veldsterkte

te beschouwen. Daardoor vindt men geen potentiaalval t.g.v.

de ruimtelading in de Z-richting •

.Us we in het segmentje dz van fig. 3 van links naar rechts f;aan,

can zien we het AI-gate metaal; het gate-oxide; het z.g. inversie

eebied; het z.g. depletie gebied.

\ls men nu cen spanning aanlegt tussen de drain (+) en de source (-)

dc.n ~:,al de drain n+ en de middelste P-laag die we voor het gema;~ maar

even basis zullen noemen, dus zal de drain-basis overgang in de sper

richting komen te staan. De depletielaag die hierbij optreedt

zal zich voornamelijk in het p-gebied uiftrekken.Bij een groter

wordende spanning zal de depletielaag zich zelfs tot aan basis-source

overcanc, die in de doorlaatrichting staat, uitstrekken. Dan heeft

men hat z.g. punch-through effekt.

Hesul:lel'end kunl1en we zeg:en dat de twee Shockley benaderinZen ;:].O:);)C11

voor niet tc grote waarden van Vds •

[1-.2. NOS'r - karakteristieken.

','/e ste11en dat:

r = rd

ta = ~I'tR ) :l:k

r = R

(z,r) dr (1)

De faktor zroQ is de omtrek van de mesa en J:k is de stroomdichtheid

in het l~naal. De afstand R-~d is de dikte van de inversielaa~ die

ll0cstal in de orda van grootte van 30 K is.



Net de wet van Ohm en de resultaten van de graduele benadering

van Shockley kunnen we schrijven:

'Jk (l~tr) = cr. E (Z) = q. ~n. n. E (2)

8.

Wo.arin:

Omdat

~: de geleiding is.
pn: elektronen beweeglijkheid.

n: elektronen dichtheid.
q: eenheidslading.

dV (2)
E(z) =

dZ

kunnen we formule (2) ook schrijven als:

dV(~)

Waarin V (~) de potentiaal in het kanaal is.

Dit ingevuld in formule (1) geeft:

(4)

dV (~)

• n.dr

Noem Q,r'I. (:?;) de inveraielading per oppervlakte eenheid in het kanaal

dan Vlordt met:

Qn =
r=Rd

f
r=R

q .n.dr (6)

:."ormule (5):
dV (g)

Qn



9.

Veer de zeer dunne stroak Ja in figuur 5 moet gelden dat er

ladingsneutraliteit is, zodat we voor dit segmentje de ladings
s

bal~~s kurrnen optellen:

~g + QSJ,
•

lading bUite~de
halfgeleider

In deze formule is

+ ~(Z) +~Qd~

lading in de
halfgeleider

= 0 (8)

Qg = lading op de gateelektrode per oppervlakteeenheid.

Qss = oppervlakte-toestandslading per pppervlakteeenheid.

Qd(~)= depletielading per oppervlakte-eenheid.

Uit deze ladingsbalans kan de inversie-Iading als funktie van de

gate-spanning berekend worden, omdat Q konstant verondersteldss
wordt en omdat zewel Q

n
(~) als Qd (~) een funktie zijn van de

potentiaal in het kanaal.

Fysisch gezien voIgt ui t de continu'iteits vergelijking aan het

~rensvlak isolator - halfgeleider de vel~sterkte:

'o.fox.Eox = Eo. Esi. Esi

:-lierin zijn:

~(R)

= + ~q.dr

fo

£si

€ox

Eox

Esi

q

=

=
=

=
=

permittiyiteit van het vacuum.

relatieve permitti~iteit van silicium.

relatieve permitti~iteit van silicium - oxide.

elektrische veldsterkte in het oxide.

elektrische veldsterkte in het silicium.

lading per volume - eenheid.

Ofwel met de wet van lauss.

fo. Sox.f Eox. dA = Q tpt (10)

Volgens de graduele benadering is Eox voor gegeven ~ konstant

zorlat vergelijking 10 wordt:

fox. £0. Eox = £tot = Qg
ZttRL

(11)



(12)

Omdat het veld in de isolator volgens aanname 8 voor gegeven

~ homogeen beschouwd kan worden, geldt verder:

UGS - J (~)

Eox::f dox

10.

Waarin UGS

dox

potentiaal verachil tussen gate en source.

oxide dikte.

Dit wordt met invoering van de oxide-capaciteit per oppervlakte

eenheid: c - £ox. eo
'- .0)(,.- dox

En met vergelijking (11):

(;ox. Eo Uf~;V(il;) -QG= Cox (UGS - f (g))

Met vergelijking (8):

Qc, ::Cox (UGS - Y(Z)) = - ( Qss + Qn (Z) + Q
d

( ..~ (14)

Dit betekent voor een V-MOST met een inversiekanaal dat aIle van de

gate-elektrode uitgaande veldlijnen eindigen of op de ladingen

t.g.v. oppervlakte-toestanden of op ladingen in het inversiekanaal

of op de plaatsvaste ladingen van de depletie-laag.

In deze afleidine is echter nog geen rekening gehouden met de

kontaktpotentiaal metal-halfgeleider: ~ms.

Deze kontakt-potentiaal is opgebouwd uit (zie fig. 6 )
!L-

¢ms = ¢m - (X-¢f + Zq ) (15)

:-iaarin ¢m = uittree arbeid van het metaal.

X = elektronen-affliniteit van de halfgeleider.

¢f = Fermi potentiaal.

Eg = Ev - Ec = bandafstand.



Hen stelt

11.

Ei = i EG en is dus het midden van de bandafstand.

::.t'------z~-......--- E (.
c}F

----'L.--t-----""""f--- --...s...;....---- e f

::.;..0 -------- &V

t"e4Cla1--t t'OX',Oe----? t: ~ 'Ii ~il (oft 0 \l.e,oR

: I,
I

LP)~

~ deple~',e
~eb·'ed.

fig. 6 Potentiaal diagram van een MOS-structuur voor VG=O

Men zou kunnen zeggen dat ¢MS die gate spanning is, waa~bij af

wez~gheid van interfaSe-ladingen in het gate-oxide de energie-banden

~n de halfgeleider vlak zouden lopen.

~Ye l:uunen nu dan de "vlakke...bandtt spanning UFB definieren ~

5J§S
UFB = tMS - Cox ( 16)

\:'e rnoeten in vergelijking (14) V6 modificeren en vinden dan na

explici~~Qn <;j;):
sc.hriJ'leVl

Qn(~) =- ~ss - Qd (.) - Cox fUgS - ~ms - ~(.)J (17)

Of met behulp van vergelijking (16):

',~n(~) = - ,~d (:i?:) - Cox {UGS - UFB - ~(~)} (18)
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Er is in deze afleiding aangenomen dat er een inversie-kanaal

aanwezic is; dit houdt in, dat de spanning op de gate zo hoog is,

dat het Ei niveau, dat een bedrag ¢r boven het EF nivo ligt, doof

het EF nivo heen schuift bij de overgang van oxide naar halfgeleider.

Als dit gebeurt, zal de elektronenconcentratie bij de oxide.half

geleider in de halfgeleider plotseling snel toenemen. Daarn~al

de meeste extra negatieve lading die in de halfgeleider gefnduceerd

is, Qn zijn. Als er nu eenmaal een inversielaag gevormd is, zal

de breedte van de depletielaag (want de gaten moesten eerst weg

gefnduceerd worden) maximaal zijn. Dit is zo, omdat, wanneer de banden

ze ver naar beneden gebegen zijn, dat er de z.g. "sterke inversie"

plaats heeft, zelfs een zeer kleine toename van dit buigen gevelgd

wordt,door een zeer kleine toename in de depletielaag en een zeer

grote toename in de inversie-lading. Vanaf dat moment kunnen we

stellen dat de depletielading gegeven zal worden door:

Qd (x) = q,NA.,r dep!. max.

~aarin NA: de acceptor - concentratie in de P-laag

r depl • max.: de maximale depletielaag-dikte op de ~laats ~

.:en goe;le benade'ing voor het begin van "Sterke ioversie" is,

dat de elektronen - concentratie in het kanaal gelijk wordt aan de

acceptor-concentratie van het p-materiaal dus:

~inv = - NA (20)

Uncier leze voorwaarde zal het fe~minivo aan de "interfaee fl evenver

boven het Ei niveau liggen, als dat het in het silicium oncier het

Bi niveau ligt.(zie figuur ~.

¢f = kT
q

umdat ¢f gegeven wordt door:

W (:~) (21)

Sal het potentiaal verschil tussen het inwendige van het silicium

&n de overgang van het oxide naar silicium zijn 19F.
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fig. 7 Potentiaaldiagram van een V-MOST-Struktuur voor

sterke inversie.

em de (epletielading te berekenen, nemen we aan dat deze laa~

slechts bestaat uitge~o~iseerde acceptoren en dat er over de

~epletielaag de spanning staat:

If = V(;<;) + '20f

:ec behulp van de vergelijking van Poisson en de kettingregel

-,:u:1:1er4we schri j ven :

~
;,)G "J£- oep E

ae q,.Wfl
- -. == =:

"6 =c'- d"2- "f Ot; ()If f o . '4.i.

~ E.
ClE ~.~~

(23)
°Lf <to. £~



Als men dan deze vergelijking integreert van de plaats waar E=O en ook

q=o naor de plaatsen B

Er geldt verdeI' dat:

respektievelijk

2 ·"\1·\.!A.r
'io.tsi.

q, dan krijgen we:

<QJ == - ~o. ~ ..,. E

Zodat formule (24) m.b.v. formule (25) en (22) wordt:

QJ = - V'Z..·~·NA· to.1,>t{2cPf-+ Vle))'
Deze afleiding van de depletie-Iading als funktie van de spanning

over de depletie-Iaeg geldt eigenlijk voor een enkelzijdige abrupte
+p N overcang, waarbij de lengte van de halfgeleider zeer groot

verondersteld wordt.

Voor c'e V-i<OST eehter, die een eirkel-symmetrisehe struktuur hec:,:·t,

is deze benadering weI juist, omdat de streal (150rm) veel :~oter

is dan de maximale depletielengte (2pm). In apendix 1 wordt een

benaderin~ cegeven voor de depletiedikte en de depletie_Iading

in eilindusehe eo~rdinaten.

Door Gu~stitutie van vergelijking (26) in vergelijking (18) krijgen we:

."'anneer we nu ver Gelij':in[~ (7) onder sUbsti tutie van vergelijkin~ (2'1)

inte~reren van de source waar ~ = V(~) = 0 naar de drain waar

~ = L en V(~) = Vds dan vinden we:

IJ ~ z.lt\<~ COlC. { (Vb5 -Uf~- Lefl: - V~s )V.1>'5

~Let is gebruikelij': te stel en dat:

':tVl 'tJ NA ?o. £...~'

~ CO'l(
( 0 )
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Ala de doping van de ~laag klein is, of alB de oxide-eapaciteit

Cox groot is, dan kan men de tweede term van formule (28) verwaar

lozen (dit is de term die de invloed van het substraat op de

y~akteristieken voorsteld). Formule (28) wordt dan:

Id = ~ \(VGS - UFB - Z¢F - V~~ ) VDs3 (31)

Een betere benadering voor formule (28) voor kleine waarden van

'IDS kan gevonden worden door de twee termen met de 3/2 - rnaenten

in een reeks te ontwikkelen; men houdt dan over:

Id = ~ t VDS (VGS - UFB - 21¢F -1·k.y(i.¢f" ) ,)} (31)

Deze vergelijking wordt nul als:

VGS ::::: UJ."B + Z¢F + ~ . k .~

Deze waarde van VGS noemt men de drempelspanning VT zodat:

V"t = UFB + 2¢f + ~ k V z¢r (32a)

~ls men de invloed van de depletielaag verwaarloost, gaat deze

laatste formule over in:

V
T

= UFB + 2.¢r

Zodat dan formule 31 overgaat in:

VDS
Id = ~ ( VGS - VT ---z ) VDS

Deze drempelspanning heeft ook een fysische betehenis. Het is namelijk

die gate-spanning waarbij er net een inversie-kanaal ontstaot.

Een kan dan ook de vergelijking voor VT <32a) verkrijgen door te

stel1en, dat bij die g;te-spanning Qn (~) nul moet worden (ver:;elijl:ing 27)

De uitdrul:Jdng (28) voor de drainstroom geldt aIleen voor die wac.rden

van V~IS, waarvoor de inversielading Qn.(g) een eindige negatieve

grootheid is. Als VDS eehter toeneemt, zal op een bepaald moment de

inversielading bij de drain nul worden. Hen noemt dit "pinch-off'l.

In werl:elijkheid zal Qn (~) niet helemaal nul worden, omdat er nog een

dr[~instroom moet blijven lopeno De inversielading zal dan een zeer

l'~eine maar eindige waarde hebben; dit resulteert dan in een erote

weerstand van het kanaal waardoor de drainstroom konstant zal zijn.

~en uitdrukking voor die waarde van VDS waarbij dit optreedt, de
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z.e. pinch-off spanning Vp, kan gevonden worden door, of de

of de waarde van VD3 te vinden waarvoor I d maximaal wordt, of de

waarde van V(=) te vinden waarvoor Qn(g) nul wordt.

Beiden methoden leveren:
Na.q.fo.ESi{ t

VdR at= V = V -UF&-~~E - 2 1- 1- s p gs Co
2.C0

2
(VGS-UFB~ i} (35)

Na.q.Eo.8si.

~ij verwaarlozing van de invloed van de depletie ladingen ( Cogroot of

Ha klein) gaat deze formule over in:

Vp=VGS - UFB - 2~f=VGS - VT ( 36 )

Deze laatste formule gesubstitueerd in formule (34) levert de ver

zadigingsstroom Ids' die hoort bij de spanningen VDS ~ VP:

( 37 )

De ld-Vds karakteristieken met VGS als parameters komen er dan als

voIgt uit te zien : (zie fig. 8)

11) / ~o.~-~
_--.,.....' ---VG,

I,

,
I,,

----,,,.........-----V02.
/,

"

-~"'---------V63

__--:;:r-'-------------- V6L.(

Vd.~

fig. 8 De Id-Vd6 karakteristieken van een N-kanaal ~OST.

Hen onderscheidt in fig. 8 twee gebieden:

1) het ohmse gebied. Bier is

Vds !;;Vp

2) het verzadigingsgebied. Bier is

Vds~Vp.
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a) Het maken van de

b) Het maken van de

profiel.

5. Bereken~Eg van de V-MaST-parameters.

5.1 Inleiding.

Bij het ontwerpen van de V-MOST werd met de volgende punten rekening

gehou·:) en:

1.) De V-;,:O,sT zal in ons laboratorium gemaakt moeten worden. Dit houdt in

dat men moet bedenken, dat niet alles zelf gemaakt kan worden. De

volgende onderdelen moeten worden uitbesteed:

maskers, nodi~ bij de fotografische technieken.

mono-kristalijne plakken met gegeven doterings-

Verder zijn er enige mechanische voorwaarden, zoals dat de ~8banen

niet smaller mogen zijn dan 75 pm Lv.m. het aanwezig llkras-apparaat";

en dat de doorsnede van de Al-aansluitpunten niet kleiner mag zijn

dan 100 Jlm.
2). De afmetL:gen moeten zo klein mogelijk worden gehouden am een zo gunstig

mogelijk hoogfrekwent gedrag te krijgen.

3). ])it zou de eerste IviOST worden die in het laboratorium gemaRkt zou wor

den. ~en moet er dUB rekening mee houden dat men op (onoverkomolijke)

mocilijkheden zal stuiten.

Zoals in de afstudeeropdracht staat en zoals reeds eerder betoogd is,

-'Jassen we hier een n+-p-n+ mesa-struktuur toe, waarvan de p-Iaag

ongeveer 2 pm dik zal moeten worden. In de onderstaande figuur 9

is nog cens deze struktuur getekend en daarin zijn nu de aimetincen

bijgeschreven.

--f-
- --

....~

2'1'- :'0 t-'- '1 s r I

I
I I 1-"i/-l-I I

I
, 1

I
I

- -----------------
I

tit
-

10 t"

~

j
k+

I
I I
I IDIl I dro ~
I I

fig. 9 Dwaarsfloorsnede van een V-tvIOST.
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We zian in de bovensta~nde fi~uur da~ er met het Aluminium rekening

gehouden is, dat de mesawand eventueel in een later stadium nog onder
o

e~~ hoek van 45 naar beneden zal gean. Op de foto hieronder zien we

nog eens duidelijk hoe de struktmur in elkaar zit. Deze ~oto is gemaakt

van cen plak, waervan aIle technologische stappen gedaan zijn.

foto 1. struktuur van de mesa (bovenaanzicht) •

.!e zien een vierkant raam (860)(860 pm2 ) waarbinnen zich 4 V_l,jo.sr.!.'l~:;

bevinden. In het midden van deze 4 mesa's zien we een aluminium

oi1'kel (d=100 p. ¢ ) die de gemeenschap~)elijke suPstraat (source) aan

sluitinB maakt. Als we nu naar de top van de mesa kijken, dan zien we

weer cen aluminium cirkel (d=200 pm ¢) die het kontakt maakt met de

bove~ste n+ laag: de drain. De cirkel die daaromheen ligt met de flap

in het noe~-;:punt, is het ~ate-kontakt. i~r loapt hier een zw~te oir~:el

in, o::~dat het licht dat van bovenaf inval t niet in de lens teruG-l~atst.

De fla -,:, is hie):, extra aangebracht am het draadj e gema:~'":elijl" te kunnen

solderen. Hiervoor is een oppervlak met een minimale doorsnede van

100 pm nodig.

'Ie1'der ziet men .an de zijkant links en rechts een stuk van de lti'asbaan

CJ0 }llll breed), die iets lichter gekleurd is dan de rest van het vier

lL.:tnt .Jit kornt doordat O~) de krasbaan het beschermd oxidelaagje weg

ge0tst is. 0it oxide (glas!) is n.l. te hard voor de diacanten krasnaalrl.

5.2. Berekening van de parameters in de D.C. vergelijkin3~

.ls ;;'en naar de V-;:OST struktuur kijkt dan vallen er enkele c'in:;en op:
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1). Dat het kanaal slechts 2 pm dik is.

2). Dat de kanaD.lbreedte relatief groot is.

3). Dat de gate-elektrode t.o.v. het kanaal erg groot is.

~at dit laatste punt betreft: de dikte van de P-laag is 2 pm en zo

zal de kanaallengte als de wand vertikaal staat, ook 2 pm zijn.

Uit figuur 9 ziet men echter dat de totale lengte van deze aluminium

laag in deze doorsnede ongeveer Lf4 pm is. Dit heeft tot gevolg dat,

omdat men de n+ laag wel als geleiders kan beschouwen.er dus een

overla1 l 1 ings capaciteit aanwezig is me~ een dikte dox. Deze ca~aciteit

staat gedeeltelijk tussen gate en drain,en gate en source. De

Lomen ;licl' later nog op terug.

1.;0 kanaelbreddte is de afstand langs de rand van de mesa en io dus

')11:" 970L- ":"1. = p.nl. De verhouding kanaalbreedte: kanaallengte wordt:

2rm = 485.L

Voor I,jOST' S in het algemeen is di t zeer hoog. De dikte van het oxide

zodat de relatieve
£ox. ~o. o

-0= 1,7 .. 10

is 2000%

COY.: = dox

oxide capaciteit

= ~ 10-
12

2. 10-5

wordt:

F/c.rJ2.

~ierbij is dan genomen dat de di~lektrische constante van silicium

oA~de ~ pf/em is. (zie lit 1).

Uit de vor:i.3e gegevens kunnen we de "gain" faktor K be~8alen. Uit

forrJule 29 weten we dat
W fo.t-oJ( l1air

~ = 21\ =L·~ ·7 ::.
qox

Van de elektronen beweeglijkheid vullen we in deze formule 450 cm2
/VS

in wat in werkelijkheid onjuist is, omdat de beweeglijkheid afh~nkeIijk

van de veldsterkte, dus ook van de gate-spanning (sie lit 5,6).

Deze waarden voor k ingevuld geeft:

k= 1,83 ma/ v2 •

Vol gena formule 32 geldt voor de drempelspanning V
t

:

Vt = ~6 + Z'F - Vss+ tv £q.Na.Eo.£si (Z¢F)'

Volgells lit 2 is de kontakt-potentiaal voor een overgang aluminium..

siliciumoxide - p silicium bij een verontreinigingsgraad van 10f16/cm3 :

¢ ms =: - 0,94 V

j)e fermi potentaal kan berekend worden volgens:

J.. 2.kT
2't'F = q

In Na
nL
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Ret P-materiaal is verontreinigd met 2.1016
borium atomen,wat een

redelijk goede waarde is i.v.m. de doorslags}Janning en de drempel-waarde.
\0 3

Voor nL nemen we verder 1,45 . 10 /cm (lit 1), en bij kamertempera-

tuur is:

kT
q == 25,86

Di! alles ingevuld 3eeft voor l¢F:

Q¢F == 0,59 v.

= 3,76 volt.

Vss wordt:

= 4. 10". 1 1~ •
1,7. 10-

~,~ss

= cox
Vss

lading Qss is meestal in de orde van grootte van
2

/ cm zodat

.J e interfase

10
11

ladingen

uitdrukking in de formule voor

Ala we nu stellen dat Eo.fsi -12 /= 1,04. 10 F (m. dan

V
t

:

wordt de laatste

Dan zijn aIle termen bekend zodat V
t

wordt:

Vt = -0,94 + 0,59 - 3,76 + 3,72 =-0,39 v.

5.3.1. PU1'!.~l-::~l~oug£~

~r treedt doorslag (punch-through) in de p-laag op, als de deDletie-
+laag van de gesperde N - P overgang door de p-laag heen gnat en de

andere n+ laag bereikt (zie fig. 5).

Volgens lit 7 geldt dat in een vaST met een dik oxide en/of hoge

il""7b"'tr::>~,+nUl.. 0 C,l." V doping dat:

tLdepl. = K. (Vd - Vd, sat )

in de38 formule is

L = afstand van de depletie - laag.depl

Vd.,.s~t

K, :

de drainspanning waarna verzadiging optreedt.
. . . ~ Z.€o.E3i 'constante en 16 ge11Jk aan N

q. a

Ve~Jer stellen we dat in eerste benadering geldt:
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De maximale drains panning treedt dUB op bij de maximale L denl. (?pm)

;n gcldt dus:

zorlnt:

L depl, max = K, -J (Vj)' max - VG + Vt)'
V .. " Vt (ldepl, max) 2D, m~x = VG - + K,

.anneer we hier de waarden invullen, dan vinden we:

Vd, max = VG + 62V

v~ II'(llC
I

fig. 10 verband t_ssen V~, max en VG.

·a zien in fig. 10 dat men de drainspanning ver kan opvoeren voor

dnt ar punch-througi1 optreedt. Verder zien we da t deze maximale

drainspanning racht-evenredig is met de acceptor-concentratie in

da p-Iaag. Als daze p-Iaag dus 40x lichter gedoopt is, zal de ma:dmale

s~anning op de drain ook ongeveer 40xmaal zo klein zijn.

Het neten van hoee daorslagspanningen kan desastreus zijn voar de J·:08'1'

als de dissipatie:

P = Vds * Id

te hoag oploopt.

5.3.2. Uv~:r:la·::. ings-capacitei ten.

Dc overla~) 1ings-capaciteiten 7ijn de paracitaire capaciteiten tUBsen:

1) de ~ate en de top-Iaag (drain): Cgd.

2) de gate en de onderste laag (source) : Cgs.

:')0:.:;e capacitei ten zijn :bechtstreeks van invloed op de hoog-:i:'relment

vermoeens-versterkinc, die berekend kan worden met Linvill's relaties

(sie lit 8).

Dc e0rst genoemde kan men opgebouwd denken uit een parallel-schakeling

van t~ee capaciteiten ( zie fig. 11):
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...,:
! r..·..

fig. 11. overlappings capaciteiten op de top van een ncsa.

C1d tussen het aluminium op de top en de (N+) geleidende laaeJ

C
2d

tussen het aluminium op de vertikale wand en de(N+) geleidendc laag.

Er geldt dat:
fo.fox ( )

CGD =. dox • A = Cox A,s +AZs =

~aarin A1d is het oppervlak horende bij C1d

en A2d is het oppervlak horende bij C2d

A1dis het gebied tussen twee concentrische cirkels, waarvan de straal

van de grootste cirkel 150 }l is en de straal van de binl1enstc cirl:el

130 }l, dus

A1j)== rr ( 0,015
2

- 0,013
2

)
-4 2-

== 1,75 . 10 cm

2
em

A
2D

is het oppervlak van een cilinderwand met een straal R =150 P en

eon hooste 4 p.
Dan vlordt:

A
2d

2ft 0,015. 0,0004 0,385. 10-4 2
== = cm .

,1 Jan \'lordt:
10-8 2

CGD ( COX' = 1,7. F/cm ):

CGD = 1,7. 10-
8

( 0,385 + 1,759) 10-
4 ~ 3,4 p~'

'le hebbcn bij deze berekening net gedaan alsof de kapaciteiten

C
1d

en C
2d

vlakke condensatoren waren; Di~ is weI een juiste benadering

o,lclat de afmetingen van de oppervlakken veel groter zijn dan de afstand

tot de "condensator platen" : dox.

~e capaciteit CGS kan men opgebouwd denken uit drie deel-cavaeiteiten:
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1) C 1s tussen de vertikale gate-wand en het N+ substraat ( zie figI2).

2) C2s is de horizentale capaciteit tussen de gate en het N+ sub

straat ( zie figl~ ).

3) C3s de extra capaciteit ten gevolge van het extra gate oppervlak

van de flap C zie foto 1).

Capaciteit C1s heeft dezelfde dimensie's als de capaciteit C
2d

van

CGD, dus A behorende bij C
1

is 0,385 10-
4

cm2 •
15 s

p
-- - -- - -- - --- - -. -- ..t--------------..;...----f

,,
I

;-

fig. 12 overlappings capaciteiten van de ~ate naar het
5ulstraat (soice).

De capaciteit C
2s

heeft dezelfde vorm als de kapaciteit C
1d

aIleen

zijn de afmetingen nu anders: De straal van de buitenste cirkel

is 170 r en die van de binnenste is 160 pm. Het oppervlal~ A2s wordt dan:
2 2 -6 2A

2s
= n (0,017 - 0,016 ) = 33.10 em.

Dc eapaciteit C ziet er van bovenaf gezien als voIgt uit: Czie figl~~
3s

fig.l~ ~

overlap)ingscapaciteit

t.g.v. de gate flap.

Het o~uervlak A is dus:
,~ 3s

2.
________A,3s = R
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6 -4 2= 0, 2. 10 em.

Dan wordt CGS ( Cox = 1,7 10-8 F/cm2 )

= 1,7.

+ C3s = Cox

10-
8

(0,385

A1s + A2s + A3s )

+ 0,33 + 0,62 ) 10-4 = 2,27 pF

Ook hier geldt dezelfde opmerking als bij de vorige berekening:

ol;1dat de dikte van de condensator veel kleiner is dan de andere

dimensies mogen we hier de formule gebruiken voor de capaciteit

van een vlakke condensatc:!.~:



6. '.i1cehnologie.

6,.1. Inleiding.

Dezelfde procesteehnieken die men geden ~ebruikt bij de fabrikage

van Pipolaire transistoren, dioden, etc.kunn~gebruikt worden om een

HOST te rnaken. In feite heeft de MOST-fabrikage minder stapyen nodig.

Zij is minder kritisch en minder geeonpliceerd. De fotogravische

technieken die gebruikt worden om speeifieke gebieden in de silicium

:Jlak te etsen,zijn voor de bipolaire- en 1'10S transistor fabrikaee

hetzelfde.

In het kort is de fabrikage van de eonventionele MOST a16 voIgt:

van een mono-kristalyne staaf N of P silieium worden ronde schijfjes

gesnedell, die door rneehanisehe en chemisehe pelijst-

precede's tot een zeel' zuiver, spiegelend oppervlak gernaale'': zijn.

Zij hebben dan een doorsnede varierend van 2,5 tot 4 em en cen dikte

ongeveer van 250 p.m. De volgende stap i~et oxideren van het oppervlak

tot een dikte varierend van 5000 tot 8000 A
O

• Het blijkt dat, afhan

kelijk van de gestelde eisen, men kan oxideren in een atmosfeer van

zuurstof, stikstof, waterdamp of een combinatie hiervan. Dit gebeurt

dan bij temperaturen van 900 tot 1200
0

C.

Vervolgens wordt er in dit oxide-masker gaten (windows) geetst,

zodat er door deze gaten donor en of aeeeptoren in het P respectievelijk

Ii substraat kunnen dringen (zie figuur2). Deze eilandjes vormen dan

de drain en source. Dit gaten-patroon wordt gemaakt door het oxide

I:let een uniforme laag fotoresist te bedekken. De foto-resist \'lordt

nu door een masker met het gewenste gaten-patroon door ultra-violet

(U.v.) lieht belieht, zodat die gedeelten van de (negatieve) foto

resist die belicht zijn gemakkelijk te ver~ijde~Dzijn met een geschikte

ontwik-elaar.

!!!! 1111 - 1I. v. \. i C.HT

d~ Dehc.~~e 'iebiecJe,,:

cle ,,0-\-0 res\s4 \C:"'" cloo,",
o~ w\~keLeW\ "erw·~~4t" d
w0\-4e".

~o"k4.rc ~Qd.e.(,{e.n L..-fCl",
~ee", U~i dooR..

/7
FOTO A.Erlll'~'T~I----------------r

fig. 13 beliehten van negatieve foto-resist.
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De resist zal aIleen blijven op de onbelichte delen van het patroon

Dan kan de plak geetst worden; het oxide zal dan daar verdWijnen.waar

geen fotoresist zit.

fotoresist belicht onbelicht

negatief blijft weg

positief weg blijft

De fotoreBbtlaa.g wordt door de oxide-ets (oplossing van HF + HNO .. )
:"

niet uancetast en beschermt dus de onder de resist liggende oXide-la~G.

Na het etsen wordt de foto-resist verwijderd, zodat het gewenste pat

roon in het silicium-oxide achterblijft. Door de drain en source gaten

in het oxide wordt daarna een diffusie gemaakt bij een temperatuur van

1000° tot 12000 C. Dezelfde fotografische-ets procedure wordt nu

gevolgd om het oxide, dat tUBsen de drain en de source zit, te verwij

deren. Vervolgens wordt het isolerende gate-oxide gemaakt. Hier moet

men s::,eciale voorzorgen nemen, omdat aan dit gate-oxide hoge eisGn

gesteld \10rden. u9nieuw wordt de eerder beschreven procedure gevolgd

om de gaten te maken, waardoor het uiteindelijk kontakt met de drain

en source gebieden gemaakt zal worden. Er wordt dan op de gehele plak

aluminium opgedampt, vervoicens met foto-resist bedekt, belicht en

ontwikeld. Na het etsen en weer foto-resist verwijderen zal dan het

juiste aluminium-kantaktpatroon aangebracht zijn. Nadat de individuele

MOST uit de plak gebrmken is, kan deze in een huisje gemonteerd worden

en aangesloten worden.

6.2. De V~luS~echnologie.

Bij de yroduktie van de V-MOST N-channel, gaat men uit van een N

sUDstraat (zie fig.l ). Men zou dan hierin op bepaalde plaatsen eerst

een P vervolgens een zware N-diffusie moeten komen. Omdat men hier

nag meinig ervaring mee heeft, is hier een andere weg gevolgd. Van

elders heeft men NFN plakken betrokken, waarin men de juiste P - en N

lagen aangebracht heeft. We hadden de beschikking over twee serie's:

t) 6 ~)lak::en. Het sultstraat was 5.1018/cm~ • Daarbovenop was een P

epita:dale laag aangebracht (9=15-30 Jlcm). Daarin was weer een

N-diffusie gemaakt (2-5 Jl/O).

II) 4 plakken. Het substraat van deze plakken was:

N+:(111),5.1018/cm3 • Hierop was een epitaxale laag (p) gegroeid

van 2pm dik die een soortelijke weerstand had van 1-3Jtcm. Door

ionen-implantatie werden de plakken verder nog voorzien van een

0,5 rm n+ laag. (As). •
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Uitgaande van deze npn struktuur zijn er de volgende fasen in de V-l:OST

yroduktie te onderscheiden:

laag wordt gereinigd.

In de bevenste + wordtN laag

een oxide laag gemaakt met

eon dikte van ongeveer 2000 ~.

, ,... I
?

N+

)

3) Fate-resist wordt over het

oxide aangebracht.

4) De fotoresist wordt met ultra

violet licht belicht door een

~asker am het mesa-patroon

to vormen.

J..UJ .w.J
,,+'
-p

I
•H

.. u.". l,c.&.-{ .
. ..- M"~Ke~.



5) De resist wordt ontwikkeld.

28.

6) Het oxide wordt geetst.

7) De belichte fotoresist wordt ver-

wijderd.

I N+

P

t-l
i

8) De plak wordt non-selekt1ef

geetst. De oxide-laag op de top

dient als masker.

I

--------\ f~1D

1~ "'.....·1 ~ 1.1.

9) Het oxide op de top wordt

verwijderd.

10) De gate-oxide laac wordt

,t
?

I
•

" I

...
'P

H+



11) De plak wordt uniform

bedekt met foto-resist.

12) De fata-resist wordt belicht

met IT.V. licht door een MA~~!-.J.
masker om de drain en

source opening te maken.

... U.". \.lC"'l'T.

13) De resist wordt ontwilcl:eld. 1ft

~

'"~

~

14) \-let gate-oxide wordt

geetst.

15) De belichte resist wordt

- ~

to,'
?

.,."

+...

verwijderd.

_____________-====~t1:ls.



17) De aluminium laag wordt

uniform bedekt met foto-

resist.

18) De fotoresist wordt met U.V.

belicht door een masker

00 het gewenste elektroden

patroon te krijgen.

19) De resist wordt ontwikkeld.

20) Het aluminium wordt

geetst.
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21) Dc belichte resist wordt

verwijderd en het aluminium

wordt vel'dic.ht.

22) 0e pIal: wordt nu gekrast en de verschillende V-MOST's worden

gemonteerd; de contact en worden gesoldeerd en de hele struktuur

wordt hermetisch afgesloten.

6.3. Hadere uitles e~ecificaties bij de verschillende fasen.

1) Reinicinr,sprocedure (zie lit 10).

Om een Goede kwaliteit, betrouwbaarheid, stabiliteit en re~roduceerbaar

heid van silicium halfgeleiders devices te krijgen, is het zeer belang

rijk om te zorgen dat de oppervlakken van de plakken waar de devices op

gemaakt worden een grote graad van zUiverheid bezitten. Dit brengt met
I

zich mee, dat men in stofvrije ruimten moet werken en stoffen cebruikt

die de grootste graad van zuiverheid hebben (pro analysi).

De verschillende soorten verontreiniging zijn onder te delen in:

1) tJoleculaire vervuiling zoals synthetische en natuurlijke soorten smeer,

hars, olie;n en vetten. Deze worden vooral veroorzaakt door mechanische

slijp- en polijstbehandelingen. Zij kunnen echter ook op de plakhen

komen door het aanraken met de vin~ers en o.a. door het blootstellen

van (; e plak aan de kamera t mos f e er •

Vooral voor de ]'lCST, die een op!)ervlakte gevoelig devi ce is, is het

van grmot belang om to voorkomen dat er organische vervuilingcn ou de

plak kornen, omdat dit l.lolarisatie en ionendrift tot gevolg ~ce.n hebben.

2) lonen vervuiling treedt op na etsen in een HF-oplossing of andere

bi,:tende zuren, ook al spoelt men uitgebreid met gedeionisc8rd uater.

De ionen kunnen bij bepaalde temperaturen onder invloed van een elek

trisch veld gaan driften en zo ongewenste inversie-Iagen, o})ervlakte

leJ:::stromen en andere instabiliteiten veroorzaken. Bij epitaxiale groei

ceveqdeze vervuilingen aanleiding tot dislocaties in het kristal

rooster, sta~elfouten en andere kristalfouten.

3) Atomaire vervuilingen, zoals die van zware metalen goud, zilver en

koper, kunllen de minderheidsladingsdragers-Ieeftijd, de oppervlakte

geleiding en andere device-parameters-beheersende grootheden be1nvloeden.



Gen reinigings procedure die eerst de organische verontreinisingen

verwijdert en vervolgens de ionen en atomaire vervuilingen is de volgende:

omn
Spoelen in gedeioniseerd water en centrifugeren (20.000 /mi~)

1) Snoelen in tri.

2)

3) Spoelen in propanol.

4) Spoelen in gedeioniseerd H20 (10 min.).

5) Spoelen in kokend H2 so~ (95%): H20~ (30%) = 2:1 volume delen, 5 min.

6) Spoelen in gedeioniseerd water (10 min)

7) SDoelen in kokende IG:0
3

(65): H CL = 3:1 volume delen. (5 min~

0) ,spoelen in gedeioniseerd water (10min) en centrifugeren (2.10';- Oill
1

N/min )

9) Een silicium-oxide-ets dip ( op deze ets wordt later teruggekomen).

10) ~poelen in gedeioniseerd water ( 5min).

11) Centrifugeren ( 20.000 omw/min .)

'ase 2) Het oxideren van silicium.

Voor het oxideren van silicium tot siliciumoxide wordt gegeven door een

van de volgende reakties:

of
l'

8i + 2 H2 0 - 8i O2 + 2H2

.~r bestaan twee methoden om dit te realiseren:

A) Thermisch oxideren (zie lit 24~1)

Hierbij wordt zuurstof die eventueel eerst door warm of koud water geleid

is, in een oven gevoerd. De plakken zijn in doze oven geplaatst en de

temperatuur hierin is opgevoerd tot 900 a 1200
oc. De temperatuur is

afhankelijk van de samenstelling van het gas dat men invoert, van de

stabiliteit en kwaliteit van het oxide dat men maken wile Uit recente

publicaties (zie lit 11) blijkt verder, dat de stabiliteit van het oxide

vergroot wordt door toevoeging van enkele procenten HCL of CL1.

Dij onze experimenten werd we gens de betere kwaliteit van thermische

oxidatie de volgende parameters gebruikt:

temneratuur 1200
o

C.

- instromend gas (~l/min) droge stikstof.

- tijd: 1 uur.

Dit saf een oxide dikte van 2000 ~ (zie bijlage). Nen moet cchter bedenken

d2t d~ze laag niet op, maar in de bestaande Si-plak gevormd wordt.

Het bleek echter dat met de bovengenoemde proces-parameters de middelste

P-laag door migratie verdwijnt. Omdat men dit pas in oen later stadium

kan constateren, ( na het mesa-etsen) zal deze meting pas dan besproken

wordcn.



was.
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;';'anneer men de P-laag wil behouden, dan zal men bij lagere tem!}eraturen

moeten oxideren. Ben instelling van de prmces parameters, die betere

resultaten geeft is:

- temperatuur 1050
o

C.

instromend gas (~l/min) stikstof die eerst door water van 90
0

C gevoerd

o
tijd: 15 min. voor 1500 A oxide.

Daarna 15 ~in. verdichten in droge stikstof (11/ min) bij 1050oC.

~eze laatste methode zal goede resultaten geven;de reden wacrOD bij daze

methode in 15 min. slechts 1500i oxide gevormd werd en geen 2000 i, komt

doordat de toevoerleiding van de z.g. "natte stikstof ll goed op temperatuur

schouden moet worden, daar anders het water weer tegen de wanden conden

seert.

B) Uxidatie met behulp van de silox-reaktor (zie lit 12,13,14,15)

Daze uethode om bij zeer lage temperaturen (250 - 500oC) een oxide aan

to orengen is gebaseerd or de gasfase oxidatie van verdunde silane,

di~orane en fosfine.

Daze reaktie vindt in een oven plaats, waarin onderin de te o~idcron

}11a en 0:' een draaiende schijf die verhit wordt, bevestigd ::.ijn.

Dc vcrschillende gassen waar de rea!{tie door plaats vindt, worden v<:tn

boven af ingevoerd ( zie fig. 34).

---+----- 61lS iHLAAT

liS. 34 de Silox reaktor.

fLqk op ~LQ.~eClI.( I c!a.-l
Ve..r~ Ao...Md WO Q.cl. i.

-.:1::'j onze experimen tem vlerden de volgende proces-parameters sebrL'.il:t:

- tem?eratuur is 325°C.

0,1

10

instromend gas was een

SiH4 (silaan)

O2
argon

mengsel verkregen

0,007 limine

1/ .ml.n.
1/ .ml.n.

door



150 omw/min •ciraaisnelheid wasde

°de tijd nodig voor het aanbrengen van 2000A Si 02 is 8 minuten.

In dit geval is de reattie-vergelijking:

Si0
2

+ 2 H~ (zie lit 25)

Verder zien we dat in de procesparameters argon voorkomt. Dit gas is niet

van essentieel belanr;, maat doet aIleen dienst als transrortcc,s. De

silo.3.n is beschi.lcbaar in flessen argon met 1~6 (VOl.) silao.n wao.rdoor

de casstroom komende uit deze fles op 0,7 l/min ingesteld is.

Vo.dat dan volgens de hierboven beschreven methode het oxide aancebracht

is, wordt de plak ook nog eens in een andere oven 10 minuten n~verhit

OD een temperatuur van 600
0

tot 1050
0

Celcius. Men noemt dit verdichten

en dit wordt o.a. geda:.m om het bij lage temperaturen gevormde oxide

eel: goede kristalstruktuur te geven. Bij deze naverhi t ting hoert men

niet bans te zijn voor migratie, omdat de tijd kort is en de temperatuur

Diddelmatig hoog.

~ 3) Het aanbrengen van de foto-8esist.

Foto-resisten zijn materialen die, als zij als een dunne laaf, aangebracht

zijn en vervolgens belicht worden met Ultra-violet (U.V.) licht, een

grote verandering in oploshaarheid vertonen.

?otc-resist moet in staat zijn om bepaalde patronen te reproduceren met

voldoende scherpte en hoge resolutie, zij moet ongevoelig zijn voar

verschillende soorten ets,en ook weer helemaal en snel te verwijderen zijn.

~en kan de verschillende soorten fotoresist in twee klassen onderverdelen:

positieve en negatieve resist's, die van elkaar verschillen door verschil

lende foto-chemische veranderingen in oplosbaarheid. Bij negatieve

fotoresist neemt, als het belicht is, de oplosbaarheid in bepaalcie oplos

middelen af. Positieve foto-resist reageert precies andersom.

Bij de V-MOST produktie werd negatieve foto-resist KTFR gebruikt,

die afh:.mkelijk van de toepassing verdund werd met KODAK-PHOTO-RI;SIST

~ilINK~U. In deze fase worden 2 delen KTFR verdund met 3 delen verdunner.

Hiervan worden 3 druppels op de plak gedaan, vervolgens ~ordt de ~lak

t . f d d d 20 b· . 4500 omw/. -T' , ." 1 k~ecen rl ugeer ge uren e sec. lJ mln. Hlerna worQ~ ~e ? a

net de uniforme laag foto-resist (overal dezelfde kleur) gcdurc:lde 10 min.

~}J ,?ooe verhit.

e 4) Tijdens deze fase wordt de plak met ultrayviolet licht belicht cedurende

Lr sec. Hiervoor is in het laboratorium een speciaa14pparaat o.anuezig van

de Firma Karl Fuss KG, Nunchen-Garching.

Het masker \vat hier gebruikt wordt, vindt men in bijlage 3. ~'Je zien hier

het mesa-patroon met gaten die een straal hebben van 150 pm die in

:70e:)j es van 4 bij elkaar liggen. De middelpunten van de mesa I s liCsen

op de hoekpunten van een vierkant met zijden van 400 pm. Zoln sroepje van



It mesa's liggen zelf weer in een vierkant met zijden van 860 ~m;

deze zijden zijn het midden van de krasbaan waarop later nog teruggekomen

W'ordt •

.8e 5) De foto-resist wordt ontwikkeld.

Dit wordt gedaan in KODAK-DEVELOPLER en weI 2 minuten; vervolgens

wordt er 1 minuut in propanol nagespoeld; dan spoelen in gedeioniseerd

water gedurende 1 minuut en centrifugeren. Nadat deze bewerkinr'en gedaan

zijn, Imn men reeds duidelijk het mesa-patroon onderscheiden. Hierna wordt

de :9lak nog eens naverwarmd op 900
C, 1350

C en 1700
C tel-kens 10 minur.en.

;e 6) Het oxide wordt geetst.

Di
L

etsen gebeurt g·ewoonl~J·k ( )~ ~ in een oplossing van 1 deel HF 5a~ in

6 delen van een NHJ,.F oplossing. Deze ammonium fluoride wordt verkreeen

door 231 gram NH~F kristallen op te lossen in 385 ml. gedeioniseerd

water. Om te zien of al het oxide weggeetst is, kan men de plak schuinhou

den. Wanneer de ets eraf loopt, is aIle oxide verdwenen; als nog niet

alles wegeeetst is, blijft er nog ets aan de plak "plakken".

Na het etsen moet de plak 10 minuten in gedeioniseerd watcr~"'ocld
eu Gecentrifugeerd worden (20.000 omw/min ).

7) De belichte resist wordt verwijderd.

De resist die belicht is en daarna de hele na-verwarmings procedure

ondergaun heeft, moet nu verwijderd worden. Men doet dit gewoonlijk in:

a) beker 1, rokend HN0
3

, kamertemperatuur, 5 minuten.

b) beker 2, rokend HN0
3

, kamertemperatuur, 5 minuten.

Men doet dit hier met 2 bekers om te zorgen dat, wanneer de plak de

laatste keer uit een zo schoon mogelijke oplossing komt, zodat men steeds

zo zuiver mogelijk kan blijven werken. Ook het spoelen in gedeioniseerd

water gebeurt altijd in twee bekers; beker 1 eerst. Hierin wordt de

grootste verontreiniging (hopelijk) weggespoeld. Het is zelfs aan te beve

len om.waaneer de pIal: nit beker 2 komt, deze even onder de kraan met

het gedeioniseerd water te houden. Een andere methode op de belichte

foto-resist op te lossen is, dezete spoele. in een kokende orlossing

van 4 delen HN0
3

(65~) met 1 deel H2 0
2

(3m6). Deze procedure gaat iets

snel1.er. Vervolgens Vlordt er nog eens 10 minuten in gedeioniseerd water

gespoeld en gecentrifngeerd (20000 omw/min).



8) Ret silicium wordt non-selektief geetst.

In deze fase wordt de mesa.struktuur gevormd. Bier dient het oxide

op de top van de toekomstige mesa als masker. Als ets wordt hier ge

bruikt een oplossine van 65% HN03 (10 volume delen) met 50~ HF (1 vo

lume deel) • .0it geeft een etssnelheid van ongeveer 10fl/min. Czie lit 16).

Voor dit etsen is een speciaal aparaat gemaakt: (zie fig. 35).

fig. 35 ets-apparaat.

In een be~er waar in de bodem zeer kleine gaatjes gemaakt zijn, wordt

stikstofgas door gestuurd, zodat de etsvloeistof voortdurend in bewe

sing blijft (bubbeld). De plak zelf is op een koker bevestigd, die door

een motor langzaam draaiend gehouden wordt, Dit is ook weer gedaan om

zo veel mogelijk "verse" ets bij de plak te krijgen.

Veze etsmethode ~af zeer bruikbare mesa's Czie foto 2 met een doorsnede

hiervan).

foto 2: mesa verkregen door non-selektief etsen
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Uit eOn literatuur-onderzoek is gebleken, dat er reeds anderen Gcweest

~ijn rtic ook met cen vcrtikale MOST struktuur be zig gcweest zijn (zie

:lit 8,17,1(:,,19,20). In enkelc ontwerpen was de wand WRo'lr het gatc\aluminium

komt niet vertika.::tl, manr door selektief etGen (in de.c1'IO:o) licp de~"e

wand «1007) ongeveer onder een hoek van 450 met het grondvlak. Dib heert

tot nadeel dat het kanaal met ongeveer een faktor ~ langer wordt, maar

heeft daarentegen technologisch grote voordelen, zoals o.a. met het

aanbrengen van fohoresist op deze zijwand. Om deze reden werden enige

ets-proeven met selektief etsen genomen. Op twee plakken met kristal

richting (~100?) werden aIle fasen tot het silicium etsen doorlopen.

Geetst werd in een oplossing van 100 gram KOH kristallen in 100 Gram water.

De etssnelheid bleek 2-3um/sec. te zijn, wat redelijk goed klopt ~et de

literatuur (zie literatuur no 16,21,22) Ook de zijkanten zagen eruit

overeenko~stig de verwachtingen ( zie foto 3).

111.'

foto 3. Mesa verkregen door selektief etsen.

Toc~ bleek dat selektief etsen niet geschikt is voor deze ronde struc

t~ur ( zie foto 4). We zien in dit bovenaanzicht dat de mesa's nu acht

hoekiG geworden zijn en dat er gootjes op de rand zitten (zie foto 5)

Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de ronde mesa-struktuur niet

'last in het door selektief etsen blootgele fde voorkeursrichtingen in

het kristal-rooster.



foto 4. Bovenaanzicht van een mesa verkregen door selektief etsen.

Omdnt de maskers niet zo gemakkelijk te vervangen zijn, werd van selek

tief etsen afgezien en aIleen nonyselektief etsen toegepast. (achteraf

bleken de struktuur uit literatuur 17 en 20 zoals nu te vervlachten V/a~,

l.·echtlijnig) •

foto 5 Mesa (bovenaanzicht) verkregen door

selektief etsen.
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lse <) L~ie tokst rase 6.

lse 10) Zic tclcst fase 2.

lse 11) Op de plal: wordt een uniforme laag foto-resist aangebracht.

Om a? de vertikale wand een uniforme laag foto-resist aan te brengen

is een nieuwe techniek mntwikkeld, omdat de oude techniek met het

cent~ifugeren verstek liet gaan op de overgang van zijwand na2r boven-

vlak.

e 12)

e 13)

e 14)

e 15)

e 16)

~c foto-resist die nu gebruikt is, is verdund met 4 delen verdunner

O? 1 deel resist. Er werden nu 4 druppels op de plak aangebracht. ~et de

hand werd de houder waar de plak op bevestigd is zo geroteerd, dat

overal foto-resist komt te zitten. Vervolgens werd de houde~ schuin

gehouden zodat de overtollige resist naar een kant gaat en daar 11et

een vloeipapiertje opgevangen wordt. Omdat men hiermee niet alle

overtollige resist eraf kam halen, werd de houder nog enige malen (2a3)

langzaam geroteerd, zodat de kleine resist-rest zich zo uniform mogelijk

nan de rand van de plak verspreidt. liierna laat men de plak drogen

(de verdunner verdampt). Als de plak dan helemaal opgedroogd is, men kan

dit zien doordat van de rand af er een doffe glans over de plak komt,

kan men verder gaan met bakken belichten enz. Czie fase 3).

Zie tekst fase 4. Nu wordt mJker 2 (zie bijlage 3) gebruikt.

Zie tekst fase 5.

Zie tekst fase 6.

Zie tekst fase 7.
~r wordt over de gehele plak aluminium opgedampt.

Om over de gehele plak aluminium en dus ook op de vertikale wand een

zo veel mo~elijk uniforme laag aluminium op te dampen, werd een nieuw

apparaat Gemaakt ( zie fig. 36).

kLok a

fig. 36 AI_minium opdamp klok.
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In de glazen cilinder A zit onderin cen gloeispiraal met aluminium;

bcvenin zit een gat waardoor de aluminiumdamp naar buiten kan en O}l de

:)la:: sublimeert. De plak maakt een hoek van 45° met de uittredende damp

en wordt door de motor langzaam rondgedraaid, zodat alles zo goed

mOGclijk met aluminium bedekt wordt. De klok B zorgt dat dit gebeurt

in vaCUUlll (P= 10-5tor).

17) Zie tekst fase 11.

18) Zie tekst fase 12. Nu wordt masker 3 (bijlage 3) gebruikt.

19) Zie tekst fase 5.

20) Zic tekst fase 6, uitgezonderd dat er nu i.p.v. oxide ets aluminium ets

gebruikt wordt. Voor aluminiumets werd een oplossing gebruikt van:

150 delen H3PC~ (80%)
10 delen HN03 (6596)

30 delen azijnzuur (99-10~b)

30 delen H20

etstemperatuur is ongeveer 40°C. Een etstijd is hier niet zondermeer

te ceven, maar men kan tijdens het etsen duidelijk aan de plak zien

W811;lcer het aluminium geetst is. Hierna wordt er 5 minuten ges"oeld in

c;ecleioniscerd water en secentrifugeerd (20.000 orow/min .).

21) Zie te;:st fase 15.

Eet verdichten van het aluminium gebeurt door de plak 15 minuten in een

drace stikstof atmosfeer (1
1
/min) te verhitten bij 450

o
C. (!~le~,ne oven).

l~!anneer de V-Jl'lOST tot zover gemaakt is, kan deze getest worden en af

gemonteerd worden.

De Dontage gant in hat kort als voIgt:

JC;erst wordt de plal~ op een kras-apparaat met een diamanten J.r~asl1aald be

ves: :i,cd en over de kre.sbanen gekrast, zoda t er telkens een viel'~:::allt met

4 V-;;OSTen gesc:,eiden worden. Vervolgens wordt er 50 a 100 u van de plak

(onderlmnt! ~ afgeetst, zodat deze gemakkelijk breeld. Hiei.'na VTorc1t het

vierl:a:d:je met de 4 mos'cen in een buisje gemonteerd en de verbind~.:l:;en

[;emnakt met gouddraad van 20 pl!l ~ tussen de aluD'inium aansluit~mnten

op het plakje en de pootjes ~an het huisje.

1'. b. Als men ui tgaa t van 1 Silicium plak van 4 em ¢, dan kan mel' hier

O:1[;CVeer 1700 plukjes krassen met 4 i'JOST-en. In de praktijk zullen dit

er Qin~er zijn, omdat er op de rand verloren gaan.
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V,~).n een pl"k i:lCt de vnl,'';f'nde gegevens konden 0]:) het laD-tste moment nIle

tccJ,nolo{jisc::e t:;tnpT)Cn met succes gedann worden:

l'lak no. :'>:-substraat N+ (..111»

- p-Iaag epitaxiale, ongeveer 1,5 pm d±k, f=15-

30 ~cmt dan is NA ~ 5.10
14

/cm3 (zie bijlage 40.

- N+laag, diffusie, ongeveer 1,5 }.llll diep, ~=1.10-3 a
-3 19 ~

4.10 qcm, dan is ND ~7.10 /cm~.

<klQ

Uit Geeevens wordt verwacht, dat de depletie-Iaag in de p-Iaag een N+ laag

bereikt bij ongeveer 1,5 v. (punch-through). Van de drempels~annin~VT
is in dit stadium v&n de technologie nog niet veel te zeggen, omdat over

de kwaliteit vnn het gate-oxide nog niets bekend is.

Van een V-jJ:OST werden Id-Vds karakteristieken gemeten. \':e zien of' foto 6

(~at e1' punch through optreedt bij ongeveer Lt't~ volt. Dan moet de p-Iaag di~

(~eden) zijn dan 1,5 ~m en/of fie concentratie in de p-Iaag moet Groter zijn.

U::) foto 7 ziet men de Id-Vds karakteristieken bij lage stromen. Foto 8 toont

deze karateristieken als er geen inversie-kanaal is (V =-40v). Deze stroom
o 5

1:a11 mer:. vergelijken met de collector-emitterstroom bij openbais van cen

nfn transistor. Deze is relat~ef hoog en weI J maal de collektorbasis

lel~troom ( Iceo = «\Ico) Ook het grote oppervlak van de mesa is een oorzaak

dat deze lekstroom zo groot is.

Verder bleek de drempelspanning V
t

in de buurt va~ -35v te liggen, waaruit

men kan concluder en dat het gate-oxide nog niet optimaal is.

V6S':. 0,-1. -l,-~,-l.f,-S

~.

foto 6 Id-Vds karakteristieken van een V-MOST.



foto 7 De ld-Vds karakteristieken vie V-M\.B'I.'.

foto 8 De Ids - Vds karakteristieken van een V-MOST

bij afwezigheid van een inversie-kanaal.

42.



u.:.t IlL; Jnctinf.~cn bli,ild dat de V_~10srl' p;t"realiseerd kan worden.

UL1 echter el~ll Goede rellroduceerbaarheid en kWc=!iteit te krijgen, zal nog

veel technologisch onderzoek verricht moeten worden. Verder blijkt

dat dit ontwerp niet optimaal geweest is met betrekking tot:

1) Het grote oppervlak van de mesa. Dit heeft tot gevolg grote lekstromen

en grate overlappings-capaciteiten.

Een reductie van de mesa-straal tot 1/3 van de huidiee straal is moge

lijk i.v.m. de benodigde bonding plaats.

2) Het grote oppervlak van de gate. Dit heeft tot gevolg grote over

lanpings-capaciteiten. Bij een volgend ontwerp kunnen de toleranties

krapper geno~en worden.

3) De ronde struktuur geeft technologisch grote moeilijkheden. Bij een

langgerekte struktuur kan selektief etsen toegepast worden.
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9. Bijlagen.

9.1. De depletie-lading in cilindrische coordinaten.

De vergelijkins v~n Poisson in cilindrische coordinaten Iuidt:

\

r

r

Hierbij is verondersteld dat ¢ = ¢ (r).

Voor dit cirkel symmetrische probleem kan men de ruimteladings-verdeling

als volet opgebouwd denken:

•~-"'T''''''-------,'''''------------''''--~ ~'=••,
I
I

I
J.'i.-:.o

fig. 37 de deplatie-lading.

':!anneer we nu veronderstellen dat:

~::-~.t4A

c4>(r= "'1J = 0

ocrr = 0
~ V" I r,:t'"\

dan vindt men door vergelijking (B.1.) ~wee keer te intetreren:

q,(r-')::o~ (r"2._ ",a. _ \"~ ~ ~) ~.s)
Ii. 'Lo.\,.

Ale TIe veronderstellen dat de inversielading in een zeer dunne strook zit

dan J:ail :;'1en stellen; r 2 = R

(~ is de straal v.d. mesa) zodat dan:

~.6)



!i.en Iron deze formule vereenvoudigen door te stellen da t de depletielaag

dikte veel kleiner is dan de straal van de mesa ofweI:

R :0 \", -+ 6r-

Men houdt dan over:

ofweI:

Voor de potentiaal ¢ (R) in het kanaal geldt:

@.\o)

Zodat de depletielading wordt:

B,ijlage 9.2. Bepaling van de o~ide dikte.

Aan de hand van deze tabel kan men met behulp van de kleur een sc~atting

maken van de dikte van het aangebrachte oxide:

Color chart for !harmolly grown SiO;l film. obiOrved perpendicularly undor daylight fJuorelCGnl
right,,,,g.

Film Tllickllf'sS
(miC'rOflS)

(1.0S.
P .07.

'., .10.
0.12,
o.IS.
0.17,

0.21,
0.25.
0.27,
0.30.
0.31.
0.32'
0.34,
o J~.

().36,
0.37,
i).39
(1 4 J,
n. 4~.
iJ .-l4.
\).4Ii,
().47.
U.48.
0.49.
\l.50.
1).52.
:).54.
d. S6
0.57,

(). S8,

Order
\~450 A) Color anti Comments

Tan
Brown
Dark violcl 10 red-violel
Royal hlue
Lighl 111ue to metallic blue
MClallic 10 very light yellow
green
Lip,ht gold or yellow-slightly
metallic
Gold with slighl yellow-orange
Orange 10 melon
Rcd-violet
Blue 10 violel-blue
Blue
Billc 10 hlue-green
I.igh ( grecn
Green to ycllow-Jreen

II Yell.Jw-gret'n
Grcen-yellow
Ycll,JW
Llp,hl orange
Carnlllion pink
Violet-red
Rn!-violet
Viulcl
Billc-violet
Bluc
Biue-gf( cn
Green n'ruad)
Ycllow-green

til '.,rccn-~ellow
,'cllow to "ycllowish." (Not ye1
.ow bu! is ill the position where
vcllow IS 10 be expected. At times
.1 appc.. rs to be lighl creamy grey
or melaliie.)
Light-r>range or yellow to pink
border:ine
Carnalion pink

Film T"'cknen
(micro,,:,)

0.63.
0.68

0.72
0.77
0.80
o 82
0.8S
0.86
0.87
o 89
092
0.95
0.97
09Q
1.00
1.02
I.OS
1.06
1.07
1.10
1.11
I. 12
I. 18
I. 19
I. 21
1.24
1.25
I. 28
1.32
1.40
I.4S
1.46
1.50
1. 54

Order
(5450 A) C%r al/d Comments

Violet-red
"tlluish." (NOI blue but border
ii"e belween violet and blue
gIL'CIL II appeais more like a mix
lure betweeri violet-red and hlue
ar.:cn and over· all looks areyish).

IV Blue-sreen to 81'llen (QuIte broad)
"Ytllowish"
Onnge (ralher broad for orange)
Salnlon
Dull, light red-violet
Violet
Dlue·violet
Blue

V Dlue green
Dull yellow-green
Yellow 10 "yellowish"
Orange
Carnalion pink
Violet-red
Red-violel
Violet
Rlue-violet
Grcen
Yellow-green

VI Green
Violel
Red-violel
Violet-red
Carnalion pink to salmon
Orange
"Yellowish"

VI( Sky blue to green-blue
Orange
Violet
Blue-violet

VIII Blue
Dull yellow-green
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Bijlage 4. Hat varband tussen de soortgelijke weerstand en de ver

ontreinigingsconcentrntie.

Deze grafiek geeft het experimentele verband tussen de soortelijke

weerstand van silicium en de concentratie van de verontreiniging bij

300
0

K (zie lit 23).
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A

A1 t 2,3,S
A
1,2,3,D

Coo
CGS

C
1,2,3,D

C
1t 2,3,S

Cox

E

Eo

EF

EG

Ei

Eox

Es

Ev

h

Id

Ids

J

Jk

k

k

K

1

ldepl

L

n

ni

Na

ns

N

P

'P

q

QD

Qss

Qtot

Lijst van gebruikte symbolen.

Oppervlakte

Deeloppervlakken van de source.

deeloppervlakken van de drain.

Capaciteit tussen drain en gate.

Capaciteit tussen gate en source.

Capaciteit tussen gate en drain.

Capaciteiten tussen gate en source.

Oxide capaciteit per oppervlakte eenheid.

Elektrische veldsterkte.

Elektronen energie aan de rand van de geleidingsband.

Elektronen energie op het fermi-niveau.

Bandafstand (=Ev-Ec).

Elektronenenergie op het intNnsieke fermi-niveau.

Elektrische veldsterkte in het oxide.

Elektrische ve!dsterkte in het silicium.

Elektronenenergie aan de rand van de valentie-band.

Hoogte.

Drain stroom.

Verzadigingsstroom in de drain.

Stroomdichtheid.

Stroomdichtheid in het kanaal.

Constante van boltzmann

2V2Q.Na.Eo.tsi: / 3 Cox.

Gain-faktor.

Lengte.

Depletie lengte.

Dikte v.d. P-laag; kanaallengte.

Elektronen concentratie.

Intrinsieke ladingsdragers concentratie.

Concentratie van acceptoren.

Elektronen concentratie aan het oppervlak.

Concentratie van donoren.

Dissipatie.

Concentratie vam acceptoren.

Eenheidslading.

Depletie-lading per oppervlakte eenheid.

Lading op gate elektrode per oppervlakte eenheid.

Inversie-lading per oppervlakte eenheid.

Oppervlakte lading per oppervlakte eenheid.

Totale lading.



r

T

Ufb
v
V

VG

VGS

VD

VDS

VD sat

VS

Vss

Yp

Vt

IV

;
dox

f.>
80
80x

£si

Coordinaat.

Straal.

Absolute temperatuur.

Potentiaal, waarbij de banden vlak lopen in MOS overgang.

Volume.

Potentiaal.

Potentiaal op de gate.

Potentiaal verschil tussen gate en source.

Potentiaal op de drain.

Potentiaal verschil tussen drain en source.

Potentiaal op de drain waarbij de drainatroom verzadigd.

Potentia.al op de source.

Spanning over het oxide t.g.v. de interfucelading in het oxide.

Pinch-off spanning.

Drempelspanning.

Kanaal breedte.

Coordinaat.

Oxide dikte.

Gain-faktor = Zk.
Dielektrische constante van het vacuum.

Relatieve permittiviteit van het silicium - oxide.

Relatieve permittiviteit van silicium.

Beweeglijkheid van de elektronen.

Beweeglijkheid van de gaten.
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