
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Invloed van substraateigenschappen en annealcondities op de soortelijke weerstand en de
Hall-beweeglijkheid van opgedampte polykristallijne silicium lagen met diverse boor
doteringen

Boogaerdt, Wim M.

Award date:
1982

Link to publication

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/7a768624-97e3-4a68-90b7-e7a995397336


INVLOED VAN SUBSTRAATEIGENSCHAPPEN EN 

ANNEALCONDITIES OP DE SOORTELIJKE WEERSTAND 

EN DE HALL-BEWEEGLIJKHEID VAN OPGEDAMPTE 

POLYKRISTALLIJNE SILICIUM LAGEN MET 

DIVERSE BOOR DOTERINGEN 

Wim M. Boogaerdt 

Verslag van het afstudeerwerk, 

uitgevoerd bij het Zonnecelproject 

van de vakgroep Vaste Stof 

afstudeerhoogleraar: 

Prof. Dr. F. van der Maesen 

afstudeerbegeleiders: 

Dr. ir. A.H.M. Kipperman 

Dr. ir. R.J.C. van Zolingen 

Eindhoven, maart 1982 



SAMENVATTING 

De soortelijke weerstand en de Hall-beweeglijkheid zijn bepaald in het tempera

tuurgebied 200(T (400 Kelvin, voor lagen op een monokristallijn silicium sub

straat met Si3N4 tussenlaag en op een substraat van gesinterd silicium poeder. 

Onderzocht is in hoeverre de soortelijke weerstand en de Hall-beweeglijkheid 

verhoogd kunnen watden door op een glad (geëtst) substraatoppervlak te dampen, 

langer te annealen of te annealen in een atmosfeer waaraan H2 toegevoegd is. 

Uit deze experimenten is met behulp van het model van Seto een voor de elektri

sche geleiding effectieve kristallietgrootte van 102 ~ vastgesteld; deze waarde 

komt overeen met die gevonden uit de verbreding van de Bragg-reflectie pieken. 

Vergelijking van de chemisch-aanwEzige concentratie boor in de laag met de, uit 

de experimenten berekende, elektrisch-actieve datering leert dat ca. 1/10 van 

het boor als acceptor actief is. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

1.1 Het zonnecelproject 

Het afstudeerwerk is verricht binnen het kader van het zonnecel

project. Dit project wordt sinds 1974 uitgevoerd in de groep Fysische 

Materiaalkunde en vanaf augustus 1981 in de groep Oppervlaktefysica van 

de vakgroep Vaste Stof van de afdeling der Technische Natuurkunde. 

Doel van het project is het onderzoeken van de realiseringsmogelijk

heden van een goedkope fotovoltaische zonnecel. 

De aandacht richt zich op een zonnecel gebaseerd op een dunne poly

kristallijne silicium laag, die door middel van dunne-laag technologieën 

op een drager van gesinterd silicium poeder wordt aangebracht. Een sili

cium laag van 50 ~m dikte is voldoende voor absorptie van circa 90% van 

het invallende zonlicht {I}. Op polykristallijn silicium lijkt een MIS 

(=Metal-!nsulator-~emiconductor)-type overgang een geschikte zonnecel 

te kunnen opleveren. Het toepassen van een pn-overgang is minder ge

schikt in verband met mogelijke korrelgrensdiffusie bij hogere tempera

tuur, terwijl een MIS-structuur bij lagere temperatuur gemaakt kan wor

den {2}. De opbouw van zo'n zonnecel is geschetst in figuur 1.1. 

gesinterd siZioium 
substraat -------+- 1000 ~ m 

Figuur 1.1. Voorgestelde struotuur van een poZykristaZZijne 

zonneoeZ met MTS-overgang 
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De werking van een zonnecel berust op generatie van elektron-gat 

paren in de silicium laag door invallende fotonen (zonlicht). Door het 

elektrisch veld op de overgang worden de gevormde elektron-gat paren 

gescheiden en geven een fotostroom in het uitwendige circuit. 

Het onderzoek in het zonnecelproject vindt plaats in drie nauw 

samenhangende deelgebieden: 

1. Het maken van dragers door sintering van silicium poeder {3,4}. 

2. De depositie van polykristallijne silicium lagen op monokristal

lijne- en gesinterde silicium dragers en onderzoek van de elek

trische eigenschappen {5,6,7,8,9}. 

3. De vervaardiging van MIS-structuren bij lage temperatuur en on-

derzoek van hun eigenschappen {10,11,12}. 

Het onder 2. genoemde onderzoek is bijna geheel uitgevoerd in het kader 

van het promotieonderzoek van van Zolingen {13}. Dit afstudeerwerk en 

voorafgaande derde stage{l4} zijn gestart tijdens de laatste fase van 

dat promotieonderzoek en vervolgen het onderzoek van de elektrische 

eigenschappen van de polykristallijne silicium lagen. 

1.2 Het proefschrift van van Zolingen 

Gezien het belang van het promotieonderzoek van van Zolingen voor 

de opzet van dit afstudeerwerk volgt een samenvatting van het proef

schrift. 

In het proefschrift worden de groeicondities en de eigenschappen 

beschreven van opgedampte silicium lagen voor toepassing in zonnecellen. 

Deze lagen, die een dikte hebben van 50 ~m, worden verkregen met behulp 

van een elektronenstraal-verdampingsproces. De gebruikte depositiesnel

heid ligt bij 20 ~m/min. De substraattemperatuur is ongeveer 550 °C. De 

substraten zijn voorzien van een aluminium laag om kiemvorming te ver

krijgen bij relatief lage substraattemperatuur (het proces van Fang). 

De lagen vertonen een kolomstructuur met een kolomdiameter van onge

veer 3 ~m. De kolommen zijn samengesteld uit fibrillen met een diameter 



-3-

van ongeveer 0,3 ~m. 

Deze lagen zijn, zoals ze gegroeid z~Jn, niet geschikt voor toepas

sing in zonnecellen vanwege de hoge soortelijke weerstand (10 3 ncm), de 

lage beweeglijkheid (0,4 cm2 /Vs) en de korte levensduur van de minder

heden (ongeveer 0,3 ~s). 

Na een annealing (tempering) bij 1250 °C gedurende 1 uur verbeteren 

zowel de kristallijniteit als de elektrische eigenschappen aanzienlijk. 

De halfwaardebreedte van de Bragg-reflectie pieken neemt af van 3° tot 

15' • 

Aluminium bleek niet geschikt te zijn als tussenlaag vanwege de 

sterke diffusie van aluminium in de silicium laag tijdens de annealing. 

De soortelijke weerstand van een met boor gedoteerde silicium laag 

op een met Sio2 bedekt substraat (één gew% boor toegevoegd aan de op

dampkroes) daalde na annealing van ongeveer 103 ncm tot 6 • 10-3 Qcm. 

Vanwege "flash" verdamping is de hoeveelheid boor, 1 gew% in de kroes, 

te hoog voor praktische toepassingen. 

Het opdampen van silicium gevolgd door annealing bij hoge tempera

tuur kan een aantrekkelijke weg zijn voor de productie van dunne lagen 

voor toepassing in zonnecellen als de beweeglijkheid verhoogd kan wor

den en de levensduur van de minderheden een geschikte waarde bereikt." 

Uit het werk van van Zolingen vloeien enige suggesties voort voor 

verder onderzoek. Van belang is het bepalen van een optimaal _dope-ni

veau in de laag. Hiervoor moeten twee vragen beantwoord worden: 

- Kan het dope-niveau in de silicium laag voldoende gestuurd wor

den door aanpassing van de hoeveelheid boor in de opdampkroes ? 

- Wat is de invloed van het dope-niveau op de elektrische eigen-

schappen van de laag ? 

Extra informatie, met name de temperatuurafhankelijkheid van de be

weeglijkheid, is nodig voor een vergelijk van de elektrische eigen

schappen met modellen uit de literatuur. 

Voor een mogelijke verbetering van de elektrische eigenschappen is 

het van belang de invloed van de annealcondities en de substraateigen

schappen hierop te onderzoeken. 

Een beperking in eerste instantie tot de bepaling van elektrische 
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transportgrootheden (soortelijke weerstand en beweeglijkheid) wordt ge

maakt omdat de levensduur van de minderheden klein (<0,5 ~s) en niet meet

baar is met de aanwezige apparatuur {9}. 

1.3 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer informatie over de 

invloed van de substraateigenschappen en de annealcondities op de elektri

sche transporteigenschappen van de polykristallijne silicium lagen. 

Het betreft met name de invloed van: 

- de datering in de laag 

- de substraattemperatuur en de substraatoppervlakteruwheid 

- de tijdsduur van de annealing en de aanwezigheid van H2 in de argon-

atmosfeer tijdens de annealing. 

Het experimentele werk bestaat uit het bepalen van de soortelijke weer

stand, de vrije ladingsdragersconcentratie en de Hall-beweeglijkheid bij 

kamertemperatuur en als functie van de temperatuur in het gebied 200<T<400 

Kelvin. Deze metingen worden verricht zowel aan lagen op een monokristal

lijn silicium substraat als ook aan lagen op een substraat van gesinterd 

silicium poeder. 

1.4 De toegepaste meetmethode 

De meetopstelling, ,opgebouwd en gebruikt voor de bepaling van elek

trische transportgrootheden van polykristallijne silicium lagen zoals ze 

gegroeid zijn ("as grown"), is operationeel en staat ter beschikking {14}. 

Hiermee kan een gecombineerde meting v~n de geleiding en het Hall-effect 

volgens de vierpuntsmethode van van der Pauw {15} worden uitgevoerd aan 

kleine (0,5 - 2 cm2 ), vlakke preparaten van willekeurige vorm. De methode 

van van der Pauw wordt beschreven in paragraaf 2.2. Voor een beschrijving 

van de meetopstelling zie hoofdstuk 4. 

Teneinde de invloed van thermische instabiliteiten bij de Hall-effect 

meting te verkleinen wordt overgegaan van een vierpuntsmethode op een vijf

puntsmethode. 

Om verzekerd te zijn van een goede elektrische isolatie van de te me

ten laag en haar ondergrond, dient in bepaalde gevallen separatie van de 

laag en het substraat plaats te vinden. 
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1. 5 Verwachting 

Indien, zoals verwacht uitgaande van de resultaten van het promotie

onderzoek, de chemisch in de laag aanwezige boorconcentratie bepaald 

wordt door de hoeveelheid boor in de opdampkroes, dan kunnen de drie 

elektrische transportgrootheden voor diverse boorconcentraties in de 

laag bepaald worden en vergeleken met de literatuur. 

Een langere tijdsduur en een hogere temperatuur bij de annealing 

zullen mogelijk de kristallijniteit van de laag wezenlijk verbeteren. 

Door de aanwezigheid van H2 in de argon atmosfeer kan zg. kristalliet

grenspassivering plaats vinden {16,17}. 

Op een "glad" substraatoppervlak met een lage kiemdichtheid kan 

tijdens de aangroei een fijne fibrilstructuur in de laag ontstaan. Aan

groei vanuit een verlaagd aantal kiemen geeft grotere,kolomvormige kris

tallieten {18}. Een fijne fibrilstructuur binnen deze kolommen is gunstig 

voor rekristallisatie tijdens de annealing. 

Verwacht wordt dat door bovengenoemde aanpassing van het substraat

oppervlak en verandering van het anneal-proces de vrije ladingsdragers

concentratie en de beweeglijkheid verhoogd kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 2: THEORIE 

In dit hoofdstuk wordt het elektrisch transport in polykristallijn 

silicium beschreven en wordt ingegaan op de achtergronden van de meet

methode. 

2.1 Het elektrisch transport ~n silicium 

2.1.1 Elektrische transportgrootheden in monokristallijn silicium 

Voor de soortelijke weerstand p van p-type silicium met een vrije 

gatenconcentratie p en een beweeglijkheid ~ geldt bij benadering: 
p 

I p =- = _;..,___ 
(J q.p.~p 

cr = soortelijk geleidingsvermogen 

q = elementaire lading 

(2. I) 

Zowel de gatenconcentratie als de beweeglijkheid zijn temperatuur

afhankelijk. De beweeglijkheid is bij constante temperatuur afhankelijk 

van de acceptorconcentratie NA. 

~ 
/0,., 

I 
I ' I N

8
=1o15cm-3 

~ Figuur 2. 1. I· E, 
! ~ to'' ' • I E,. _____ 
:l!:! . I 

Gatenaonaentratie versus ~ !y•O 
~ I 

reaiproke temperatuur voor .,;;: I 
~ l 

monokristalZijn siZiaium ~ I 
met aaaeptoraonaentratie I 

1015 am -'3 {19}. 
~ JO'" I ..-: I Pi:(ni) ~ I 

I 
1013 0 

I 
lf 20 
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Het verloop van de gatenconcentratie als functie van de temperatuur 

is weergegeven in figuur 2.1 voor silicium met een acceptorconcentratie 

NA= 10 15 cm- 3 • De beweeglijkheid als funktie van de acceptorconcentratie 

bij T = 300 K is in figuur 2.2 afgebeeld. 

!Ln Ir Si 

1--

I 

ACCEPTORCONCENTRATIE 

I 

1'--- I!! 

i~'-"P 1'---r--H:tf: 

-3 (cm ) 

Figuur 2.2. Driftbeweeglijkheid van monokristalZijn siZiaium bij 300 K 

versus aaaeptoraonaentratie {20}. 

2.1.2 Elektrisch transport in polykristallijn silicium 

Het elektrisch transport in polykristallijn silicium is de laatste 

jaren sterk in de belangstelling gekomen. Polykristallijn silicium heeft 

in vergelijking met monokristallijn silicium een hogere soortelijke weer

stand en een lagere beweeglijkheid. Niet of weinig gedoteerd is de soor

telijke weerstand van de orde 10 5 Qcm. Een karakteristiek verschijnsel is 

een sterke afname van de soortelijke weerstand bij toenemende datering 

rond een bepaalde kritische acceptorconcentratie. Bij deze concentratie 

vertoont de beweeglijkheid in veel gevallen een minimum. Bij hogere do

tering naderen de soortelijke weerstand en de beweeglijkheid tot de 

waarden van monokristallijn silicium met dezelfde datering. 

Bij de modelvorming worden verklaringen voor dit gedrag gezocht bij 

het polykristallijne karakter van het materiaal. Het is opgebouwd uit 

kleine éénkristallijne gebiedjes, kristallieten, waarbinnen zich kristal

fouten zoals vacatures en interstitiëlen kunnen voordoen. De overgang 

tussen kristallieten kan gevormd worden door bijvoorbeeld stapelfouten 
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of gebieden met een grote wanorde (zie figuur 2.3). Het zijn deze kris

tallietgrenzen, die naast de kristalfouten binnen de kristallieten een 

belangrijke rol spelen bij het elektrisch transport. 

0 o-e-o-o-o o o_
0 I I I I I o I - 0 

o-o-o-o-o 
0 

° o_~ 1 
I l I I 0 o I 

1
-e 

%- o-o-o o 
o o -o ' I 1?1•1 I -o 

/ _ o- o-p -o 0 0 I 
/ _, o - 0 1 

vacature / 1 •• _ • -r -r • - 0 
interstitieel ~·~sta~~~etgrens 

Figuur 2.3. Kristal-Zietstructuur met kristalfouten 

kristal-Zietgrens 

o:: Si-atoom 

•= B-atoom 

De in de literatuur aan te treffen modellen over het elektrisch 

transport in polykristallijne elementaire halfgeleiders zoals silicium 

kunnen ingedeeld worden in twee stromingen, die het gedrag van kristal

lietgrenzen verschillend interpreteren. 

In het "impurity segregation"-model verzamelen dope-atomen zich tij

dens de groei bij voorkeur op de kristallietgrenzen en blijven daar 

elektrisch inactief. De effectieve dope-concentratie binnen de kristal

lieten is hierdoor verlaagd. Bij hoge dotering zijn de kristallietgren

zen verzadigd en de resterende dope-atomen worden binnen de kristallie

ten een bron van vrije ladingsdragers. Voorbij een kritische dotering 

treedt een sterke toename van het aantal vrije ladingsdragers en bijge

volg een sterke afname van de soortelijke weerstand op {21,22}. 

In het "carrier trapping"-model wordt aangenomen dat de dotering zich 

tijdens de groei homogeen in de laag verdeeld. Op de kristallietgrenzen 

bevinden zich actieve invangcentra (traps), waarop vrije ladingsdragers 

ingevangen worden. De concentratie binnen de kristallieten neemt hier

door af. Voorbij een kritische dotering zijn alle traps gevuld en stijgt 

de vrije ladingsdragersconcentratie sterk, met als gevolg een sterke af~ 

name van de soortelijke weerstand. 
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Door de geladen traps Z1Jn op de kristallietgrenzen potentiaalbarrières 

ontstaan, die de beweeglijkheid van de vrije ladingsdragers beperken. 

Deze is daardoor lager dan bij monokristallijn silicium met dezelfde 

acceptorconcentratie. 

Bij hoge dotering is het aantal getrapte ladingsdragers op de kris

tallietgrenzen verwaarloosbaar ten opzichte van het aantal vrije la

dingsdragers. Het elektrisch transport is dan vergelijkbaar met dat in 

monokristallijn silicium 

Analyses van elektrische transportprocessen 1n geval van "carrier 

trapping" worden gegeven door onder andere Kamins {23}, Seto {24}, Bac

carani e.a. {25} en Graef {18}. 

Beide modellen zijn schematisch weergegeven 1n figuur 2.4 

• • • • e e • e 
e e e • 
• • ~ e • 8 e 

Monocrystalline Si 

. .. . .. . . . . Ec------EF-------
E~-------- ----
Ev-------' 

Ec------
EF------
EI-- ----------

Ev-------
Polycrystalline Si: Segregation Model 

Ec~ 
: ___ ),, ___ /l.., __ 

Ey_.........__.., 

Polycrystalline Si : Carrier trapping Model 

• ELECTRON 

0 DONOR ATOM 

e ION! ZED DONOR 

Figuur 2.4. Modellen voor monokristallijn en polykristallijn silicium 

(links) en corresponderende energiebanden-plaatjes(rechts). 

In het carrier trapping model (onder) buigen de energie

banden ter plaatse van de kristallietgrenzen. 
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Op grond van het waargenomen gedrag van de soortelijke weerstand kan 

geen onderscheid tussen de beide modellen gemaakt worden. Het experimen

teel gevonden gedrag van de beweeglijkheid, met name het minimum bij de 

kritische dotering, kan echter wel met het trapping-model verklaard wor

den, maar niet met het segregatie-model vanwege de afwezigheid van po

tentiaalbarrières in het laatste model. 

We zullen het model van Seto nader beschouwen. Seto leidt in zijn 

ééndimensionale model een relatie af voor de effectieve beweeglijkheid 

ten gevolge van verstrooiiing aan potentiaalbarrières, die ontstaan zijn 

door het invangen van lading op de kristallietgrenzen. In figuur 2.5 is 

de kristallietstructuur schematisch weergegeven samen met de ladingsver

deling en een energiebandenplaatje (voor p-type silicium). 

Grain Boundary 

Crystallite 

lal C rystal Structu re 

0 

L/2 

111 Charge Distributlon 

------------------En 
~- ~ 

tel Enef'!IJ Band Structu re 

Figuur 2. 5. 

a) Doorsnede door de poZykristaZZijne 
si Zioium Zaag. 

b) LadingsverdeZing bij een 
kristalZietgrootte L. 
AZZe vrije Zadingsdragers binnen 

± Z van ±~L zijn getrapt op de 

kristaZZietgrens. 

a) Energiebandenstructuur voor 
gaten. 

intrinsieke Fermi-niveau 
(0 niveau voor de energie) 

: trap-niveau 
: barrière-energie 



-11-

Seto neemt aan dat: 

- alle kristallieten zijn identiek met afmeting L 

- de p-type datering is uniform verdeeld met acceptorconcentratie NA 

- de kristallietgrenzen van verwaarloosbare dikte bevatten Qt (cm- 2
) 

aanvankelijk ongeladen traps alle met energie Et ten opzichte van 

Efi 

Er ontstaan aan weerszijden van de grenzen ruimteladingsgebieden, 

waaruit alle vrije gaten verdwenen zijn (depletiegebieden). De elektri

sche geleiding vindt plaats door thermoionische emissie over de poten

tiaalbarrières, veroorzaakt door de ingevangen ladingsdragers. 

Uit de thermoionische stroomdichtheid Jth leidt Seto het soortelijk 

geleidingsvermogen crth af en hieruit een effectieve beweeglijkheid ~eff: 

2 -q.Vb 
0 th = L.q ·~ ( 2nm'kT ) exp ( k.T ) 

~eff 
1 -q.Vb = L.q ( 2nm•kT ) exp ( k.T ) 

waarin: p = gemiddelde vrije gatenconcentratie 

m• = effectieve massa 

qVb = barrièrehoogte Eb 

(2.2) 

(2.3) 

Het verloop van de barrièrehoogte als funktie van de datering is ge

schetst in figuur 2.6. 

part. 
depl. 

______ _. datering 

Figuur 2.6. Potentiaalbarrièrehoogte Eb versus datering bij kristal

Zietgrootte L en trapdichtheid op de kristalZietgrenzen 

Qt (arbitraire eenheden). 
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Voor hoge dotering daalt de barrièrehoogte ~· Voorwaarde voor de 

toepasbaarheid van het model van Seto is Eb > kT. Er kunnen twee geval

len onderscheiden worden: 

1. Het depletiegebied strekt zich over de hele kristalliet uit (1=0). 

L.NA < Qt. Voor de barrièrehoogte geldt: 

(2.4) 

€ = dielektrische constante 

2. Het depletiegebied strekt zich uit over een gedeelte van de kris

talliet (1>0). L.NA > Qt. Daar geldt: 

(2.5) 

Graef geeft een gedetailleerde analyse van de invloed van de dope

concentratie NA, de kristallietgrootte L en de trapdichtheid op de kris

tallietgrenzen op het elektrisch transport {18}. Hij merkt op dat de 

activeringsenergie van het geleidingsvermogen E wel samenhangt met de cr 
barrièrehoogte Eb' maar alleen bij T = 0 eraan gelijk is. 

(2. 6) 

Naast kristallietgrenzen beÏnvloeden ook kristalfouten binnen de 

kristallieten en roostertrillingen het elektrisch transport. Het model 

van Seto laat dit buiten beschouwing. 

Graef breidt het model uit voor hoge doteringen door het polykris

tallijne silicium op te vatten als een serieschakeling van bulk- en 

grensweerstanden. Voor het soortelijk geleidingsvermogen en de be

weeglijkheid schrijft hij: 

cr-l = cr -1 
th + (J -l 

b 
(2.7) 
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crb. 0 th 
(2.8) ]1 = 

crb + 0 th q.p p 

met: crb = soortelijk geleidingsvermogen van de bulk 

0 th 
= soortelijk geleidingsvermogen ten gevolge van thermoionische 

emissie over de potentiaalbarrières volgens het Seta-model 

(2. 2) 

2.2 De methode van van der Pauw 

Van der Pauw { IS} heeft een methode ontwikkeld voor de bepaling van 

de soortelijke weerstand en de Hall-coëfficiënt van schijfjes van wille

keurige vorm, die aan de volgende eisen voldoen: 

- het schijfje is enkelvoudig samenhangend ("bevat geen gaten") 

- het schijfje is homogeen van dikte 

- de contacten bevinden zich op de rand van het schijfje 

- het totale contactoppervlak is klein ten opzichte van het schijf-

oppervlak. 

2.2.1 Meting van de soortelijke weerstand 

Figuur 2.7 toont het preparaat van homogene dikte d met daarop vier 

contacten in twee verschillende stroom-spanningsconfiguraties. 

Figuur 2.7. Preparaat met stroom-spanningaeonfiguraties voor soorte

lijke weerstandsmeting volgens de methode van van der Pauw 

Twee vierpuntsweerstanden worden gedefinieerd: 

R12,34 = en R23,41 = (2. 9) 
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Van der Pauw bewijst dat onafhankelijk van de plaats van de contacten 

op de rand geldt: 

exp ( - 'TT d R ) 
p 12 '34 + ( 'TT d R ) 

exp - p 23,41 = (2.10) 

De soortelijke weerstand p is expliciet te schrijven als: 

'TT d 
p = 2ln2 ( R12,34 + R23,41 ) • f (2. 1 1 ) 

Hierin is f een factor die alleen afhangt van het quotiënt R12 ,
34

/R
23

,
41 

en is geschetst in figuur 2.8. 

Figuur 2.8. f uit (2.11) versus R /R 
12~34 23~41 

2.2.2 Hall-meting 

Bepaling van de Hall-coëfficiënt ~ kan worden gedaan aan hetzelfde 

preparaat met dezelfde contacten als waaraan de soortelijke weerstand is 

gemeten. Figuur 2.9 toont het schijfje in de configuratie voor' Hall-meting 

met stroom r13 en spanningen v2 en v
4

• 

Indien er geen magnetisch veld aanwezig is en er een stroom r
23 

loopt, 

dan zal er in het algemeen een spanningsverschil tussen contacten 2 en 4 

bestaan, waarvoor geschreven wordt: v0 = v4 - v2 
Een magnetisch veld met veldsterkte B loodrecht op het vlak van het schijf

je veroorzaakt een spanning tussen contacten 2 en 4 waarvoor geschreven 

wordt: VB = v4 - V2 
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EQUIPOTENTIAALLIJNEN 

Figuur 2.9. Stroom-spanningscanfiguratie voor HaZZ-effect meting 

Het verschil tussen de spanningen met en zonder magnetisch veld geme

ten is, indien de soortelijke weerstand onafhankelijk is van het aangeleg

de magnetische veld, de Hall-spanning VH. Hiervoor geldt dus: 

(2. 12) 

Voor de Hall-coëfficiënt ~ geldt {19}: 

r d.VH 
~ = q:p = ï:'B (2. 13) 

waarin r = Hall-verstrooiingscoëfficiënt 

Met behulp van (2.13) kan voor de vrije gatenconcentratie p geschreven 

worden: 

p = r. I.B 

q.d.VH 
(2. 14) 

Indien r = 1 gesteld wordt {19}, dan kan p met behulp van (2.12) uit 

(2.14) berekend worden. 

Voor de Hall-beweeglijkheid geldt: 

r.cr =- (2. 15) 
q.p 

Dit kan met behulp van (2.14) geschreven worden als: 

(2.1(;) 
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Indien het soortelijk geleidingsvermogen cr (=p- 1
) bekend is, dan kan 

~H met behulp van (2. 12) uit (2. 16) bepaald worden. 

2.2.3 Soortelijke weerstand en Hall-beweeglijkheid gemeten aan polykristal

lijne preparaten 

Bij de interpretatie van elektrische transportgrootheden resulterend 

uit soortelijke weerstand- en Hall-meting volgens de methode van van der 

Pauw aan polykristallijne preparaten dient rekening gehouden te worden 

met het inhomogene- en mogelijk anisotrope karakter van het materiaal. 

De beschreven metingen bepalen de soortelijke weerstand en de Hall 

beweeglijkheid in een richting in het vlak van het preparaat (het xy-vlak). 

De gatenconcentratie is een functie van de plaats in het polykristal

lijne materiaal. In de depletiegebieden aan weerszijden van de kristal

lietgrenzen en in de kristallietgrenzen zelf is het aantal sterk verlaagd. 

Er wordt een over het volume van het preparaat (laag) gemiddelde gaten

concentratie p gemeten. 

Wat de Hall-beweeglijkheid en het soortelijk geleidingsvermogen be

treft kunnen twee gevallen onderscheiden worden: 

1. De potentiaalbarrières aan de kristallietgrenzen zijn laag (Eb<kT). 

Het transport heeft een ohms karakter, met weinig verschillen in weerstand 

binnen de laag. Het preparaat kan als homogeen beschouwd worden. Het geme

ten soortelijk geleidingsvermogen cr is ongeveer gelijk aan het soortelijk 

geleidingsvermogen van de bulk crb. De Hall-beweeglijkheid berekend uit 

(2.15) kan dan geschreven worden als: 

~H 
r.crb 

=-q.p (2. 17) 

Indien r=1 gesteld wordt is dit gelijk aan de driftbeweeglijkheid ~ in 
p 

de bulk. 

2. De thermoionische emissie overheerst indien de potentiaalbarrières 

hoog zijn (Eb>kT). Het gemeten soortelijk geleidingsvermogen is ongeveer 

gelijk aan crth uit (2.2). De Hall-spanning tussen de contacten is, indien 
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stroomloos gemeten, een sommatie van de Hall-spanningen ontstaan binnen 

de kristallieten. Volgens Jerhot en Snejdar {26} is deze Hall-spanning 

een goede maat voor de gemiddelde gatenconcentratie p en kan een effectieve 

Hall-beweeglijkheid berekend worden volgens 

r.crth 
~ = H q.p 

(2.18) 

die indien r=1 gesteld wordt gelijk is aan een effectieve driftbeweeglijk

heid. 

Samengevat geeft Hall-meting de juiste waarde voor de gemiddelde ga

tenconcentratie in polykristallijne silicium preparaten en dienen het soor

telij~ geleidingsvermogen en de Hall-beweeglijkheid geÏnterpreteerd te wor

den volgens geval 1 of 2. 
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HOOFDSTUK 3: TECHNOLOGIE 

3.1 Inleiding 

Door middel van een elektronenstraal-verdampingsproces Z1Jn een aantal 

silicium lagen op twee verschillende silicium substraten gedampt, waarna 

een thermische nabehandeling (annealing) heeft plaatsgevonden. 

Het opdamp- en annealproces wordt beschreven in paragraaf 3.2. De lagen 

gedampt op een monokristallijn substraat komen in paragraaf 3.3 aan de orde. 

In paragraaf 3.4 worden lagen op een gesinterde drager beschreven. Para

graaf 3.5 bevat een schematisch overzicht van de depositie- en annealcondi

ties van die lagen, waaraan temperatuurafhankelijke elektrische transport

metingen zijn verricht. 

3.2 Het opdamp- en nabehandelingsproces 

3.2.1 Het elektronenstraal-verdampingsproces 

Het substraat wordt op een houder gemonteerd, die op een temperatuur 
0 van ongeveer 550 C wordt gebracht. Vanuit een kroes wordt silicium ver-

dampt door verhitting met behulp van een elektronenkanon. De siliciumdamp 

condenseert op het substraat en groeit met een hoge snelheid (circa 20 

~m/min) vanuit kiemen aan tot een 50 - 80 ~m dikke laag. Voor de schema

tische opstelling van het proces zie figuur 3.1. 

Tijdens het opdampen verdampt het boor dat aan het silicium in de kroes 

toegevoegd is mee, zodat een p-type gedoteerde laag ontstaat. 

afsahermin.gsbus 

Figuur 3.1. Sahematisahe opsteZZing van het eZektronenstraaZ

verdampingsproaes. 
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3.2.2 De thermische nabehandeling {7} 

De thermische nabehandeling wordt uitgevoerd ~n een voorverwarmde 

elektrische oven. Het preparaat bevindt zich bij een temperatuur van 

1250 °e in een kolf van kwarts. De atmosfeer in de kolf bestaat uit argon 

of een argon (96%) + waterstof (4%) gasmengsel. De annealing bij 1380 °e 

is uitgevoerd in een andere oven, in een Al 2o3 kolf. N.B. de smelttempe

ratuur van silicium is 1412 °e. 

Na een annealtijd van 1 of 20 uur zijn de preparaten direct uit de 

oven gehaald. 

3.3 Lagen op monokristallijn silicium substraat met si3N4 tussenlaag 

De lagen worden in vier groepen ingedeeld op grond van die condities 

van het opdamp- of nabehandelingsproces, die in de betreffende groep als 

parameter gekozen zijn. Deze condities zijn: 

1. de hoeveelheid borium in de opdampkroes(eBK) 

2. de substraattemperatuur(T h) en -oppervlakteruwheid 
SUw 

3. de depositiesnelheid(vd), de annealtijd(t ) en temperatuur(T ) an an 
4. de toevoeging van waterstof aan de argon atmosfeer bij de annealing 

Er is een serie preparaten gemaakt voor iedere groep (3.3.1). Hiervan 

is de structuur onderzocht (3.3.2). Van de preparaten uit groep I is de 

chemisch-aanwezige concentratie boor in de laag(eBL) bepaald. Een oriënte

rende meting van de soortelijke weerstand bij kamertemperatuur is verricht. 

Uit de vier groepen zijn een aantal preparaten gekozen (paragraaf 3.5), 

waaraan na contactering (3.3.3) temperatuurafhankelijke elektrische trans

portmetingen zijn verricht. 

3.3.1 Depositie- en annealcondities 

Als substraat dienden monokristallijne (100)-silicium plakken van Wacker 

ehemitronic van 20 ncm en 2 ncm met respectievelijke dikten 250 en 400 ~m, 

in het vervolg aangeduid met 250 en 400. 
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Voor goede elektrische metingen aan de opgedampte laag dient deze 

elektrisch voldoende geïsoleerd te zijn van het substraat. Hiertoe is op 

alle monokristallijne substraten een ongeveer 3 ~m dikke Si
3
N

4 
laag aan

gebracht. In tegenstelling tot een aanvankelijk ook isolerende Sio
2 

laag 

bleek een Si3N4 tussenlaag na annealing op 1250 °e een goede isolatie te 

behouden. Na annealing op 1380 °e isoleren beide tussenlagen niet meer 

voldoende. 

In eerste instantie zijn een aantal preparaten aangemaakt ten behoeve 

van structuuronderzoek. De depositie- en annealcondities staan hieronder 

per groep vermeld. De in de betreffende groep als parameter gekozen con

dities ziin onderstreept. 

groep 1. eBK 0.05,0.15,0.2,0.7 of 1. 0 gew% t 1 uur an 
substraat: 250, gezaagd T 1250 oe 

an 
T sub 550 °e atmosfeer: Ar 

vd 20 ~m/min 

groep 2. eBK 0.2 gew% t 1 uur an 
substraat: 400, gezaagd of geëtst T 1250 oe 

an 
T sub 350 of 450 oe atmosfeer: Ar 

vd 20 ~m/min 

Etsen van het substraat vindt plaats in een. 'ijF(50%)-HN0
3

(65%)-eH
3

eooH 

99%) mengsel bij 0 °e met volumeverhouding 2:7:2 {27}. 

De hechting van de polykristallijne laag op het substraat wordt beter 

naarmate de substraattemperatuur stijgt. Bij T b= 250 °e is er geen hechsu 
ting. 

groep 3. eBK 
substraat: 

T sub 
vd 

groep 4. eBK 
substraat: 

T sub 
vd 

0.2 gew% 

400, gezaagd 

550 °e 

2 of 20 ~m/min 

0.2 of 0.7 gew% 

400, gezaagd 

550 °e 

20j.A.m/min 

t I of 20 uur an 
T 1250 of 1380 °e an 
ätiiiosfeer: Ar 

t an 
T an 
atmosfeer: 

1 o.f 20 uur 

1250 °e 

Ar+ H2 
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3.3.2 Karakterisering van de lagen 

De structuur van de opgedampte lagen is zowel voor als na de annealing 

onderzocht door middel van SEM(Scanning Electron Microscope)-observatie, na 

aanetsen van een breukvlak van de laag in Sirtl-ets. Hierbij blijkt dat 

tijdens de depositie van het silicium in het algemeen in de laag een ko~ 

lomstructuur is ontstaan. De kolommen bestaan uit fibrillen. In bepaalde 

gevallen wordt alleen een fibrilstructuur waargenomen. De fibrillen bezit

ten een overwegend éénkristallijne structuur, zoals blijkt uit het etsge

drag en draaikristalopnamen {13}. Bragg-reflectieopnamen tonen de aanwezig

heid van stapelfouten aan door piekverbreding. Uit de halfwaardebreedte 

van de (111)-piek kan de stapelfoutafstand berekend worden. Het structuur

onderzoek is verricht door van Laarhoven. Voor de methode zie {7}. 

Er is een oriënterende meting van de soortelijke weerstand bij kamer

temperatuur verricht. De hierbij benodigde waarde voor de dikte d van de 

laag is bepaald door meting van het preparaat met een microcator, voor en 

na het opdampen van de polykristallijne laag. 

De belangrijkste resultaten van bovengenoemd onderzoek zijn hieronder 

puntsgewijs per groep samengevat 

groep I. parameter CBK 

voor annealing: 

- kolomstructuur met kolomdiameter 2-10 ~m; kolommen zijn opgebouwd 

uit fibrillen met diameter 0,1-0,8 ~m. 

- Bragg-reflectie (111)-piek sterk verbreed (5°), dus. grote stapel

foutdichtheid. 

- structuur is onafhankelijk van CBK' 

-soortelijke weerstand: (1,2-2,8) • 10 3 ncm. 

na annealing: 

- kolom- en fibrilstructuur verdwenen; kolomhoofden zichtbaar op het 

bovenoppervlak; kleine kristallieten zichtbaar na relatief lang 

aanetsen. 

- halfwaardebreedte van de Bragg-reflectie (111)-piek afgenomen tot 

17'; de piekhoogte is toegenomen. 

- soortelijke weerstand van 2.102 Qcm bij CBK= 0,05 gew% tot 3.10-2 

Qcm bij CBK= 1,0 gew%. 
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groep 2. parameters substraattemperatuur en -oppervlakteruwheid 

voor annealing: 

- geen kolomstructuur waarneembaar; fibrilstructuur met fibrildia

meter 0,1-0,2 ~mop een geëtst oppervlak en 0,2-0,5 ~mop een ge

zaagd oppervlak. 

- halfwaardebreedte van de Bragg-reflectie (111)-piek: 4-5°. 

- drie lagen hechten voldoende op het substraat, te weten lagen 

op een geëtst substraat bij T b= 350 en 450 °e en de laag op een 
SU 

gezaagd substraat bij T b= 450 °e. 
SU 

-soortelijke weerstand: (1,0-2,4) • 10 3 ~cm. 

na anneal ing: 

- korrelige microstructuur na relatief lang aanetsen; kristalliet

grootte 0,2-0,5 ~m. 

- halfwaardebreedte van de Bragg-reflectie (111)-piek afgenomen tot 

16'30". 

-soortelijke weerstand variëert van 0,1 ~cm bij T b=350 °C tot 0,7 
SU 

~cm bij T b=450 °e en gezaagd oppervlak. 
SU 

groep 3. parameters depositiesnelheid, annealtijd en -temperatuur 

voor annealing: 

- fibrilstructuur met fibrildiameter 0,2-0,4 ~m. 

halfwaardebreedte van de Bragg-reflectie (111)-piek is 4°30'. 

-soortelijke weerstand: 9.102 ~cm bij vd=20 ~m/min en 3,6.10 3 ~cm 

bij vd=2 ~m/min. 

na annealing: 

korrelachtige microstructuur met kristallietgrootte 0,2-0,5 ~m 

nat = 1 uur en 0,3-1,0 nat = 20 uur; preparaat dat 20 uur ge-an an 
annealed is bij 1380 °e is ..grof-polykristallijn. 

- halfwaardebreedten van de Bragg-reflectie (111)-pieken nemen af 

18' na 1 uur annealing op 1250 °e via 15' na 20 uur op 1250 °e 

tot 12' na 1 uur annealing op 1380 °e.(N.B de natuurlijke breedte 

voor grof-polykristallijn silicium ligt bij circa 10') 

- soortelijke weerstand neemt af 0,5 ~cm na uur annealing op 1250 
0 e via 4,5 • 10-3 ~cm na 20 uur op 1250 °e tot 1, 9 • 10-3· ~cm na 1 

uur op 1380 °e. 

- Er is geen significante invloed van de depositiesnelheid op de 

structuur en de soortelijke weerstand van de laag na annealing. 
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groep 4. parameter H2 toevoeging aan de argonatmosfeer bij annealing 

- qua structuur niet afwijkend van lagen met annealing in argon. 

- soortelijke weerstand is na 1 uur annealing een factor 2-5 lager 

ten opzichte van lagen met annealing in argon. 

soortelijke weerstand na 20 uur annealing is weinig verschillend 

van die van lagen met annealing in argon. 

Habraken heeft van de lagen uit groep 1 de chemisch in de laag aanwe

zige concentratie boor CBL bepaald door middel van spectra-chemische ana

lyse. De verhouding tussen de concentraties boor in de laag en in de kroes 

is ongeveer constant: 

= 0,14 ± 0,02 (3.1) 

Teneinde na te gaan welke fractie van het aantal boor-atomen in de 

laag als acceptor werkelijk elektrisch actief is, zijn CV-metingen gepro

beerd. Deze bleken niet uitvoerbaar vanwege de hoge geleiding in het de

pletiegebied van de metaal-silicium diodestructuur. 

3.3.3 Contactering 

De lagen waaraan temperatuurafhankelijke metingen verricht gaan worden, 

moeten, alvorens ze in de meetopstelling te kunnen monteren, op maat ge

bracht en van contacten voorzien worden. 

Daartoe wordt uit het opgedampte en geannealde preparaat(oppervlak on

geveer 20 cm2) na inkrassen met een diamant kraspen een stuk van geschikte 

afmeting gebroken. De laag mag onder de microscoop bekeken geen scheuren 

of gaten vertonen. 

Aan de omtrek van het preparaat worden op he~ bovenoppervlak van de 

laag Pt-Au contacten aangebracht door middel van een sputter en annealpro

ces. De contacten moeten zo dicht mogelijk tegen de rand,maar niet erover 

op de zijkant 1worden aangebracht. Dit omdat er geen laagohmige verbinding 

tussen het substraat en de polykristallijne laag mag ontstaan. 

Na enige minuten in HF oplossing, om eventueel gevormd Sio2 van het 

oppervlak te verwijderen, wordt het preparaat in een houder gemonteerd. 

Het ligt met de laag naar boven onder een tombac masker, waarin gaatjes 
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(~800)!m) geboord zijn, zodanig dat ze regelmatig over de omtrek van het 

preparaat verdeeld liggen. 

De sputter- en annealprocedure is als volgt: 

- er wordt een laag platina gesputterd 

annealing, waarbij platinasilicide gevormd wordt. Deze contacten zijn 

reeds ohms, maar verslechteren in de loop der tijd door oxidatie. 

Daarom worden ze gepassiveerd door een laag goud. 

- sputteren van de laag goud 

- annealing, waarbij het goud diffundeert door het Si02 dat zich op 

het platinasilicide bevindt. 

De karakteristieke gegevens van het sputter- en annealproces staan in ta

bel 3.1. 

SPUTTEREN ANNEALING 

tijd stroom vlakteweerstand druk tijd temperatuur druk 
(min) (mA) (0./0) (Torr) (min) coe) (Torr) 

Pt 60 2 5 0,05 60 350 10-5 

Au 10 2 5 0,05 30 150 10-5 

TabeL 3.1 Sputter- en anneaZaondities 

Alvorens een preparaat in de meetopstelling te kunnen inbouwen, dienen 

de contacten te worden voorzien van elektrisch goed geleidende draadjes, 

waarmee de elektrische verbindingen tussen de contacten en de meetappara

tuur tot stand kunnen worden gebracht. Bij de preparaten van groep 1 zijn 

door middel van twee-componentenlijm (Epotek 20E) vertinde koperdraadjes 

op de contacten gelijmd en is uitgehard gedurende 2 uur op 80 °e. Tijdens 

de metingen bij lage temperatuur (<-50 °e) bleek lijm rond de contacten 

uit te vloeien, waarschijnlijk door krimpbarsten in de uitgeharde buiten

ste lijmlaag, waardoor alle daarna volgende metingen aan dat preparaat 

verstoord werden. Een uitharding gedurende 24 uur bij kamertemperatuur, 

gevolgd door korte uitharding bij 80 °e gaf geen verbetering. Daarom is 

bij de preparaten uit de groepen 2 tot en met 4 overgegaan op het solderen 

van vertinde koperdraadjes met behulp van een knalgas-brander. Dit moet 
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onder een werkloupe gebeuren. De gesoldeerde contacten bleken thermisch 

stabiel tussen -90 °e en +150 °e, maar mechanisch kwetsbaar, zodat monta

ge uiterst voorzichtig dient te geschieden. Voor de meetopstelling en de 

montage van het preparaat zie hoofdstuk 4. 

3.4 Lagen op gesinterd silicium substraat 

3.4.1 Het gesinterde silicium substraat {4} 

Het uitgangsmateriaal voor deze substraten is chemisch zuiver silicium 

poeder (99,9%). Hiervan zijn pillen (~ 1 cm, d= 1,5 mm) geperst, die gesin

terd worden in aanwezigheid van een versneller. De soortelijke weerstand 

van de gesinterde pil met een geschikte boor datering bedraagt 2.10- 2 Ocm. 

3.4.2 De polykristallijne silicium laag op gesinterd silicium substraat 

Voor goede rekristallisatie van een opgedampte polykristallijne sili

cium laag is een voldoende fijne uitgangsstructuur nodig. Deze ontstaat 

het beste op een zo glad mogelijk substraat. Daarom wordt het oppervlak 

van de gesinterde pil verdicht door er een 10 ~m dikke silicium laag 

("p-laag") op te dampen, te annealen en te etsen in HF. Voor goede hech

ting wordt de p+-laag opgedampt bij T b=550 °e met een depositiesnelheid 
SU 

van 5)1m/min. De annealing vindt plaats gedurende 1 uur op 1000 °e in een 

gasmengsel van 96% Ar en 4% H2• 

Indien nu op de p+-laag de uiteindelijke 50)Lm dikke polykristallijne 

laag ("p-laag") wordt gedampt (T b=350 °e, vd= 20 p.m/min) en geannealed 
SU . 

(1 uur op 1250 °e in 96% Ar+4% H2), dan blijkt de laag na annealing een 

groot aantal scheuren te vertonen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: 

- verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de p-laag en de pil 

- krimp door rekristallisatie van de opgedampte laag tijdens de 

annealing 

Het eerste is niet waarschijnlijk, omdat de uitzettingscoëfficiënten van 

monokristallijn silicium en een gesinterde silicium pil niet aantoonbaar 

verschillen {28}. 

Het ontstaan van scheuren ten gevolge van krimp door rekristallisatie 
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tijdens de annealing kan,voorkomen worden door tussen de p+-laag en de 

p-laag een amorfe tussenlaag aan te brengen. Dit geschiedt door het op

dampen van een 1 à 2 ~m dikke laag met een lage depositiesnelheid vd = 
0,5 ~m/min. Er is dan de structuur ontstaan zoals geschetst is in figuur 

3.2 

30- 50~ p-Zaag 

2 }im amorf Si 

+ 10 }J.m p -Zaag 

gesinterde Si-piZ 

Figuur 3.2. PoZykristaZZijne siZiaium Zaag op gesinterde siZiaium piZ 

3.4.3 Separatie van de p-laag van het gesinterde substraat 

Alvorens elektrische metingen aan de p-laag te kunnen verrichten, dient 

deze gesepareerd te worden van het substraat, vanwege het ontbreken van 

een elektrisch isolerende laag tussen de p-laag en het substraat. 

Aanvankelijk leek het wegetsen van de pil bij afgedekte p-laag het 

meeste kans op succes te bieden. De gedachte was dat het mogelijk moet zijn 

de nekken van de deeltjes in de pil betrekkelijk snel weg te etsen, waarna 

de pil uiteen zou vallen, nog voordat de p-laag wezenlijk aangeëtst zou 

zijn. Pogingen met verschillende etsen (KOH-IPA en "2-7-2 ets") mislukten 

evenwel omdat de pil zich vol zuigt met etsvloeistof, maar het reactiepro

duct niet kwijt kan, waarna de ~eactie stopt voordat de pil uiteen valt. 

Langdurig etsen doet gaten in de pil ontstaan, waardoor de p-laag op som

mige plaatsen wordt weggeëtst, terwijl elders nog resten pil aanwezig 

zijn. 



-27-

Het is daarentegen wel mogelijk de pil mechanisch te verwijderen door 

hem gekit op een speciale houder af te schuren (figuur 3.3) 

p-laag 

Figuur 3.3. Preparaat op houder voor separatie p-laag 
(niet op sohaaZJ 

Er is geschuurd op een roterende schuurtafel met papier 600 in water. Het 

preparaat is met vacuumkit bevestigd. Tijdens het schuren (totale duur on

geveer 6 uur), vooral in de laatste fase, dienen het recht afschuren (pa

rallel aan de p-laag) en de dikte van het preparaat veelvuldig gecontro

leerd te wordQn. Onder de microscoop kan vastgesteld worden dat de p-laag 

bereikt is (kleurverandering, meer spiegelend). 

Er z~Jn twee p-lagen gesepareerd, waaraan de soortelijke weerstand en 

de Hall-coëfficiënt in het temperatuurgebied 200<T<400 Kelvin zijn bepaald: 

1 1 met e~~ = 0,15 gew% en 1~ met eBK = Q,2 gew% 

Annealing: 

11 uur op 1250 oe in (96% Ar + 4% H2)-mengsel op de pil en 

4 uur op 1250 oe in (96% Ar + 4% H2)-mengsel na separatie 

12 : 5 uur op 1250 oe in (96% Ar + 4% H2)-mengsel op pil 

Bragg-reflectie ( 111 )-pieken hebben na annealing een halfwaardebreedte van: 

11 21 I 

12 16 I 

3.4.4 Contactering 

eontactering geschiedt op dezelfde wijze als bij de lagen op een 

monokristallijn substraat (zie 3.3.3). Alleen worden er Au-draadjes(~25~m) 

op de contacten gesoldeerd. 



Datum CBK CBL T sub substraat ëi t T atmosfeer Bragg an an f.w.h.m. 
(gew%) -3 (OC) (lJm) (hr) (oe) (cm ) (a.e.) 

18-4-80 0,05 9 x 1018 556 mono, Si3N
4

,250,gezaagd 56 I 1250 100% Ar 17 1 3011 

3-6-80 o, 15 3 x 10 19 557 mono, s~ 3N4 ,2SO,gezaagd 35 I 125Q 100% Ar 16 1 3011 

16-4-80 0,2 3,6 x 1019 555 11 85 I 1250 100% Ar 16 1 

17-4-80 0,7 1,1 x 1020 553 11 53 I 1250 100% Ar 17 1 12 11 

6-5-80 1,0 I ,8 x 1020 556 11 56 I 1250 100% Ar )8 I 

9-9-80 0,2 - 350 mono, si3N4 ,400,geëtst 30 I 1250 100% Ar -
10-6-80 0,2 - 450 mono, Si3N4 ,400,gezaagd 28 I 1250 100% Ar 16'3011 

-
4-9-80 0,2 - 554 11 38 I 1250 96% Ar+ 4% H2 -
17-4-80 0,7 I ,3 x 1020 553 mono, Si3N4 ,250,gezaagd 50 I 1250 96% Ar+ 4% H

2 
15 1 45 11 

22-7-80 0,2 - 555 mono, Si3N4 ,400,gezaagd 35 20 1250 96% Ar+ 4% H2 -
22-7-80 0,2 - 555 11 34 20 1250 100% Ar 15 I 

17-.12-80/12 0, IS - 360 gesinterde Si-pil 40 1+4 1250 96% Ar+ 4% H2 -
17-12-80/12 0,2 - 350 11 24 5 1250 96% Ar+ 4% H2 

-

TABEL 3.5 Opdamp- en aanealgegevens van preparaten~ waaraan temperatuurafhankelijke metingen zij verricht 

Naam 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

11 

12 

I 
N 
--.1 
lU 
I 
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HOOFDSTUK 4: MEETTECHNIEK 

In paragraaf 4.1 wordt een beschrijving gegeven van de meetopstelling 

met behulp waarvan de temperatuurafhankelijke metingen van de soortelijke 

weerstand en het Hall-effect aan preparaten A tot en met 12 zijn uitge

voerd. De gevolgde procedure en de meetcondities staan samen met de dikte

meting in paragraaf 4.2 beschreven. 

4.1 De meetopstelling 

Het preparaat bevindt zich in een cryostaat, gemonteerd op een pre

paraathouder (4.1.1), waarvan de temperatuur ingesteld kan worden (4.1.2) 

en bevindt zich zodanig tussen de poolschoenen van een magneet (4.1.3) dat 

het magnetisch veld loodrecht op het preparaatoppervlak staat. Het prepa

raat is elektrisch verbonden met een meetcircuit (4.1.4) buiten de cryo

staat. 

4.1.1 De preparaathouder 

De preparaathouder is een koperen staaf waarop zich aan de onderkant een 

verwarmingselement bevindt en die aan de bovenkant via toe- en afvoerbui

zen van een koelelement vast zit aan de r.v.s. bovenflens (figuur 4.1). 

Het preparaat wordt met een drukcontact op één of twee plaatsen op een 

koperen blokje gedrukt,dat zich in een uitgespaard gat van een teflon 

plaatje bevindt (figuur 4.2). Het blokje is in goed thermisch contact met 

de koperen houder. Tussen het preparaat en de houder bevindt zich een 

kapton folie, dat het preparaat thermisch geleidend, maar elektrisch ge

isoleerd met de houder verbindt. 

Van de op de contacten gesoldeerde of gelijmde draadjes (zie 3.3.3) 

wordt het andere uiteinde gesoldeerd aan koperen pennetjes die op het 

teflon plaatje geschroefd zijn. Vanaf deze pennetjes lopen koperen draden 

in kwarts buisjes naar een teflon doorvoer in de bovenflens en verder 

buiten de cryostaat in een r.v.s. pijp naar een matrixkast (4.1.4). 

De bovenflens van de preparaathouder rust met een quadring op de ge

slepen bovenkant van de cryostaat (pyrex) die op zijn beurt weer omgeven 

is door een cryostaathouder (vernikkeld messing). Deze laatste zorgt er-
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BF 
t-

Figuur 4.1. Schets van de doorsnede 

van de cryostaat met 

preparaathouder 

CH=cryostaathouder 

C =cryostaat 

PH=preparaathouder 

P =preparaat 

M =magneet 

BF=bovenfZens 

OF=onderfZens 

Q -=quadringen 

Q 

SP-

KB---

T·---

ST 
I 

Figuur 4.2. Aanzichtschets van de 

preparaathouder met 

gemonteerd preparaat 

S =stookspiraaZ 

K =koeZeZement 

D =drukcontact 

T =tefZon 

ST=sZeuf voor thermokoppel, 

SP=soZdeerpennen 

KB=koperen bZokje 

B =draadverbindingen 
preparaat-matrixkast 
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voor dat de metingen ~n donker plaatsvinden. De geheel binnen een metalen 

omhulling aangelegde starre bedrading geeft een elektrisch goed afgescherm

de verbinding tussen de contacten en de matrixkast, met een hoge isolatie

weerstand. Voor de ontwerpgegevens zie {29}. 

4.1.2 Temperatuurinstelling en -meting 

De temperatuur van de preparaathouder en.het daarop gemonteerde pre

paraat kan gevariëerd worden met behulp van een koelelement en een ver

warmingselement. 

Het afkoelen geschiedt als volgt: door middel van een stookweerstand 

(2Q), welke in een Dewar-vat met vloeibare stikstof hangt, wordt koude N2 
damp geproduceerd die door een geisoleerde leiding naar de preparaathou

der wordt geleid en warmte uitwisselt met het koper van het koelelement 

(zie figuur 4. 1). 

Verhitting van het preparaat geschiedt door het toevoeren van elek

trische energie via een thermo-coax kabel (17Q) die om het onderste ge

deelte van de preparaathouder gewikkeld en gesoldeerd is. 

Via een argontoevoer in de bovenflens en met behulp van een pomp(Ley

bold Dl) kan in de cryostaat een inerte atmosfeer met verlaagde druk (2. 

10-z Torr) worden gecreëerd. 

De temperatuur van de houder kan worden ingesteld tussen -100 en 

+400 °e. De meting van de temperatuur gebeurt met een koper-konstantaan 

thermokoppel dat is aangebracht in een gleuf in de preparaathouder,onder 

het koperen blokje waarop het preparaat gedrukt is. De thermospanning 

wordt gemeten door middel van een irrstelbare compensatiespanning en een 

nulpunts-microvoltmeter (Keithley 155). Als referentie wordt een mengsel 

van water en ijs (0 °e) gebruikt. De verkregen waarden van de spanning 

zijn via een tabel om te zetten in temperatuurverschillen. Het thermo

koppel is geijkt voor temperaturen tussen 0 °e en 100 °e en komt binnen 
0 0,1 e overeen met de tabelwaarden. 

4.1.3 De magneet en de magneetsturing 

De elektromagneet(Bruker) heeft twee spoelen met elk 2000 windingen. 

De luchtspleet tussen de poolschoenen is 40 mm breed. De voeding gebeurt 
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door twee "Delta"-voedingen van 50 V - 10 A die ~n serie zijn geschakeld. 

De magnetische veldsterkte is maximaal ongeveer Tesla. Omdat bij (abrupt) 

aan- en uitschakelen van de voedingsstroom van de magneet ongewenst hoge 

inductiespanningen ontstaan, is er een elektronische schakeling toegevoegd 

die bij aan- en uitschakelen de stroom zodanig stuurt dat de spanning over 

de magneetspoel nul is {30}. Tevens is in deze magneetsturingseenheid een 

schakeling opgenomen, die op het drukknop commando "ompolen" de magneet

stroom i laat afnemen, ompaalt als i=O en de magneetstroom in omgekeerde 

richting aanschakelt. Met behulp van een tijdschakelaar kan dit commando 

"ompolen" automatisch worden gegeven met tijdsintervallen die instelbaar 

zijn tussen 45" en 10'. 

4.1.4 De elektrische meetcircuits 

De contacten van het preparaat zijn verbonden met een 4x4-matrixkast, 

waarmee het mogelijk is om de gewenste stroom-spanningscanfiguraties (fi

guren 2.7 en 2.9) te realiseren door het verwisselen van vier stekkers. 

De meting van de vierpuntsweerstanden R12 , 34 en R23 , 41 en de Hall-span

ning VH van de lagen C tot en met 12 met een lage soortelijke weerstand 

(p < 10 SGcm) is uitgevoerd met behulp van het meetcircuit dat is geschetst 

in figuur 4.3. De stroom door het preparaat kan met behulp van picoampère

meter I gemeten worden. Bij de soortelijke weerstandsmeting worden de span

ningscontacten van het preparaat direct op de ingang van de differentiële 

voltmeter aangesloten (ingangsweerstand 1 Mn). De spanning tussen deze con

tacten kan met de differenriële voltmeter (DVM) gecompenseerd en afgelez.en 

worden. Bij de Hall-meting wordt de verschilspanning tussen de spannings

contacten via een RC-netwerk, dat als laag-doorlaatfilter (LPF) fungeert, 

aangesloten op de ingang van de DVM. De uitgang van de DVM is verbonden 

met een x-t recorder (REC) die de verschilspanning registreert. 

Bij de lagen A en B met een hoge soortelijke weerstand (p > 10 SGcm) 

is geprobeerd de vierpuntsweerstanden en de Hallspanning te meten met een 

meetcircuit zoals geschetst in figuur 4.4. Hierin doen de elektrometers 

E1 en E2 dienst als nulindicatoren. De potentiaal op de spanningscontacten 

kan met behulp van de compensatoren R
1 

en R2 en indicatoren E1 en E2 nauw

keurig worden bepaáld. Vanwege de hoge ingangsweerstand van E1 en E2 (>10 1 ~ 

SGcm) wordt het preparaat nauwlijks belast, zodat meting van kleine Hall-
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REC 

: preparaat 

: mat:r:ixkast 

m. : gestabiliseeme voed.iDg ( o-600 V) 

R : serieweerstam (200 M ) 

I : Ampèremeter (Keithley- 414 A) 

DVM : di!.terentiële voltmeter (Fl.uke 895 A) 

El,E2 : rmldetektoren (PAR 135 elektrometers) 

Pl,P2 : Varley-Kelvin kompensatoren 

:B2 : gestabiliseel.'de voed.iDg ( o-60 V) 

Al,A2 : isolatieversterkers (Fl.uke A 88) 

LPF : laag doorlaat filter 

Bm : :c:-t recol.'der (twee kmlalen) 

s 

E1 ~~~==;=:;:::t 

E 
REC 

P1 OVM 

P2 

82· 

Figuur 4.3. (boven) Meetcircuit voor Zaagohmige preparaten 

Figuur 4.4. (onder) Meetcircuit voor·hoogohmige preparaten 
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spanm.ngen (orde I llV) mogelijk is. De "unity gain"-uitgangen van de elek

trometers zijn verbonden met een verschilversterkereenheid, die twee iso

latieversterkers (A 1 en A2) bevat, waarvan de uitgangen weer via een laag 

doorlaatfilter met de x-t recorder zijn verbonden. Voor meer informatie 

zie Raemaeckers {5}. 

Bij de uitvoering van de Hall-meting is een zeer stabiele preparaatstroom 

nodig. Deze stroom wordt bepaald door de grote weerstand R (20 Mn) die in 

een aluminium doosje is geplaatst op een koperen blok, teneinde haar op een 

stabiele temperatuur te handhaven. In het meetcircuit van figuur 4.4 wordt 

destroom geregistreerd door het signaal van de recorderuitgang van de 

picoampèremeter via de DVM aan de x-t recorder toe te voeren. De stabili

teit van de preparaatstroom ligt tussen I op 10~ en I op 10 5
• 

Er is gebruik gemaakt van afgeschermde verbin~ingen, waarbij het meet

circuit op één punt met een meetaar~e is verbonden. 

4.2 Meetprocedure en meetcondities 

4.2.1 Soortelijke weerstandsmeting 

Nadat een preparaat gemonteerd is worden een aantal controles uitge

voerd bij kamertemperatuur. Controle van de soldeerverbindingen en de con

tacten geschiedt door na te gaan of alle tweepuntsweerstanden van dezelfde 

orde van grootte zijn. De weerstand van de.contacten naar de preparaathou

der moet hoog zijn. Tweepunts IV-metingen worden verricht om na te gaan 

of de contactweerstanden een ohms karakter vertonen. Dit is voor niet 

te grote stromen bij alle preparaten het geval. 

Van de vijf contacten (zie 4.2.2) worden de vier beste gekozen, meestal 

zodanig dat de f-factor (zie 2.2.1) dicht bij I ligt. 

De stroom door het preparaat is zo gekozen dat het door de siliciumlaag 

gedissipeerde vermogen onder 10-4 Watt ligt. Deze stroom (orde 10-4 A) is 

~n de meeste gevallen voldoende voor goed meetbare spanningen. 

De vierpuntsweerstanden zijn bepaald uit het spanningsverschil voor en 

na ompolen van de stroomrichting. 

De meting is het eerst uitgevoerd bij kamertemperatuur, vervolgens bij 

stapsgewijs oplopende temperatuur tot ongeveer 130 °C. Tenslotte wordt 

stapsgewijs afgekoeld en gemeten tot een temperatuur van ongeveer -70 °C. 
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Deze volgorde is van belang omdat hierdoor ijsvorming op het preparaat 

bij lagere temperaturen voorkomen wordt. Er wordt continu afgepompt. Het 

temperatuurtraject wordt naar boven begrensd bij 130 °C doordat het kap

tonfolie gaat verweken en de vrees voor diffusie van het goud van de 

contacten. De onderste begrenzing bij -70 °C wordt onder andere veroor

zaakt door losraken van de soldeerverbindingen op de contacten. 

Na twee uur insteltijd zijn de fluctuaties in de temperatuur van het 

preparaat ongeveer ± 0,05 graad. 

4.2.2 Hall-meting 

Bij een Hall-meting door middel van vier contactpunten is de spanning 

over de spanningscontacten zonder magnetisch veld in het algemeen ongelijk 

aan nul. Deze spanning fluctueert ten gevolge van temperatuurvariaties van 

het preparaat (± 0,05 °C). Deze fluctuaties zijn in veel gevallen groter 

dan de te meten Hall-spanning. De invloed van deze temperatuurfluctuaties 

op de spanning kan sterk verminderd worden , door ervoor te zorgen dat er 

geen spanning over de spanningscontacten staat bij uitgeschakeld magneet

veld {14}. 

Dit is gerealiseerd door in plaats van vier, vijf contacten op de rand 

van het preparaat te maken, zodanig dat met behulp van een instelpotentio

meter de spanning tussen de spanningscontacten 2 en 4 naar nul geregeld 

kan worden (figuur 4.5) 

+ v4 ~R ~ 

4 

p 

4a 4~ 

I13 I1i 
~ , , 

1 3 
2 

• v2 L 

Figuur 4.5 VijfPuntsconfiguratie voor HaZZ-effeat meting 

voZgens Wieder {31} 
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Deze methode wordt beschreven door Wieder {31}. De parallelweerstand 

Rp moet groot zijn ten opzichte van de tweepuntsweerstand R4ab door het 

preparaat. Een weerstand R van 10 Mn voldoet aan de voorwaardeR > 10 3
• 

p p 
R4ab en is geplaatst in de matrixkast. Met behulp van een schakelaar kan 

"Hall"-stand (vijfpunts met R ) of "p"-stand (vierpunts zonder R ) worden 
p p 

gekozen. 

De preparaatstroom r 23 wordt naar boven begrensd door de maximale 

bronspanning (600 V) en de minimale waarde van de serieweerstand R in de 

stroomkring, waarbij nog een goede stroomsturing plaatsvindt. Ordegrootte 

van r
23 

is 10-4 A. 

Voorafgaande aan de Hall-meting is gecontroleerd of de Hall-span

ning evenredig is met de preparaatstroom r 23 en de magnetische veldsterk

te B. Deze evenredigheid is gemeten bij alle preparaten behalve A en B. 

De eigenlijke meting van de Hall-spanning gaat als volgt: Bij B=O en 

stroom r
23 

wordt met behulp van Rp punt 4 zodanig ingesteld, dat op de 

DVM geen spanning wordt gemeten. Dan wordt het magneetveld aangezet, . 

waardoor B=B = 0,96 Tesla (met Hall-probe in de cryostaat bepaald). ma x 
Op de x-t recorder wordt een verschuiving van de spanning waargenomen. 

De ompaalautomaat zorgt ervoor dat het magnetisçh veld op gezette tijden 

omgepoold wordt. Na verloop van tijd is op de recorder een beeld ont

staan zoals geschetst in figuur 4.6. Hierin is de verschilspanning uitge

zet tegen de tijd. Uit dit "blok" signaal met rimpel wordt VH bepaald. De 

ompaaltijd bedroeg 3 minuten en er is per meetpunt 10 à 20 maal omgepoold. 

De tijdconstante van het LPF is ongeveer 20". De recorder is vooraf met 

een precisiespanningsbron (Knick SI6) geijkt. 
I 

B="-" B=O B="+" 

.iguur 4.6. 

Reaorderplaatje bij Hall-effeot 

meting na enige keren ompolen 

van het magneetveld 

x = spanning 

t = tijd 
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4.2.3 Diktemeting 

Voor de bepaling van de soortelijke weerstandpuit (2.11) en de gemid

delde gatenconcentratie p uit (2.14) is het van belang de dikte d van de 

laag zo goed mogelijk te kennen. 

De bepaling van een gemiddelde dikte a geschiedt door na de elektrische 

metingen het preparaat of de laag te breken en een aantal SEM-foto's van 

het breukvlak te maken. Met behulp van een maatblokje in het SEM-beeld is 

de dikte van de laag op diverse plaatsen gemeten. 

De dikte van de laag is in het algemeen niet homogeen. Er is een gemid

delde dikte d berekend uit 4 à 6 metingen die in de berekeningen van p en 

p gehanteerd is. 
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HOOFDSTUK 5: EXPERIMENTELE RESULTATEN 

Er zijn soortelijke weerstand- en Hall-effekt metingen verricht als 

functie van de temperatuur aan polykristallijne silicium lagen A tot en 

met K, gedampt op een monokristallijn silicium substraat met een Si3N4 
tussenlaag met als parameters: 

-de hoeveelheid boor in de opdampkroes CBK (5.1) 

- de substraattemperatuur T b en de -oppervlakteruwheid (5.2) 
SU 

- de tijdsduur van de annealing t en de toevoeging van H2· aan de an 
argonatmosfeer (5.3) 

Dezelfde metingen zijn verricht aan de gesepareerde polykristallijne la

gen L1 en L2 , gedampt op een sustraat van gesinterd silicium poeder (5.4). 

cr, pen ~H zijn bepaald met behulp van (2.11),(2.14) en (2.16) bij kamer

temperatuur en ook als functie van de temperatuur in het temperatuurge

bied 200<T<400 K. N.B. cr en ~H zijn gemeten in een richting in het vlak 

van de laag (het xy-vlak). 

De gemiddelde dikte van de lagen d is bepaald met behulp van SEM~fo

to's van verschillende plaatsen van een breukvlak. 

5.1 De invloed van de boor datering 

-In tabel 5.1 staan cr, pen ~H bij kamertemperatuur (RT) van de prepa-

raten A tot en met E met CBK variërend van 0,05 gew% tot en met 1,0 gew%. 

Naam CBK CBL a -
crRT PRT ~H,RT 

(gew%) -3 (cm ) (~m) w- 1cm- 1) -3 (cm ) · 2 (cm /Vs) 

A 0,05 9 x 10 18 50 6 x 10-4 - -
B 0, IS 3 x 10 19 35 5,2 x 10-2 - -
c 0,2 3,6 x 1019 85 1 ' 1 1 ,8 x 1018 3,9 
D 0,7 1 ' 1 x 1020 53 1 '9 x 10 1 1 ,3 x 1019 9,3 
E 1,0 1,8 x 1020 56 2,7 x 10 I 2,3 x 1019 7,3 

TabeZ 5.1 Resultaten van soortelijke weerstand- en HaZZ-effeat metingen bij 

kamertemperatuur aan Zagen A-E met versahiZZende boor doterin

gen in de opdampkroes (C8K) en in de Zaag (CBL). 
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Bij preparaten A en B waren geen effecten, lineair in [B[ en Ir! waarneem

baar. 

In figuur 5.1 (blz.39) Z~Jn o, pen ~H afgebeeld als functie van de 

chemisch in de laag aanwezige datering cB1 • In figuur 5.1 c zijn ook de 

Hall-beweeglijkheden van vergelijkbare lagen afgebeeld, gemeten door Seto, 

Kamins en Graef {24,23 en 18}. Hier is ~H uitgezet tegen de elektrisch-ac

tieve datering NA. Voor het inpassen van de rechter figuur 5.1 c in de lin

ker is het nodig de verhouding f 2 = NA/CBL vast te stellen, zie hiervoor 

paragraaf 6.2. De beweeglijkheid als functie van de datering van monokris

tallijn silicium is in figuur 5.1 c weergegeven door gestreepte curven, 

waarbij aangenomen is dat alle datering elektrisch-actief is. 

In figuur 5.1 b geeft de gestreepte lijn het verloop van p met CBL 

weer voor het geval dat alle datering elektrisch actief is en er geen 

trapping van gaten plaatsvindt, zodat p = CB1 • 

Het blijkt uit figuur 5.1 a dato toeneemt met toenemende cB1 (en CBK) 

met de sterkste stijging rond cB1* = 4 • 1019 cm-3. De gemiddelde gaten

concentratie p is veel kleiner dan de chemisch-aanwezige datering: p < 

cB1 (figuur 5.1 b). 

In figuur 5.2 a staat o als functie van de reciproke temperatuur voor 

de lagen B tot en met E (blz.40). o van laag A was niet reproduceerbaar 

te meten vanwege slechte, gelijmde verbindingen op de contacten (zie 3.3.3). 

In figuur 5.2 b en c zijn p en ~H van de lagen C tot en met E uitgezet 

tegen T- 1• Een indicatie voor de activeringsenergie in de diverse tem

peratuurintervallen is .erbij geschreven. Gezien het kleine meetinterval 

200<T<400 R kan slechts van indicaties gesproken worden. 

De afname van de activeringsenergie van o met CBL (zie figuur 5.2 a) 

en het gedrag van o als functie van CBL (zie figuur 5.1 a) zijn beide in 

overeenstemming met het potentiaalbarrièremodel van Seto (paragraaf 2.1.2), 

waarbij elektrisch transport plaatsvindt door thermoionische emissie over 

potentiaalbarrières op kristallietgrenzen. De lagere activeringsenergie 

van bij lagere temperaturen wordt ook waargenomen door Graef. Hij ver

wijst voor een verklaring naar werk van Hirose {32}, dat voor de gelei

ding bij lage temperaturen hopping suggereert. 
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b) Gemiddel-de gatenconcentratie p 
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+ HaZZbeweegZijkheid ~H versus NA uit 

o =dit werk 
C =Seto {24} 
• =Graef {18} 
X =:Kamins {23} 
• =COü)her/Sedgwiak {21 

{18.,23 en 24} 

voor Zagen_, met versahiZZende boor doteringen in de opdampkroes(C8KJ., 

en in de Zaag (C8LJ 
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Het teken van de activeringsenergie van UH van laag C wijst op een be

weeglijkheid, die bepaald wordt door verstrooiing aanpotentiaalbarrières. 

Bij hogere dotering verandert de activeringsenergie van teken en neemt af 

bij verdere CBL toename. Dit betekent, dat bij lagen D en E verstrooiing 

aan potentiaalbarrières niet langer het gedrag van ~H bepaalt, hetgeen o

vereenkomt met de door het model van Seto voorspelde afname van de bar-. 

rièrehoogte bij hogere dotering (zie figuur 2.6). Het model van Seto ver

liest zijn geldigheid (Eb < kT) en er dient overgegaan te worden op de 

interpretatie van paragraaf 2.2.3 onder punt 1. De Hall-beweeglijkheid 

wordt dan bepaald door verstrooiing aan roostertrillingen en aan geladen 

onzuiverheden. 

Het verloop van p versus T-I wordt niet nader beschouwd, maar is 
-I volledigheidshalve in de figuren versus T opgenomen. 

5.2 De invloed van de substraattemperatuur en het substraatoppervlak 

De lagen F enG zijn gekozen uit groep 2 (zie paragraaf 3.3.2). Moti

vatie voor deze keuze is het 9rootste verschil in soortelijke weerstand 

bij de oriënterende meting, hetgeen de grootste kans op waarneembare ef

fecten op de beweeglijkheid geeft. De resultaten van laag C zijn verge

lijkbaar met die van lagenFen G (allemaal met CBK = 0,2 gew%). 

In tabel 5. 2 staan 0", f en pH bij kamertemperatuur (RT) samen met de 

substraattemperatuur en de -oppervlakteruwheid. De opdamp- en annealcon

dities zijn hetzelfde voor de drie lagen, behalve T b en het substraatsu 
oppervlak. 

-Naam Substraat T sub d 0 RT PRT ~H,RT 

(OC) (~m) (n- 1 cm-I) -3 (cm ) 2 (cm /Vs) 

c gezaagd 550 85 I , I 1 ,8 x 1018 3,9 

G gezaagd 450 28 I , 9 5,9 x I018 2, 1 

F gezaagd+geëtst 350 30 5,0 I, 9 x 1018 16 

TabeZ 5.2 ResuZtaten van soorteZijkeweerstand- en HaZZ-effeat metingen 
bij kamertemperatuur, ·aan Zagen G en F (C ter vergeZijk opgenomen) 

gekozen uit een aantaZ preparaten met diverse Tsub en opper

vZakte'PU1JJheden. 
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-I 
In figuur 5.3 z~Jn cr, pen ~H afgebeeld als functie van T • de ac-

tiveringsenergieën, de substraatoppervlakteruwheid en T b zijn bij de 
SU 

curven vermeld ("Glad" komt overeen met een oppervlak dat gezaagd en ver-

volgens geëtst is in "2-7-2-ets {27}; "Ruw" met een gezaagd oppervlak). 

Laag F, gedampt op een geëtst oppervlak met T b = 350 °e, vertoont 
SU 

de grootste cr en ~H. De activeringsenergie van ~H verandert van teken bij 

overgang van een gezaagd naar een geëtst oppervlak, terwijl de verlaging 

van de substraattemperatuur van 550 °e naar 450 °e dit effect niet ver

toont. De tekens van de activeringsenergieën duiden erop dat ~H bij laag 

F wordt bepaald door verstrooiing aan roostertrillingen en aan geladen 

onzuiverheden en bij lagen G en e door verstrooiing aan potentiaalbar

rières. 

Het teken van de activeringsenergie van ~H van laag F is een beves

tiging van de verwachting dat bij een laag,gedampt op een uglad" opper

vlak,na annealing minder kristallietgrenzen en dus ook minder potentiaal-
2 barrières aanwezig zijn of dat er minder traps per cm (Qt) op de gren-

zen aanwezig zijn. In beide gevallen is bij een lagere chemisch-aanwezi

ge boorconcentratie de verstrooiing aan potentiaalbarrières reeds onderge

schikt aan de verstrooiingsmechanismen van de bulk. Als oorzaken voor het 

ontstaan van minder kristallietgrenzen kunnen aangewezen worden de rela

tief kleine kiemdichtheid op een "glad" oppervlak en de, bij het opdampen 

ontstane, voor rekristallisatie gunstige, fijne fibrilstructuur. (0,1 ~m). 



-43,-

500 300 200 

OPP. 

7 LAO 350-1 . 
I 

EA=Q.QU/ . 
350-es · 0.01eV ............. 
450 

b 

Tsub<°CI· 
0.01eV 

Tsub(°CI 
1 

0 2 3 0 2 3 4 5 6 

a. c .mr-(K-1l 

T(Kl 
1020 

OPP. 

Sub. ~ mono + SiJV4 
vd = 20 llmfmin 

.... - c8K= 0~2 gew% 'E 
.!:!. 

00. t an= 1 uur 

1019 T = 1250 °c an 
RUW Argonatmosfeer 

GLAD 
RUW 

Figuur 

Figuur 5.3 a) Het soortelijk geZeidingsve~ogen a } 
b) De gemiddelde gatenconcentratie p 
a) De Hall-beweeglijkheid llH 

-1 versus T 

voor Zagen C~G en F met parameters: Tsub en het substraat 

oppervZak 



-44-

5.3 De invloed van de annealcondities 

In tabel 5.3 staan~, p en~H bij kamertemperatuur (RT) van lagen H, 

I,J enK, die op identieke wijze opgedampt zijn (zie tabel 3.5). Bij laag 

K bevatte de opdampkroes 0,7 gew% boor, bij de andere lagen O,Z gew%. De 

lagen verschillen in de tijdsduur van de annealing (t ) en de atmosfeer an 
waarin deze heeft plaatsgevonden. 

De lagen C en D zijn toegevoegd omdat ze vergelijkbaar zijn met Lagen 

H tot en met K. 

Naam CBK t atmosfeer ëi crRT PRT J..lH RT an 
' 

(gew%) (hr) (J,.lm) (Q-1cm-1) -3 (cm ) z (cm /Vs) 

c O,Z 1 100% Ar 85 1 ' 1 1 ,8 x 1018 3,9 
H O,Z 1 96% Ar + 4% Hz 38 5,6 1 ' 1 x 10 19 3,Z 
I o,z zo 100% Ar 34 zo 7,0 x 1018 18 
J o,z zo 96% Ar + 4% Hz 35 Z3 7,Z x 1018 19 
D 0,7 1 100% Ar 53 19 1 ,3 x 1019 9,3 
K 0,7 1 96% Ar + 4% H2 50 Z8 1 '7 x 1019 1 1 

Tabel 5.3 Resultaten van soortelijke weerstand- en Hall-effect metingen bij 

Kamertemperatuur aan lagen~ die op identieke wijze zijn opgedampt~ 

maar gedurende diverse tijden indiverse atmosferen ge~~nealed zijn. 

De toevoeging van Hz aan de argonatmosfeer tijdens de annealing ver

groot cr. Dit effect is bij preparaten met CBK = 0,2 gew%(factor 5) groter 

dan bij preparaten met CBk = 0,7 gew%(factor 1,5) en wordt veroorzaakt 

door vergroting van p. J..lH verandert nauwelijks. 

Na 20 uur annealing is J..lH 4 à 5 x vergroot, maar heeft de H2 toevoe

ging geen effect op de uiteindelijke cr, p en J..lH· 
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In figuur 5.4 zijner, p en~H van de lagen C,H,D enK, alle gedurende 

uur geannealed, uitgezet versus T- 1(blz.Yb). 

In figuur 5.5 zijner, p en)ULH van de lagen C,H,I en J uitgezet versus 

T-I(blz.~T)• Alle vier de lagen zijnopgedampt met CBK • 0,2 gew%. 

In beide figuren zijn de parameters, de H~ 

tievelijk de H2 toevoeging en de tijdsduur van 

betreffende lijnen vermeld. 

toevoeging en CrK respec

de annealing (t ) bij de an 

De activeringsenergie van crneemt af door de H2 toevoeging, maar neemt 

sterker af door vergroting van de annealtijd van I tot 20 uur. De active

ringsenergie van)lH verandert niet door H2 toevoeging, maar verandert van 

teken door vergroting van de annealtijd van I tot 20 uur. 

De toevoeging van H2 heeft geen invloed op de structuur, getuige de ge

ringe verandering van)'H. De vergroting van p W~JSt op het vrij maken van 

oorspronkelijk getrapte lading. Pas bij vergroting van de tijdsduur van 

de annealing verbetert de structuur. Dat de H2 toevoeging na 20 uur an

nealen geen effect heeft op met name p, kan verklaard worden door een 

sterke afname van het aantal ingevangen gaten. Dit wordt veroorzaakt door 

afname van het aantal kristallietgrenzen of de trapdichtheid op deze 

grenzen ten gevolge van rekristallisatie tijdens de 20 uur annealing. 
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5.4 Gesepareerde lagen, gedampt op gesinterd silicium substraat 

De resultaten van de bepaling van het soortelijk geleidingsvermogen 

en de Hall-beweeglijkheid van de gesepareerde lagen L1 en L
2 

bij kamer

temperatuur (RT) staan in tabel 5.4. 

èi -Naam CBK t crRT PRR llH RT an ' 
(gew%) (hr) (llm) -1 -1 

(n cm -3 (cm ) 2 (cm /Vs) 

L1 0' 15 1 op sub. + 40 35 2,7 x 1019 8,2 

4 na sep. 

12 0,2 5 op sub. 25 8,2 7,9 x 1018 6,4 

Tabel 5.4 Resultaten van soortelijke weerstand- en HaZZ-effeat metingen 

aan gesepareerde Zagen, gedampt op gesinterde substraten. 

De resultaten van de temperatuurafhankelijke metingen zijn weergege
-1 

ven in figuur 5.6 (blz.4~). Hierin zijn cr, p en llH uitgezet tegen T • 

De activeringsenergieën zijn klein. Opvallend is, dat p van laag L2 
met CBK = 0,2 gew% kleiner is dan van laag 1 1 met·cBK = 0,15 gew%. 

De llH-waarden verschillen weinig., hetgeen wijst op een vergelijkbare 

structuur, zodat grotere p moet komen uit een hogere acceptorconcentra

tie (zie paragraaf 6.2). 
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HOOFDSTUK 6: DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

6.1 Technologie en meetmethode 

Voor de temperatuurafhankelijke elektrische metingen is een selectie 

gemaakt uit de aanwezige opgedampte preparaten. Motivatie voor het maken 

van een selectie is de tijdrovende contactering en Hall-effect meting. 

Preparaten met de volgende kenmerken zijn verder buiten beschouwing ge

laten: 

- slechte hechting van het preparaat op het substraat (preparaten met 

T < 350 °c) sub 
- niet voldoende elektrische isolatie van de Si

3
N

4 
tussenlaag (prepa-

raten geannealed bij 1380 °C) 

- Bij de oriënterende p-meting en Bragg-reflectiemeting geen signifi

cante verschillen waargenomen ten opzichte van preparaten met andere 

parameterwaarde (preparaten met vd= 2 ~m/min ten opzichte van pre

paraten met vd= 20 ~m/min) 

De Pt/Au contacten vertonen een ohms karakter bij de toegepaste stro

men en spanningen. Gelijmde verbindingen voldoen niet, vanwege slecht re

produceerbare metingen bij lage temperatuur. Gesoldeerde verbindingen, 

hoewel mechanisch kwetsbaarder, voldoen wel. 

Het separeren van de polykristallijne laag (dikte 40 à 50 ~m) van het 

gesinterde substraat door etsen blijkt niet mogelijk te zijn, vanwege de 

poreuze structuur van het substraat. Afslijpen is daarentegen wel mogelijk. 

Dit geschiedt globaal planparallel. De dikte van de gesepareerde laag is 

echter moeilijk in de hand te houden; er zijn waarden bereikt van 40 ~m 

(L 1) en 25 ~m (L2). Het verschil in dikte bedraagt ongeveer 10 ~m (L
1
) 

respectievelijk 2 ~m (L2) over een lengte van ongeveer I cm. In het boven

vlak komen locale diktevariaties voor van 2 à 3 m top-dalwaarde. 

De lagen opgedampt op monokristallijn substraat vertonen in de meeste 

gevallen verwaarloosbare dikteverschillen over de lengte van het preparaat. 

Locale diktevariaties van 5 - 10 m top-dalwaarde zijn waargenomen. 
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De soortelijke weerstand p en de gemiddelde gatenconcentratie p zijn 

in de meetopstelling te bepalen met een relatieve onnauwkeurigheid van 

ongeveer 10%. Het grootste gedeelte van deze onnauwkeurigheid onstaat bij 

de meting van de gemiddelde dikte d van de laag. Aangezien deze onnauw

keurigheid bij meting aan dezelfde laag systematisch is, is de onauwkeurig-
-1 heid in de ligging van de punten in de grafieken van cr,p en ~H versus T 

ten opzichte van elkaar ongeveer 3%. 

De waargenomen spanningsverschillen zijn lineair in !BI en Ir!, behalve 

bij lagen A en B, zodat inderdaad sprake is van Hall-effect. 

6.2 Meetresultaten 

We zullen de meetresultaten vergelijken met de theorie. Het model van 

Seto voorspelt de sterkste stijging van cr als functie van de acceptorcon

centratie NA rond de waarde N~, waarbij de traps op de kristallietgrenzen 

net allemaal gevuld zijn. Het depletiegebied strekt zich dan uit over de 

hele kristalliet en er geldt: L.NA• = Qt (zie 2.1.2) met L =kristalliet

grootte en Qt = trapdichtheid (cm-2). 

Indien aangenomen wordt dat in de laag een fractie f 2 van de chemisch 

-aanwezige boorconcentratie elektrisch actief is (ofwel NA= f 2.cB1), dan 

kan met behulp van formule (2.5) voor de trapdichtheid op de kristalliet

grenzen Qt voor het geval van volledige depletie geschreven worden: 

Q = 
t 

(6. 1) 

E is hierin de hoge-temperatuur-activeringsenergie van cr, die als maat cr , 
voor de barrièrehoogte Eb genomen kan worden. Indien f 2 bekend is, kan Qt 

berekend worden. 

In geval van "carrier trapping" op kristallietgrenzen kan voor de 

gemiddelde gatenconcentratie p geschreven worden: 

p = (6.2) 

-1 
Uit het verloop van ~H versus T is voor lagen D en E geconcludeerd dat 



-52-

de potentiaalbarrières laag zijn geworden en dat ~H bepaald wordt door 

verstrooiingsmechanismen van de bulk (zie paragraaf 5. 1). De volumetrap

dichtheid Qt/L is in dat geval verwaarloosbaar ten opzichte van NA' zo

dat bij benadering geldt: p = NA. 

Nu kan met behulp van de verhouding van p en CBL voor punten D en E 

in figuur 5.1 been schatting worden gemaakt van de verhouding tussen NA 

en CBL" Dit levert NA= 0,1 CBL" 

Door substitutie van f 2 = 0,1 in formule (6.1) wordt voor de trap

dichtheid op de kristallietgrenzen Qt= (4 ± 1) • 1012 cm-2 gevonden. 

Seto berekend voor zijn lagen Qt= (3,3 ± 0,4) • 1012 cm-2. 

De kritische acceptorconcentratie NA•' waarbij net volledige depletie 

geldt, kan bepaald worden uit de kritische chemisch-aanwezige dotering 
. • * 18 -3 CBL met behulp van f 2 ; we vJ.nden: Ni\ = f? • CBL l(::::.2 4 • 10 cm • 

Er kan nu een schatting gemaakt worden van de kristallietgrootte L 

met behulp van de berekende waarden van NA~ en Qt. Deze kristallietgrootte 

L = 102 g_ , een waarde die van dezelfde orde van grootte is als de sta

pelfoutafstand van 2 à 3 x 102 R die volgt uit de halfwaardebreedte van 

de Bragg-reflectie (111 )-piek. Het is dus waarschijnlijk dat deze stapel

foutafstand de voor het elektrisch transport belangrijke afstand tussen 

potentiaalbarrières is. 

Enige verbetering van de elektrische eigenschappen van de opgedampte 

en geannealde lagen wordt verkregen, indien langdurig (20 uur) in argon 

geannealed wordt of korter in een atmosfeer die H2 bevat. Een verbetering 

van de Hallbeweeglijkheid van dezelfde orde van grootte wordt ook verkre

gen indien op een substraat met een geëtst oppervlak gedampt wordt. De 

Hall-beweeglijkheid (bij preparaten met CBK= 0,2 gew%) stijgt in beide 

gevallen met een factor 4 à 5 van ongeveer 1/8 x de waarde tot ongeveer 

1/2 x de waarde van monokristallijn silicium met dezelfde chemisch-aanwe

zige dotering (N.B. Hall-beweeglijkheid van een niet-geannealde laag is 

ongeveer 1/100 x de waarde van monokristallijn silicium). 

De indruk uit de experimenten is, dat bij het tot nu toe gevolgde op

damp- en annealproces geen belangrijke verbeteringen van de elektrische 

eigenschappen in de richting van die van monokristallijn silicium meer 

verwacht mogen worden. Om verbetering te verkrijgen zal een wezenlijke 
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verandering van het opdamp- en annaalproces doorgevoerd moeten worden. 

Met de huidige opdamptechniek gevolgd door een annealing van 1 uur 

op 1380 °e in argon blijkt een grof-polykristallijne structuur te ont

staan. Deze methode is echter niet zinvol vanwege het optreden van diffu

sie van verontreinigingen bij 1380 °e en onaantrekkelijk vanwege de na

bijheid van het smeltpunt van silicium (1412 °e). Het opbrengen van een 

laag silicium uit gesmolten toestand op een drager lijkt een aantrekke

lijker alternatief, waarbij veel grotere kristallieten ontstaan. 

Bij de gesepareerde lagen L1 en L2 gedampt op een gesinterd substraat 

(paragraaf 5.4) kan de grotere p bij lagere eBK van L1 niet verklaard 

worden op grond van de structuur, gezien de overeenkomst in ~H-waarden en 

-gedrag als functie van T. Een verklaring kan gegeven worden indien ver

ondersteld wordt dat tijdens de annealing boor uit het substraat in de 

polykristallijne laag diffundeert en daar als extra datering elektrisch 

actief is in het onderste deel van de laag. Van deze onderste laag is bij 

L1 10 ~m afgeschuurd en bij L2 30 ~m. Indien zich in deze extra 20 ~m de 

grootste extra datering vanuit de gesintarde pil bevindt, dan is dit een 

verklaring voor het feit dat p van L1, ondanks de lagere eBK en de kor

tere annaaltijd op het substraat (tijdens welke diffusie vanuit het sub

straat in de laag mogelijk is), groter is dan p van L2• 

Alvorens verdere elektrische metingen aan gesepareerde lagen gedampt 

op een gesinterd substraat te verrichten, dient eerst de diffusie van 

boor uit de gesintarde pil voorkomen te worden of kwantificeerbaar te 

zijn. 

Wel kan geconcludeerd worden dat de Hall-beweeglijkheid ondanks de 

vijfvoudige annaaltijd kleiner is dan die van laag F, opgadampt op een 

geëtst monokristallijn substraat. Dit betekent dat de voor rekristalli

satie gunstige, fijne uitgangsstructuur (fibrildiameter ongeveer 0,1 ~m) 

niet ontstaat bij een laag opgadampt op een gesinterd substraat met een 

amorfe tussenlaag. Het zoveel mogelijk "glad" maken van het oppervlak van 

de gesintarde pil, teneinde een kleine kiemdichtheid tijdens de groei en 

een fijne uitgangsstructuur voor rekristallisatie te bereiken, heeft geen 

effect vanwege de amorfe tussenlaag. Deze tussenlaag is nodig om het ont

staan van krimpbarsten ·tijdens de rekristallisatie te voorkomen. 
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