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Kristalschakelingen 
---------------------- ---------------

Verslag van het afstudeerwerk, 
verricht bij Prof. Dr. c. Zwikker 
in de groep Materiaalkunde van 
de Afdeling hlektrotechniek, 
door C. J. Ne len:w.ns. 
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1. Inleiding 
=========== 
Miniaturisatie wordt vaak beschouwd als een van de belang

rijKste ontwikkelingen in de geschiedenis van de elektronische in
dustrie. In deze tijd, nu de eisen gesteld a&n elektronische appa
ratuur, steeds zwaarder worden en dienter.gevolge de appare:tuur steeds 
g~compliceerder wordt, wordt het steeds belangrijker om grootte, 
~ewicht en energieverbruik zo la~E moEelijk te houden. Voornamelijk 
is dit het gev&l bij het ontwerpen van draae.bare ::rïilitaire uitrustin
gen en op het cebied van de ruimtevaart. Tevens v&.lt bij deze toepas
singen het accent op de vereiste zeer erote betrouwbaarheid. Immers, 
ingewikkelde eleK.tronische- sy sternen zijn - :r1ili tair ge-zien - waarde
loos, tenzij zij betrouwbaar zijY;. 

Nu is miniaturisatie een zeer kostbare aangelet:enheid en 
7.al dus dan worden beoefend als geld geen rol spe-elt. Dus voornamelijk 
bij militaire en ruimtevaartobjectEn. En eventueel ooK in de medische 
we tenschap;:.en. 

In de volgende figuur is op aanschouw€lijke wijze aangegeven 
hoe de invloed van de miniaturisatie is gew l est op de grootte Vkn 
verfelijkbare apparatuur tussen 1955 en 196?. 

1956 1958 1960 1962 

Figuur 1. 

De invloed van miniaturisatie op 
het relé.tieve volume V&n vergelijkbare 
a[)paratuur. Zie (4r, hoofdstuk 11. 
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Mogelijkheden tot miniaturisatie 
----------------------------------------------------------------
hlektronische schakelingen-die voor miniaturisatie in aan

merking komen zijn o .gebouwd uit transistoren, dioden, weerstanden, 
condensatoren en zelfinducti s. · · 

Men kan nu op drie manieren tot miniaturisatie komen. 

• • Verkleining der camnonenten 
=========================== 
Bij deze methode gaat men uit van losse 9nderaelen (transis

toren, dioden, weerstanden, condensatoren en eventueel ook zelfinduc
ties) die men zo lein mogelijk traebt te vervaardig~n en dan met zo 
groot mogelijKe Pakkingsdichtheid samenvoegt tot de gewenste schakelin~. 
Zie bi~voorbeeld "Pbilios Circuit Blocks" (11'. · 

.2. Opgedampte films 
================ 
Bij deze methode gaat men uit van een substraat (bij_voor

beeld glas , soms ook keramische plabtjes) waaroo in een vacuumklok 
lagen van geleidend, isolerend of weerstandsmateriaal worden· dampt. 
Om de diverse.·ongedarnpte materialen de gewenste e.fmetingen te geven 
kan men gebruik maken van maskers bij het opdampproce~, als ook van 
de or~lijKheid delen van de opgedampte laag te verwijderen, bij 
voorbeeld door plaatselijk te etsen. 

Wat de actievf' lementen betreft, kan men gebruik maken 
van geminiaturisecrde transistoren en dioden en deze ssn de ongedamnte 
schaKeling toevoegen; het is daarentep:en ook mogelijk actieve elementen 
on te damoen. ·en moet dan gebruik maken van de eigenschaopen van de 
zogenaamde fieltt-effect transistor. Zie figuur • 

+ " 

drain 

Figuur "• Dunne laag-transistor. 

Zel ind, cti· s kan men beter vermij · 1 1 de_ te 11 ini turi
sercn schakeling; indien dit onmogeli k is kan men flen geleider 
spiraal vormig o damoen (zelfinductie tot enkele f:'"H 's.) 'of een 
gemin!aturisterde zeliinductie toevoegen. 

Zie voor verdere gegevens : (1), ( ), .(v). (4), (5)' en (31). 
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2. :3. Kristalsc~lakelingen 

=================== 
. De derde mogelijkheid is die van dé kristalschakelingen, 

waarover dit verslag zal hande1Pr.. Het streven hierbij ifl OYil de 
comclete schakelin~, dat wil zeggen alle onderdelen (transistoren, 
dioden, weerstanden en condensatoren) en ook alle onderlinge ver
bindin~en onder te brengen in (eventueel on) éér enkel eenkristal. 

~ . . Theorie 
--------------

3. 1 . Contacten 
======== 
Allereerst moeten de mogelijkheden tot het maken van 

ohmse contacten op het halfgeleidermateriaal worden bestudeerd. 
~r zijn drie mogelijkheden het gestelde doel te bereiken. 
a. Door oodamoen van·eèn roetaal met een uittreepotentiaal kleiner 

dan die van de halfgeleider als deze n-tyne is ; en groter 
als het o-tyne betreft. Zie tabel 1, overgenomen uit (43) 
en geldend voor s ilicium van 2, 5 n cm. · 

't_ab_e_l 1 : 

metaal n-type Si p-tyoe Si 

Al ohms gelijkrichtend 
Pb ohms gelijkrichtend 
Sn ' ohms gelijkrichtend 
Ag· gelijkrichtend gelijkrichtend 
Cu gelijkrichtend gelijkrichtend 
Ni gelijkrichtend g~lijkrichtend 
Au gelijkrichtend . Oh.TTIS 

B~j Si gebruikt ' men meestal Al en Au. 
Vooral aan de onderlinge verbindingen worden vele eisen 

gesteld. Het gebruikte materiaal moet goed hechten aan Si02 maar 
mag er niet doorhoendringen ; het :::noet zowel aan p -tyne als 
aan n-type· Si ohmse contacten maken ; het moet laagohmig zijn en 
het moet mogelijk zijn er uitwendige verbindingen aan te maken. • 
Opgedampte _aluminium films voldoen aan deze eisen mits alle ri~gebieden 
waaraan contact moet worden gemaalçt, zwaar gedooed zijn.- Na opdampen 
worden deze aluminium films nog ingebakken bij ongeveer 6oooc om de 
binding tussen het Al en het Si02 nog hechter te doen zijn. Ook de 
contacten met de gebieden van p-type worden hierdoor verbeterd. 

De filmdikte is gewoonlijk 0,1 - 1 ~W· 
Dit geeft voor Al een vierkanteweerstand van 10-f - lo-3 Jl /o . 

De uitwendige aansluit~gen worden meestal gemaakt door 
mïddel van thermocomoressie . Hiertoe verhit men het samnle tot boven 
300 °C maar beneden het eutecticum van . Au en Si (ongeveer 370 oe). 
N~ voert men een dunne gouddraad (circa 18 ~ro J door een glascapillair 
en smelt er een bolletje aan. Door nu dit bolletje on qe ongedamnte 
Al-bedrading te drukken tot het ongeveer 50 % gedeformeerd is , 
verkrijgt men een stevige {ook mechanisch) band tussen aluminium en 
goud. 
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b. ~oor het contact te legeren met een vijfwaardig donormateriaal 
(of een metaal, bij voorbeeld lood,met daarin enige . rocenten 
antimoon) in geval van een n-type halfgeleider ; en door te le

geren met een driewaardig accentormateriaal (bij voorbeeld indium) 
in geval van een p-type halfgeleider. 
c. Door het ooriervlak van de halfgeleider te beschadigen door 

zandstralen vóór het aanbrengen van het contact of door sterke 
stroompulsen door het contact te sturen. 

':t. ".., 
' . . De diffusie 

-----------___ ..,.. _____ _ 
... 

• • • Algemeen 
----------------
Tot dusverre is dit de meest bekende en de eenvoudigste 

methode om de gewenste concentratie van onzuiverheden te ver~ijgen. 
Bij miniaturisatie is men meestal ge!nteresseerd in het concentratie
verloop van de verontreinigingen vanaf het oppervlek van de halfgelei
der binnenwaarts. 

Bij het diffunderen kunnen we twee randvoorwaarden ·onder
scheiden ; 

1. De concentratie van de verontrein1ging aan het oppervlak 
van de halfgeleider wordt constant.gehouden. Een nuttige benadéring 
van het verkregen concentratieverloop als functie va~ de tijd wordt dan: 

C(x) 

2. ~en bepaalde hoeveelheid van de verontreiniging wordt #. voor de diffusie oo het oopervlak aangebracht en constant gehouden 
gedurende de diffusie. Dan wordt een bruikbare benadering gegeven 
door : 

.l 2 
C (x) = Q ( 1T Dt ) ~ exo ( 1tt' ) 

0: .... 
,.. . . . Systemen 

----------------

~r zijn drie verschillende typen van diftusiesystemen. 

ll) 

(1 ) 

1. Gesloten-buis-diffusie ; waarbij het halfgeleider
materiaal met de--veröntrëinïglng in een amoul is gesmolten. Het voor-

. deel van dit systeem is flexibiliteit. Eén enkele diffusie-oven kan 
worden· gebruikt voor een groot aantal verschillende diffusies tegelijk. 
r~ nadelen van dez~ methode echter wégen zwaarder dan de voordelen. 
Het is moeilijK om grote plakken halfgeleidermateriaal te verwerken, 
bij Si kan men niet alle voordelen voordelen benutten van het werken 
met SiO_-!'laskers, en het dichtsmelten van .de amoullen is op zijn minst 
vervelend. 

2. Vac~:~~fus~ ; waarbij een beoaálde gewenste daroudruk 
van het verontreinigingselament woràt verkregen en gehandhaafd in een · 
vacuumkl ok door de temperatuur van het reservoir dat de verontreiniging 
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bevat te regelen. ueze daropdruk .is beoale.nd voor de concentratie aan 
het o •>ervlak van de halfgeleider. De concentratie binnen de halrge
leider verloont exoonentieel vanaf het oopervlaK. Dank zij net voort 
durend verdampen van halfgeleidermateriaal ("afhankelijk var de temre
ratuur waaroo de halfgeleider zich bevindt} zal er een evenwiehts
toestand OJtreden waarbij de concentratie ·exponentieel verloot met de 
arstand tot het onpervlak en onafhankeli j is van de ti.1d; We hebben 
zo een methode waarbij tijd en temperatuur niet zo nauwkeurig in de ban 
behoeven te worden gehouden om toch reproduceerbare resultaten te ver
Krijgen. De toe ')as<>ing van dezt:- methode i !'I Pel ter be.nerkt • bleven 
tot laboratoriumonderzoek in verband met de hoge kosten, verbonden 
aan vacuumdiffusie-ar>paratuur en de omstandigheid dat in vE-rband met 
het verdamoen van halfgeleidermateriaal geen gebruj kan worden gemaakt 
van d~ ~io2 - masker method~. 

~.~ n-bui ~diffusie wordt algemeen gebruikt bij de ver
vaare gin~ van ~e i71'undeerde lagen in Si. Het grote voordeel van deze 
method~ is de toeoa~baarheid op grote schaal èn de mogeli1lmeid tot 
het gebruiken van Si02 als· masker. · 

Bij dez~ methode wordt het halr ~ e,ef , rmateriaal oo de 
gewenste temperatuur gebracht en er ,wordt een stroon van een inert 
gas overheen -geleid (bij voorbeeld N2}• .In dit gas bevinden zich 
benal de gewenste hoeveelheden van de verontreiniging - hetzij zuiver, 
hetz _ J als verbinding - teng-evolge van VE'!rdanoing uit de vaste ra se 
(door verhituing) of uit de vloeibare fase (via wasflesjes). 
Do~oren gewoonlijk gebruikt men 

P (gebruikt in de vorm van P~05 , POC13 of PC13 }, 

As ( " " " " 11 As2 o3 }, 

en Sb ( " " " " 11 Sb20,) . 

ACCCP n B ( 11 " IJ 11 " B203 , 
Ge. ( t l 11 " " " 

Van a ' le gebruikte aoncr en accentor-elemente~ 
tegengehouden door Sio2 behalve van Ga. 
V&n a· de"z lementen il het gedrag bi1 dif'fus1 
gewen te verontreinif inasconcentratie kàn kri •
tijds uur te ieze • Zie fi guur 3 . 

en als 

BCl"l. en BBr • 

, 
.. 
en al. 

de diffusie 

1d zoaa"' men de 
oor tero1 tuur en 

Literatuur : (l) , (l2) , (~v, , (_.,,{25) en (27}. 

~ .... 

\Ö~L---~----~----~--~-----L--~~--~ .9s-o 1ooo to'Öo uoo ~~~o tUJa tl~ 11Joo 

- T o(... 

Figuur· :3 . 

Wortel uit de diffusie 
constante als functie 
van de temperatuur voor 
de normale verontrei
nigingaelementen in Si . 
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... 3. Heskers van oxyde (3102 ) 

========================== 
Frosch en Derrick (42) ontdP.kten dat 3io2 een nuttige berri~rè 

i~ tegen bet binnendringen van vele onzuiverheden in het onderliggende 
silici1~. Dit is.een zeer belangrijke ontdekking met betrekking tot 
het vervaardigf;n van ingewikkelde structuren. I:.en fractie ·van een 
ticron Sio2 , det thermisch zeer gemakkelijÁ gegroeid kan worden, 

verhindert P, As, Sb, en B om binnen te dring~n. Dit oxydehuidje wordt 
gevormd in een oven in zuurFtofatmosfeer (eventueel waterdamp) bij 
ongeveer 1200 °e. Zie figuur ~ -

dikte 
Val d". 
oxyde
laag 

in 
microns 

__ __",'> tijd in uren 

Figuur 4. ~ikte van de oxydehuid als 
functie van de oxydatietijd voor i 
1n zuivere o2 -atmosfeer bij verschil
lende temperaturen. 

~.4. .Foto - ets methode 
------------------------------------

. Wil men Sio2 gebruiken als masker bij de di1 .• .'usie dan moet 
men in staat zi~n natronen 1n het Si02 te etsen. Di~ nu kan men met 
de foto-ets methode. Meestal wordt gebruik gemaakt van "Kodak Photo 
Resist , of KPR. 

· .i'flen brengt nu een dunne .laag hiervan aan op hat geo.xydeerde 
halfgeleiaermateria~l. Ben voorwaarde voor succes is dat het oooervlak 
z'ér • oed schoon is (bij voorbeeld eerst gedurende een half uur ultra
soon reinigen in aceton). Na het opbreng~n van de resist moet deze 
ongev~er ee~ uur drogen bij kamertemperatuur en daarna ongeveer een 
uur gehard worden bij 80 - 85 oe. De resist heeft de eigenschap· na 
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belichting met (voornamelijk) ultraviolet licht - bij voorbeeld van 
Pen super-hoge-druk-kWiklamP - te polymeriser~n. voor de gevoeligheid 
van KPR als functie van de golflengte van het oovallende licht zie 
figuur 5. 

jOOD '/000 1)6do 

-~~goULc.n~te ( ~) . 

Figuur 5. Spectrale gevoeligheid van KPR. l3~). · 

Tijdens de belichting moet men gebruik maken van eert fotografisch 
maske • Na de belichting wordt de re sist ontwikke·ld ( 10 minuten in 
trichlooraethyleen, gevolgd door 10 minuten in isopropylalcohol). 
Hierna wordt §oed gespoeld in gedetani~eerd water en gehard bij . 
ongeveer 200 c.· Dan kan er geëtst worden. Voor het plaatselijk ver
wijderen van Siu2 etst men in NH4HF2 , tot een pH van 5 gebracht door 
toevoegen van HF. Op de plaetsen waar de photoresist onbelicht is 
g~bleven·zal nu de oxydelaag weggeëtst worden, en daar kan dus later 
olaatselijk diffusie optreden. De gepolymeriseerde laag kan men ver
wi.1deren door verhitten in minerale zuren zoals HN03 of H2So4 • 
Hierna kan men het gehele samole weer oxyderen, van resist voorzien 
en op andere plaatsen diffunderen. 

Literatuur : (1), (32) en l33). 

3.~. Onderdelen van een schakeling 
============================= 

~ •• 1. De transistor 
============ 
Figuur 6 illustreert de vervaardiging van· een transistor. 

d.rr ~-

e. {!RIIIztllm wn u~ . r. [! ~l--__ myf........!!..JN ~ 

~. ~L-z_»_. · ___ ?_~~~ 

r ~uur o. De vervaardic ing 
transistor. 

een ged1ffundeerde 



In figuur 6a zien we een olaa t .1e n-s il ~ c!.um, b~ ekt met een oxydehuirt. 
Met behuln van KPR kunnen we een deel van deze oxydehuid wegetsen 
(figuur 6b) en er een o-laag in diffunderen. Jaarna wordt de oxydelaag 
weer dichtgegroeid (figuur 6c • In figuur 6d is van deze nieuwe oxyde
huid weer een gedeelte weggeëtst om de emit.ter te kunnen diffunderen. 

· Daarna wordt de oxydehuid weer dichtgegroeid (figuur 6e). Na nog een
meel plaatselijk etsen (figuur 6f) kunnen de contacten oogedamot 
worden en de transistor is klaar (figuur 6g). · 

Figuur 7 laat zien hoe men twee transistors kan isoleren 
van elkaar in -én stuk silicium door middel van drie opeenvolgende 
diffusieorocedures. 

Figuur 7. Twee onderling ~eisoleerde 
transistors in ~én stuk Si. 

Een andere man ~ e om de gewenste isolatie te verkrijgen 
is de volgende Men diffundeert donoren of acceptoren zowel van 
boven als van onder het silicium binnen zodat men de diverse aelen 
v&r en ~tUk silicium via p-n overgangen elektrisch scheidt. 
Zie figuur s. 

Figuur 8. blektrische isolatie van delen 
van é~n stuk Si door diffusie 
van twee Kantton. 

Na deze uiteenzetting over de vervaardiging van 
nsistoren hoeft over het vervaardigen van dioden weinig meer 

gezegd te worden. Men kan hierbij volstaan met een n-n overgang 
minder. 

Weerstanden 
----------------------
Maakt men op een stuk halfgeleidermateriaal twee ohmse 

contacten dan heeft men een weerstand, waarvoor geldt (figuur 9) 

'A = 1 
--. p' w.d 

waarin p is de soorteli.1ke weerstand. 
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• 

Om hoge weerstandswaarden te vorkri ,1gen moet men gebruik 
maken van hoogoh!Ylig materiaal ; deze weerstanden zijn sterk tempera
tuurafhankelijk (enkele promilles oer oe). Deze temneratuurscoëffi
ciënt kan weer worden verminderd door uit te gaan van laagohmig 
materiaal. Dit laatste is ook·veel betor gesebi t voor het maken van 
trans! toren, waar ~ners het collectormateriaal niet te hoogohmig 
ma~ ~1 r . illen we met betrekkelij~ laagohmig materiaal hoge weer
standswaarden halen dan moet de verhouding van de doorsnede tot de 
lengte verkleind worden. We moeten de stroom dus beoerken tot een zo 
smal en zo lang mogelijk kanaal. We zullen dan gebruik maken van 
gediffundeerde weerstanden. ~ie figuur 10. 

'iguur 10. 

Tengevol~e van de o-n overgang zullen de ladingsdragers ~innen het 
n-ty e kanaal blijven ; bij hogere temperaturen echter zal de 
lekstroom roter worden en daardoor de weerstandswaarde lager. 

In figuur 11 is de relatieve weerstand als functie van de 
temoerstuur voor de weerstanden uit figuur S (a) en 10 (b). 

3,0 

/ 
v 
--

Ä 
V 

.............. / 
V /b -'/ I 

"""" Á "' 
/ ' 

V 
/ 

-'10 0 , <tO 8o 11..0 .Zoo 

--....;>~ b~m p. ll'\ ° C. 

i,zt , "·11. J)e re la. ti ve weerstand als :functie 
van de tfmueratuur. (l, ra.j. \&'i) 
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•·Janneer :-1en zeep nop: IC: we er~ tanrl S'\o.a&rG.t<n wil bere i ken kan 
r:<An F--'ebru:L{ :-:_E·-~en Vdr eEn f'tr,lctuur ZOft1~ i=Ascr:rtf't in figuur L. 
,.:per-" ~ar oen ven •if: ze 8oort zi in r - f>c k _Q, 0 • 

aL 

;:;'fpUUl' 1:_:, ;.)t;rUG tllUP VOc"'r ?.Pf'>T' r.OfE' Wf:'e!'S tandE-1-laarden, 

.:.îE't is echter zeer :·-v;~- i li _;k de r::10:wen~te wasrrie rnet· grotPre 
.neuwk€~ur1fhe1d te berei>\:en èan »en f'ac:.or ·· u&ar .Ku."'Jt nog bij dat 
.--en WPf)r~tand van dit tvce niet- i"!">T· ohms penoemd rflag worden, omdat 
,, : J r·er. be:_;e&lde spann.ing a.e 1aat-"t F'.-- èif~'undt::cr::1e evergang zal 
'·~i' r?l &~n. ::Ln figuur lc is de .:;t.cor-: - 8'. anningf'karakteristiPk van 
,_,Pn <ieree11 ,i.:e WH rsta.nd get:e,(er1d. ( 1, :~&t. :::1.5:. 
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~itroom - <-;·•annîngs .. <FJ!'a.Kteri ."tir·i-:: 
van een "d~~'t't<>' p-e·:iff•m~.eerJA" 
weerstand. 

:.lerbcven zagen we aat l..ref·:rst:l1nden va:! halfgPleiderrnateribal 
'lf: 1 f, rr.~Pili.kh('den onlcverPn (t.emnerE:tl.JUY'Bfb&.DK•l:i: .. hPif:, njet Jin~:A.ire 
rU:ró.A:-::eri.::tit'Ken Fn [rr~te Sr'l'f'ir_-J_inf': in de W&arde) •. et hee.ft dan OCá 
Vb&i--~ voorc~.;len 0.1 WPEoratanden te na.K6n no0r ten ~eschil--:t WPPrstRnds
r·ateriF>e~ (hij vn0rbeeld Ta 1 :ln de gewr--nste vorm .. o:-, het hall'j;eleidE:r-
:--:'lE 'L:t.'r l &L 1 te è.&ri: 't:n. 
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Condensatoren 
-------------------------
Condensatoren kan men maken door in soerrichting gescha

kelde r-n overgan~en te gebruiken. De canaciteit hangt dan sterk af 
van de aangelegde spanning. De canaciteit per eenheid van oppervlakte 

E 
41l d 

. , nu is d afhankelijk van het aa~tal donoren (acceptoren} c = 

en van ·de aangele~de spanning, er wordt nu voor de caoaciteit van 
een n-n overgang berekend : 

c = 92oo 1 v~ \5, n. 285}. 

voor N0 (= aantal donoren ~r acceptoren per cm3 aan de hoogohmige 
kant van de overgang) = 10~5 oer cm~. Bij deze waarden voor de caoa
eitelt heeft men doorslagsoanninge groter dan 100 V. Men kan ook 
hoge capaciteitswaarden krijgen ( 105 nP per em2 } door uit te gaan 
van zeer hoog gedoped materiaal. De doorslagftpanning bedraagt dan 
slechts enkele volts. · 

Wanneer lineariteit wordt geëist z1.1n deze condensatoren 
onbruikbaar. Een ander mogelijk nadeel is dat de condensator alleen 
met een veerspanning kan worden gebruikt, waarbij dan oqK een lekstroom 
vloAit. · · , 

Andere mogelijkheden zijn getekend in de .figuren 14 en 15. 
Figuur 14 geeft een condensator van twee o-n overgangen in sP.rie. 
De noodzaak van het gebruik van een voorspanning is hiermee vervallen 
en de afhankelijkheid van de soann1ng is ook m±nder. 

Figuur 14. 

Figuur 15. 

Condensator, bestaande uit 
twee p-n overgangen. 

Condensator met Si02 als 
diëlektricum. 

De in figuur 15 getekende condensator is zeer geschikt als men 
constante en stabiele W8arden wil hebben. Bi~ eeft Si02 - laag 
van een dikte van 1000 A is de capaciteit ongeveer 40.000 pF per cm2 
en men vindt dan doorslagsnanningen van on~eveer 50 V. Men heeft ook 
zeer goede temperatuurafhankelijkheden gevonden van minde,.. dan 
0, 06 o/oo per oe. 
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3.ó. Enitaxiale groei 
====~=========== 

Epitaxiaal ~roeien van balrgeleidermaterialen !s een betrek
kelijk nieuwe techniek onder de hallgeleidertechnieken en i~ nog niet 
zo uitgebreid onderzocht en ontwikkeld als bij voorbeeld de leg~er
technieken en de vaste stof difrusie. r ristalschakelingen die 
epitaxiaal gegroeide lagen bevatten zijn nog in bet laboratoriumstadlum. 
Epitaxiale groei lijkt echter een bijzonder rlexibele metbode te 
bieden voor het verkrijgen van verontreiniging concentratieverlopen 
die met geen enkele andere tecr~iek te bereiken zijn. Als zodanig 
beert het zeker een belangrijke toekomst bij de vervaardiging van 
kristal schakelingen. 

; . . , . Epitaxiaal opdampen in vacuum 
============================= 
Zowel Ge als Si heeft men oogedampt in een vacuumklok. 

Om een opgegroeide laag te verkrijgen die geheel vrij is van fouten 
zoals oira111ides en gaatjes is het noodzakelijk te werken bij drukken 
van 10-8 Torr of lager. (22}. 

. Men verkrijgt in de klok de gewenste d~pdruk door het 
halfgeleidermateriaal in een reservoir te verhitten. Het zal dan weer 
condenseren oo een substraat van hetzelfde materiaal dat on een con
stante lagere temperatuur wordt gehouden. Het is hierbij erg moeilijk 
de temneratuur van het· substraat onder controle te houden omdat er 
tijdens bet oroces verhitting optreedt door het condenseren vsn het 
oogroeiend materiaal. 

Het ootreden van fouten in de gegroeide laag hangt voor
namelijk af van de toestand van het substraatoppervlak. Hoe schone 
dit oooervlak, des te beter is de opgegroeide laag. Handelman (22) 
vond dat bij voorbeeld van te voren spoelen in gedistilleerd water 
in olaats van in gedetoniseerd water het aantel fouten vermeerderde 
met een factor lOO.voor Si. Voor Ge werd gevonden (19) dat bij de 
overgang van sub~traat naar ongedamote laag een sterk verstoord gebied 
ODtreedt van 0, 5 - :3 t'- m. Dit wordt toegeschreven aan de. oxydelaag 
aan de onpervlakte van het materiaal. Na di~ verstoorde ~ebied groeit 
de leag min of meer ongestoord verder. . 

Dooen van de groeiende laag kan men oo t·uee manieren 
doen; door gedoped materiaal te gebruiken als verdampingabron -hetgeen 
zeer goede lagen geeft met een constante concentratie van de veront
reiniging, ~ts het dope-element niet te vlucht~~ is- of door het 
V€rantreinlgingselement in een afzonderlijk reservoir in de klok t~ 
brengen. Men kan dan door verhitten ook de dampspann:tng van dit 
materiaal regelen en daardoor de concentratie in de groeiende laag. 

Epitaxiaal groeien door ontleding vm1 halogeniden 
=================================~=============== 

Ook is het mogelijk eoitaxiale lagen van Ge en Si te 
groeien door ontleding van halogeniden, bij voorbeeld SiC14 of GeBr4 • 

1. Sllicium Epitaxiale groei van Si on Si is te 
verkrijgen in het temperatuurgebied van 930 tot 1400 oe. 
Wil men Poenkristallijpe groe·i verkrijgen bij de lagere temperatilren 
dan moet men genoegen nemen met lage groeisnelhed€n. Bij temperaturen 
b~ven 1200 °C bereikt.men groeisnelheden van 1- 5~/minuut. Snellere 
groei leidt steeds tot minder perfecte lagen en uiteindeli.1k tot 
nolykristallijne neerslag. 
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De ~roeisnelheid hangt af onder. andere van de SiC14 - eoncen
tratie in de Fasstroom. De benodifOe ooRtelling is geschetst in 
figuur 16. Door middel van de kranen kan m~n de concentraties van 
de stoffen SiCl~ , PC13 , en BBr regelen. Heeft men alleen waterstof 
en siliciumtetrachloride dan treedt bij hoge temoersturen de volgende 
reektifl on : 

2 H2 + SiC14 -~~ Si + 4 HCl 

oao oooo 

s.: 
v)Moi;;W}îç!lll)m / 

G 0 ~ G 0 

3
: ;,, f o 

~ J Vtr~~H·i.~J~-;, pol.l. 

Figuur 16. Voorbeeld van een opatelling om Si er.itaxiaal 
te groeien door middel van de ontleding van 
siliciumtetrachloride. 

Bevindt er zich nu tevens PC13 in de gasstroom dan treedt ook nog de 
volgende reaktie oo : 

3 H2 + 2 PC13~ 2 P + 6 HCl. 

E~ z~llen dan P - atomen in de groeiende laag worden opgenomen en er 
zal Si van het n-tvoe ontstaan. Evenzo, wanneer zi~h BBr3 in dA gas
stroom bevindt : 

3 H2 + 2 BBr 
3 
~ 2 B + 6 HBr. 

In dat geval zal er Si vs.n het o-t:7ne ontstaan. Men kan op deze rnanier 
nagenoeg iedere graad van verontreiniging krijgen die men wenst. 
Wil men echter intrinsiek of zeer hocgohmig Si groeien on zeer laa~
ohmig Si, den zal men rekening moeten houden met de diffusie van dope
atomen vanuit het substraat in de groeiende laag. 

Opmerking. Men kan het enitactisch groeiend siliciUM ook dopen met 
behulo van vonken. Men laat dan in de gasstroom (H2 + SiC14) vonken 
overspringen tussen twee elektroden die de donor- of acceo~oratomen 
bevatten. De sterkte van ae dope hangt dan af van de concentratie van 
deze atomen 1n de gas.stroom en die hangt weer af. van freouentie en .de 
hevigheid van ~e vonken. (40). 

Het is nu erg moeil!.jk o . ge• )eide lagen te verkrijgen van 
constante dikte. Hiertoe i~ vereist een gasstroom van constante samen-
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stelling over het slicium te leiden. Dit is erg moeilijk daar de ont
leding snf'l verloo t. Tevens is de geomf\trie van de buis van belang 
daar wervelingen in de gasstroom resulteren in een olaatselijk varie
rende laaFdiktA. Voor dit robleem ·is een ooloss1ng gezocht door de 
grafieten nlateau's, die bedekt z1.1n met kwartsoaeder en we.aron de 
Si - plakken liggen te laten roteren ·n de gasstroom. 

Vele fouten kunnen in ·e p:roeiende filro ootreden. Meestal 
kan men de oorzaak wel aanwijzen. Zo duiden "chevrons" (1, p. 287) 
on te snelle groei voor de gebezigde temperatuur. Piramides kunnen 
vele oorzaken hebben zoals onzuiverheden in het systeem en fouten aan 
het oooervlak. Het aantal dislocaties in de oogegroeide laa~ is nooit 
kleiner dan in het substraat. Het kan soms zelfs verscheidene orden 
van p:rootte meer zijn. 

Van groot belang is de opoervlaktebehandeling voor het 
groeinroce~. Zowel mechanisch genolijste als chemisct geëtste substraten 
kunnen worden gebruikt. et is echter altijd ean te raden nog eens 
extra te et~en als de substraten in het oodamnanoaraat zijn gebracht 
door uit te stoken in een weterstofatmosfP.er (of Hel). Het opnervlak 
van de o gep:roeide laag reproduceert zeer goed het substraátoooervlak. 

~. Qermani ,~ Voor Ge geldt in het algemeen hetzelfde als 
voor Si. De Qenodlgde temperaturen zijn in het algemeen lager. Men kan 
hier W6rken met temoersturen van ongeveer 800 oe, namelijk hoger dan 
600 °e voor GeBr4 en 615 oe voor GeCl • Ook voor Ge kunnen we ~ebruik 
maken va 1 een onstelling als geschetsf in figuur 16. Ue optredende 
reakties zijn dan de volgenden : 

GeBr 4 + 2 H2 ~ Ge + 4 HBr , en 

Geel
4 

+ 2 H2 ____,.. Ge + 4 HCl. 

Voor de ontleding van BBr3 volgens : 2 BBr3 + 3 H2 ~ 2 B + 6 HBr 

z11n temperaturen boven 700°C nodig,· zodat men in dat geval moet 
werken bii ongeveer 800 oe. (21) 

' . . . Buitaxiaal groeien door middel van het .1odiumtransnort 
====================================================== 
Methoden zijn gevonden om eoitaxiale lagen te groeien 

door ~1ddel van het jodiumtransoort. 

1. Silicium In figuur 17 is geschetst een buis van 
kwartsglas,. waer.fn z-Öwel aan de rechter- als san de linkerkant zich 
Si bP-vindt. Verder is de bui~ gevuld met 1odiurodamp. 

~Si Si~) 
1100 - 1200 oe 900 °e 

Fi~uur 17. Opstelling voor hPt groeiP-n van Si 
door middel van ~odiumtransport. 
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De bii dit proces ootredende reekties zijn de volgenden : 
In het temperatuurgebied van 1100 - 1 OU oe : 

Si + 2 12 -~~ Sii4 
Sii4 + Si "> 2 Sii

2 

~n het temperatuurgebied van 900 °e 

~ Sii2~ Si + Sii4 • 

We zien dat het aan de linkerkant ontstane silieiumdichloride·naar 
rechts diffundeert : deer disoronortioneert het tot Si + S1I4 • 
Dit Si Rleat on het substraat neer ; het siliciumtetrachloride diffun
deert naar links waar weer silieiumdichloride wordt gevormd. 

Ook hier hangt de kwaliteit van de ·eoitaxiale laag af van 
de oopervlaKte~esteldheid van het substraat, de kristallografische 
ori~ntatie en de groeisnelh~id. Het is met name bi1zonder moeilijk 
het substraatoooervlak vrij van oxyde te krijgen, daar Si02 bijzonder 
stabiel is en zeer snel g~vormd wordt bij hogere temperaturen. (38). 

, • Germanium Voor Ge geldt in het algemeen hetzelfde als 
voor i. In figuur ï8Tä een opstelling getekend, identiek aan die in 
fi~uur 17 . voor Si ; alleen de benodigde temoeraturen zijn iets lager. 

De 
In 

~ - d&ITlP 

570 °C 350 oe 

Fi~uur 8. OnFtelling voor het groeten van Ge 
door middel ven het jodiumtran~oort. 

refl ktiP !Cl zi .1n in dit k'eval . . 
het tPml'Aretuurp;FthiAti van 570 oe . . 

Ge+ 2 12 ----.. Gel4 

Gel4 + Ge ~ 2 Gei2 

f>n het tempe~tulxrFebied van 350 oe . • 

2 Gei2~ Ge + Gei4 . 
Ook hi r diffundeert het inks ~evormde Gei2 neer rechts, disoropor
tioneert daar en het daardoor ontstane Gei4 diffundeert weer naar 
links, ~aar weer Gei

2 
gevormd wordt. (34). 
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4. Gegroeide epitaxiale lagen 
----------------------------------------------------
Pogingen zijn ondernomen om zowel Si als Ge epitaxiaal te 

groeien en wel volgens de methode, beschreven in 3.6.3. De oorzaak van 
deze keuze is gelegen in het feit dat deze methode wat betreft de 
uitgebreidheid van de apparatuur de minste eisen stelt. 

4.1 • . Silicium 
======== 
Allereerst is een zeer schoon opoervlak van het grootste 

be1snF. Daartoe WArdnahet poli1sten ~edurende ongeveer 5 minuten 
~eët~t in ' - HN03 menFsel met verhouding 5 : 1. Na s celen in 
~edeioniRP.erd weter wordt het sample in de kwartsbuis geplaatst, die 
daarna lee~gepompt en een aantal malen met H~ ge~poeld wordt. 
Na uitstoken van het Si .in een H9 - atmosfeer bi1 1200 °e om alle 
zuurstof van het opnervlak te verwijderen kru1 het 1odium 1n de buis 
worden gedaan en afgesmolten. Gebruikt werd ongeveer 1 m~. 1odium per 

- . In figuur 19 is de gebruikte vorm van de buis getekend. 

Figuur 19. Model vrun de buis, 
~ebruikt bi .1 de 
proefnemingen. 

Ne het uitstoken kan men, als de buis vevuld is met weterstof~es, 
door middel van de stop jodium toevoegen dat in de vertiksel ~etP.kende 
buis terecht komt. .J or dit deel ti .1dens het vacuum zuigen onaer 
te dompelen in vloeibare lucht kan rnen het .1 odium beletten te sublimeren. 
Ne he vacuum zuigen kan men de buiE afsmelten, het 1odium overdamnen 
nser de andere buis en tenslotte afsmelten bli p'lmt 11. (~). 

lle po~ingen hadden w~l transport van ~i tot resultaat 
maar de neerslag op h~t substra~t was oolvk~i~talli1n. 

Wel werd er epitaxiale ~roei verkregen door ~ebruik te 
mBken ven een variant. van de sandwich methode vnn Sirtl (29). 
In fi~uur 20 is getekend hoe de vo~r. va1 e Si - eenkristallen is 
en hoe de opstelling van de~.e kristallen in de buis is. 
Ns leêgzuigen en en spoelen met H bij 1200 oe werd 3 mp. jodium per 
cc. in de buis ~edaan, waarna de guis werd afgesmolten. Het geheel 
werd 1n een vertikale oven gebrácht welke in het centrum eem t~mpera
tuur van 1200 °C had (gecontroleerd en geregeld door Middel van een 
thermokoooel en regelaoparetuur). Ten gevolge vap de temperatuur
gradient (de temtieratuur neemt af naar de randen van de oven) treedt 
er Si - transport op en op de bovenkant van de samples 1 en 2 groeit 
een epitaxieel laag~e. ZiP foto 1. 

>e groeisnelheid bleek ongeveer 1 ~oer uur te zijn. (18). 
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Figuur . l . Oost~lling en vorm van de 
Si - eenkristallen in de· 
kwart~bui r • 

Foto 1. Epitaxiale 
groei met behulo 
van het ;odium
trensnort-nroces. 
( Ctl. 1SO x ) 

Helaas bleek net alleen mogE:li1k intrinsiek silicium te groeien on 
intrinsiek si iciurn; 11e noginpen om n-type Si op o-tyne te p:,roeien 
en omgekeerd waren tot misl~en g~doemd. 

• • Germanium 
= ----------

'Meer succes had he~ werken met Ger.manit~. Hier bl· ek het 
wel mogelijk verontreinigd materiaal anitaxiaal te groe1Pn. 

Allereerst werd een opoervle.ktebehandelinp: toegel"last be""' 
staande uit noli1sten, gedurende een half uur ul~rasoon reinigen in 
aceton en eventueel et~en 1n ~uneroxol. Hierna werd het samole inge
klemd in een houdertje van tt-draad en daarna ingesmolten in een buis 
van de zelfde vorm a1s geteKend in figuur 19. 

Het 1odiurn werd on de Z€lfde wijze als beschreven on pag.l8 
in de buis gPbra.ctl t en ti .idf'n~ I Pt VP ruum zui~en (tot. 1, 5 - .lo-3inm Hp:) 
afgekoeld door mi i· el van vloeibare lucht. Na afsme'ten van Cie buis 
kon de?.e in de oven worden geolaatflt. het • :roeioroces duurc e ongeveer 
100 uur. 
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Controle on de epitaxialiteit 
============================= 
De epitaxialiteit van de gegroeide laa~ w~rd gecontroleerd 

met Laue - opnemen. Deze onnamen lieten zien dat althans dat stukje 
dat ti .1dens de opname werd bA traald monokristelli .1n was en dat de 
kri~talrichting dezelfde is als die v~n het substraat. De di9meter 
van de röntgenbundel bedroeg on~eveer 0,7 nm. Het is dus niet mOFeli~k 
Aan de hand van é~n ooname met zekerheid iets te zeggen over het mono
kristallijn zijn van de ~he1~ lae.~. Combineert men het röntgenologisch 
onderzoek net microscopiscnonderzoek dan heeft men al meer zekerheid 
over de kwaliteit van de ongegroeide laag. Dit microscopisch onderzoek 
wordt uitgevoerd volgens de interferentie contrast methode volgens 
Nomars .'"i. Ieder kristalvlak kri.1gt dan een eigen kleur en aan de hand 
hiervc~ Kan men al gauw zien of de laag monokristallijn is gegroeid. 
De beste methode tot onderzoek echter is een destructieve ; hii is 
beschrev~n in 4• - • • Met deze methode werd ~avonden dat de laeg inder
daad epitaxiaal gegroeid was. 

• • • Dikte van de enitaxiale laag 
==~=============~=========== 

De dikte van de eoitaxiale laap. is afhankelijk van de 
~oeiRne1heid : en de?.e is on zijn beurt weer afhankelijk van ver
schillende feetoren zoals de kristalrichting, de hoeveelheid .1odium-
damp in de buis en de temperatuur. (34) 

De kristelrichting was bi.i de exnerimenten altijd de < 11\ ~ 
r1.cht1np:. Dit heeft tot resultaat dat na het groeien alti.1d piramides 
ontstaan zi 1n. ~~e bij voorbeeld foto 7 • 

Wat de hoeveelheid jodiumdamp in ~ ~uis betreft komt de 
A fhanke li .1khe id tot uitdruk ing in ta be 1 2. 

Bii de ~ebruikeli.1ke tem!Jeraturen heeft het gPbruiken van 
een ho f: iodiumconcentratie geen zin daar f'r dan een vloeistof 
(Gel2) zidh zal vormen in het substraat~ebied. Wil men toch ho~ere 
1odi~concentraties gebruiken dan moet men de temoersturen . op:er 
kiP zen. 

Tabel • 

Jodiumconcentratie 

n mf.l/ crn3. · 

0,03 
0,3 
..... ,0 
~ ' 5 

30 

GroeiRnelhP1d 

in ~/dap:. 

5 - 10 
0 5 - 50 
75 - 200 

200 
~ - - 0 

Voor· de laatste oop:eve in tabel 2 zijn temperaturen ~ebruikt an 
600 °C bi_i het ,ub · reet en ongeveer 850 °C in het "bron"- • bied. 

Om verschillende redenen zi1n de in tabel 2 ongep,even 
weard~n benaderingen. Aller~erst worden de groeisnelheden betnvloed 
door convectiestromingen in de bui • Verder mo~st de ~em1ddelde dikte 
van de opge~roei(e laap: geschat worden, daar de-?~ - v. ora bi.1 de 
dikkere le.p::en - niet constant ws:>e '· t. tg~en voornamP, i.1k ean convE~>ctie-
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stromingen te wi.1ten is. Tenslotte ontvangt het polykristalli.1ne 
materiaal dat vaak on de wanden van de buis bii het sub~treat neer
alast ook veel ve.n het over~Pdemnte Ge, t ... n l ostP VA~ dP op het 
substraAt groeiende hoeveelheid. 

Bij de exne~imenten werd gebruik gemaakt van on~eveer 
1 rop jodium n.er am3, hetgeen resulteerde in ~en groeisnelheid van 
ongeveer 50 ~/dag. 

De gegroeide laagbeek bovenAan ~ltiid di 
dAn onderaan. Dit is toe te chri .1ven aan de stroming 
Ook op de achterzijde van het subs ;rt Z3ttA zich Ge 
veel minder dan on de voorzijde. Zie de foto's . 

,.. te zijn 
in de buis 
ar, alhoewel 

Onder~taande fot 's zijn 
allen v n hetzelfae samnl , 
na..rneli j.l! n-tyne Ge (met Sb, 
0,1 Çl ern) on n-type Ge 
(met In, 0, 7 .Qcm) 

Foto 0 • 

Voorkant vnn het samn~ • 
(x 2lb) 

Foto 3. 

Voorkant VPn het sample. 

(x llb) 

. Foto 4. 

A~hterkant van 
hetzf'lfdA sample. 

(xZ1b) . 



? -

VAn PAn nder samnl P. ,;i .1n gAnomen 
de foto's on af't~e oa~ine. 

Hi~r hebben we ook weer 
n-type Ge (mAt b, 0,1 CL cm) 
op o-tyoe {met In, 0, 7 Sl.c.m • 

Foto 5. 

Voorkant van het samolP. 
( llf' x) 

Foto 6. 

AchtPrk&nt van a. t 
samolP. 
( 2 2-~ x • 

Foto 7. 

Achterkant van het 
sarnolt>. 
( '-1~0 x,. 
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4 • . • 3 . Oogroeien van verontreinigde lagen 
=============================~==== 

Opgroeien van-verontreinigde lagen kan men op twee manie ~ • 
Men kan intrinsiek materiaal en de verontreiniging in de buis doen 
aan de bronkant {de linkerkant in fipuur 18). (34) 
De exner1menten zijn uitgevoerd met reeds verontreinigd materiaal een 
de bronkant. Marinace {34) vond hiervoor resultaten die vermeld zi1n 
in tabel :5. 

Tabel 3. De soortelijke weerstand van de anitaxiale las~ als 
functie van de soortelijke weerstand van het bronmate~iee l , 

Verontreinigings- Soortelijke weerstand Soorteli .1.ke weerstand 
element. van het bronmateriaal. van de gegroeide laa~. 

In < 0,1 S'l.cm ~ 5- 10 ~m 
Sb "'-' 0' 003 ..n.. cm L.. 0, 002 ..n....cm 
Ga 0,0005 ...Qcm 0, 009 n cm 
p < 0, 001 ...O...cm 0,001 ~m 
As < 0, 003 ..n. cm 0,03 ncm 
B ,.... o, 001 JL cm 0, 004 .rLcrn 

Alleen de drie eerste elementf"n ziJn gebruikt bi.1 de exnerimf:)nten. 
Zoals naar aanleiding van de te.bel werd VPrwacht kWam 

In zeer slecht over. De laag was, uitgaande van p -type Ge, verontrPi
n!gd met In tot 0, 5 .n cm, gegroeid oo n-type Ge (Sb} V6Il 0,1 .n..c • 
Tengevolge van het slechte overkomen van de dope leek het alsof in
trinsiek materiaal was overgedamnt. 

Bi1 ~ebruik van Sb blijkt het geleidingsvermo~en van de 
gegroeide laag in eerste instantie groter te zi1n dan dat van de bron. 
Bij Ga daarentegen is de verhouding van de geleidingsvermogens ongPveer 
1 : 20. . 

On het ogenbli~ is nog niet veel bekend over het mechanisme 
van het transport van de verontreinigin~. Het i~ mo~eli1k dat de vP~
ontreinigingsatomen als .1odide gatrans orteerd worden, dus een soort
~elijk proces als het Ge-transnort, waarbij dan de substraettemneratuur 
van belang is voor het weer ontleden, dus voor de uiteindelijke con
centratie van de verontreiniging. Anderzijds is het ook mop:-eli.1k dat . 
het verontreinigingaelement els element via subliJTiatie en condensatie 
ten .~evolge van de in de buis aanwezige temneratuur~radiënt overdamnt, 

In ieder geval is het on het ogenblik nog moeilijk, zo niet 
on~oFelijk van te voren redelijk nauwkeur!~ te voors 1ellen wat uit
eindelijk het geleidingsvermogen van .de eoita.xiale las~ zal zi1n. 

4. • 't:. Kwaliteit van een ge~roeide overgang 
==================================== 
Van een sam:rle -substraat : Ge-n {ln 1 , 0,7J).cm ; epitaxiale 

las~ : Ge-n (Sb}, ~ o,l n. cm- werden de J;!eli)kricrtende eip:'cnschapoen 
van de overgan~ onderzocht. Hiertoe werden ohmse contacten J;!el€geerd, 
aan het substraat met In en aan de onge~roeide laag met Pb waarin 
(l!nkele procenten Sb . Daarne werd ro.nd het contact on de enita.xiele 
laag deze laag wegge~tst, zodat een overgansoppervlak van-o~eveer 
1 mm2 overbleef. Van twee van zulke over~angen werden de stroom
soanningskarakteri~t1eken gemeten, Beide overgangen leverden hetzelfde 
re sul taa t . Zie hiervoor foto ' s 8 e n 9 • 
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Foto 8. Foto 9. 

Stroom- spanningskarakteristieken van een opgegroeide 
p-n overgang. Hor. : 0,1 V/div. , v~rt. : 0,5 mA/div. 

I 

t 

Het is uit bovenstaande karakteristieken duidelijk dat de overgangen 
geen verzadigingssperstroom verto~en en dat de lekstroom bijzonder 
hoog is. De kwaliteiten van de overgang blijken dus erg slecht te 
zijn. Om nu te onderzoeken waaro~ dit zo is werd een doorsnede 
gemaakt door het substraat en de opgegroeide laag onder een hoek 
van ongeveer so. Zie figuur 21. · 

epitaxiale laag 

substraat 

Figuur 21. Een doorsnede ter bestudering van 
de kwaliteiten van de overgang. 

Dit oppervlak werd geschuurd en daarna gepolijst op een vibromat 
met diamantpoeder tot een korrelgrootte van 500 i. Na het polijsten 
werd gespoeld in gedeioniseerd water, waarna drogen plaatsvond. 
Bij microscopisch onderzoek was de overgang nu reeds zichtbaar. 
Zie de foto's 10, 11, en 1 2 . 

Hierna werd het preparaat geëtst in een 1 : 1 mengsel 
van HF en H202 @Bdure~de 10 seconden. Bij h et hierop volgend 
microscopisch onderzoek kon duidelijk worden gezien Dat de overgang 
tussen substraat en opgegroeide laag uit gebied met zeer grote 
dislocatiedichtheid bestaat. De epitaxiale laag zelf echter ziet er 
zeer goed uit. Zie foto 13. 

Het ontstaan van deze dislocaties wordt toegeschreven 
aan verontreinigingen (zuursto~atomen 11) die na de oppervlakte
behandeling nog altijd op het oppervlak aanwezig zijn. (39) 
Bij bet op temperatuur komen van bron en substraat aan het begin van 
het proces slaat germaniumjodide neer op het substraat. Het zou 
dus mogelijk zijn dat bij de overgang ook JOdium wordt ingebouwd. 
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Foto 10. 

Epitaxiale groei. ' 
Onder : substraat. 
Boven : epitaxiale laag. 
Gepolijst maar ongeëtst. 
(l'i~ x) 

Foto 11. 

Epitaxiale groei. 
Onder : substraat. 
Boven : epitaxiale l~ag. 
Gepolijst maar ongeëtst. 
( Pi "t x) 

Foto 12. 

Epitaxiale groei 
Onder : substraat. 
Boven : epitaxiale laag. 
Gepolijst maar ongeëtst. 
( 1~'f x) 
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Foto 13. 

Epitaxiale [roei. 
Onder : epitaxiale laag. 
Boven : substraat. 
Gepolijst en geëtst. 
('t~ ~X} 
Deze foto is genomen van 
het gebied dat op foto 10 
aan de linkerkant is 
weergegeven. 

Onderzoekingen in deze richting (36) hebben aangetoond dat dit 
inderdaad het geval is. Br blijkt namelijk dat de concentratie van 
het ingebouwde jodium afneemt met toenemende temperatut~. Dat be
tekent dat de grootste jodiumconcentratie ·aangetroffen moet worden 
bij de overgang. Verder blijkt nog dat de concentratie onafhankelijk 
is van de groeisnelheid maar tot een factor. 50 kan variëren als 
functie van de kristalrichting. Uiteidalijk schijnt het niet gecor
releerd met elektrische effecten, hetgeen echter niet wil zeggen dat 
het geen aanleiäing kan geven tot dislocatievorming bij de overgang. 

Foto 14. 

Epitaxiale froei. 
Onder : substraat. 
Boven : epitaxiale laae. 
Gepolijst En ge5t~t. 
(PiY x) 

Foto 14 is ook genomen na het etser.. Vergelijk deze met 
foto 12 die van hetzelfde gebied vó'r het etsen werd gemaakt. 
Dan valt onmiddellijk de lange rij dislocaties ·op, die aan de lin-
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kerkant van foto 14 te zien is en nagenoeg vertikaal loopt. Deze 
disloce. ties zijn w&arsc:'1i jnli jk te danken aan al te kracr~tit. schurf·n, 
hetgeen een flinke kras kan hebben opfeleverd die weliswaar bij het 
polijsten is verdwenen, m&e.r de bij het i\.rassen ontstane dislocaties 
worden bij het etsen zichtbuar. 

De dikte van het gebied met grote dislocatiedichtheid 
bij de overgang vari~ert op tot noe toe onberekenbare wijze bij de 
di verse experimenten. Nieuwe onderzoeldngen echter duiden erop d8 t 
het morelijk zou zijn de verstoorde lagen te elir'lineren en de 
dislocatiedichtheid sterk te verrr.inderen. (35). 

4.2.5. Mogelijkheden ter verbetering 
============================= 
Een mogelijkheid om dit sterk gestoorde gebied ·te verm.ijden 

bij de gewenste overgang is de volgende. ~ien t;t..at uit Vb.Yl bij voor
beeld intrinsiek materiaal ; groeit er dan een n-feleidende l&ag 
met het gewenste geleidinr;svermocen op en daarna iL de zelfde buis 
een p-laag, zonder dat de substraattemperatuur r:nire verandering on
dergaat. Ken kan dit doen door gebruik te maken van een buis die 
de in figuur 22 getekende vorm heeft. 

(Ge-n) 
of 410°e. 

Ge - substra&.t 
..:.>50 °e. 

bron ( Ge-p) 
5'70 of 410 °e. 

Fie;uur 22. Methode tot het groeien van overrangen 
zonder gebieden met grote dislocatie
dichtheden. 

Men begint met het substraat op 350°e te brengen en de reetterkant van 
de buis op 410 °e, zodat zich hier reen Geir kan vormen. De linker
kant van de buis wordt op 570 oe gebracht. f.u zal op bet substraat 
een n-laag groeien maar aan de rechterkant van de buis zal gEen 
Gei2 (en n-dope) kunnen arriveren ten r;evolee van de zoveel lagere 
ter.1pera tuur van h8 t substraat. Wanneer nu de n-l.sac dik fenoeg is 
verlc..agt men aan de linkerk&r•t de temperatuur tot -±10 °e, zodat 
het groei proces wat be tre.ft de n-luag tot stilstand !cwr'lt. WannE: er 
men nu de temperatuur aan de rechterkant op 570 oe brengt zal het 
OpFroeien van een p-laag een aanvanr nemen. Het dislocatiegebied 
bevindt zich nu tussen het substraat en de eerstcec:rot..dde (n-) laag. 

E.r zijn metineen verricht aan een p-n overgang, geeroeid 
volgens bovenstaande methoäe, en aan een I-n overganc , ontstaan 
door p-Ge te groeien op een n-type substraat. (35). 
In de voorwaartsrichtine gedrtJ:agt eerstgenoemde diode zich veel 
beter als luatstpenoemde ; in de sperrichting is het Gtdrag ook 
beduidend beter ; de spE:rstroom van laatsteenoemde diode is een 
factor 25 hocer. 

Reswaerend kan men stellen dat het een noeilijke zaak is 
op een substraat lagen te [roeien met de gewenste eigenschappen, 
zi~nde goede sperkarakt6ristieken, weinig dislocatieE, constante 
dikte en de cewenste verontreinigingsconcentraties. Zeer belangrijk 
is hierbij de oppervlaktetoestand van het substraat aan htt begin 
van het proces U:-9). Ook moet rnt;n er zor2 voor dragen dat zich in 
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de buis zo WE!inic mo.~f'liji\: c;asresten meer bEvinden na het pomper:.. 
In dit verband is het van het hoocste belanc dat het jodium voldoende 
zuiver is, aant;ezien dit bij het pompen op zeer lace temperatuur 
wordte-ehouden en dus vreemde stoffen in het jodium (b.v. water liJ 
niet zullen worden weerepompt. Ms.rins..ce ( 3-1:) bij voorbeeld Ee
bruikte jodium dat voldeed al.ill de ACS specificaties en daarna not:; 
specia&l eezuiverd Herd door twee keer sublimeren. 

Germanium heeft het nadeel vvn een vrij lage intrinsieke 
soortelijke weerstund (47 ..O..cm bij karnErte;:;-peratuur) vergeleken me:t 
silicj_urn (230.000Dcm bij ka:rJertercJperatuur). ltJil men in Ue in 
epitaxiaal gegroeide la[en schakelingen aanbrengen dan kan men, anders 
dan bij Si, niet rekenen op eventueel intrins ie:\: celeidincsverrnoren 
van het substraat, maar men ~'1oet on; de noodzakelij:(.e isolatie tussen 
de onderrlelen te V8rkrijgen, zorg dragen voor ze~r coede s~er
karakteristieken. Daarora is l-;et liateriaal t.'err1anium niet cesc::Lü om er 
kristalschakelingen van deze soort mee tE: make:· .• 

5. Ontvwrp en vervanrdiginc van een 1\:ris talschakeling 
================================================== 
In het veleende z.al hr:t ortwerp en de vervae.rdit;in[ van 

een kristalschakeling (bistabiele multivibrator) worden bescb..revE:n. 
Bij de vervaardiginc van de weerstanden is ceen eetruik gemaakt van 
epi taxiaal gegroeide lacen maar van he~t eeleidincsvermoren ve.n 1:r~t 
basismateriaal zelf. Vercelijk ficuur C'. 

5.1. Het elektrische schena 
---------------------------------------------

Het elel\:trische schema Vé..n een bis tabl.ele mul ti vibrator 
is getekend in figuur 20. 

Figuur 22;. Het elektrische schema van een 
bistabiele multivibrator. 

+ 
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In dit schema zijn de condensatoren niet essentieel. In principe 
kunnen ze er dus uitgelaten worden. Voor dE:ze condensatoren is het 
mogelijk gebruik te maken van de eigenschappen ven een p-n overgan~. 
Hierbij is de lekstroom van belang voor d~ goede werking, en hoe 
groter het overgangsoppervlak, des te groter de capaciteit, maar ook 
des te groter de lekstroom. \-Je kunnen ook gebruik maken V&n de 
eigenschappen van opgedampte lagen. Hier levert e cL ter het ~r1aken van 
condensatoren ook moeilijkheden op. (~1) 

Om deze redenen is besloten voorlopig een multivibrator 
te maken zondrr condens&toren. 

Voor het maken van transistoren hebben we p-type Ge 
nodig van endeveer 2 - 7 .n cm. ûa t wil zett:en clli t de we ers ta.nè.en 
niet te hoog mogen worden gekozen omdat dan de afmetingen te groot 
r:ullen worden. 

Uiteindelijk is het elektrische sc:,erna als volgt geworden 
waarbij het gedeelte binnen de streeplijnen in één eenkristal moet 
worden ondergebriicht. Zie figuur 2-±. 

-~-_-; __ u, 

0 

-V 
I 
1_ _j 

Figu:ll' 2··. Ontwerp van een bis tabiele mul ti vibrator. 
I 1 en 12 zijn de ingangen, u1 en u

2 
de 

uitgangen. 

Op I wordt nu een blokspanning gezet; op I~ wordt dezelfde èlok
sp~ing in terenfase toegevoerd. Deze snantlin[Pn worden gedifferen
tieerd en op de bases van de beide trb.nsis tor• r-;. komen allt:-en de 
positieve pulsen aan Vih de beide dioae~. 

5.2. Uitvoering·. 
--------------------
Aan de eis, elektrische scheiding te bereiken tussen de 

onderdelen is voldaan door het germanium door middel van zagen 
{ultrasoon) een zodanige vorm te e;even als fetekend in firuur 25. 
De :Îlaats waar de transistoren moeten worden gemaakt is aane:eduid 
met de letter r. 
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Figuur 2b • 

Vorm WFarin het Ge 
rezaagd moet worci~ Y .• 

De letters T duide~ Cö 
plaats van de transis
toren aan. 
lunt a wordt met aarde 
verbonden, de punten b 
met de negatieve batterij
spanning en aE: punten c 
met de bases va;., de 
transistoren. 

De ma ten zi j.;.l in mP1. 

De di;..:te is 1 rrm;. 

De rechte stukken vertegenwoordigen de ZGS weerst&nderlo Uiï,g&ande 
van materiaal met een soortE li j_-:.e weerstand van 5 il. cm, vinder 
we weerstandswaarden van ont:eveer 400 ..0.. 

Na het uitza;:-en van het Ge wordt het reëtst in sup€roxol. 
Nu volgt het aanbrenre-l van de transistoren. !~iertoe worden tH( f 

lood'tolletjes (mf:t een pe.ar procent antimoon) gele[Et.:rd op die 
pl&atsen waar de e~'Jitter- en basiscontacten moE.ten komen. Dit cebeurt 
bij een temperatuur van 600 °C. l~a afkoelen wordt dan op de bolletjes 
die de emitters cac1 vormün een druvoel aluminiumverf gelecc. Als 
deze verf gedroogd is wordt het geheel in de ov~n nor:~als verhit, 
nu tot 800 °C. Bij deze temperatuur diffnndeert antimoon vrij snel 
in vast cermani um, terwijl al uminilllrl dit niet noemensi..:aard doet. ( 41) 
De do::.1or anti'noon diff1.mdeert dus het vastf, p-ct::rmaniurn binnen en 
verandert dit in n-~ermaniwn. DaBr het antimoon oo": uit het gesmolten 
lood verdffi'lpt en via de dam;Jfase het gerrlianiwn binnendringt ontstaat 
overal &aYJ. het eerman i ur.1oppervlak een n-laac. Bij afkoelen croe i en 
de holten die Let lood in het cermaniumkri~tal heeft gemEakt weer 
di eh t. Het germani wn dat zich afzet beva. t an tL'1J.oon en onder de bol 
met aluminium, ook aluminium. De oplosbaarheid van de acceptor 
aluminium in vast e-ernanium is zoveel g:rott..r dan die van de donor 
antimoon, dat zieL onder las.tst['enoemde bol p-t~"pe c;erm&niwn afzet. 
We hebten nu de verlan, ·àe trans is tor verkrecen. Zie fituur 2c. 

p 

Fie;uur 2E. Transistorstructuur, verkrecen 
met de 11 legeer-di.L'fusietechniek11

• 
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De temperatuur waarbij het legger-diffusieproces plaatsvindt, wordt 
zo gekozen dat er een basislaag (n-la&f) ontstaat v~1 de gewenste 
dikte. Deze dikte is afhankelijk van de temperatuur en de duur VW1 

het diffusieproces. Zie figuur 27. 

1 x 1 0 19 r------r------r------,.---. 

.lt/cm3 

O,S 

0 
0 

Figuur 27. 
Diffusie van antimoor: in 
t;f!rJrnmium .bij 780 °e. 
Horizontaal is uitLeZE:t de 
indringdiepte, v~rtikaal 
de antimoonconcfn~ratie. 
Als parameter is de tijd 
gekozer.. 

De overge.ng van gediffundeerde n-laa[ n&ar p-:~_ateri&&l 
vindt plaats daar waar de concentratie van de donor~-n reli j,( is &an 
de concentra tie van de acceptort:n. In ons geval komt dat overeen 
met een basisdikte van onceveer 5 \_kffi• 

De bovenbeschreven legeer-diffusietechniek biedt het Erote 
voordeel dat bij slechts t~n bewErking tegelijkertijd de nodige 
p-n overgangen ontstaan en tevens de contacten van basis en er11ittEr. 
Ook kan men bij deze methode de basisdikte, door temperatuur en tijd 
te regele~, zt-er nauwkeurig instellen. Ook bi~ zeer duru1e bases kan 
rr1en nog nauwkeurig werken. Als le,a.tste voordeel moet nor renoeP'ld hE·t 
feit dat de basisdikte over de gehele transistor constant is, hetfeen 
men met enkel legeren niet of nauwelijks kan bereiken. 

Nu moeten nog de collector- en de ohmse contacten worden 
aangebr&cht. De collectorcontacten worden aanrebracl:t door aan de 
onderkant van het gtrmanium, onder de basis- en emitterbolletjes, 
indiumbollen te lee;eren. Dit rebeurt bij onceveer 550 °e. Bij deze 
bewerkine~ kunnen ook tegelijkertijd de nodiE;e orLI'11Se contBcten worden 
aangebracht, ook door legeren met indium. (op dE: plaatsen a, b en c 
in figuur 25). 

Bij de laatste bewerking moet de n-laag, die zich overal 
op het oppervlak heeft fevormd, worden wecr..eëtst, behalve tussen de 
bases en de emitters. Dit gebeurt elektrolytisch in een 10% KOrt
oplossing. De basis- ~n emitt~rbolletjes worden met een laklaagj~ 
bedekt, alsmede het tussenliegende cermaniurn. Ook het collector
bolletje, het omlige:end [:erms.niurn en de aar,slui tdraad worden r!Jet een 
laklaagje bedekt. Zie figuur 28. ue collector aansluitine wordt dan 
verbonden met de positieve pool, het elektrollet met de ne~atieve 
pool van een batterlj. Het in figuur 28 cearceerde gebied zal nu 
worden weggeëtst en de muti vibrator is, op het aanbrensen v1-m de ver
bindingen na, gereed. 
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Figuur 28. 

5. ~ .• De transistorkarakteristieken 
============================= 
De transistorkarakteristieken zijn afhankelijk van vele 

grootheden zoals erootte en afstand van de basis- en emitterbolletjes, 
legeer- en diffusietemperatuur, het oppervlak dat met la1r bedekt is 
tijdens het ~tsen en de nabehandeling : het scboonmakEm en de methodE 
die gebruikt wordt om de transistor tegen.atmosferische if:vloeden te 
bescherm€n. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de volt;ens 
bovenstaande 1nethodo vervaardigde transistoren uiteenlopende karak
teristieken hebben. Van een van deze transistoren zijn de karak
teristieken weerge ge ven in de foto's 15 tot en met 17. 

l l 

Foto 15. 

-Je- Horizontaal -Vee = 0,5 V/diV. 

Î 
Vertik&al -I = 1 mA/div. c 

rJE",t -Ib = 0,05 mA/stap. 

waarin . 
vee de spanning is tussen . 

collector- en er11i t tercontact, 

I de collectorstroom en 
c 

Ib de basisstrocm. 
I_ _j 

~ - vc:. ct. 
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, 
Foto 16. 

Horizontaal -Ib = 0,01 mA/stap. --lc. Vertikaal -Ie = 0,1 mA/div. 

t 

Foto 17. 

Horizontaal . - vbe = 0,02 V/div. . 
. -l'b 

i 
Vertikaal -Ib = 0,02 mA/div. 

waarin V de spanning is tussen 
be 

basis- en emittercontact. 
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Tenslotte is de terugwerking gegeven in foto 18. 

Foto 18. 

Horizontaal.: -Vcb = 0,5 V/div. 

Vertikaal -Vbe = 0,05 V/div. 

met-Ie= 0,01 mA/s.tap. 

waarin : Vcb de spanning is tussen 

collector- en basiscontact en 

Ie de collectorstroom . 

5. 4. Metingen aan de multivibrator 
============================= 
De werking van de multivibrator is gecontroleerd met 

behulp van een oscillograaf. Foto 19 toont het gedifferentieerde 
ingangssi&naal {boven) en het collectorsignaal bij een frequ.entie 
van 20 kcfs.ec. Foto 20 toont dezelfde signalen bij een frequentie 
van 200 kc/sec. Foto 21 tenslotte toont het-bloksignaal van de 
blokspanningsgenerator {boven) en het collectorsignaal, ook bij 
~en frequentie van 200 kc/sec. Uit deze beide laatste foto•s 
kan men een schatting maken van de hoogste frequentie waarbij de 
multivibrator nog zal werken. 

Foto 19. 

Het gedifferentieerde inganga
signaal {boven) en het collec-
torsignaal. · . 
Horizontaal: 10 \_-'Secjdiv. 

Frequentie : 20 kc/sec. 
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Foto 20. 

Het gedifferentieerde inganga
signaal (boven) en het collec-
torsignaal. · 
Horizontaal : 1 \A sec; div. 
Frequentie : 200 kc/sec. 

Foto 21. 

Het signaal van de blokspanninga
generator (boven) en het 
collectorsignaal. 
Horizontaal : 1 ~ sec/div. 
Frequentie : 200 kcjsec. 

1n foto 20 en 21 zien we dat de inschakeltijd Vhn de transistor 
kleiner is dan 0,5 ~ sec, zodat de multivibrator werkzaam zal blijven 
tot een frequentie van ruim 1 Me/sec. 

6. Conclusies 
--------------------
In de loop van het onderzoek is het duidelijk geworden 

dat het materiaal germanium zich wel leent tot vervaardiging van 
kristalschakelingen, maar dat de eis, een elektrische scheiding aan 
te brengen tussen de onderdelen van de schakeling, nare consequenties 
met zich brengt in verband met het grote intrinsieke geleidingsvermo
gen van Ge. In de praktijk gebruikt men daarom liever. het moeili j.k-~er 
verwerkbare silicium •. 

Het epitaxiaal groeien van zeer goede lagen is mogelijk 
gebleken ; men mag echter niet te veel verwachten van de kwaliteit 
van de overgang van substraat naar gegroeide laag. Wel kan znen zeer 
goede gegroeide overgangen verkrijgen door twee lagen van verschillend 
geleidingsvermogen op elkaar te groeien, zonder het preparaat tussen
tijds af te koelen en aan de lucht bloot te stellen. Gebruikt men 
echter de jodiumtransport methode, dan heeft men het nadeel dat men 
de verontreinigingsconcentraties in de opgegroeide laag (nog) niet 
in de hand heeft. 
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Overigens is epi taxiale groei, zoals reeds r:e zegd, nog: een te tre~~.keli Ji·: 
nieuwe techniek en er zal nog vt~ el onderzoekingswtork moeten worden 
verricht voordat men in staat zal zijn al zijn mopelijkheden uit te 
buiten. Ondertussen staat al wel vast dat deze lrJogelij 1.heden ~::;r velen 
zullen zijn. 

?. •roekoms ti ge ontliikkelinren 
----------------------------------------------------
Bij de in dit verslag beschreven werkwijzen wordt het 

circuit aangebracht op het oppervlak van het half~eleidermateri&al; 
door middel van diffusie of in de epitaxiahl [egroeide la(a)g{en). 
Onderzoekingen worden verricht naar de mogelijlrneden van epitaxiale 
technieken waarbij de onderdelen van een schakeling aan[;ebrachr, 
worden in het binnenste van het halfr,eleider.materiaal. 3i~ deze 
methode worden een aantal p- en n-lagen op elkaar gt.groeid. 
Enkele van deze lagen ku.l!len dienen om aan elkaar erenzende com
ponenten te isoleren, andere lagen kunnen dienen als weerstanden en 
diëlectrica, of als t-_: eleidende verbindint:en tussen de co·np onenten. 
Isolatie kan verkregen worden met behulp van diffusie- en etstech
nieken. Op de ze wij ze kan men zeer l:oee pa. {kingsdic:. t r• eden (aantal 
elementen per volumeeenheid) bereiktn. 



- 37 -

Literatuur 

1. Keon.1ian, f._.dward, n:Microelectronics, Theory, Des pn A •d 
Fabrication". 
McGr·aw Hill Book Company Inc. New o ,... 1963. 

2 . Levine, aumner. N, "Principles of Solid-o:>tate Microe · c·,...onics". 
Holt, Rinehart and Winston, New ~ r 963. 

3. Khamba ta, Ad1. J, "Introduetion to Integrated ;;:,er icon te • r 
Circuits". 

4. 

John Wiley and Sons Inc. t _or 

Schlabach, T.u, and Rider, D. r , "Printed and Integr- t 
McGraw Hill Book Company Inc. New ' 

5. Durmner, G.W.A, "Microminiaturization'. Froceectings o.r ... 

6. Iroceedin~ · of 

Agard Çonference Oslo, Julv 2 - 6, 1 L_ , 
r rg~on Press, London 1 ~6. 

the Conference on Elemental rnd Compound 
Semiconduc~ors. · 

?. Schrö r, J.B, 
Interscience Publishers 1 6 • 

"Hetallogy of Semiconductor Mater1als 1 (196 \ 

8. ADD-Technical ~ote 6r - ~ 7 {196l)."Molecular l • ctronics • 

9. Proceedin~s of the International Solid State Clrcuits Conference. 
( 1960). 

10. Sikina, T.V, "Research in Micro Flin-Flo s". 
Philco Corporation ( Philco ho. ""218-
Hesearch Division 
Philadelobia, Pennsylvania. 

11. ~hilips Circuit Bleeks. Philips Publikatie. 

1 • le Can, C, "The Masterchin, an AP)roach to lntegre.ti 
Advanced Develooment Report. 
Philios S~miconductor Develonment 1aboret~ ~ ~ o. 

13. Spra ue, uohn L, "Inte$2:ratcd Circuits". 

1 • 

International Science and 1ec nolo y, 
· Anril 196~, pp. 43-52. 

Davi.1, M and Lever, R. ··· , "Vapor Phase Crystal Growth -· 
from Therme.lly Decor ~· OSe<1 G•.,. 
~ournal of APPliea ~hys1cs, ~ 

.ermanium 
ne '. 

bo 

15. .l\.urov, ü.~, Semiletov, s.J\. and P1nsker, . · , ''b.lectricel 
Prooerties and Real ~tructure of Single-ury~tal 
Germanium Films, Produced by .vaoora ion 1n 
Vacuum". 
Sov. PhyE. Cryst. 2 (1~57) pp. 5~-



- 38 -

16. Weinreich, o, Derrnit, G, and Tufts, C. "Germanium films on Germanium 
Obtained by Thermal hvaporation in Vacuu.n". 
Joumal of Aoplied Physics, 32 ( 1 ~• 61) p. 11 • 

17. Da.vey, John ~' ":bpitaxy of Germanium Films on Germanium by 
Vacumn :bvaporation". 
Journal of Applied Physics, 3v (1962 , n . 1015. 

18. Kurov, G. !o , "Growth Mechanism of Germanium r~pitaxial Film~''. 
Institute of Crystallography, ~cademy of ~cience~, 
USSR, Moscow, Translated from Fizik - Tverdogo Tela, 
Vol. 4, No. 2, r n • . b · - 7. (February lv62'. 

19. Courvoisier, J.C, Haidinger, W, Jochems, • • N, and Tummers, I.J . 
"hvaooration - Condensation twethod for aking 

Germanium Layers for Transistor i'urpoees". 
5ol1d-State ~lectronics, 6 (1963) P • o~- • 

20. Newman·, .. . C, "A Review of the Growth and .Structure of thin Films 
of Germanium and Silicon". 
Microelectronles and Reliability, 3 (1 4} 1 • 1 . _, .... 

21. Miller, r • J, and Grieco, "'. J, "E.pi taxi al o-type Ge and Si films 
by Hydrogen rteduction of Bromides". 

2 r· "• Handelman, 

Bell Tel. System, Techn. Publications 
Monograoh 4664, (1963 • 

h.T, and Povilonis, t .I, ".l;!;pitaxial Growth of Silic:m 
by Vacuum Sublima ti on". 
Bell Tel. System, Techn. Publications 
Monograoh 4727, (196~). 

2~. Fuller, c. , and Ditzenberger, ~.A, "Diffusion of Donor and 
Accentor .aements in ·ilicon". 
Journal of Applied Physics, ~ (1956) pp. 5t~- ' v. 

24. Miller, R.C, and Savage, A, "Diffusion of Aluminium in Sinr:,l -
Crystal Silicon". 
Journal of APolied Phy ~ ics, 27 (1956) ,. l13C-l~ ~ • 

25. l\.1 rz, A. D, and Grave 1, c. , "uiffusion of Gallium in 311 con". 
Journal of Applied Physics, 29 ( 1958) • l<t, - t~ • 

26. Batdorf, R.J.., and Smits, F. , "Diffusion of lmpurities into · 
Evaporating Silicon • 

27. • all, .. , 
Joumal of Apolied rhysics, 30 (1959) op. 5~-

and Racette, J.H, "Diffusion and >olubility of Co oer 
in bxtrinsic and Intrinsic Germaniu:n, ilicon a.nd 
Gall urn Arsenide • 
Journalof Apolied Physics, ~5 (1964) p~. ~ · g-~ 7. 



- 39 -

28. Lieth, R •• A, and t..ggels, A.u • . , "Si :bpitaxial Growth by Iodide 
Trensport between ~iled-Op rellets". 
Joumal of APolied Physics, 35 (196 ' • 3ul L. 

29. Sirtl, ~. J. Phys. Chem. Solids, 2~ {1963) o. lr85. 

30. Dorendorf, Heinz, und Ullrich, Hans, "Fe~tkÖrper- .chaltkreise 
aus Siliziurn". 
Siemens Zei tschrift, 37 ( 1963) • 5o6-57 • 

31. Wulrrls, H •.• J, Afstudeerverf'1ag, T • .r .hindhoven. (1965). 

32. Kodak Photosensitive Resists for Industrv. 
Kodak Publikatie P-7 (196 • 

3~. Techniques of Microohotography. . 
Kodak Publikatie I-52 (1963). 

34. Marinace, J.C, "Boitaxia1 Growth. of Ge- Single Crystals in a 
Closed Cycle Process". 
IBH J. Res. Je • ,1 (1960} "'• -48-255. 

35. o'Rourke, 1- .J, Harinace, J.C, Anderson, .l, and White, . • ·, 
"~1ectrical .t'rooE>rtie~ of Va or-Grown 

Ge Junctions". 
IBM J. Res. Dev. ~ (196u) 3 p • 56- 6:3. 

36. Baker, w. ·,, and Compton, D.M.J, "RadiotrH.cer Studies of the
Incorooration of Iodine: into Vaoor-Grown Ge". 
IBM J. Pes. Dev. ~ (1960) 3 o~. 269- 74 

37. Baker, W .:t, ar.d Coropton, • · • J, "Incorooration of As into 
Vapor-tzrown Ge". 
IBM J. Res. Dev . ! (1960) 3 pp. 275- 7 • 

38. We. ide, .• ;:;;,, Kinpenhan, B.w, e.nd White, "· , "Eoitaxial 
Growth of Silicon". 
IB~ ~. Res. r~v. 4 (1960) 3 n . G88-295. 

39. InF:ham, · .s. Jr, and McDa de , f.J, '' •is,ocation Content 
in •, itexislly Ve. , or- rown ;.. -Crystals". 
IBM J. Rer.. Dev. I (196u ) o.J • v - - 0 ; . 

40. Goorissen, J, Bruijning, f'.G, en Knobbe, M, "Het doteren van 
epitactisch groeiend o..>ilicium met behulo van 
vonken". 
Phil. 'l1echn. Ti1dschr. '5 (1963) p. 231. . ~ 

41. Joeberns, l. <~. , "De Legeerdiffusietechniek bij de vervaurdiging 
van Hoogfrequenttransistors". 
Phil. Techn. T!jdschr. 2~ (1962) 8 po. 229-~~ • 



- 40 -

42. Frosch, C.J, and Derrie~, I, J. llectrod1e· • 
Vol. 10<z, (1 

c. 

43. Wurst, 

• ? • 

~.c., and Borneman, .• • , "Rect1f1cat1on Properties of 
etal- "111con Contacts" 

Joumal of Applied Physic~, 28 { 1957) n • · · f - ~ • 


