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Inleidipg.

~et doel dat bij de aanvang van het afstudeerwerk voor ogen stond was

het vervaardigen van veldeffekttransiatoren van het type TFT en het

bestuderen van de karakteristieken welke deze transistoren zouden ver

tonen.

In dit veralag zal worden ingegaan'op de fundamenteelate theorie waarmede

de werking van veldeffekttraneiatcren kan worden verklaard.

Wat betreft het experimentele gedeelte van het afstudeerwerk zullen de

diverse toegepaste technieken worden beachreven alamede zal worden ge

tracht de factoren te analyaeren welke tot moeilijkheden aanleiding

~ebben gegeven. Weliawaar wordt in de litteratuu~ geaproken over succesaen

behaald met veldeffekttransi8~oren van het t~~e TFT, doch de moeilijkheden

velke inherent zijn aan de vervaardiging ervan werden eerst duidelijk in
I
de praktijk.

Gaarne wil ik tot alot van dezealgemene inleiding dankzeggen aan Prof.
I

Dr. C. Zwikker veor de gelegenheid geboden om in de afdeling materiaalkunde

~f te studeren, aan Drs. J.J. Hardon voor de verleende praktiaohe en

theoretische steun alamede aan J. vande Pol voor de asaistentie verleend
I

bij de vervaardiging der verschillende mechaniache or-derdelen.

;P.w. van der Wale
I -

~~
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:1. FYSISCHE GRONDSLAGEN VAN VELDEFFEICTTRANSISTOREN.

1~1. Inleidinfi.

Werd in de hiervoor gegeven algemene inleiding geaproken over een grote

vlucht welke de ontwikkeling en' applicatie van veldeffekttranaiatoren

gaat nemen; d1t zou de idee kunnen doen pOBtvatten dat de gedachte aan

dit type transiator van de laatste tijd ie. Dit ie evenwel niet juiet.

Reeds in 1930 werdenaan Lilienfeld octrooien tcebekend; de geringe ken

nia ~elke dest1jda van dunne lagen technieken aanwezig was en de snelle

ontwikkeling van de electronenbuis deden de belangstellir~ evenwel af-
I .

nemen.

In een uitgebreid,onderzoek naar de'werking van veldeffekttransistoren,

dat na de tweede,wereldocrlogdocr Shockley e.a. werd ingesteld, bleek

dat ongeveer 90% van de geinduceerde ladingen werd weggevangen door z.g.

oppervlaktetoestanden, welke genoemde lading en aldus verhinderden om

verder aan de geleiding dee1 te nemen.

Ale interessante bijzonderheid kan worden vermeld, dat gedurende het

zaer intansieve onderzoek o.1.v. Shockley door Bardeen- en Brattain de

traneistorwerking met minderheidaladingsdragers bij toeval werd ontdekt

(1948 )_

Oingen de ~edachten van Lilienfeld uit naar transiatoren waarvan aen stuur

electrode he~ geleid1ngsvermogen van een halfgeleiderlaag kon beinvloedan,

waarbij deze stuurelectrode door aen elactr1sch 1solerende laag van de

halfgeleiderlaag werd'geaoheiden, in 1952 lanceerde Shockley een andere

gedachte. In tagenstelling tot de'structuur va~'Lilienfeld paste Shookley

de pn-overgang toe ala Btuurcombi~atie waarbij, door de pn-overgang min

of·meer 1n de sperrichting te schakelen, het geleidingsvermogen d.m.v. de

"kanaalgrootte" kon worden geregeld.

Gedurende het a~studeeronderzoek is evenwel slechta aandacht besteed aan

varianten van de Lilienfeld constructie, namelijk de z.g. dunne lagen

trans1storen welke veelal als T.F.T (Thin Film Transistor) worden betiteld.

Transiatoren met een structuur ala door Sbockley-aangegeven worden vaak
" ,

F.E.T. (Field Effect Transistor) genoemd.
,
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,
Als laatste 'mogelijke variant bestaat nog de MOS' transiator, ook weI MOST

I "
(M~tal Oxyd Semi-Conductor Transistor) genoemd.

1.2. De'veldeffekttransiator van Shockley

Destructuur welke Shockley voorstelde om ~ot een veldeffekttransiator te ko-
, '

me~ waarbij de invloed van oppervlaktetoeatanden geen ro~ speelde ie in fig.

1.2.1,. aangegeven.

Ee~ zwak gedoopte laag p-halfgeleidermateriaal wordt aan de boven- en onder-
I

zijde begrensd door een laag zeer sterk verontreinigd n-type materiaal. De aan

begln- en ultelnde van de p-laag aangeduide, oontacten zijn van zaer sterk ver

on~reinlgd p-mater1aal dat docr'legering ie verkregen.

Indien uu de beide pn-overgangen in de 8p~rrichting worden geschakeld, dus
I

I 'p-tQater'iaal negatief t.o.v. het n-materiaal dan ontetaat een ruimteladings-
" ,

dubbellaag waarin zichgeen vrije ladingsdragers zullen bevinden zodat deze,
I '
I .

du~bellaag niet aan de eleotrisohe gele1ding zal kunnen deelnemen. Doordat boven-

en ionderlaag van een t.o.vo,het p-mater1aal zeer sterk gedoopt materiaal zijn

vervaardigd,' zal de ruimteladingsdubbellaag zion praktisch niet kunnen uitbreiden
I

in ;het n-type mate~iaal ~ de ruimteladingslaag zal zioh dan ookmet goede bena-

de~ing aftekenen ale in fig. 1.2.2. is aangegeven.

Tussen de oontacten 1 en2 is nu nog slechta een deel van het balfgeleider-
,

ma~eriaal als geleider besohikbaar. Dit resterende deel noemt, men het kanaal.

De :breedte van dit kanaal is constant doch de hoogte h kan door variatie van de. . -
sp~nn1ng over de pn-overgangen met deze variatie worden gemoduleerd.

In ~nalog1e met de naamgeving b1j vacuumbuizen voerdeShockley de benamingen

Sou~ce, Drain ,en Oate in voor respect~evelijk de contacten 1 en 2, alsmede de'

con~acten 3" indian wordt aangenomen dat de ladingsdragers bij 1 in- en bij 2
Iui t,:treden.

Ond~r aanname van een t.o.v. het p-deel sterk gedoopt n-type balfgeleidermateriaal

kan i de vgl. van Poisson als voIgt op het p-gebied worden toegepast.

~t~:: ~ 1'I«/£(1l,. (I)

1
NJ : acceptorenooncentratie

€ '" l<l~" I dieleotrisobe co'nstante

q eenheid van electrisohe lading

V I electrische potentiaal
dV

Aan de rand van het ruimtelad1ngsgebied dient: dy cOte zijn.
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a)
fig. 1. 2.2.

b)

Iniegra!ie van (1) geett .

tt !I..J IX,t/'
. /.1. Eo It'" waarin

D I diffu8iepotentiaal
Vg I spanning van de gate t.o.v. de souroe
V I spanning van het kanaal t.o.v. de source
d dikte van bet ruimtelading$gebied (verarmingslaag)

Inqien nu bij vijze van vereenvoudig1ng W D D + Vg - V vordt geBteld en

Wo := tt IId%o~r 1

wa~rin a zz dikte van de halfgeleiderlaas, dan blijkt dat Vo die waarde van
i 2

Ii is waarbij het.kanaal is "afgeknepen", hetgeen wil zeggen dat d • a.

De ibetrekking welke het verband aangeeft tussen d,a, V en Wo luidta
I

d/a • (W/Wo ri (2)

Een complioatie welke optreedt bij het aanbrengen van een eleotrisehe·spanning

ov~ de source en drain is dat de potentiaal V in het halfgeleidende kanaal

me~ de plaats (x) zal varieren•.
i .

Betrekking (2) Ieert dat in dit geval de dikte van de verarmingslaag eveneens
I

een lunet1e van x zal zijn. Ter vereenvoudiging van de berekeningen veronder-

st~lde Shookley dat voldaan wordt aan de volgende puntens

a) .de afstand tUBsen source en d.rain is vele malen groter.dan dedikte 2a

van net p-geb1ed.
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drain is ten hoogste van dezeltde

staat.

b) het spanningBverschil tussen source en
I •
!grootteorde als dat welk over de verarmingslaag
I:

i
Ge~oemde twee veronderstellingen garanderen een situatie waarbij de sterkte

! ,
der transversale velden die der longitudinale vele malen overtrett, zodat

thlns van een zeer geleidelijke &fname der kanaalbreedte sprake is, ·bij opdruk-
I' .

ke~ van een source/drain spanning.
I

VolgeDs genoemde benadering. wordt de stroometerkte 1, per eenheid van breedte
I'

gegev-en doors

I -t: ~ J ~/:t) v (- g; ) ~ ~ (Il- tKt~U V (- g;) ::
I

~) , tJtw.: ~ arll /-IlvlwD } ~ ~

Inldeze uitdrukking eymboliseert Clhet speaiticatie geleidingsvermogen van
I

het kanaal.· Integratie langs het kanaal geeft:,. ,

terwijl

in welke uitdrukking

, ,

~!= i (!!Jv~J -J/W;) j
1fw/: L 1.0;V 1/- ~I Ivlive) fij

I

I
WSlen Wd de waarden van Waan respectiev~11jk source en drain s~boli~eren.

I ' ' ,
Ge~cemde redenatie geldt,slechts voorW~~Wo aangezien voor Wd Q Wo bet kanaal
i· ,

ju~'st wordt afgeknepen 'en voor Wd;> Wo de aanname dat een gele~delijk verloop
,

de~ kanaalbr&edte plaatsvindt, van souroe tot drain niet meer geldt.
I
I

In 1£1g. 1.2.3. is het verband uitgezet tusBen i en Vd zoals dit voIgt u1t de

zoJuist afgeleide betrekkingen.

HiJrbij fungeQrt de gate-spanning Vg al~ par~meter. De gestippelde kromme geeft
I

de Igenoemde grenswaarde vanWd aan, n.l. Wd • Wo tot waar de berekende betrBk-

kin~enalsjuist kunnen worden verondersteld.
i
i
j'

Indien de drain spanning de waarde nadert waarbij bet kanaal wordt atgeknepen

(W~, • Wo) dan zal in de buurt 'van de drain een.gebiedje ontstaan met een zeer

hog:e weerstand. Verdere opvoer1ng van de drainspanning zal ,in eerate benadering
IgeeD vergroting van i ten gevolge bebben aangezien de genoemde spanningstoe-
, . '

nam~ vrijwel geheel over bet gebiedje met de zee~ boge weerstand zal komen te
,

Bta~n, hatgeen een verza~igde drainBtroom impliceert (z1e eveneenB fig. 1".2.3.).

i,
I
I

:"I
6
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TOr
kah

I
i
I·

I

besluit Van deze beschouwin~en omtrent de Shockley conf1gurat1e (F.E.T.)

nog de Bte11he1d worden gedefinieerd n.l.:

De' m8ximale steilheid So s.2a~/Lt dUB kleine L geeft'eengrote So.

I
1-
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I
I

Ba~den minder goade resultaten met dit type transistor aanvankelijk de aan-

daoht verm1nderd en werd meer geconcentreerd ontwikkeld aanbipolaire tran-
i .

si~toren, na 1952 werden de ideeen van Lilienfeld verder uitgewerkt. Dit
I'

bl~ek mogelijk te zijn door de voortschr1jdende vacuumtechnieken, waardoor,

de !1nvloed van oppervlaktetoestanden werdgereduoeerd.
i
I,

1.3. Ve]deffekttransistoren met geisoleerde gate.
i

In :fig. 1.3.1. 1s een drietal uitvoer1ngsvormen aangegeven waarvan de met a en b
I "

aartgedu1de ~ypen zijn ontwikkeld door Weimer e.a. (RCA labs.) tervijl het

tyJe aangeduid met c een door Koelmans (Philips Nat. Lab.) gereal1seerde vorm
I

aangeeft.
I
!
I •

Al~ halfgeleidermaterialen ~erden bij deze "typen CdS en CdSe toegepast, voor

iS~lerende lagena S10, CAP? en AL203, t~rWijl voor de souroe, ~rain en gate

hoo~dzakelijk gebruik werd gemaakt van goud en aluminium.
I
I

Gedhrende het onderzoek is get"ra'oht zO,wel de configuratiea van Weimer als die

vanl: Koeimans te verwezenlijken, h1erop wordt in hoofdstuk 2 van dit verslag,

dati: bet teoh~ologisohe g~deelte besohrijft, nader ingegaan.

I

Een!andere uit~oerlngs~orm van dit type veld:effekttransistor is de zogenaamde.

MO~transistor (Metal Oxyde Semi-Conductor). Fig. 1.3.2. geeft een voorstelling

vanl een dergelijke transistor. .

Rierb1j wordt alB substraat gebruik gemaakt van sen silictum 8enkristal van

bijr. p-type. De source- Qn drainoontacten bestaan u1t sterk gedoopte

n-gr~iedjeS welk~ zijn verkregen door diffusie •.

Indian er een spannj..ngsverschil best~t tUBsen de source en de drain, dan zal

alt~jd ~an der beide pn~overgangen in de sperricht1ng staan, zodat de lekstroom
1," '

welke tusaen source en drain loopt verwaarloosbaar klein is. Door speoiale teoh
I,

niefen wordt het mogelijk de isolerendelaag welke uit, SiO bestaat zodanig op

te ~rengen dat'aan bet kristaloppervlak'e~ndunne z.g. inversielaag van n-type
I, , "

ontataat. Een relatief dikke verarmingslaag vormt de scheiding tussen de

inv~rsielaag en de rest van het kristal.
I .

Retlgeleidingavermogen tU8sen de source en de drain kan dus hier eveneens wor-

deni'geregeld met de grootte van de gate-spanning.
I

Bij: de afleiding van betrekkingen tussen~ diversevariabelen welke de ver-
I "

king van de veldeffekttransistor met getsoleerde gate beheerssn wordt in ~et
I ..

alg~meen ui tgegaan van sen schemat,ische voorstelling zo.alQ daze in fig. 1.3.3.
. , .. (. "

is fangegeven. Rier vormt een dun gel-eidend .kanaal de verbinding tuasen de s·ouroe
en ~rain, terwijl de gate d.m.v. een isolerende laagvan dit kanaal is gescbel-

I'
den'.

I 9
I

--I
"
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(electronen) voor

in het·half~eleidende

)

a beweeglijkheid der electronen.

,
Ind!1en nu geen spanningsverschil tussen. source, en drain aanwezig is zal het

I •

sysiteem zich gedragen 9.1s een condensator. Voor de lading welke per eenheid van

oppiervlakte in het kanaal wordt geinduceerd ge1dt:

f~p{ = 1/L I1- tj
in ~elke uitdrukking Cg de capacite1t per eenheid vanbreedte aangeeft.

De ~itdrukking welke de vrij beweeglijke lading per eenheid van oppervlak

aan~eeft luidt:

Hierin stelt No het aantal vrij beweeglijke ladingsdragers
I ' '

dati bij sen potentiaalverschil nul per eenheid van breedte

kanaal aanwezig 1s.
I

Zow~l bij d13 TFT alsde MOS-transistor 'Qevinden deze ladingen zich, dank zij

spe~1al~ bewerkingen, di?ht aan het opp~r~lak. Indien aen negatieve waarde van

No optraedt duidt dit op de aanwezigheid van niet gevulde opparvlaktetoestanden

welke zullen worden gevuld alvorensgeleiding wordt waargenomen.
I

Indfen via de ui tdrukkil'l8 ' It t/o : - f./V" een pot entiaal Vo

wordt ingevoerd, dan kan voor de fj worden gesohreven:

If ,-- ~M. i1-I;, f/)

Af~nkelijk van taken van Vo kunnen transistoren van het "enhancement"

( V"b>O,) dan wel"deplQtion" typ.e (~<o) optreden. Zie hiervoor fig. 1.3.4.
I

i.
Bij :aanleggen van een potentiaal verschil tussen source en drain zullen zowel de

I "

lad+ngsdichtheid ~ als de potentiaal V met de plaats (x) varieren.

Indten ook nu de graduele betrekking wordt toegepast dan kan de stroomsterkte

per'eenheid'van breedte worden gesohreven in de vorm:

I -' "/" ~!/L 1.1- ~ ~ tit)j~:

,r
Int~ratie van deze uitdrukking levertl

i ~. : _/'-~/U~ t(J{. ! .l /1-1/,,) - j/~j (1)

veronderstelddat

Wil ~deze uitdrukk~ng inderdaad de grootte van i aangeven, dan dient te worden

o ~ r« of '1-=- (0

.1.)
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Stroomspannings-karakteriat1eken van het enhancement type a) en
depletion type b), met de gatespanning V ala parameter.
In geval a bedraagt de waarde van Vo ~ +~ Volt, terwijl dit voor
geval B ~ -1 Volt bedraagt. Ret tot het "enhancement" of. "depletion"
type behoren van een veldeffekttransistor hangt af van de materialen
dar halfgele1derlaag on de iaolatorlaag, alamede van de nabewerkingen
welke daze lagen na opdampingen habben ondergaan. .



I

H~t paraboliscbe karakter dat de voor i afgeleide uitdrUkking voor het verloop
10

d~r grafiek welke bet verband aangeeft'tussen i. en Vd doet verwachten b11jkt
\:

zeer vel met de praktijk overeen te etemmen. (fJ /. 3. ,~)

drainspanning in grootte de "afknijpwaarde" overschrijdt kan de

karakterist1ek borizontaal'doorgetrokken worden gedacbt, althans

benadering. De steilhe1d S kandoor differentiat1e van uitdrukking
: ,

I
I
I,

I~dien de
I'berekende
1

1n eerate
I

( 11) worden gevonden, n .1.
i
!
I
1

E~n grote steilheid wordt due bereikt door een korte kanaallengte L en een

SDlote beweeglijkheid ;U. Een grote'~apaciteit met 'de, isole~ende laag ~lS

d:i!electricum leidt eveneena tot- een grote .5.
I' ,

I ,
T~ans nog enige punten betreffende het'verloop van de karakter1stieken in het

I •
v~rzadigingssebied. Zonder in te gaan op net hiertoe noodzakelijk te definieren

mJthematische 'model waarmee de nav~lgende betrekk1ngen zijn gevonden is he~
I • . .

vo;or de volledigheid van belang dezebetrekkingen te kennen • .

Heit verband tussen de dime~sieloze stroo~dichthe1dJ' en de eveneens dimens1e

lo,e drainspanninS }1 blijkt te zijn:

J l [1- ~!-fJr;[-11-7~)li]J /- I

(I -~ 1j3)) -; [;-II-/"J;j} I- /Jt/I/ - 0

v"j'rbij, /, - r!I/,1!tL 1)!1-f.r
I 'l ~ j/~/1- I;, - I .h- I L

In i fig. 1.3. 6., 1s j ui tgezet tegen 7 'Qi j. verschillenda waarden van het

quotient ,.,lA. Zaer kle1ne waarden van d it quotient geven ssn vr1jwel volled1ge
I

verzadiging te zien. Volgens het mathematische model waaraan de genoemde betrek
I:

k1fs en zijn ontleend vertoont de a1ndige verzadig1ngaweerstand dUB overeenkomst

me~ de geometrie der transistor.
,
i
I1.4. Bet gedrag van veldeffekttransistoren bij boge frequentiss.

In, tegenstelling tot lage frequantlas, ~aarbij hat gedrag dar transistorsn

a1$ quasi-statisch kan worden beschouwd is dit bij hogere frequenties niet het
ge~al. ' ..

I
1
1
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Wo~dt de periode van het signa&l van de orda van grootte van de gemiddelde

oJ~rsteektijd r van de ladingsdragers dan kan worden verwacht dat phasever-
I: B - d i8chillen t~asen inganga- en uitgangssignaal een rol gaan spelen. iJ bena er ng
I ..

zal de gemiddelde overateektijd worden gegeven door de uitdrukkingI. . . .

: T, L~~;~ 1;: ,:;f:: ~ /" Vft IL.!.

In~ien we ons nu beperken tot de tranaistoren met geisoleerde gates dan kan
I . /

al~ereerst het z.g. gain-bandwidth product worden gedefinieerd en weI ~ls ~ Cg.

De\waarde van deze verhouding kan worden .opgevat ala de hoek-freqent1e

watrbij de.atroomversterking tot 1 is gedaald.

Uir het voorgaande voIgts S/Cg = jUVd/L
2

, waaruit blijkt dat

he~ gain bandwidth-product gelijk is aan de reciproke overeteektijd der electro

ne*. Ter verkrijging van goade hoog-frequent eigenschappen zijn dus essen

tiiell een'kleine kanaallengte en een h~lfgeleider met zeer g~ote beweeglijk-
I

heid.
I
I

i
1.5. Toepassing

i
AIJ voordeel is te noemen d~ boge ingangsimpedantie in een schakeling met

1 •

ge~~enschappelijke source. Tevens zijn de ruiseigenschappen van een FET

zeJr gunat1g, d~ werking··wordt hier bepacHd door slechts een soort ladings

dr~gera w~ard9~r recombinatieruis te verwaa~lozen is en de thermische ruis de

enilge bron van betekenia vormt. ·Bij TFT's kan evenwel ook ruis optreden bij
I
I

he~, vullen en legen van oppervlakte-traps.

Eed voordeel van de MOST en TFT·boven de FET is dat zewel positieve ala nega-
I

t1~V~ spanningen o~ de gate mogen s~aan, bij de FET moet d~ pn-overgang immers

ste;edB in de sperricbting staan.
I '

H~tl ~arabcliBche karakter van de MOST en TFT heeft voordelen indien starke
;

81gpalen met een nagenoegovereenkornende frequentie worden opgedrukt;· door
I

heti genoemde verloop kan kruismodulatie worden tegengegaan.
I .
i

I
Wati betreft defabricage van genoernde transistortypen: in fabricage zijn reeds

de MOST en FET, de dunne lagen transisteren verkeren evenwe~ nog in het.experi
I

men~ele stadium-.
I
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2. Vervaardiging van dunne laag transistoren van het type TFT

~ Inleid.ing

De vervaardiging van deze transistoren geechiedt via opdampen

in vacuumapparatuur. Het materiaal wordt in een metalen kroeaje,

gedurende de onderzoakingen werd van Wolfraam gebruik gemaakt,

verhit door door het kroesje een stroom ter eterkte van 150 a
200 Ampere ta sturen.

Door dezeer ijle a~mosfeer welke in de vacuumklok hearst; varierend
-5 -6 .

van 5 x ,10 - 5 x 10 mm Hg kunnen de materiaaldampen het sub-

straat bereiken. Dit substr,aat is in vele gevallen gedeeltelijk

afgeschermd, door sen masker, dit is een metalen plaatje waarin

d.m.v. uitsparingen een bepaald patroon is aangebracht. Op de

plaatsen waar zich de uitsparlngen bevinden zal de damp de gelegen

heid krijgen op het Bubstraat te condenseren; op deze wijze komt

een patroonvorming tot stand.

De dikte van, de op het subatraat gecondens,eerde laag wordt onder

mear bepaald door de hoeveelheid materiaal welke in het kroesje '

aanwez'ig is en de sUbstraatte'mperatuur. (Voor een meer uitgeb'reide

verhandeling omtrent hetwerken met vacuumapparatuur zij o.a.

yerwezen naar het afstudeerverslag van' Wulms, januari 1965).,

2.2 Apparatuur

Het opdampen van de materiaalfilms geschiedde in een vacuumkIok

van het fabrikaat Balzers, typenummer 350.

De gasdrukken, konden hierbij tot minimaal' 5.10-6 mm Hg wo.rden

teruggebracbt. Tene~nda ook bij hogere Bubstraattemperaturen in

staat te zijn de minimaal bereikbare drukken ta realiseren was in

de top van de klok aen dlepkoelvat aangebracht waarin vloeibare

stikstof en vloeibare lucht konden worden gegoten.

1>e verwarming van de subetraten geschiedde door middel van stralings

warmte; de intensiteit 'hiervan kon met een variac van buiten de klok

worden geregeld, de substraattemperatuur werd via een op het Bub

straat aangebracht thermokoppel afleesbaar gemaakt op een buisvoltmeter.
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Tar 10nisatie van gasatomen en moleculen en dua ter verkrijging

van een beter vacuum kon eveneens gabruik worden gemaakt van een

glimontlading.

Naast de Balzers 350 is eveneens gebruikgemaakt zij het op aan

zienl1jk geringer schaal'van de Cenco BYvac 14. Deze klok werd

u1tsluitend toegapaat voor sterk kIok verontreinigende mater1alen

ala CdS en CdSe.

Naast de genoemde vacuumapparatuur ward voor bet aanbrangen van de

diverse elektrische contacten gebruik gemaakt van een knalgasbran

der, van het fabrikaat Henes Manufacturing Arizona; ~e vlamgrootte

kon hiervan worden ,ingesteld door middel van de aangelegde spanning
, .

en een Hi-Lo schakelaar alsmede door variatie van de uitloopstukken

welke in verschillende dia~eters voorhanden waren.

Het grote voordeel van .deze gasbranaer was de mogelijkheid om sterk

plaatselijk te verhitten zonder dat daarbij springen van het glas

optrad zoals bij verhitting met een project1elamp veelal het geval

bleak te zijn •

. Door plakjea harasoldeer ter dikte van ~ 0,25 mm op de plaats waar

het contact .gewenst was te laggen en deze. te verhi tten in contact

met een van tevoren vertinde draad konden op eenvoudige en betrouw

bare wijze kontakten worden aangebracht.

~ "Bet opbrengen van dunne lagen in patroonvorm.

Werd in de inleiding tot dit hoofdatuk reeds op de mogelijkheid

gewez.~ d.m.v. maskers ,de opgedampte lagen in bepaalde patronen

aan te brengan, thans zal deze patroonvorming vat algemener worden

bezien.

Als eenvoudige methode heait,de maakermethode versch111ende VQor

delen boven een werkw1jze waarbij gebruik wordt gemaakt van z.g.

fotolakken. Dit zijn lichtgevoelige lakken welke na bel1chting, ont

wikkelen en etsen een materiaalpatroon te zien geven dat overeen

komet ver~oont met hat beeld dat op het negatief was vastgelegd.

De problemen hierb1j zijn talrijk; zoals onder 2.5 zal worden uit

oengezet zijn onderdelen als het aanbrengen van de 18k, a8 belichting

en het ontwikkelen zeer kritisch.
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Zou de geda~hte kunnen poatvatten dat met maskers niet zo

nauwkeurig zou kunnen worden gewerkt ala met de fotografieohe

methode, de nieuwste methoden van vonkverepan1ng maken dermate. .
kleine uiteparingen mogelijk dat belangrijke fouten nog sleohts

kunnen worden geintroduceerd via factoren a1s maskerdikte, af

stand aubstraat tot de opdampbron eto.

Bij .niet noodzake1ijk nauwkeurige patroonvorming verdienen mas

kertechnieken devoorkeur, terwij1bij een uit meerdere lagan

opgebouwde structuur de fotoetsmethode niet kan worden toegepast

indien onderdelen uit de struktuur door ontwikkelaar of etsmiddel

zouden kunnen worden aangetast.

2.4 Toegepaate maekertechnieken

Oedurende het onderzoek is gebruik gemaakt van u1ts1uitend masker

technieken voor het formeren van traneiatoren met sen lagenstruk

tuur ala in fig. 2.4.1 en fig. 2.4.2 is aangegeven.

De struktuur van fig. 2.4.1 heeft het voordee1 dat de e1ectroden,

door een sma1le epleet gesoheiden, kunnen worden aangebracht zonder

dat de halfgeleiderlaag wordt~ beaohadigd door het masker waarmede

de spleetvorming wordt verkregenzoals bij een opbouw ale in fig.

2.4.21e aangegeven mogelijk is. Daarentegen heaft daze atruktuur

weer het voordeel dat bij hogere temperaturen van het substraat,

welke·nodig zijn om nabewerking van het halfgeleidermater1aal doel

treffend te doen zijn(z1c 2.4.B)de contaoten vat betreft de hechting

nist zu11en worden aangetaat, daar deze eerat in sen later stadium

worden aangebracht.

Ala materialen werdan gebruiktl aluminium voor de source en drain

electroden, CdS en C4Se ale halfge1eidermaterialen. De isolatie

laag wera aangebraobt in de Torm van SiO terwij1 ale gate (astuur)

electrode een laagje goud ward aangebracht, de aluminium source

en drain electroden werden eveneens plaatse11jk van een goudlaagje

voorzien, dit om het opbrengen van contacten met Boldeertln mogelijk

te maken.
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A. Het aanbrengen van de source en drain electroden.

Bij het aanbrengen van deze contacten was de grote moeilijk

heid een smalla apleet te ve~krijgen welke de soheiding vormde

tUBaen de beide electroden. Deze spleet moest zeer smal zijn

teneinde een goede steilheid alamede goede hoogtrequenteigen

schappen te verkrijgen (zie 1.3 en 1.4). In eerste instant!e

werd dit opgelost door een Wolframdraad met een diameter van

20 ;U op Gen frame te puntlassen. Door de thermische uitzetting

van de draadstond deze niet langer strak gespannen onder het

substraat waardoor de gewenste spleet plaatselijk kon dicht

vloeien.

Bij een tweede constructie werd de invloed van de therm1sohe

uitzetting ondervangen door de Wolfram draad aan beide zijden

van een gewichtje te voorzien ter grootte van ca. 10 gram. De

draad werd glijdend in de maskerhouder geplaatst en de 8ubstra

ten werden via erop geplaatste gewiohten tegen deze draad aange

drukt. De draa4 bleef nu strak gespannen lange het oppervlak

van het substraat (fig. 2.4.3).

Dat ala materiaal aluminium werd gekozen heeft zijn oorzaak

in de m~nder diffuse cond~nsatie van dit materiaal in verge

lijking met andere in aanmerking komende materialen zoals bijv.

goud, daarnaast blijken volgena de literatuur de oontaoten van

h~lfgele1der8 met aluminium minder blokkerend te werken dan met

goud het geval is.

De substraattemperatuur waarbij de aluminiumtilme werden opge

bracht bedroeg ca. 1700 C terwijl bij drukken varierend van

10-4 tot 10-5 mm Hg werd opg.d~pt; de spleetbreedten welke met

de boven aangegeven methode werden verkregen var!ierden van

15 - f5/Ue
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~ De halfgeleiderlaag.

Ala materialen voo~ de haltgeleiderlaag zijn CdS en CdS.

toegepaat. Beida material en werden ter.voorkoming van spatten

in een Wolfraam Bchuitje voorzien van sen geperforeerd kapje

van Tantaal aangebrachte

CdS

Gedurende de experimenten is dit halfgeleidermateriaal op

gedampt bij aUbetraattemparaturen varierend van 50 - 3500 C.

Bet lag hierbij in de bedoeling omna te gaan welke de invloed

18 van de aubatraattemperatuur op de geleidbaarheid van de

halfgeleider. Het verloop van de weerstand van het halfgeleider

laagje ala tunctie van de temperatuur is niet in een grafiek on

der te brengen gezian hat verloop (zie hiertoe deel 2.6 van dit

verslag).

Oezien de in de literatuur aanbevolen nabehandelingsmethoden

waarmede zowel de weerstand ale de kristalliniteit bleken te

'kunnen worden beinvloed zijn.deze nabehandelingen uitgevoerd en

weI bij verschillende substraattemperaturan. Daze nabehandelingen

beetonden uit het.naatoken der CdS films in CdS ~oeder, naarmate

de .temperatuur waarbt"j he t :Os token plaats yond hoger werd en de

tijd gedurende welke wera gestookt werd verlengd veranderae de

kleur van de CdS film van licht tot zeer donker geel. De weer

standvariaties welke hisrbij optraden varieerden van 2 tot 9
grootteordes. De beweeglijtheid welke met behu~p van het Hall

etfekt is getraoht te analyeeren kon vanwege de zeer geringe

Ballspanning welke werd gemeten niet voldoende nauwkeur1g worden

bepaald. De literatuur geeft evenwel bij stoken met CdS po.der

gedurende 4 uur een verhoging van de beweeglijkheid met een

factor 15 a 25 te zien. lietgeen zoals in de th~oretisch8 be

schouvingen welke in dit verslag zijn gegeven een zeer inte

ressante verhoging'betekent en de eigenschappen dar transistor

zeer ten goade komt.

Een gegeven dat uit de verrichte Rallmetingen naar voren is ge

komen is echter dat het ~alfgele1dermateriaalb1j benader1ng

intrinsiek blijkt te z1jn of m.a.w. dat hat aantal acceptoren

het aantal donoren ongeyeer neutraliseert.
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Het geel worden van de h~lfgeleiderlaag duidt op een meer stoiohio

metrisohe verb1nd1ng: stoken met CdS, H2S, S belnvloedt de kr1stalli

nite1t en de sto1ohiometr1e van de laag hetgeen bij CdS noodzake11jker

ia dan bij CdS gezien de positie dar damspanningsiTafieken van Cd

t.o.v. die van S en See (de fig. 2.4.4).

~

CdSe heeft boven CdS het voordeel dat' de dampspanningakarakteristiekan

van Cd en Se in tegenste1ling t~t die van Cd en S over een redelijk

groot temperat~urtrajeotnagenoeg met e1kaar 8amenvallen waardoor.
•door temperatuurversohi1len op het substraat geen a1 te grots ver-

seh111en optredsn in de opbouw en de stoioh10m~trie van de laag.

Naast deze eigensebap die ,een vat groters homogeniteit verzekert

is er nog een andere faotor t.v. de beweeg1ijkheid. De beweeglijk

heid van CdSe is t.o.v. die van CdS een factor 16 heten n.l. voor

~§nkr1stal1en 30 t.o.v. 500 cma/Volt-seo. hetgeen onder gelijke

omstandigheden bij de films een eveneens aanz1en1ijke faotor te z1en

zal geven. Bij het aanbrengen van CaSe is gewerk~ volgens de methode

welke door Wilson & Guttierez in hun artikel is'aangegeven en

waarb1j de CdSe 1aag ward opgedampt bij 800 C. De procedure omvatte

na het aanbrengen van de halfgeleiderlaag de navo1gende stappen:

het atoken van de haltge1eiderl~g gedurende 2 a 3 minuten bij een

temperatuur van 2500 C, daarna afkoelen tot 500 C, gedurende dit

afkoelen treedt een.door zuurstofabsorptie ontstane weerstandsver

hoging aan het liobt, bij 500 C wordt de isolatielaag opgedampt

waarbij een sprongsgewijze daling in d~ weerstand optreedt. Dezs

weeratandsdal1ng is tot op heden n1et plaus1bel gemaakt.

Naast de reeds verme1de Hal1effektmetingen is ookgetracht een gra

fisch verband aan te tonen tussen~V;#=teneinde.iets van de

geaardheid der halfgeleider alamede over de grootte van Egap te

kunnen zeggen. De halfge1eiderfilms bleken evenwe1 dermate tempera

tuurgevoelig dat vermoedelijk door kristalovergangen geen duidelijke

verbanden konden worden aangetoond.
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c. Het aanbrengen van de isolatielaag.

Het opdampen van de isolerende laag in de vorm van SiO bleek

aanvankelijk geen succes. De weerstanden welke na het aan

brengen van de gate electrode tussen deze electroden en de

source of drain contacten werden gemeten waren te klein om

van isolatieweerstanden te kunnen sp~eken en varieerden van

2000 tot 6000 Ohm.

He~ bleek echterdat toevoeging van zuuratof gedurende bet

'procea en weI gij een constanta druk van 5.10-4 mm kwik een

~anzienlijke verbetering gaf zij het dan echter nog bij laag

dikten varierend van 6000 ~ 8000 i, hetgeen een niet al te

goade capaciteit (zie 1.3) afleverde; bij geringere dikten waren

de isolerende eigenscbappen evenwel niet voldoende.

D. De gate electrode

De doelstelling bij het opdampen van de gate electrode was een zo

zUinig mogelijke overlap te krijgen van de spleet, due de gate zo

veel mogelijk de afmetingen van de spleet te laten benaderen.

Weliswaar worden ter verkrijging van karakteristieken met speciaal

verloop weI andere structuren opgebouwd doch gedurende ~et onder

zoek ~erd ale doel gesteld, versterking waar te nemen met daarna de

mogelijkheid om de diverse karakteristieken in hun verloop trachten

te beinvloeden.

Zoals reeds opgemerkt werd de gate electrode van goud vervaardigd,

en weI vanwege de goede hechting bij betrekkelijk lage substraat tem

peratuur; noge temp. zouden immers de structuur der reeds opgedampte

lagen kunnen beinvloeden, terwijl teven~ op eenvoudige wijze eleotri

sche contacten konden worden aangebracbt zowel op de gate electrode

zelf als op de souroe en drain electroden.

27.
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Fig. 2.4.5 geeft een beeld van de wijza waarop de dunne lagan werden
aangebraoht.
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Toepassing van de fotoetsmethode als onderdeel van de
patroonvorming van de laagstruktuur van een TFT.

,2.5.1. Patroonvorming in opgedampte lagen met behulp van de
fotoetsmethode.

Het fotoprocede bevat in de meest algemenevorI?J de na
volgende onderdelen.

a. Het aanbrengen van de fotolak op de opgeaaIDpte film
b. Het op de juiste wijze drogen van de fotolak
c. Bet blootstellen var! de laklaag aan dat deel van het

lichtspectr~m waarvoor de 18k gevoelig is; hierbij
draagt een negatief zorg voor plaatselijke belichting.

d. Het nadrogen van de laklaag
e. Het ontwikkelen, w~arbij de laklaag in contact wordt ge

bracht met een erme~e corresponderende ontwikkelaar
f. Het op 1e juiste wijze naontwikkelen van de lakf1lm.
g. 'Het etsen, hierbij wordt dat deel van de materiaalfilm,

dat niet langer beschermd wordt door de fotolak, welke
chemisch bestendig 1s tege~ het etsmiddel, wegge~tst.

h. De nog door lak beschermde delen worden met een oplos
middel van lak ontdaan.

Na deze algemene opsomming van punten zal nu aan de onder
delen van het procede aandacht worden besteed.

a. Bij net aanbrengen van de 18k zijn twee factoren belung~ijk:

1. de dikte van de opge'brachte laag

2. de homogeniteit van de laag (laagdikte)
Immers. een dunne laag zal minder bescherming bieden tegen
etsmiddel-invloeden dan een dikkere doch een dikke la~g vraagt
langere belichtingstijden en ste~t dientengevolge hogere eisen
aan de zwarting van het negatief.

Indien inhomogeniteiten in de laag optreden zal bij een
bepaalde belichtingsti jd he't patroon op de plaats waar de
dikte dar laag dun is reeds geheel zijn geformeerd terwijl
di t op de plaatsen met gl'otere laagdikten nag niet het geval

29.
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behoeft te zijn.
Een belichtingstijd welke zo wordt gekoze~ dat alle 18k
voldoende is belicht, zal dUB zijn afgestemu -r de dikste
laklaag zodat de gedeelten van de laag, waarbij met een

, ,

kortere belichtingstijd had kunnen worden volstaan door
imperfecties in het negatie~ wat betreft oontrast e.d.
niet meer deideale verhoudingen zullen bezi tten, hetgeen
des te duidelijker aan de dag treedt naarmate de laagdikte

-variaties in de laklaag groter z1jn.

bid. Deze punten bepalen de hechting van de laklaag terwijl fase
b voor het belichten is opgenomen teneinde in fase c een. ,

droge film ter beschikking te hebben.
Dat de temperaturen bij de fasen Q en d verschillen wordt
veroorzaakt ,door de gevoeligheid van de film. V<S<Sr he t be
lichten dient de te~peratuur niet veel hoger te worden geko
zen dan kamertemperatuur terwijl na hetbelichten een tempe
ratuur van ca. 100°0 kan worden toegepast,de reaktie heeft
dan plaatsgevonden.

c. De patroonvorming geschiedt bij het fotoetsprocede met
negat1evenwaarop het gewenste patroon in IIzwart/wit" 1s
aangebracht. Van veel Qelan& is hierbij de zwarting van
het negatief. Door zeer harde films te gebruiken kunnen
zeer sterke overgangen worden bere1kt. Gedurende de expe
rimenten we'rd gebru1k gemaakt van een op zeer harde film
afgedrukte tussenopname.
Deze tussenopname werd niet langs fotografische doch via
mechanische weg vervaard1gd.
Hiertoe werd gebruik gemaakt van een met een afkrasbare,
geen licht doorlatende laag bestreken plastic, film; met
zeer fijne beitels kan deze laag,worden weggekrast op welke
wijze een zeer scherpe overgwlg ontetaat.

e. Wat betreft de ontwikkelingsfaseis van belang dat de ont
wikkel ti jd juist wordt gekozen daar anders de chemische re-

'i a9ties met de laklaag nog niet op de jUiste (patroonvormende)
l

wijze hebben plaatsgevonden.
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f. Teneinde Beherpe lakgrenzen te verkrijgen wordt een
tussenfase ingevoegd waarbij de lak wordt bespoten cet
een waterstraal van niet te gr~te sterkte, waarna het
geheel wederom in de ontwikkelaar wordt gebraeht waarna
het afspoelen plaats vindt.

g. Het etsmiddel dat wordt gebruikt is afhankelijk van het type
. fotolak dat wordt toegepaat. Daarnaast zijn van belang de
tijd gedurende welke de illateriaalfilm met daarop de nog
aanwezige laklaag aan het etsmiddel wordt blootgesteld als_.
~ede de temp. waarbij dit gebeurt.
Een te lange etstijd zou bij niet voldoende resistentie der
IBklaag daze laag kunnen aantasten en dientengevolge even
eens het zieh hieronder 'bevindende materiaal.
De.t de ti jd zo kort. mogelijk zal worden gekozen is evident
de dikte der materiaallaag zal bepalendzijn voor de tijds
duur daar een dikke laag een lange etstijd vergt.

h. Bij' normale toepassing zal na fase g de besehermende laklaag
nog moeten worden verwijderd hetgeen bij de ena laksoort een
voudiger kan gesehieden, dan bi j ,de andere. . Vaak evenwel
bieden de organisehe oplos~ddelen als aeeton e.d. weI
ui tkomst.

:2.5.2. Toepass~ng 'van het fotoetsproeede.

Gedurende de experimenten is getracht om via het fotoetspro
cede tranaistoren van het TFT type te vervaardigen en weI
met versehillende lakso.orten. Hier dient allereerst de op
merking te worden gemaakt dat er wat betreft hat reageren van
de laklaag op het aangestraalde lieht twae typen kunnen wor
den onderseheiden t.w. de positieve en negatieve lakken; zal
bi j een laksoort van. het negatieve 'type het ui teindeli jk
materiaalpatroon eorresponderen met het zwart1ngsbeeld op
het negatief bi j laksoorten van het posi tieve type 'geldt
dit voor het niet gezwarte gedeelte van het negatief.
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Ale laksoorten werden gebruikt:
1. Kodak Foto Resist, ontwikkelaar: volgens fabriek; ets

middelen: NAOH
2. Dycopin S, ontwikkelaarl volgens fabriek; etsmiddel:NAOH
3. Kallen 18k, ontwikkl~laar: 40% NAOH oplossing; etsmiddel:

H3P04 (50%/50%)

'De laksoorten genoemd onder 1 en 2 Z~Jn beiden van het nega
tieve type terwijl de Kallen 1ak de eigenschappen van het
positieve type vertoont.
~e~ de genoemdelaksoorten in combinatie met de bijbehorende
ontwikkelaar en etsmiddelen werd gedurende het onderzoek ge
werkt aan een TFT met een opbouw zoals in fig. 2.5.2.1 is
aangegeven.

Ter verkrijging van transistoren van dit type werd uitgegaan
van een vol met aluminium opgedampt substraat; deze laag
aluminium werd bedekt met een laagje fotol~, dat, hetzij via
de d~mpelmethode, hetzij met een centrifuge zo homogeen mo
gelijk werd aangebracht. Door 'belichting via negatief, ont
wikkelen en etsen kwam eeri materiaalpatroon tot stand als in
fig. 2.5.2.2. is aangegeven.~Op het aluminium Iaagje zit nu
nog'de lakfilm,welke een zeer belangrijke rol gaat spelen.
Op de in fig. 2.5.2.2. aangegeven wijze wordt nu een laagje
goud opgedampt, welk laagje evenwel geen direct mechanisch
contact maakt met de aanwezige aluminiumstrip, aangezien een

~

fotolaklaag hier de scheiding vormt. De fotolaag evenwel is
oplosbaar en weI beter naarmate we lager in de tabel bij de

, aanvang van dit hoofdstuk gegeven kijken. Door nu met het
, juiste oploemiddel de fotolaklaag tussen he~ goud en het

aluminium te verwijderen,verliest, het goudlaagje gedeeltelijk
een steunvlak, breekt at en kan worden afgespoeld. Indien
dlt is gebeurd kan he,t aluminiumstripje volgens de onder 2.5.3.
aangegeven methode worden geanodiseerd, waarna een laagje
halfgeleidermateriaal wordt aangebracht. In fig. 2.5.2.2. is

,de gehele procedure schematisch aangegeven. De vorm waar1n
trane1etoren vand1t type zijn samengeeteld is aangegeven

in fig. 2.5.2.3.
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Sohematische voorstelling van de TFT, zoals. daze op het
Philips Natuurkundig Laboratorium door Dr. Koelmans is
verwezenlljkt.
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a) volle lagan aluminium Em fotolak

b) fotolak door bel1chten en ontwikkelen
gedeeltelijk verdwenen.

c) aluminium gedeeltel1jk weggeetst

:.: : :.:-: : : .

d) nadat goudlaag is opgedampt en de
resterende fotolaklaag is weggespoeld

e) aluminiumlaag is geanodiseerd

f) halfgeleidarlaag is aangebracht
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De beschreven procedure is gedurende de experimenten verschil
lende melen met succe3 voltooid, evenwel nooit dusdanig dat
het gehele patroon goed was;een ~ twee goed geformeerde tran
sistoren per substraat, waarop 5 'transistoren waren onderge
bracht, was het gunstige resultaat.
Keren we thans terug naar de verschillende laksoorten waarmede
is gewerkt, dan verdient de Kallenlak de voorkeur wat betreft

d~ oplosbaarhei,d, het grote probleem was eehter het aanbrengen
van sen homogeno l~laag. Gedurende het etsen bleek het in
vele gevallen n1et mogelijk lang genoeg te etsen, omdat dan
eveneens de. beschermende laklaag op het aluminium werd aange
taste Fogingen om met dunnere aluminiumlagen te werken, werden
weer beperkt doordat vanwege de anodische oxydatie bij dunnere
aluminiumlagen t1dooroxydat1e" plaatsvond.

Een.poging om een meer resistente laag aan te brengen bleek
met de Kodaklak succesvol, hier was echter het grote bezwaar
de ingewikkelde procedure, waarmede de laklaag moest worden
verwijderd; hetzelfde geldt voor de Syncopanlak.

Bij de belichting van de lakfilms ~erd gebruik gemaakt var~

een kwiklamp in cOillbinatie met een afdrukpersje v.oor contact
afdrukken; de belichtingstljden werden bij een afstand van
lamp tot· substraat· van ca. 3 ~ 4 em, gevarleerd van 30 sec.
tot 8 min.; hoewel het nodig bleek, vanwege de nlet altijd
ideale laagdikteverlopen, met deze lange belichtingstijden
te werken, bleef de scherpte redelijk op de overgangen. Het

dient echter ook aan deze lange beliehtingstijden te worden
~eweten, da~ de alumini~las overgangen niet zo scherp konden
zijn, waardoor het etsmiddel niet die goede k~s kreeg onder
de lakfilm door te dringen als in fig. 2.5.2.2is getekend.

De toepas8in~ van fotolak bij deze lagenvorming is dus niet
alleen een patroonvormende in de normale betekenls (horizontale
zin) doch ook e3n patroonverbrekende in vertikale r1chting.

2.5.3. Anodische oxydatie

Wat betreft de anodisatie van aluminium kunnen twee soorten
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electrolyten worden onderscheiden n.l. die waarin Al redelijk
oplost en die waarbij dit niet het geval is; tussen deze twee
extrema is een groot aantal variaties mogelijk. De electrolyten
waarin Al redelijk oplost geven zeer poreuze oxydelagen, welke
als di-electricum geen waarde hebben, dit in tegenstelling
tot oxydelagen verkregen met electrolyten waarin Al niet oplost.

Een dUidelijk beeld van het type e~ectrolyt wordt in fig. 2.5.3 •.
gegeven;van de in deze lijnen getekende apanningskarakteristiek
is de "ligging bepalend voor het gedrag en de daarmee verkregen
oxydelagen. Hoe hoger de curve is gelegen des te beter is de
kwaliteit van de laag. Zoals uit de grafiek blijkt, worden de

-beste resultaten behaald met het ammoniumboraat, met welk electrl
lyt gedurende de experime~ten dan oak is gewerkt. Een oplossing

"waaraan tengevolge van r;logeli jk storende invloeden van. chloor-
ionen geen water was ·toegevoerd, de oplossing 88lJlengesteld
ui t boorzuurkristallen, aethyleenglycolen ammonia, werd geduren·
de de experimenten met succes toegepast. Bij verschillende

anodeepanningen, varierend van 50-300 Volt, werden isolatie
weerstanden gemeten welke gezie~ hun toe passing in de transistor
die van de lagen SiO zeer goed bleken te benadere~.

;2.6. Reproduceerbaarheid

Indien bij de navolgende bespreking over reproduceerbaarheid.
hieronder wordt verstaan: de mogelijkheid om bij herhaling
van een experiment met constanthouding van de voor het expe
~iment essenti~le paramet~r8 dezelfde of nagenoeg dezelfde
resultaten te verkrijgen, dan kan de reproduceerbaarheid V~l

de opdamptechniek zoals deze met behulp van de gedurenQe het
afstudeerwerk beschikbaar zijnde apparatuur is uitgevoerd
worden geka~akteri8eerd als zijnde zeer slecht.

In onderstaande tabel is een overzichtje gegeven van enkele
metingen, verricht aan de CdSe
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1e meting

2e meting

3e meting

Weerstanden

(k'Ohm)

133, 116, 95
83, 76, 75
61, 48, 6

167, 115,112
84, 90, 80

102, 109, 63

92, 96, 83
41 , 63, 14

33, 62, 19

Gemiddelde: 77

Gemiddelde : 102·

. Gemiddelde 84

Genoemde metingen zijn onder geheel dezelfde omstandigheden
verricht en geven een zaer sterk uiteenlopend karakter te zien.

2.7. Oppervlaktetoestanden

Onder·deze aanhef zal thans worden ingegaan op het mislukken van
cie experimenten, immers hoewel talloze mechanisch correcte modellen
zi jn vervaardigd bleek geen van deze .de gewenste verlopen van de

stroom-spanningakarateristieken te vertonen.
Thans de achtergronden waaraan een dergeIijke mislukking zou
kunnen worden toegeschreven.
Om hierop naderte kunnen ingaan keren we terug naar het depletion
en enphancement type der TFT.welke in de inleiding zijn aangestipt
als mogelijke verschijningsvormen.
Het verschijnsel dat bepaalt of een TFT van het enqhancement dan
weI. van het depletion type. zal zijn, zijn de zg. oppervlakte
toestanden. Deze oppervlaktetoestanden wo~den wat betreft hun ka
rakter bepaald door de halfgeleider!isolatorcombinatie; weliswaar
wordt de verbinding tussen source en drain door de gehele haIfge
leiderlaag gevqrmd doch d~ modulatie vindt'plaats in de l1E.bijheid

... v~ de grenslaag en weI in een laag ter dikte van enkele atoomrijen.
Indien d,e oppervlaktetoestanden van het acceptor type zijn~ dan
zullen de valentie en conductiebanden naar boven opkrullen (fig.
2.7.1a)9 terwiji oppervlaktet.oestanden van het donor type de banden

naar beneden zullen afbuigen (fig. 2.7.1b). Bij aanbrengen van een
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uitwendige spanning in positieve zin . zal bij acceptor-
achtige opp. toestanden een opvullen van deze opp. toestanden op
treden, waardoor in het grensvlak ~et Ferminiveau in de cond~ctie

band komt te liggen (fig. 2.7.1.c)
Bij aanbrengen van een negatieve gatespanning zal evenwel in het
geval van donorachtige oppervlaktetoestanden een situatie op
treden als geschetst in fig.' 2.7.1d.
Uit de genoemde bandenplaatjes blijkt dat het aantal oppervlakte
toestanden niet te groot mag zijn, daar dan het Ferminiveau wordt
vastgelegd op het niveau van de oppervlaktetoestand, zodat geen
modulatie mogelijk is. Aan de andere kant zal de weerstand van. '

de halfgeleiderlaag niet ~e gering mogen zijn opdat dan geen
!Ilodulat1e zal optreden, dus het aantaJ. oppervlaktetoestanden
zal belangrijk moeten zijn t.o.v. het aantal donoren c.q. accep
toren van het halfgeleidermateriaal. De verklaring van het mis
lukken der experimenten in die zin dat geen transistorkarakteris
tieken werden gevonden als bij de theoretische afleidingen ge
schetst dient ~.i. dan ook te worden 'gezocht in een onjuiste
aanpassing van de elekttische eigenschappen van de halfgeleider-
laag e~ de ~pnervlaktetoestaridensituatie ~an het grens-
vlak. Het aantal parameters dat deiJev'erhouding bepaal t is der

mate legio dat van een systemat!sche uitschakeling'van enkele,
b.v. de nabehandelingstijd en temperatuur geen duidelijke gevolgen
kunnen worden waargenomen.

Tot slot van deze paragraaf nog een opmerking over dehalfgeleideI,
isolator combinatie. Een korte stooktijd van een CdS halfgeleider-
laag met een laag CAF2 gee£t-een "enhancement-type", evenwel
geeft een combinatie van SiC met dezelfde halfgeleiderlaag een

'''depletion type". Dit effekt kan waarschijnli~k worden verklaard
met de gedachte dat het 8iO cOl1bineert met de zuurstof wel

ke in de halfgeleiderlaag is geabsorbeerd en daar als acceptor
fungeerda.
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