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SAMENVATTING. 

In het zonnecelproject aan.de T.H. te Eindhoven wordt onderzoek 

verricht aan een MIS (Metal-Insulator-Semiconductor) zonnecel. De 

zeer dunne (10 i ) isolatorlaag wordt gemaakt door het silicium 

bij kamertemperatuur te oxideren door dompeling in een oxiderende, 

fluor bevattende vloeistof: een met waterstoffluoride aangezuurde 

silicofluorzuuroplossing. Hierbij ontstaat in enkele minuten een 

siliciumoxifluoridelaag op het silicium. Het fluor in deze laag is 

van essentieel belang voor de werking als zonnecel, omdat het de 

chemische bindingen van de Si-atomen in de laag verzadigd, waardoor 

de recombinatiecentra worden verwijderd. 

Gebleken is dat de vorming van de siliciumoxifluoridelaag 

onafhankelijk is van de dompeltijd en van de samenstelling van het 

silicofluorzuurmengsel. Gebleken is bovendien dat een homogeen, 

stabiel oxide ontstaat, wanneer het siliciumoppervlak vooraf wordt 

behandeld met een polijstets, waarbij ca. 5 ~m van het oppervlak 

wordt afgehaald, gevolgd door een thermische oxidatie van 1 uur 

bij 480 °C in zuurstof. Hierbij worden verontreinigingen, mecha

nische spanningen en incomplete oxides verwijderd. Een niet gesta

biliseerd oxide veroorzaakt een sterke degeneratie van de MIS 

zonnecel. 

Met Au op p-type (2 Qcm, B-dope) monokristallijn Si wordt op 
-2 deze manier een MIS zonnecel gemaakt met V = 260 mV, I = 18 mAcm , _

2 
oe se _

2 FF = 0.6, P 't= 2.8 mWcm en n = 4.5% met een P. ff= 63 mWcm • u1 1n,e 
De waarde van I is 60% van de maximale waarde bij AM 1.5 helieh-se 
ting en wijst er op dat door de volledige oxidatie met behulp van 

fluor een gepassiveerd oxide ontstaat met zeer weinig actieve 

recombinatietoestanden. 

Voorts blijken het gemeten verloop van de celgrootheden V , oe 
FF, P 't en n van de MIS zonnecel als functie van P. en het be-U1 1n 
rekende gedrag voor een MIS-Schottky diode overeen te stemmen. 

De waarden van deze grootheden bij hogere P .. (> 50 mWcm-2) worden 
1n 

begrensd door de afname van If bij spanningen > 200 mV. Dit ver-

lies aan fotostroom wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij 

deze spanning toestanden actief gaan worden als recombinatiecentra. 
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Hoofdstuk 1 INLEIDING. 

1. 1 Inleiding. 

Aan de T.H. Eindhoven is in 1975 het zonnecelproject van start 

gegaan. Dit project wordt uitgevoerd in de groep Fysische Materiaal

kunde van de vakgroep Vaste Stof bij de afdeling der Technische Na

tuurkunde. Doel van het project is de realiseringsmogelijkheden te 

onderzoeken van een cel die vervaardigd is van polykristallijn sili

cium met dunne laag technologiën. De met de opkomst van de ruimte

vaart ontwikkelde zonneceltechnologie levert zeer goede zonnecellen 

die echter veel te duur zijn. In het zonnecelproject wordt getracht 

enkele dure stappen in het productieproces van de huidige zonnecel- . 

len te vervangen door andere, welke veel minder kostbaar zijn. Daar

bij is het uiteraard vereist dat deze nieuwe processen geschikt zijn 

voor productietoepassingen. Bovendien moet de uiteindelijke zonnecel 

geschikt zijn voor "aardse" toepassingen, d.w.z. bestand zijn tegen 

weersinvloeden, stof e.d. 

Voor de huidige zonnecellen wordt als halfgeleidermateriaal duur 

monokristallijn silicium ( mono - Si ) gebruikt, dat tot plakken ge

zaagd wordt, waarbij een verlies van zo'n 50% optreedt. Zo'n plak 

mono-Si is ca. 400 ~m dik, waarvan slechts 50 - 100 ~m nodig is om 

het zonlicht te absorberen, de rest dient dus als drager ( = sub

straat ). In het lopende project is het de bedoeling dat als sub

straat gesinterd siliciumpoeder wordt gebruikt ( lit.l ), waarop dan 

een ca. 50 ~m dikke polykristallijne siliciumlaag wordt gedampt 

( lit. 2 en 3 ). In deze laag wordt het zonlicht geabsorbeerd. 

Het type cel waaraan gewerkt wordt is een MIS ( Metal-Insulator

Semiconductor) zonnecel, welke in fig.1 schematisch staat weergege

ven. De cel bestaat uit een silicium substraat ( p-type ) waarop een 

isolatorlaag ( oxidehuid ) wordt aangebracht, met daar bovenop een 

semitransparante ·metaallaag. Een antireflectiecoating op het geheel 

zal ( later ) de opbrengst verhogen en kan eventueel de cel bescher

men tegen eerder genoemde aardse invloeden. Door het opvallende zon

licht worden in het silicium vrije elektronen gegenereerd welke, 
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Fig. 1 : Sc:hematisohe weergave van de MIS-zonneoeZ. 

door de isolatorlaag heen, via het metaal worden afgevoerd; de ge

genereerde gaten gaan naar het achtercontact. 

In de literatuur wordt de isolatorlaag in het algemeen aange

bracht door het silicium te oxideren in droge of natte zuurstof of 

natte stikstof bij een temperatuur van 400 - 600 °C gedurende een 

10-tal minuten. In geval van p-type Si wordt er gewoonlijk Cr of Al 

op aangebracht, waarbij openspanningen bereikt worden van 450 -

600 mV ( lit.4 ). In dit onderzoek wordt de isolatorlaag gemaakt 

met een proces waarbij het silicium wordt geoxideerd door dompeling 

in een oxiderende, fluor bevattende vloeistof; dit vindt in enkele 

minuten plaats bij kamertemperatuur. Als contactmateriaal wordt Au 

gebruikt, waarmee tijdens eerdere onderzoeken ( lit.S en 6 ) open

spanningen bereikt werden groter dan 300 mV. Een model voor deze 

MIS-zonnecel is beschreven door Kipperman ( lit.7 ). 

De resultaten van bovengenoemde onderzoeken gaven een opmerke

lijke afhankelijkheid te zien van de celeigenschappen met de samen

stelling van de gebruikte vloeistof. 

Het doel van.het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven, 

is het optimaliseren van deze isolatorlaag. Hiertoe is vooral geke

ken naar de invloed van de dompeltijd en de samenstelling van de 

vloeistof op de isolatorlaag, en daarmee op de eigenschappen van de 

cel, terwijl tijdens het onderzoek is gebleken dat ook de aard van 

het siliciumoppervlak beschouwd moet worden. 
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1.2 Uitvoering van het onderzoek. 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van plakken p-type mono

Si ( 2 Ocm met Bdatering ). Voor p-type werd gekozen, omdat de 

polykristallijne siliciumlaag ook p-type is. Voor mono-Si werd ge

kozen omdat dit materiaal voldoende voorradig is en reproduceerbaar 

gemaakt kan worden, terwijl (het onderzoek aan) het polykristallijne 

Si nog niet zo ver is dat het geschikt is voor dit MIS onderzoek. 

De isolatorlaag wordt aangebracht door middel van dompeling in 

een silicofluorzuur (SFZ) oplossing. Fluor is namelijk de enige 

oxidant met behulp waarvan silicium bij kamertemperatuur volledig 

geoxideerd kan worden (zie hoofdstuk 3 ). 

Op de isolatorlaag wordt dan een metaallaag aangebracht, waar

voor het chemisch niet-reactieve goud is gekozen. Hierdoor wordt de 

isolatorlaag niet aangetast. Bovendien is goud d.m.v. een sputter

proces ( zie hoofdstuk 4.3 ) in een voldoend dunne en gesloten laag 

aan te brengen, waardoor zowel de transmissie als de geleiding goed 

is. 

De preparaten zijn onderzocht door de stroom-spanningskarakte

ristiek in donker, zowel als onder belichting te meten. Uit deze 

IV-karakteristiek zijn de diverse celgrootheden te bepalen ( zie 

hoofdstuk 2.3 ). In dit onderzoek zullen vooral deze celgrootheden 

met elkaar worden vergeleken om zodoende de eigenschappen van de 

cellen in afhankelijkheid van de varierende procesparameters te 

kunnen vergelijken. Dit betekent dat de veranderingen in de groot

heden V , I , FF, P .t en n beschouwd worden. 
OC SC U1 

1.3 Verwachtingen. 

Op grond van vorige onderzoeken ( lit.S en 6 ) kan verwacht wor

den dat met behulp van een gefluorideerd oxide en Au op p-type Si 

een goede MIS-zonnecel gemaakt kan worden. De waarde van de hierbij 
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gemeten kortsluitstroom ( gecorrigeerd voor de transmissie van de 

semitransparante goudlaag ), is vergelijkbaar met de maximale waar

de van de gegenereerde stroom in silicium bij AM 1.5 belichting. 

De aanwezigheid van fluor in het oxide ( in de vorm van SiOF2 ) 

lijkt dus bovendien de oppervlaktetoestandsdichtheid te verlagen, 

waardoor er een aanzienlijk geringere recombinatie zal zijn. Hier

door kan de stroomopbrengst relatief hoog zijn ( lit.4 ). 

Een optimalisering van de keuze van het metaal en aanbrenging 

van een antireflectiecoating zal nog een verdere verbetering geven. 
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Hoofdstuk 2 THEORIE. 

2.1 De MS-structuur, Schottky diode. 

Beschouw een MS (Metal-Semiconductor) overgang met een p-type 

halfgeleider, in ons geval silicium. Wanneer de uittreearbeid ~m 

van het metaal lager is dan die van de halfgeleider, dus ~m < ~s' 

gaan er bij het in contact brengen elektronen van metaal naar half

geleider. Deze elektronen vullen de acceptoren en de gaten in de 

halfgeleider. Hierdoor ontstaat in de halfgeleider een gebied met 

een negatieve ruimtelading. Dit gebied wordt het depletie (= uit

puttings) gebied genoemd en vormt een barrière voor gaten. In fig.2 

is het energiediagram van zo'n Schottky barrière getekend in ther

misch evenwicht en zonder belichting. 

De ruimteladingsdichtheid in het depletiegebied is qN , waarin a 
N de acceptorconcentratie in de halfgeleider is. De positieve laa 
ding in het metaal is een oppervlaktelading, door het grote ruimte-

ladingbergendvermogen van een metaal. 

EZektronenenergie 

LX 
---Me_t_aa_z ____ -ll::.ll_ _______ _ 

Ev VaZentieband 

V=O 

Fig. 2 MB-overgang in donker; ~m < ~8 • 
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Over de barrière staat een potentiaalverschil Vd (diffusie

potentiaal) dat gelijk is aan (~ -~ )/q. Voor de dikteW van het s m 
depletiegebied geldt: 

W= 
2 e: e: (~ -cp ) o r s m 

qN a 

(1) 

Hierin is e: de relatieve diëlektrische constante van de halfge
r 

leider. Vergelijking (1) volgt uit de wet van Poisson. Alle accep-

toren worden geÏoniseerd verondersteld. 

In evenwicht en in donker wordt het verband tussen de stroom I 

en de aangelegde spanning V gegeven door: 

I = I { exp __qy - 1 } o nkT 

Hierin is: I = verzadigingsstroom van de diode, 
0 

q = elementaire lading, 

n = diode-kwaliteitsfactor, n > I, 

k = constante van Boltzmann, 

T = absolute temperatuur. 

(2) 

I wordt bepaald door thermoionische emissie van gaten van metaal 
0 

naar halfgeleider over de barrière heen. 

Een verdere uitwerking van de MS-structuur is te vinden in 

Sze ( lit.8 ). 

Wanneer de halfgeleider, door het semitransparante metaal heen, 

wordt belicht, worden in het depletiegebied en in het aangrenzende 

deel vrije elektronen en gaten gegenereerd door absorptie van foto

nen. Deze extra elektronen en gaten geven door de aanwezigheid van 

het elektrostatische veld in de barrière en de gradiënten in de 

concentratie aanleiding tot een fotostroom If. De grootte van If 

is bij constante belichting afhankelijk van de recombinatie. 

Het verband tussen I en V van de belichte diode kan geschreven 

worden als: 

I • 1
0 

{ exp 
qV 

nkT (3) 
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Voor If= 0 gaat (3) over in (2) 

Belangrijke grootheden voor de belichte Schottky-diode zijn 

- de kortsluitstroom I , bij V = 0 en 
SC 

- de openspanning V , bij I .t-- = 0. oe ul. w 
Met (3) volgt: 

I = - I se f 

V = oe 
nkT 

q + 

(4) 

(5) 

Om een groot afgegeven elektrisch vermogen te verkrijgen zal 

men I en V groot willen hebben. Een grotere I kan bereikt 
SC OC SC 

worden door de verliezen t.g.v. de recombinatie te verkleinen, en 

een grotere V door een kleine I te realiseren. 
oe o 

In fig.3 staat het energiediagram getekend met de elektronen-

stroom bij de overgang van het metaal naar het p-type silicium 

onder belichting. 

SiZicdwn 

Metaal 

I 
Ef. _____ _:j_s~~--- ---------

m 

V=O 

Fig. 3 : MS-overgang onder belichting. 

E 
() 
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2.2 De MIS-structuur. 

De verzadigingsstroom I kan verlaagd worden door tussen het 
0 

metaal en het silicium een isolerend laagje aan te brengen, waar-

door een hogere V bereikt kan worden (formule (5)). Gewoonlijk oe 
wordt dit laagje aangebracht door het silicium gedurende een 15-tal 

minuten te oxideren bij zo'n 400 - 600 °C. De laagdikte hangt dan 

af van de temperatuur, de oxidatietijd en de zuurstofconcentratie. 

Aangezien we in zo'n geval te maken hebben met een volumereactie 

die na een bepaalde tijd wordt onderbroken, is er geen evenwiehts

situatie bereikt. Het oxide is dan ook inhomogeen en het bevat dun

ne plekken en zgn. "pin-holes". 

Daarbij komt nog dat de overgang van silicium naar silicium

dioxide ( Sio2 ) niet abrupt is. Er is een overgangsgebied van ca. 

8 Î (lit.9) waar men kan spreken van gedeeltelijk of incompleet ge

oxideerd silicium in de vorm van SiO met x= 1. In SiO zijn niet x x 
alle valentie-elektronen chemisch gebonden. Ze kunnen daarom vrij 

gemakkelijk vrij gemaakt worden en een Si-atoom in SiO heeft dan 
x 

ook een donorachtig karakter. Het vormt daardoor een recombinatie-

centrum, waardoor een deel van de fotostroom "weglekt" naar de va

lentieband. Zeker bij de dikkere plekken_in het oxide is de kans 

dat een foto-elektron vanuit het centrum toch nog naar het metaal 

gaat gering. 

Het transport van elektronen door deze oxidelaag vindt plaats 

via een rechtstreeks tunnelproces tussen halfgeleider en metaal. De 

kans op tunnelen van halfgeleider naar metaal neemt exponentieel af 

met de dikte van het oxide. De kans op tunnelen van metaal naar 

halfgeleider is kleiner, vanwege de kleine gatenconcentratie in de 

halfgeleider aan de overgang. Als gevolg daarvan is er maar een 

klein gebied van oxidelaagdikten, waarin de gebruikelijke MIS-zonne

cel goed kan werken. 

Zoals gebleken is, is zuurstof een te zwak oxidant om het SiO 

tot vlak bij de overgang volledig te oxideren. Hiervoor is een ster

ker oxiderend element nodig, namelijk: fluor ( F ). De complete oxi

datie van het SiO zal dan in de vorm van SiOF
2 

plaats vinden. Het 

silicium wordt geoxideerd door het te dompelen in een fluor bevat-
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tende, oxiderende vloeistof, het zgn. silicofluorzuur (zie hoofd

stuk 3). Bovendien zijn de bij dit proces optredende reacties opper

vlaktereacties, zodat de oxidelaag nu wel een einddikte (ca. 10 i) 
zal bereiken. Door de meer complete oxidatie zijn er veel recombina

tiecentra verdwenen, hetgeen een belangrijke verbetering van de cel 

zal geven. Bovendien heeft het Si-atoom in het SiOF2 een positieve 

lading door de sterk elektronegatieve F--atomen. Elektronen uit het 

silicium kunnen dus ingevangen worden in het Si-atoom en vandaar, 

over een kortere afstand, naar het metaal tunnelen. 

Deze invangcentra, zgn. elektronentraps, vormen dus een extra 

stroompad van het silicium naar het metaal. Dit verschijnsel wordt 

"trapping-assisted-tunneling: T.A.T." genoemd (lit.7). In fig.4 

staat het energiediagram van een MIS-Schottky barrière onder belich

ting getekend. Hierin staat ook de T.A.T.-stroom aangegeven. 

M I s 

V=O 

Fig. 4 : MIS-overgang onder beZichting. 

E 
() 

E 
V 
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Het verband tussen stroom en aangelegde spanning voor een MIS

diode wordt ook gegeven door: 

I = I { exp qV - 1 } 
o nkT 

(3) 

Hierbij zal If nu dus hoofdzakelijk via de traps gaan (fig.4). De 

verzadigingsstroom I is sterk afhankelijk van de dikte ö van het 
0 

oxide en de barrièrehoogte ~B: 

I "' exp (- §. ) exp (- q cp B ) 
o ö kT 

Hierin ~s ö een constante. 
0 

0 

(6) 

Verder is 1/n de fractie van de aangelegde spanning, welke over het 

depletiegebied staat. De rest van de spanning staat over het oxide. 

De elektronen die bij belichting via de traps van halfgeleider 

naar metaal gaan, zullen een bepaalde tijd T in deze traps verblij

ven. Wanneer deze verblijftijd groot genoeg is, kan hierdoor in 

stationaire toestand effectief een negatieve lading in het oxide 

worden veroorzaakt. Hierdoor kan de barrière (voor gaten) verlaagd 

worden, waardoor de verzadigingsstroom toe kan nemen. 

Om dezelfde redenen zal de aanwezighe-id van positieve lading 

in het oxide (bijv. ingebouwde ionen) een barrière verhogende wer

king hébben. Hierdoor wordt I verlaagd en de openspanning V ver-o oe 
hoogd. Ook zal een metaal met een lagere uittreearbeid cp een bar

m 
rière verhoging geven waardoor V wordt verhoogd. oe 

2.3 IV - karakteristiek. 

Zoals we gezien hebben kan de stroom-spanningsrelatie voor een 

MIS-diode in het ideale geval geschreven worden als: 

in donker I = { _qy Io exp nkT 1 1 (2) 

en 

onder belichting I = I { exp 
qV 1} If (3) 

0 nkT 
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b 

V 
---+ 

V 
I Oe 

I 

I 

I 

(V z_ 1 I -,) 

_...J 

IV-ka:r'akteristiek van 

een MIS-zonneoe t in 

donker (a) en onder betichting (b). 

Fig. 5 : 

mogen,- P .t, maximaal is. De vulfactor Ul. 

In fig.5 staat een IV

karakteristiek van een 

MIS-zonnecel in donker (a) 

en onder belichting (b). 

De waarde van de kwa

liteitsfactor n kan worden 

bepaald uit de helling van 

de logarithme van I tegen 

V in het donker. In fig.5 

staan ook de openspanning 

V en de kortsluitstroom 
oe 

Isc aangegeven. 

Een grootheid die de 

vorm van de curve onder 

belichting karakteriseert 

is de vulfactor FF. Deze 

is gedefinieerd als: 

FF = (7) 

Hierin is (V1,I1) het punt 

waarbij het geleverde ver

FF is dus de verhouding van 

het oppervlak van de grootste ingeschreven rechthoek en het opper-

vlak van de omgeschreven rechthoek (zie fig.5). Het rendement n 
van een cel wordt gedefinieerd als: 

p • 
ul.t max n = P. l.n 

= FF 
I V se oe 

P. l.n 

waarin P. het vermogen van het opvallende licht is. l.n 

(8) 

In dit onderzoek zijn vooral de karakteristieke grootheden als 

V ,I ,P . ,FF en n beschouwd. oe se Ul.t max 



2.4 Elektrisch model voor een MIS-structuur. 

Een MIS-structuur blijkt zich te gedragen als een Schottky

diode, met onder belichting een fotostroom If. In het ideale geval 

is een elektrisch analogon hiervoor een diode met een stroombron 

parallel. Echter, in de praktijk zal dit ideale model verstoord 

worden door verschillende invloeden. Deze blijken beschreven te 

kunnen worden door een serieweerstand R en een parallel (shunt) s 
weerstand R h t' s un 

R • 
R sene V 
shunt 

Fig. 6 : ELektrisah vervangingssahema 

in donker. 

In fig.6 en 7 staat het elektrisch vervangingsschema, met R - s 
en R h t getekend voor de situatie in donker, resp. onder belichting. s un 

R . 
R sene 

shunt 

I 
~ 

V 

Fig. ? : ELektrisah vervangingssahema 

onder beZiahting. 

De serieweerstand representeert de weerstand van de contacten, de 

bulkweerstand,etc. Deze weerstand heeft tot gevolg dat de spanning 

over de overgang niet gelijk V is, maar V - IR , De shuntweerstand 
s 
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representeert alle invloeden die een stroomverlies geven, zoals 

bijv. lekken in het oxide e.d. Dit stroomverlies is dan gelijk aan 

(V-IR )/Rh' De uiteindelijke formules, behorende bij de vervangings-s s 
schema's van fig.6 en 7,zijn dan: 

in donker: I = I { q(V-IR ) 1} + 
V-IR (9) o exp · nkT s -r-a sh 

I = I { exp q (V-IRs) 1} + 
V-IR - I (10) o · nkT ~ f sh 

onder belichting: 

In fig.S staat weergegeven hoe de invloed van R en Rh zich s s 
doet gelden op de IV-karakteristiek en op bepaalde celgrootheden. 

Zo blijkt de serieweerstand een kleinere kortsluitstroom, en de 

shuntweerstand een lagere openspanning te veroorzaken, vergeleken 

met die in het ideale geval met Rs = 0 en Rsh= oo; in beide gevallen 

wordt P 't kleiner. 
ul. max 

De waarde van Rsh kan bepaald worden uit de IV-karakteristiek 

in donker. Voor voldoend grote, negatieve spanningen gaat (9) over 

in: (IR is dan verwaarloosbaar t.o.v. V, omdat I klein is) 
s 

(11) 

I I 

Î i I 
I 
I 
I 

R = 0 Rsh = "" 
I 

8 I 
I 

R 1 0 Rsh 1 "" I 
8 I 

I 
I 

t::.V =IR t::.I = V /R sh I 
8 I 

0 0 V 

--------

Fig. 8 : De invloed van R en R h op de IV-karakteristiek 
8 8 

van een MIS-zonnecel. 



- 14 -

De curve is in dat spanningsgebied een rechte, en uit de helling 

ervan volgt de waarde voor Rsh" Wanneer vervolgens de gemeten waar

den van de donkerstroom gecorrigeerd worden voor de term V/Rsh' 

9lijft de stroom door de diode over. Voor niet te hoge waarden van 

I is IR te verwaarlozen t.o.v. V, omdat R in de voorkomende ge-
s s 

vallen klein is (ca. 1 0). Met behulp van deze gecorrigeerde waar-

den kan dan n bepaald worden (uit ln I++ V), en ook I • Vervolgens 
0 

kan dan met de waarden van n en I de diodestroom voor hogere waar-
. 0 

den van V worden berekend m.b.v. formule (2). Hierbij kan nu V/Rsh 

t.o.v. I worden verwaarloosd, indien Rsh groot genoeg is ( > 10 kG). 

Deze berekende waarden zullen afwijken van de gemeten waarden. Uit 

de afwijking ~V bij een bepaalde stroom I kan R bepaald worden 
s 

door ~V = IR te nemen. s 
Op bovenstaande manier kunnen dus R h' R , n en I van een MIS-s s 0 

zonnecel uit de IV-karakteristiek bepaald worden. 

Met behulp van formule (10) kan men in het eenvoudige geval 

uitdrukkingen afleiden voor de karakteristieke grootheden van een 

MIS-zonnecel als functie van P. (zie appendix A). Hierbij moet 
1n 

dan de aanname gemaakt worden dat If evenredig is met P .• Het be-
1n 

rekende gedrag kan dan worden vergeleken met de literatuurgegevens 

(lit.10) en met het gemeten gedrag van de celgrootheden als functie 

van P. (zie hoofdstuk 6.4). 
1n 

2.5 Elektronentoestanden in het oxide. 

Wanneer de elektronentoestanden in het oxide zich boven het 

ferminiveau van het metaal bevinden, en onder het conductieoand

niveau van de halfgeleider, kunnen ze fungeren als doorgeefcentra 

voor gegenereerde elektronen (zie hoofdstuk 2.2). 

In fig. 9 zijn deze toestanden getekend in geval dat deze in 

één nauw energiegebied liggen. Dit kan zijn wanneer we te maken 

hebben met een homogeen en compleet SiOF
2 

oxide; bij een "ideaal" 

oxide zal er wellicht één ontaard trapniveau zijn. Wanneer het 
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Fig. 9 : ToestandsverdeZing 

in een aampZeet oxide. 
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M I s 

hv 

I 

V=O 

Fig. 10 : ToestandSverdeZing 

in een inaompZeet oxide. 

oxide echter niet geheel compleet is (en misschien nog andere ele

menten dan fluor of nog vrije bindingen bevat), zullen er toestan

den zijn die over een veel groter energiegebied verspreid liggen. 

Deze situatie is in fig.lO getekend. De toestanden die onder het 

ferminiveau van het metaal liggen, kunnen niet meer als elektronen

doorgeefcentra fungeren, omdat ze het elektron blijvend hebben in

gevangen. Deze extra negatieve lading in het oxide heeft dan boven

dien een barrièreverlagende werking, waardoor I groter wordt. 
0 

Wanneer een elektron uit zo'n toestand recombineert met een in 

de valentieband aanwezig gat, zal die toestand gevuld worden door 

een elektron uit een hoger gelegen toestand, etc. Dit betekent dus · 

een verlies aan fotostroom. De wisselwerking van zo'n toestand met 

de valentieband is een functie van het energieverschil en, uiter

aard, de gatenconcentratie in de valentieband aan de overgang. Aan

gezien deze gatenconcentratie afhankelijk is van de aangelegde 

spanning, zal deze recombinatie ook spanningsafhankelijk zijn. Bij 

grote negatieve aangelegde spanning zal de gatenconcentratie in de 
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valentieband aan de overgang zeer klein zijn, omdat door het sterke 

elektrische veld alle gaten van de overgang weggedrukt worden. De 

beschreven recombinatie is dan zeer gering. Wanneer we echter een 

positieve spanning aanleggen, zal de bandkromming veel minder zijn 

en worden de gaten dus minder sterk weggedrukt, waardoor de gaten

concentratie aan de overgang veel groter zal zijn dan bij negatieve 

spanning. Hierdoor zal bij toenemende positieve V de recombinatie 

toenemen. Het is wellicht zo, dat toestanden die bij een bepaalde 

spanning nog als trap fungeren, bij een hogere spanning als recom

binatiecentrum gaan optreden. 

Het fotostroomverlies dat op deze wijze ontstaat zal dus sterk 

spanningsafhankelijk zijn. Bovendien is de bezetting van de toe

standen afhankelijk van de ligging ten opzichte van het ferminiveau 

en daarmee ook afhankelijk van de spanning. 

1-----------------------------
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Hoofdstuk 3 

3.1 Bereiding. 

In dit onderzoek wordt het silicium geoxideerd door het te 

dompelen in een met HF aangezuurde oplossing van silicofluorzuur 

( SFZ ). Het dompelen in SFZ is de enige methode om bij kamertem

peratuur het siliciumoppervlak volledig te oxideren. Het incom

pleet geoxideerde siliciumoxide, SiO, in de overgang Si + SiO + Si02 
wordt hierbij verder geoxideerd tot SiOF2• 

Silicofluorzuur wordt gemaakt door Si02 op te lossen in een HF

oplossing. Bij dit oplossen vinden dan de volgende (tussen)reacties 

plaats (lit.ll): 

Si02 
+ 4HF +---- SiF4 

+ 2 H20 (12) ~ 

gevolgd door 

SiF
4 

+ 2 HF + 2 H
2
o ~ (H

3
o)

2
SiF

6 (13) ~ 

+ 

Si02 6HF 
H2o 

(H
3
o)

2
SiF

6 (14) netto: + ~ 
~ 

Aangezien bij het maken van SFZ uitgegaan wordt van een 50%-ige 

oplossing van HF, zal er in de uiteindelijke oplossing dezelfde 

hoeveelheid water aanwezig zijn. Met behulp van reactievgl.(l4) kan 

berekend worden dat uitgaande van een 50%-ige HF oplossing maximaal 

een 60%-ige (H
3
o) 2SiF6 oplossing kan worden gemaakt. 

In een eerder stadium van het onderzoek werd aan de HF oplos

sing ca. 10% overmaat Si02 toegevoegd om zodoende de concentratie 

van vrije HF in de uiteindelijke oplossing zo gering mogelijk te 

maken. Van deze oplossing bleek de dichtheid echter hoger te zijn 

dan de maximale waarde die in de literatuur staat aangegeven (lit.l2). 

Deze oplossing is geanalyseerd op het Nat. Lab. van Philips en het 

bleek dat de oplossing, vergeleken met een H
2
SiF6 oplossing (H2SiF6• 

2H20 +water is identiek aan (H
3
o) 2SiF

6 
+water, lit.11), te veel 

Si en te weinig F- bevatte. Namelijk per gram oplossing 96 mg Si 

tegen 69 mg Si en 226 mg F- tegen 275 mg F-. Bij deze analyses werd 
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de hoeveelheid Si bepaald met behulp van A.A.S. (atomair absorptie 

spectrum) en werd de hoeveelheid F- titrimetrisch bepaald. Zeer 

waarschijnlijk lost er ook Sio
2 

op in het silicofluorzuur. 

De samenstelling van een dergelijke (H
3
o) 2SiF

6 
oplossing kan 

dus niet bepaald worden door een dichtheidsmeting van de oplos

sing, omdat er geen eenduidige relatie bestaat tussen de dichtheid 

en de samenstelling (zie hoofdstuk 3.2). Daarom is later gebruik 

gemaakt van een SFZ oplossing met een geringe ondermaat, ca. 5%, 

Sio
2

• Deze oplossing bevat geen vrij Sio2 en is dus wel controleer

baar d.m.v. een dichtheidsmeting. 

Om het oplossen te versnellen en de oplossing homogener te ma

ken is de beker tijdens het oplossen geroteerd, nl. afwisselend 

15 sec. rechtsom en 15 sec. linksom met een omwentelingssnelheid 

van 5 omw./sec. 

Opm.: Wanneer grotere hoeveelheden SFZ gemaakt worden (ca. 500 ml) 

is het aan te bevelen de oplossing (HF + Si02) eerst enkele 

uren in smeltend ijs te plaatsen; de reactie (14) is namelijk 

exotherm. 

3.2 Eigenschappen. 

Voor het systeem (H3o) 2SiF6 +water is in de literatuur (lit.12) 

gevonden dat het verband tussen de samenstelling en de dichtheid D 

van de oplossing geschreven kan worden als: 

D = 1 + 0.008 n + ( n(4n- 6) + 2 ).10-5 gcm-3 (15) 

Hierin is n het aantal gew.% H2SiF6 ((H
3
o) 2SiF6 = H2SiF6.2H20). 

Deze relatie geldt alleen voor dichtheden' 1.40 gcm-3• De formule 

staat in fig.11 weergegeven. In deze grafiek staat ook het waar

schijnlijk verloop van de dichtheid voorD> 1.40 gcm-3 (lit.13). 

In dit onderzoek is het SFZ echter verdund met een 50%-ige 

HF oplossing (zie hoofdstuk 3.3). Uitgaande van de bekende samen

stelling van de startoplossing is een ijkdiagram gemaakt waarin de 
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waars chijnUjk ver Zoop 
---0-... -·-·-- ----·------ ····-·----···-·;rt" A 

0 10 

, , 
punt A: n = 80.79 gew.% 

-3 D = 1.4834 gam 

(Zit.12) 

20 30 40 50 80 ~ n · 

Fig. 11 . . 
( gew. % H 2SiF 8) 

Verband tussen de dichtheid D en de 

samensteZling van een H2SiF8 oplossing. 

100 

50 

0 

~----------------------------------· 100 

50 

HF 

H2SiF6 

0 
1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 

D E---- -3 (gcm ) 

Fig. 12 : Gew.% verdeZing van een (H3oJ 2SiF6 oplossing 

(gemaakt uitgaande van 50%-ige HF)~verdund 

met 50%-ige HF~ als functie van de dichtheid. 
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samenstelling van het mengsel uitgezet staat tegen de dichtheid. 

In fig.12 staat het ijkdiagram getekend voor het in dit onderzoek 

gebruikte SFZ ( D = 1.440 gcm~3 ), verdund met 50%-ige HF ( D = 
1.180 gcm-3 ). In hoofdstuk 3.1 is al opgemerkt dat maximaal een 

60%-ige (H
3
o) 2SiF6 oplossing, ofwel een 48%-ige H

2
SiF6 oplossing 

gemaakt kan worden uitgaande van 50%-ige HF. Volgens fig.l1 heeft 
-3 deze oplossing dan een dichtheid D = 1.45 gcm • De in dit onder

zoek gebruikte SFZ oplossing had een dichtheid D = -3 1 • 440 gcm , en 

was dus inderdaad net niet verzadigd. 

3.3 Aangroei van oxifluoride op silicium. 

Het oxideren van het siliciumoppervlak waarbij een SiOF2-laag 

op het silicium wordt aangebracht, gebeurt door het silicium te dom

pelen in de silicofluorzuur-oplossing. Aan het schoongeëtste sili

ciumoppervlak kunnen dan de volgende reacties plaatsvinden: 

(H3o) 2SiF6 2 Si '---- 3 SiOF/ + 
r 

+ H20 + ~ 4 H2 
of 

3 SiOj + r 
(H

3
o) 2SiF

6 
H

2
0 2 Si ~ 6 HF + + ~ + H2 

Reactie (16) heeft neerslag van het gewenste SiOF2 tot gevolg. Maar 

behalve reactie (16) kan ook reactie (17) plaatsvinden met een SiO 

neerslag naast het SiOF2• Reactie (17) kan teruggedrongen worden 

door HF aan de silicofluorzuur-oplossing toe te voegen. 

In dit onderzoek nu is o.a. gekeken of de samenstelling van de 

oxifluoridelaag, en daarmee de eigenschappen ervan in een MIS-diode, 

te heinvloeden is door de HF concentratie in de oplossing te 

variëren. 

Reacties (16) en (17) zijn beide oppervlaktereacties en stop

pen zichzelf zodra er zich over het gehele oppervlak een paar mo

lecuullagen gefluorideerd oxide heeft gevormd, omdat er dan geen 

vrij silicium aan het oppervlak meer beschikbaar is. Uit opper

vlakteanalyses, uitgevoerd door Donier in Friedrichshafen m.b.v. 

(16) 

(17) 



- 21 -

SIMS-Auger spectroscopie, is gebleken dat het oxide inderdaad fluor 

bevat en ten hoogste 10 ~ dik en homogeen van dikte is. 

Het is duidelijk dat voor het verkrijgen van een compleet en 

homogeen oxide vrij silicium, dus een schoon siliciumoppervlak nood

zakelijk is (zie vgl.(16)). Een laagje Si02 is geen bezwaar, omdat 

Sio2 gemakkelijk afgeëtst wordt door het in de oplossing aanwezige 

HF. In de hoofdstukken 4.1 en 4.2 wordt beschreven hoe een repro

duceerbaar siliciumoppervlak gerealiseerd kan worden. In hoofdstuk 

6.1 wordt op de noodzaak van een reproduceerbaar oppervlak voor de 

vorming van een homogene SiOF2-laag nader ingegaan.· 
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Hoofdstuk 4 PREPARATIEVE TECHNIEKEN. 

De preparaten zijn gesneden uit plakken monokristallijn p-type 

silicium, 2 Gcm materiaal met borium-dotering van Wacker Chemitronic. 

Aanvankelijk werden de preparaten als volgt behandeld: 

uit een plak mono-Si ( ~ = 5.7 cm) werden stukken gesneden 

van ca. 1 cm x 1 cm. 

de achterkant, reeds voorzien van een Ti-Au contact, werd ver

dikt door gedurende 1 uur en 30 min. een extra goudlaag op te 

sputteren (zie hoofdstuk 4.3). Dit om te voorkomen dat er HF 

door poriën in het goud dringt en het Ti eronder aantast, waar

door de contacten kunnen afbladderen. 

daarna werden de preparaten gedurende 2 min. geëtst in een 

40%-ige HF oplossing. 

tenslotte volgde de behandeling waarbij het gefluorideerde 

oxide wordt aangebracht d.m.v. dompeling in een silicofluor

zuuroplossing. 

De preparaten worden droog bewaard, in een exsiccator met P2o5 , om 

vochtinwerking zoveel mogelijk te vermijden. 

Bij een eerste serie metingen bleek echter dat de preparaten 

een vrij grote spreiding in celeigenschappen en een degeneratie 

(veroudering) vertoonden (zie hoofdstuk 6.1). Bovendien bleek de 

reproduceerbaarbeid van preparaten afkomstig uit verschillende 

plakken gering. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan de ver

schillende condities van de oppervlakken van de preparaten ( o.a. 

oxide, mechanische spanningen door polijsten, verontreinigingen). 

Zeer belangrijk bijvoorbeeld is het oxide dat initieel op het pre

paraat aanwezig is. Is dit een Sio2 oxide,.dan zal dit er zeer ge

makkelijk afgeëtst worden in een HF oplossing. Is dit echter een 

incompleet oxide, bijv. SiO, dan zal dit langzamer aangetast wor

den door het HF en na de vaste etstijd voor een deel op het prepa

raat achterblijven. De etssnelheid van HF op SiO is klein vergele

ken met die op Sio2 (lit.14). Een inhomogeen oxide zal om dezelfde 

redenen verschillen geven na de HF-ets behandeling. Voor de vorming 
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van een compleet en homogeen SiOF2 oxide is een schoon silicium

oppervlak noodzakelijk, d.w.z •. geen incompleet oxide en geen ver

ontreinigingen. Verschillen tussen de preparaten kunnen ook ont

staan door mechanische spanningen in het oppervlak. Deze zijn het 

gevolg van het mechanisch polijsten van de gezaagde plakken en 

veroorzaken verschillen in de aangegroeide oxifluoride-laag. 

Om nu, ongeacht de voorgeschiedenis van het preparaat, toch 

een reproduceerbaar oppervlak als uitgangspunt te krijgen, worden 

de volgende behandelingen eerst uitgevoerd: 

a - Een etsbehandeling, welke ca. 5 ~m van het siliciumopper

vlak afhaalt. Hierbij verdwijnt de laag waarin zich even

tueel verontreinigingen en mechanische spanningen bevinden. 

b - Een thermische behandeling van 1 uur bij ca. 480 °C in 
+ zuurstofatmosfeer. Hierbij wordt het H , wat tijdens het 

etsen in het siliciumoxide dringt, er uit gestookt. Dit kan 

anders de vorming van de oxifluoride-laag beÏnvloeden 

(lit.15). Bovendien wordt het oxide gehomogeniseerd tot een 

gesloten, meer compleet Sia2 oxide. 

4.1 De HF- HN0
3

- HAc ets. 

Deze ets bestaat uit een mengsel van 50%-ige HF, 65%-ige HN03 
en 99%-ige HAc (azijnzuur) in de volumeverhouding 2 : 7 : 2. Het 

etsen van silicium in dit systeem vindt plaats volgens een "oxi

datie-gevolgd-door-oplossen" proces. Het silicium wordt geoxideerd 

tot Sia2 door het aanwezige HN03• Het Sio
2 

wordt opgelost door het 

HF. Deze twee processen vinden uiteraard tegelijkertijd plaats. 

Het HAc heeft een remmende functie in het .proces. De etssnelheid 

van het systeem wordt bij de hoge HN0
3 

concentratie en de lage HF 

concentratie beperkt door het oplossen van het gevormde oxide (en 

de diffusie van complexe fluorverbindingen); bij een lage HN0
3 

concentratie is de oxidatiestap de beperkende factor (lit.16). 

Aangezien de betrokken reacties exotherm en sterk temperatuur

afhankelijk zijn, is ook de etssnelheid van het systeem sterk tem-



- 24 -

peratuurafhankelijk en moet de vrijkomende warmte afgevoerd worden. 

Dit kan gebeuren door het geheel te plaatsen in smeltend ijs, zodat 

de temperatuur waarbij geëtst wordt ca. 0 °C is. Onder deze condi

ties blijkt de etssnelheid aan een schoon siliciumoppervlak 

3 - 4 ~mlmin. te zijn. 

Opm.: Indien wat grotere stukken silicium geëtst moeten worden, is 

het aan te bevelen wat meer etsvloeistof te nemen en deze 
0 goed af te laten koelen tot 0 e voor men gaat etsen. De gro-

tere hoeveelheid etsvloeistof heeft dan een "bufferende" wer

king voor de grotere hoeveelheid vrijkomende warmte. 

De ets is in deze samenstelling polijstend en niet preferent, dit 

laatste wil zeggen dat de etssnelheid voor alle kristalrichtingen 

gelijk is. Meer gegevens over het etsgedrag als functie van de 

samenstelling kan men vinden in lit.16. 

Belangrijk is verder nog dat het te etsen preparaat vooraf in 

een HF oplossing wordt gedompeld. Hierbij wordt dan een eventueel 

aanwezige Sio2 laag verwijderd. Deze zgn. 2 : 7 : 2 ets werkt na

melijk nauwelijks wanneer er een tamelijk dik Si02 oxide op het 

preparaat zit. De etssnelheid van de 2 : 7 : 2 ets wordt dan be

paald door de concentratie van het aanwezige HF. In dit geval 

(2 : 7 : 2, 0 °e) is de etssnelheid dan ~a. 10 Risee. op Sio2 
(lit.I4), terwijl de etssnelheid op silicium ca. 500 Risee. be

draagt. 

Direct na het etsen moet het preparaat goed gespoeld worden in 

gedemineraliseerd water om te voorkomen dat er etsvloeistof op het 

preparaat achterblijft. 

4.2 Thermische oxidatie. 

Het thermisch oxideren vindt plaats in een zuurstofatmosfeer 

bl.. J. 480 °e d d 1 d ge uren e uur. De temperatuur wor t gemeten met een 

koper-constantaan thermokoppel met de koude las in smeltend ijs. 

Het doel van deze oxidatie is drieledig: 

a- het incomplete oxide SiO (x< 2), dat resteert op het pre
x 

paraat na het etsen, verder te oxideren zodat er een homogeen 



- 25 -

en meer compleet Si02 oxide ontstaat. Bij deze temperatuur 

ontstaat er een 30 - 40 i dik Sio2 oxide. Dit oxide lost la

ter tijdens het dompelen in SFZ zeer gemakkelijk op door het 

aanwezige HF. 

b - het uitstoken van de tijdens het etsen in het preparaat ge

diffundeerde H+-ionen (lit.15). De aanwezigheid van H+ in 

de bovenlaag kan later de vorming van het oxifluoride beÏn

vloeden. De protonen worden er boven 400 °e uitgestookt. 

c - door deze warmtebehandeling zal het aantal oppervlaktetoe

standen verminderen. Recombinatie als gevolg van zulke toe

standen is een belangrijk verlies voor de gegenereerde foto

stroom in een zonnecel (zie hoofdstuk 2.5). 

De temperatuur van de oven is niet hoger gekozen dan maximaal 500 °e, 
omdat er bij hogere temperaturen zogenaamde pin-holes in het oxide 

ontstaan. Deze zullen de homogeniteit van het oxide nadelig beÏn

vloeden. 

Bovenstaande stappen, beschreven in 4.1 en 4.2, hebben er toe 

geleid, dat er op deze manier een gedefinieerd uitgangsoppervlak 

ontstaat. De reproduceerbaarbeid van de gefluorideerde lagen is 

mede hierdoor zeer goed geworden (zie hoofdstuk 6.I). 

De volledige behandeling van de preparaten van "plak tot cel" 

is nu uiteindelijk geworden: 

verdikken van het achtercontact (p+-Ti-Au) door gedurende I uur 

een extra goudlaag op te sputteren. 

30 sec. etsen in 40%-ige HF om een eventueel aanwezig Sio
2 

oxide te verwijderen. 

75 sec. etsen in de 2 : 7 : 2 ets, waarbij ongeveer 5 ~m van 

het bovenoppervlak wordt afgehaald. 

oxideren bij 480 °C in o2 gedurende I uur om het resterende 

oxide te completeren en te homogeniseren. 

preparaten snijden uit de plak (! 20 prep.). 

nogmaals achtercontact verdikken (I uur sputteren). 

dompelen in SFZ mengsel gedurende 200 sec. (zie hoofàstuk 6.2), 

waarbij de oxifluoride-laag wordt aangebracht. 

semitransparante goudlaag opsputteren (ca. 3 min., zie 4.3) 

dik bovencontact opsputteren (ca. IO min., zie 4.3) 
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4.3 Sputteren. 

Wanneer een preparaat voorzien is van een gefluorideerd oxide 

moet hierop nog een metaal aangebracht worden om een MIS-structuur 

te verkrijgen. Het aanbrengen van deze metaallaag gebeurt door mid

del van een sputterproces. Het sputteren geschiedt door middel van 

een gelijkstroomgasontlading met argonvulling (zie fig.13). Bij 

4.5 am 
Argon 

3.10-2 Torr 

Anode 

V= 2 kV 

-=> I=2mA 

Fig. 13 : Sahematisahe weergave van ·ae sputterklok. 

voldoend hoge spanning tussen anode en kathode zal er een zelf

standige ontlading ontstaan. Hierbij wordt het argon geÏoniseerd. 

De relatief zware argonionen worden versneld in de richting van de 

kathode. Deze kathode bestaat uit het materiaal dat gesputterd 

wordt. De versnelde argonionen slaan metaalatomen uit de kathode, 

welke o.a. op het onderliggende preparaat terecht komen. De dikte 

van de metaallaag kan tijdens het sputteren worden gecontroleerd, 

door de weerstand te meten van een laagje van dat metaal op een 

testplaatje (opp. = 1 cm2) wat tegelijkertijd wordt gesputterd. De 
-2 argondruk in de klok bedraagt 3.10 Torr. De sputterstroom bedraagt 

2 mA bij ee~ kathode-oppervlak van 20 cm2• De sputterspanning tus

sen kathode en anode bedraagt 2 kV. De afstand tussen kathode en 
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anode is 4.5 cm. Het preparaat ligt op de anode en wordt door ge

leiding gekoeld. 

Het bovencontact van een MIS-zonnecel bestaat uit een dun, semi

transparant laagje goud (7 mm ~).Dit laagje moet dun genoeg zijn 

om het opvallende licht door te laten en dik genoeg om de gegene

reerde stroom af te kunnen voeren. Hierop komt dan concentrisch een 

kleiner (4 mm ~),maar veel dikker goudcontact dat de fotostroom 

collecteert en naar de meetopstelling voert. Het effectief opper

vlak van de zonnecel is de grootte van het semitransparante opper-
2 vlak: 0.25 cm • 

Het semitransparante laagje goud komt overeen met sputteren tot 

een vierkantsweerstand Ra van 50 n/0 (ca. 3 minuten sputteren), het 

dikke contact met sputteren tot 3 n/0 (ca. 10 minuten sputteren van~ 

af 50 n/0 ). De dikte van het semitransparante contact is ongeveer 

50 i, de transmissie ervan is ca. 507. (lit.17). 

Zoals gezegd is in dit onderzoek goud als bovencontact gesput

terd. Goud heeft als edel metaal het voordeel dat het chemisch niet 

reactief is, en dus ongevoelig is voor de in de argonontlading aan

wezige zuurstof. Niet-edele metalen kunnen alleen goed gesputterd 

worden in een zeer zuurstofarme sputteropstelling, anders wordt er 

voornamelijk metaaloxide gesputterd, dat meestal niet aan de eisen 

t.a.v. een zonnecel (geleiding, transmissie) voldoet (lit.17). In 

lit.17 staat een volledige handleiding en beschrijving van het sput

terproces. 

Zeer belangrijk voor het reproduceerbaar sputteren van de lagen 

is het constant houden van de sputterparameters zoals stroom, druk 

en spanning. Dit kan bereikt worden door de sputterklok zeer goed 

schoon te houden en de restdruk zo laag mogelijk te krijgen door 

lang af te pompen. Gebeurt dit niet, dan uit dat zich in een varia

tie van de sputtertijd, nodig om een Re van 50 n~ te bereiken en in 

minder goede eigenschappen van de cel. Dit komt doordat bij een 

langere sputtertijd het celoppervlak langer aan het elektronen bom

bardement blootgesteld is, zodat er extra recombinatietoestanden 

worden gecreëerd. 
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Hoofdstuk 5 MEETOPSTELLING. 

5.1 · Cóii.taèterirtg. 

Zoals in hoofdstuk 4.3 aangegeven is, wordt op de IS-overgang 

door middel van een sputterproces een goudlaag aangebracht, dat 

als bovencontact fungeert. Het sputteren van dit bovencontact is 

een tijdrovende stap in het gehele proces van de productie van een 

MIS-zonnecel. Daarom werd in een eerder stadium van het project 

niet op elk preparaat een goudcontact gesputterd. Om een parameter 

voor het maken van een bepaalde IS-overgang te optimaliseren, wer

den de preparaten doorgemeten met kwik als contactmetaal. Het kwik 

werd dan m.b.v. een kwikdraad tegen de siliciumoxide-laag gedrukt 

(lit.6). Deze contacteringmethode had verschillende voor- en na

delen. 

Voordelen waren: 

a - De tijdsduur voor de totale behandeling is aanzienlijk kor

ter dan in geval van het opsputteren van het goud. 

b - In een serie metingen kon eenzelfde preparaat meerdere malen 

gebruikt worden. 

Nadelen waren echter: 

a - Belichting door het metaal is niet mogelijk, omdat kwik niet 

doorzichtig is. 

b - De vorming van kwikoxide (Hg02) aan het kwikoppervlak zal 

invloed kunnen hebben op de vorm van de IV-karakteristiek. 

Door afname van de directe tunnelstroom zou de vulfactor toe 

kunnen nemen. 

Omdat in een later stadium het sputteren van een goudcontact 

zeer goed reproduceerbaar mogelijk werd, en omdat het kwikoxide 

toch wel een erg groot nadeel bleek, is besloten om op alle prepa

raten toch een goudlaag als bovencontact te maken. In dit onder

zoek is dan ook verder geen gebruik meer gemaakt van deze zgn. 

kwikdruppelmethode (lit.6). 
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De preparaten werden onderzocht door de IV-karakteristieken 

ervan op te meten. De opstelling waarmee deze metingen werden uit

gevoerd is in fig.l4 schematisch weergegeven: 

A 

V p 

Fig. 14 : Schematische weergave van de meetopstelling. 

In fig.l4 is: 

V~ Spanningsgenerator, welke de spanning sinusvormig varieert 

(Hewlett-Packard, Function Generator, 3310 A), frequentie: 

0.03 Hz. 

A Ampèremeter (Keithley 602 Electrometer). 

V Voltmeter (Keithley 610 C Electrometer). 

P Preparaat. 

De belichting van het preparaat geschiedt met behulp van een kwarts

halogeenlamp+ KG-3 filter (zie hoofdstuk 5.3). De IV-karakteris

tiek wordt gemeten door V~ langzaam te laten varieren (frequentie: 

0.03 Hz) en een halve periode uit te schrijven met behulp van een 

xy- recorder (Philips, PM 8120). 

Het contact tussen de MIS-zonnecel en de meetopstelling werd 

gemaakt met behulp van een platinadraadje dat door middel van een 

schroefje (voorzichtig) op het bovencontact van de cel kan worden 

gedrukt. In fig.l5 staat dit schematisch weergegeven. Het contact 

aan de onderzijde werd gemaakt door het preparaat met het achter

contact (Ti-Au) op een koperplaatje te klemmen. ·Via dit koperplaatje 



- 30 -

Pt-draadje 

Cu-p "laatje 
achtercontact bovencontact 

Fig. 15 : Contactering in meetdoosje. 

wordt contact met de meetopstelling gemaakt. Bovendien kan het Cu

plaatje dienst doen als koelplaatje voor de cel tijdens belichting. 

De MIS-cel werd bevestigd in een meetdoosje dat voor de IV

meting in donker geheel lichtdicht kan worden afgesloten. In dit 

meetdoosJe was ook een pn-cel gemonteerd, welke op dezelfde hoogte 

en direct naast de MIS-cel was bevestigd. Met behulp van deze pn

cel kan de intensiteit van het opvallende licht, P. , worden geme-
ln 

ten. Dit heeft vooral zijn toepassing gehad bij de intensiteits-

afhankelijke metingen (zie hoofdstuk 6.4). 

5.3 De lichtbron. 

Voor de metingen onder belichting is een opstelling gebouwd 

waarmee een belichting wordt verkregen, die, wat ingestraald ver

mogen betreft, overeenkomt met 1.5 keer het zonlicht in Nederland, 

ofwel ca. 1.5 AM 1.5 (Air Mass 1.5). In deze opstelling fungeert 

een kwartshalogeen-lamp (Philips 7158, 24 V, 150 W) gemonteerd in 

een lampenhuis (Spindler & Hoyer) als lichtbron. Met behulp van 

een honingraatlens wordt een homogene afbeelding gemaakt van 25 mm x 

20 mm (inhomogeniteit < 2%). Het spectrum hiervan wordt met behulp 

van een Baltzer KG-3 filter (2 mm dik) enD 0.15 grijsfilter aan

gepast om een overeenstemming met het AM 1.5 spectrum te krijgen. 

Een KG-3 filter houdt vooral het infrarode licht tegen (À> I ~m). 
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Fig. 16 : Het AM 1.5 spectrum (lit.18) en het spectrum van de 

l<J.partshaZogeen- lamp + KG-3 fi Zter ( 2 mm dik)~ genor

meerd op AM 1. 5. 

In fig.16 staat het AM 1.5 spectru~ getekend en het spectrum van 

de kwartshalogeen-lamp + KG-3 filter (2 mm dik), genormeerd op 

AM l.S. Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts fotonen met een 

energie > E een elektron-gat paar kunnen genereren. Voor sili-gap 
cium met E = 1.1 eV is dat dan licht met hv > 1.1 eV, ofwel gap 
met een golflengte À< 1.1 llm. In fig.16 is te zien dat het spec-

1.6 

(llm) 
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trum van de kwartshalogeen-lamp + KG-3 filter geheel tussen 0.3 J.!m 

en 1.1 J.!m ligt. Het AM 1.5 spectrum echter niet. De intensiteit 

van het eerste spectrum in fig.16 is nu zodanig dat de energie van 

dat spectrum gelijk is aan de energie van het AM 1.5 spectrum tus

sen 0.3 J.!m en 1.1 J.!m. M.a.w.: de gegenereerde fotostroom in sili

cium is in beide gevallen gelijk. 

Het totale vermogen van de gebruikte lichtbron is 126 mWcm-
2

, 

gemeten met een voor AM 1 opgegeven ijking (AEG cel, 21 lijns; 

ijking ESTEC), terwijl AM 1.5 een totaal vermogen heeft van 

83.46 mWcm-2 (lit.I8). Dit betekent dat de lichtbron in silicium 

een fotostroom genereert welke 1.5 keer zo groot is als bij een 

AM 1.5 belichting. 

--------·--·----
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Hoofdstuk 6 EXPERIMENTELE RESULTATEN. 

6.I Reproduteerbáárheid; ·veroudering. 

Een eerste grote meetserie van celeigenschappen als functie van 

de HF concentratie in het SFZ mengsel had het volgende resultaat: 

a - Een vrij grote spreiding in de verschillende celeigenschappen, 

vooral I , FF en P 't" se · u1 
b - Een degeneratie van de cel over een periode van I dag tot 

I week. 

Deze cellen waren allen gemaakt volgens de behandeling welke aan 

het begin van hoofdstuk 4 staat beschreven. 

6.I.a- De spreiding in de verschillende celeigenschappen was niet 

alleen willekeurig als functie van de HF concentratie in 

het SFZ, maar ook verschillende cellen gemaakt m.b.v. hetzelfde SFZ 

mengsel vertoonden lang niet altijd dezelfde IV-karakteristiek. De 

. sputtertijden van de semitransparante goudlagen waren echter wel 

allen nagenoeg gelijk, zodat dit niet de oorzaak van deze slechte 

reproduceerbaarheid van de MIS was. De voornaamste conclusie uit 

deze meetserie was dan ook dat de begincondities van de verschil

lende siliciumoppervlakken niet gelijk waren. Dit kan zijn door de 

aanwezigheid van verontreinigingen of bijv. door aanwezigheid van 

een onvolledig oxide (SiO) op het silicium. Is dit het geval dan 

zal men geen homogene en complete SiOF2-laag mogen verwachten (zie 

hoofdstuk 3.3). Verontreinigingen, mechanische spanningen in het 

oppervlak en (initieel) een onvolledig oxide kunnen extra energie

toestanden geven in de isolator. Deze, voor elke cel verschillende, 

toestanden zullen de fotostroom als functie. van de aangelegde span

ning sterk beÏnvloeden (zie hoofdstuk 2.5). Voor een goede reprodu

ceerbaarbeid is daarom een gedefinieerd schoon uitgangsoppervlak 

(zie blz.23) noodzakelijk. Om dit te bewerkstelligen zijn de prepa

ratieve behandelingen, besproken in hoofdstuk 4.I en 4.2, toege

voegd. Het bleek dat dit inderdaad heeft geleid tot een goede re

produceerbaarheid (zie hoofdstuk 6.2 en 6.3). 
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300 ~ V (mV) 

Fig. 17 : Het effeot van degeneratie op 

vorm van de IV-kaJ:'akteristiek. 

6.1.b- In fig.17 staat het effect weergegeven van de degeneratie 

op de vorm van de IV-karakteristiek en, daaruitvolgend, 

op de verschillende celgrootheden. In fig.17 is de karakteristiek 

van P16 , welke direct (a), na 1 dag (b), na 1 week (c) en na 12 

weken (d) werd gemeten, weergegeven. Duidelijk is te zien dat I , 
SC 

FF en P .t zeer sterk afnemen 
u~ 

in de tijd. Opmerkelijk is verder 

dat voor vrij grote negatieve spanning toch steeds dezelfde stroom 

wordt bereikt. 

De degeneratie van een cel wordt zeer waarschijnlijk veroor

zaakt door het niet stabiel zijn van de isolatorlaag. Dit zal voor

al het geval zijn indien de gefluorideerde laag inhomogeen en/of 

incompleet is. Door het niet stabiel zijn zal d~ laag dan in de 
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loop der tijd elementen uit de lucht (zuurstof,water) absorberen 

en/of fluor uit de laag verliezen, en op deze wijze zich wel sta

biliseren. Dit veroorzaakt dan nieuwe (recombinatie)toestanden in 

het oxide, waardoor de recombinatie (bij een bepaalde spanning V) 

als functie van de tijd toe zal nemen. In de literatuur wordt van 

een zelfde degeneratie gesproken als gevolg van een niet stabiel 

oxide (lit.19). Dat bij voldoend negatieve spanning toch steeds 

dezelfde stroom wordt bereikt, komt doordat dan blijkbaar het elek

trisch veld aan de overgang zo groot is, dat de gegenereerde elek

tronen en gaten dermate snel van elkaar gescheiden worden, dat er 

nauwelijks meer recombinatie kan plaats vinden. Zodoende kan in dat 

geval toch de gehele gegenereerde fotostroom worden onttrokken, 

onafhankelijk van de toestanden in het oxide. 

Opvallend was voorts dat de veroudering sneller verliep naar

mate de cel slechter was. Op dit punt kan de koppeling gemaakt wor

den met 6.1.a: Een oxifluoride-laag, opgebouwd op een niet schoon 

siliciumoppervlak, zal geen homogene en complete laag geven. Dien

tengevolge zal deze laag dan minder stabiel zijn, waardoor een 

sterke degeneratie op zal treden. 

6.2 Invloed van de dompeltijd. 

Voorafgaand aan het onderzoek met de HF concentratie in het SFZ 

als variabele (zie hoofdstuk 6.3), is onderzocht wat de invloed is 

van de dompeltijd op de eigenschappen van de isolatorlaag en daar

mee op de eigenschappen van de MIS-cel. Dit is gedaan bij een 3-tal 

sterk verschillende mengsels, nl.: 

D 1. 190 -3 
100 ml HF + 4 ml SFZ a - = gcm ca. 

b - D 1.316 -3 50 ml HF + 50 ml SFZ = gcm ca. 

D 1.437 -3 4mlHF+ 100 ml SFZ c - = gcm ca. 

Het blijkt dat na een bepaalde tijd dompelen de celeigenschappen 

niet meer veranderen; deze tijd blijkt omgekeerd evenredig met de 

HF concentratie te zijn. Is de dompeltijd te kort,. dan vertoont de 

cel maar een gering fotoeffect. Slechts bij voldóend negatieve span

ning kan de fotostroom worden onttrokken (vergelijk fig.17-d). 
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In fig.18 staan de IV-karakteristieken weergegeven van de eind

situaties van de 3 mengsels. Het betreft hier P
28 

(mengsel (a)), 

P
36 

(mengsel (b)) en P41 (mengsel (c)). Uit de figuur en de onder

staande tabel blijkt da; deze nagenoeg gelijk zijn. 

prep. D t V I FF p . 
-3 

domp. oe se _
2 

ult_2 (gcm ) (sec.) (mV) (mA.cm ) (mWcm ) 

p28 1. 190 30. 236 17.7 0.60 2.50 

p36 1. 316 200 256 17.7 0.60 2.74 

p41 1.437 200 247 16.8 0.60 2.50 

Blijkbaar ontstaat de eindsituatie doordat het HF eerst het ini

tieel aanwezige Sio2 aantast, waarna de vorming van de SiOF2-

laag plaatsvindt. Doordat dit laatste een oppervlaktereactie be

treft, vindt er hierna geen verandering meer plaats. 

Uit het onderzoek is gebleken dat een dompeltijd van 200 sec. 

voldoende is voor alle mengsels tot een HF concentratie van 5%. 

Deze dompeltijd is aangehouden bij het onderzoek naar de invloed 

van de HF concentratie op de SiOF2-laag. 

6.3 Invloed van de HF concentratie in het SFZ mengsel. 

Een ander aspect van dit afstudeerwerk is geweest om de in

vloed na te gaan van de concentratie HF in het SFZ mengsel op de 

isolatorlaag en daarmee op de celgrootheden van een MIS, Hierbij 

werd het gehele gebied van 100% HF oplossing (D = 1.180 gcm-3) 

tot 5% HF in het SFZ mengsel (D = 1.440 gcm-3) doorlopen. Als 

dompeltijd werd voor elk mengsel 200 sec. ·genomen (zie hoofdstuk 

6.2). 

De resultaten staan weergegeven in de figuren 19a t/m 22a. In 

de figuren 19b t/m 22b staan de grootheden van dezelfde cellen, 

maar een week later gemeten, weergegeven. Uit deze figuren blijkt 

dat de HF concentratie geen waarneembare invloed heeft op de ver

schillende celgrootheden. We zien dat er in dit geval (net als in 

. , 
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Fig.21 : FF ats functie van de dichtheid van het 

gebruikte SFZ-mengset. 
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hoofdstuk 6.2) steeds eenzelfde eindsituatie wordt bereikt. Deze 

"standaardcel" wordt, onder de g;egeven condities: Au op p-type, 

2 Gcm mono-Si, gekarakteriseerd door de volgende waarden: 

Openspanning 

Kortsluitstroom 

Vulfactor 

250 mV < 
-2 

16 mAcm < 

V oe 
I se 

< 280 mV 
-2 

< 20 mAcm 

-2 Maximaal afgegeven vermogen 2.6 mWcm 

Rendement (P. ff= 63 mWcm-2): 4% 
~n,e 

FF = 0.6 

< p . < 
u~t 

< n < 

-2 
3 mWcm 

5% 

fig. 19a 

fig.20a 

fig.2la 

fig.22a 

Opm.: De waarden van P 't hebben de grootste spreiding, omdat ~n 
u~ 

P 't (= V xi xFF) de vorige 3 verdisconteerd zitten. 
u~ oe se 

In fig.23 staat een dergelijke "standaardcel", in dit geval P
48

, weer-

gegeven met daarnaast de waarden van de karakteristieke celgrootheden. 
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P .t= 3. 28 mi-lcm 
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I = 14 )lAcm 
0 

n = 1.38 
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8
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Fig. 23 : IV-karakteristiek van P48 als voorbeeld van een 

"standaardcel". In de figuur is de curve in donker (a) 

en onder belichting (b) weergegeven~ alsmede de curve (a') 

in donker 100x vergroot. Ook staan de bijbehorende 

karakteristieke celgrootheden vermeld. 
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Zoals blijkt is 18 mAcm-2 een karakteristieke waarde voor de 

kortsluitstroom I • Het aantal fotonen in het AM 1.5 spectrum dat 
SC 

in silicium een elektron-gat paar kan genereren (zie hoofdstuk 5.3) 

is ongeveer 2.5 10 17 cm-2s-1 (lit.18). Deze waarde houdt in dat 
-2 maximaal een fotostroom van ca. 40 mAcm genereerbaar is bij AM 1.5 

belichting. Op de onderzochte MIS preparaten heeft de semitrans

parante goudlaag een transmissie van ca. 50% (lit.17). Extrapole

ren we de waarde van 18 mAcm-2 naar een transmissie van 100% en 
-2 AM 1.5 belichting, dan komen we op een fotostroom van 24 mAcm • 

Dit is dus 60% van de maximale fotostroom. Dit betekent dat een 

nette, homogene SiOF2-laag zeer weinig recombinatietoestanden be

vat, m.a.w. nagenoeg geheel gepassiveerd is. 

Uit de figuren 19b t/m 22b blijkt bovendien dat de degenera

tie vrijwel verdwenen is, hetgeen ook wijst op een homogeen, sta

biel oxide. 

Uit deze meetserie kan geconcludeerd worden dat de functie van 

het HF in het SFZ-mengsel vooral een etsende is (voor het teveel 

aan Si02). De HF concentratie heeft geen invloed op het verloop 

van de reacties daarna ((16) en (17)), hetgeen het beeld van een 

aflopende oppervlaktereactie bevestigd. De functie van het fluor 

in de oxidelaag komt duidelijk naar vore~ door vergelijking met de 

karakteristiek van een cel met een thermisch oxide (1 uur bij 480°C 

in zuurstof, dikte ca. 30 Î), die sterk overeenkomt met die van een 

verouderde gefluorideerde cel, waarbij het fluor uit de laag ver

dwenen is. Hieruit blijkt dat door het fluor inderdaad toestanden 

in het oxide worden gecreëerd welke het fotostroomtransport ver

gemakkelijken en/of aanwezige recombinatietoestanden inactief wor

den. 

6.4 Celgrootheden als functie van P .. 
--~~--------------------------~n-

Zoals we in hoofdstuk 2.4 gezien hebben is het gedrag van een 

MIS-diode in donker, resp. onder belichting in eerste benadering 

te beschrijven door: 

-- -------------------~---
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V-IR 
-r-s 

sh 

Met behulp van formule (10) zijn uitdrukkingen afgeleid voor 

de celgrootheden V , FF, P 't en n, zie appendix A. oe u1. 

(9) 

( 10) 

Wordt daarbij de aanname gemaakt dat de gegenereerde fotostroom 

If evenredig is met het ingestraalde vermogen P. , dan kunnen de 
l.n 

celgrootheden berekend worden als functie van P .. Deze berekeningen 
I.n 

zijn uitgevoerd voor de cel P48 (zie fig.23), met n = 1.38, 
-2 I = 14 ~Acm , Rh= 8.21 kn en R < 1 Q, 

0 s s 
Met deze cel zijn ook metingen uitgevoerd als functie van P .• 

-2l.n 
Het ingestraald vermogen werd hierbij gevarieerd van 0.1 mWcm tot 

450 mWcm-2; de intensiteit werd gemeten met een pn-cel. In fig.24 

staan de gemeten waarden van I uitgezet tegen P .• Hieruit blijkt se 1.n 

(mAam-2) 

0.1 1 10 100 100 ;-....__ __ ....._ __ __. ___ ....._ __ 100 

10 10 

1 1 

n = 1.38 

0.1 I = 14 )..!Acm - 2 
0 0.1 

Rsh= 8.21 kn 

R < 1 Q s 
0.01 tg a = 1 0.01 

0.1 1 10 10Ó 

Fig. 24 : I als functie van het innestraalde SC v 

vermogen P . . 
'I-n 
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dat I ~ P. , zodat de aanname, dat de gegenereerde fotostroom 
SC ~n 

evenredig is met P. , gerechtvaardigd is. De berekening van de cel-. 1n · · · 
grootheden is uitgevoerd voor de volgende modellen en worden ver-

geleken met de gemeten waarden. 

Modellen: model met Rsh= = en Rs = 0, en verder If 

onafhankelijk van V, dus If = constant 

!Ia idem als I, maar nu met Rsh= 8.21 kn 

IIb idem als I, maar nu met If = If(V). 

I 

Experimenteel blijkt dat If afneemt bij toe

nemende spanning (> 200 mV); in dit geval is 

If(V) bepaald uit de IV-karakteristiek (zie 

ook fig.28) 

In al deze gevallen is R = 0 genomen. Dit is toegestaan omdat in s 
dit geval R < I n; verder zijn n en I spanningsenafhankelijk s 0 

genomen. 

Het berekende verloop van de celgrootheden en de gemeten waar

den staan weergegeven in de fig.25 t/m 27. In deze figuren geeft 

de streep-stippellijn geval I weer; de arceringen geven de aan

passingen IIa en IIb weer. In fig.25 (blz.44) staat V uitgezet oe 
als functie van I , berekend en gemeten. Ook staan hierin de 

SC 
waarden van V en I van de donkercurve getekend. In deze figuur is 

het ideale geval (I) een rechte, welke beschreven wordt door for

mule (5). Uit de figuur blijkt dat deze rechte overeenkomt met de 

donkercurve V= n~T ln{l + I/r
0
J, zodat het donkerstroommechanisme 

bij belichting blijkbaar gehandhaafd blijft. In fig.26 (blz.45) 

staat FF uitgezet als functie van het ingestraalde vermogen P. , 
~n 

berekend en experimenteel. Voor het ideale geval geldt datp~i~0FF = 
0.25 en_lim FF = 1. In fig.27 (blz.46) staat nuitgezet als~n 

.t.' • -+«> 

functie ~n van P. , berekend en experimenteel. Voor de berekening 
~n 

van n is gerekend met P. ff' dus n = P .t/P. ff; dat wil zeggen 
~n,e u~ ~n,e 

dat de waarden gecorrigeerd zijn voor de transmissie van de semi-

transparante goudlaag. 

Duidelijk te zien is, dat ~e invloed van Rsh op de verschillen

de celgrootheden zich bij lage P. doet gelden. Dit is zeer begrij-
1n 

pelijk, omdat V/Rsh in dat gebied niet meer verwaarloosbaar is 
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1--n 
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t.o.v. de stroomwaarden. Anderzijds heeft de afname van If met toe

nemende spanning een grote invloed bij hoge P .• Dit is vooral in 
· · . · 1n 

fig.26 goed zichtbaar. De invloed van een R ~ 0 zal zich ook bij 
s 

hoge P. doen gelden. In dit geval echter veel geringer dan de af-
1n · 

name van If in dat gebied. Hierbij kan worden opgemerkt dat een 

eventuele R geen invloed heeft op V (zie ook fig.8). 
s oe 

Uit de figuren blijkt dat het op deze manier beschrijven van de 

MIS-cel als functie van P. zeer redelijk de gemeten waarden voor-1n 
spelt; ook blijkt het gedrag als functie van P. overeen te stemmen 1n 
met de literatuur (lit.lO). De afwijkingen van de gemeten waarden 

in het middengebied kunnen worden veroorzaakt door het niet geheel 

spanningsouafhankelijk zijn van de kwaliteitsfactor n. De overeen

komst tussen de gemeten waarden en het model is zodanig dat een goed 

inzicht wordt verkregen in de invloed van bepaalde afwijkingen van 

het ideale geval op de celgrootheden. En ook in welk gebied deze in

vloed zich doet gelden. 

Zoals uit de fig.25 t/m 27 blijkt is 
b van If (geval II ) er de oorzaak van dat 

-2 
If (mAam ) 

r -100 

60 

0 100 200 

de spanningsafhankelijkheid 

de waarden bij hogere P. 
1n 

300 400 

60 a.: aa. 410 mWam -2 

b 300 -2 : aa. mWam 

40 

20 

0 
-100 0 

Fig. 28 : 

-2 a : 150 mWam 
40 

d 126 : 
. 92 e . 

f : 65 
20 

0 
100 200 300 400 

-~> V (mV) 

If aZs functie van V voor versahitlende P . • -z-n 

-2 mWam 

mWam -2 

-2 mWam 
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kleiner zijn dan het ideale geval voorspelt (zie ook lit.20). In 

fig.28 staat If als functie van V voor verschillende intensiteiten 

getekend. Hieruit blijkt dat de relatieve afname onafhankelijk is 

van de intensiteit. Blijkbaar is het mechanisme dat de afname ver

oorzaakt (recombinatie) dus niet afhankelijk van het aantal foto

elektronen, maar alleen van de spanning. 

Het recombinatiemechanisme (via de toestanden in het oxide) 

dat in hoofdstuk 2.5 is besproken is afhankelijk van het aantal 

gaten in de valentieband aan de overgang en dus ook spanningsaf

hankelijk. Het is mogelijk dat in dit geval bij een aangelegde 

spanning > 200 mV bovengenoemde recombinatie de fotostroomafname 

veroorzaakt. Het kan namelijk zijn dat traptoestanden bij een ho

gere spanning gaan fungeren als recombinatietoestanden. Dit staat 

geÏllustreerd in fig.29. Ook kan als gevolg van vermindering van 

positieve lading in het oxide, door opvulling van toestanden on

der het ferminiveau, de veldsterkte in het oxide,en daarmee de 

barrièrehoogte,afnemen. 

M I s M I s 

hv 

E 
() 

I 
Ef. --- Ef Ef. 

m 
E m 

V 

V= 0 V> 0 

hv 

E 
() 

- --E 
f 

E 
V 

geen recombinatie weZ recombinatie 

Fig. 29 : SpanningsafhankeZijke recombinatie aZs gevoZg van 

de gatenconcentratie in de vaZentieband~ en afname 

van de veLdsterkte in het oxide. 
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Zoals in hoofdstuk 2. 2 is· o.pgemerkt zal positieve lading in het 

oxide de barrière voor gaten aan de overg~ng verhogen. Hierdoor zal 

dan I kleiner worden, waardoor een hogere V bereikt kan worden 
o · oe 

(formule (5)). 

Teneinde dit te bewerkstelligen is getracht in de oxifluoride

laag positieve lading in te bouwen door middel van Na+ ionen. Dit 

werd gedaan door het silicium te dompelen in een SFZ oplossing die 

verzadigd was met NaF. Deze cel (P68) is vergeleken met een cel 

welke gemaakt werd door dompeling in hetzelfde SFZ, maar dan zonder 

NaF toevoeging (P67). 

De resultaten sta~n weergegeven ~n fig.30. Hieruit blijkt dat 

er geen karakteristiek verschil tussen beide cellen valt waar te 

I -2 (mAcm ) 
-2 I (mAcm J 

T i 
20 20 

p67 p68 

-400 0 --7 -400 0 

V (mV) 

20 

SFZ zonder NaF toevoeging . SFZ met NaF toevoeging 

Fig. 30 : IV-karakteristiek van een MIS-ceZ gemaakt d.m.v. 

dompeling in een SFZ-mengseZ met NaF toevoeging (P68J 

en hetzelfde SFZ-mengsel zonder NaF toevoeging (P67J. 

300~ 

V (mV) 
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nemen, zodat geconcludeerd kan worden dat er waarschijnlijk geen 

Na+ wordt ingebouwd. Dit resultaat wijst op een grotere oplosbaar

heid van natrium in de oplossing dan in het oxide. Het verschil in 

fotostroom wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil 

in transmissie van de semitransparante goudlaag. 

Ook bij hogere dompeltemperatuur (T = 50 °C) is geen natrium 

inbouw merkbaar. 

6.6 Andere metalen als bovencontact. 

In hoofdstuk 2.2 is aangegeven dat de barrièrehoogte afhangt 

van de uittreearbeid ~ van het gebruikte metaal. Als gevolg daarm 
van is I en daarmee V afhankelijk van het gebruikte metaal. o oe 

Met enige inleidende e~erimenten is in dit onderzoek gepro-

beerd om deze afhankelijkheid te toetsen op deze oxifluoridelagen. 

Hiervoor is behalve van goud (Au) gebruik gemaakt van zilver (Ag), 

platina (Pt) en titaan (Ti). Het Au,Ag én Pt werd zelf aangebracht 

op de preparaten d.m.v. D.C.-sputteren, waardoor de keuze beperkt 

bleef tot edele metalen (zie hoofdstuk 4.3). Het Ti werd aange

bracht op het Nat. Lab. van Philips, omdat men daar beschikt over 

een hoogvacuüm R.F.-sputteropstelling. Deze laatste laag betreft 

een 50 ~ dikke Ti-laag met daarop een 50 i dikke Au-laag voor de 

geleiding. De resultaten staan vermeld in onderstaande tabel: 

Metaal 

Ag 

Ti 

Au 

Pt 

~m 
1) 

(eV) 

4.26 

4.33 

5. 1 

5.65 

V oe 
(mV) 

285 

130 

260 

235 1) lit.21 

De IV-karakteristieken van de cellen met Ag, Au en Pt hebben een 

vergelijkbaar verloop. De karakteristiek van de cel met Ti gaf de 

indruk verouderd te zijn, mogelijk door een te hoge temperatuur 
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tijdens het sputteren. De verwachte daling van V
0
c met toenemende ~m 

klopt voor de reeks Ag, Au, Pt •. Het lijkt daarom zinvol om in een 

later stadium verder onderzoek op dit punt te verrichten. 

6.7 Gedrag bij hogere·tempetatuur. 

Nagegaan is ook hoe een MIS-cel zich gedraagt bij een hogere tem

peratuur. Hiervoor is een cel gedurende bepaalde tijd bij 60 °C be

waard en na resp. 0, 70 en 150 minuten doorgemeten. Het betreft hier 

P65 , waarvan de diverse karakteristieken in fig.31 staan weergegeven. 

Het blijkt dat het gedrag gelijk is aan dat in fig.17 (zie hoofdstuk 

6.1). Bij deze temperatuur is er dus sprake van een versnelde degene

ratie. Deze degeneratie wordt veroorzaakt doordat bij deze tempera

tuur het fluor uit de oxidelaag verdwijnt en door diffusie van goud 

in de oxidelaag, Dit betekent dat de Au MIS-cel kwetsbaar is wat be

treft temperatuur. 

-400 

Fig. 31 

-2 I (mAom ) 

T 
20 

0 300 ----+ 

a: 

b: 

o: 

V (mV) 

t = 0 minuten 

t = ?0 minuten 

t = 150 minuten 

IV-karakteristiek aZs funotie van de 

tijd bij T = 60 °c. 
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Hoofdstuk 7 DISCUSSIE EN CONCLUSIES. 

In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van de dompeltijd 

en de samenstelling van het (H3o) 2SiF6, verdund met 50%-ige HF, op 

de eigenschappen van de MIS-zonnecel. Uit het onderzoek naar de 

invloed van de dompeltijd op de celeigenschappen (hoofdstuk 6.2) 

is gebleken dat na een bepaalde tijd, welke omgekeerd evenredig is 

met de HF concentratie in het mengsel, voor ieder mengsel een si

tuatie ontstaat, die bij langer dompelen niet meer verandert. Dit 

betekent dat men hier inderdaad te maken heeft met.een aflopende 

oppervlaktereactie; uit oppervlakteanalyses blijkt dat de laag in 

hoofdzaak bestaat uit SiOF2 en dat de laagdikte beperkt blijft tot 

ten hoogste 10 R, d.w.z. enkele monolagen. 

In hoofdstuk 6.3 is gebleken dat de invloed van de samenstel

ling van de gebruikte silicofluorzuuroplossing op de celeigenschap

pen niet waarneembaar is, indien een dompeltijd van 200 sec. wordt 

aangehouden. 

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is ook gebleken (hoofd

stuk 6.1) dat de aard van het siliciumoppervlak waarop de isolator

laag wordt aangebracht van zeer groot belang is. Aanvankelijk ver

toonden de celgrootheden een grote spreiding en de cellen een snelle 

degeneratie, die zich vooral uit in een verlies aan fotostroom. Een 

cel met een thermisch oxide (Si02), dus zonder fluor, en een sterk 

gedegenereerde oxifluoride-cel hebben overeenkomende IV-karakteris

tieken en blijken weinig fotostroom te leveren. Het ontbreken van 

het fluor in de isolatorlaag is kennelijk bepalend voor het gedrag. 

Het verlies aan fotostroom wordt dan ook toegeschreven aan het niet 

stabiel zijn van het oxide, waarbij het oxide fluor verliest en on

der andere water opneemt, waardoor recombinatietoestanden in het 

oxide ontstaan. Een niet-stabiel oxide ontstaat op een incompleet 

(SiO ) of inhomogeen oxide dat initieel op het siliciumoppervlak x 
aanwezig is. Ook verontreinigingen en mechanische spanningen (po-

lijsten) in het oppervlak verlagen de stabiliteit van de isolator

laag. Na de uitvoering van de preparatieve behandelingen, waarbij 

d.m.v. een HF - HN03 - HAc ets de bovenste laag (ca. 5 ~m) van het 
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siliciumoppervlak wordt afgehaald,, gevolgd door een thermische oxi

datie bij 480 °C om het oppervlak te homogeniseren en het na de ets 

achtergebleven oxide te campleteren (hoofdstuk 4.1 en 4.2), bleek 

de spreiding in de celeigenschappen en de degeneratie van de cel 

nagenoeg verdwenen. Blijkbaar ontstaat er door deze behandeling wel 

een homogene, stabiele oxidelaag, welke door de volledige oxidatie 

met behulp van fluor weinig actieve recombinatietoestanden meer 

bevat. 

De rol van het fluor in het oxide is blijkbaar essentieel, om

dat het toestanden in het oxide veroorzaakt, welke als elektronen

doorgeefcentra fungeren en/of positieve lading veroorzaakt, waar

door barrièreverhoging optreedt. 

De cel welke op bovenstaande manier reproduceerbaar gemaakt 

wordt, wordt gekarakteriseerd 

en n = 4.5% met een P. ff= 
~n,e 

deze gecorrigeerd wordt voor 

door de volgende waarden van de cel-
-2 -2 = 18 mAcm , FF = 0.6, P .t= 2.8 mWcm 

-2 u~ . . . 
mWcm • De waarde van I ~s, ~nd~en 

SC 

de transmissie (50%) van de semitrans-

parante goudlaag, 60% van de maximale waarde bij AM l.S. Dit wijst 

op een gepassiveerd oxide met weinig actieve recombinatietoestanden. 

De afhankelijkheid van de celeigenschappen van de samenstelling 

van de gebruikte vloeistof, gevonden in vprige onderzoeken (lit.S 

en 6), is op grond van de resultaten van dit onderzoek zeer waar

schijnlijk een gevolg geweest van initieel verschillende silicium

oppervlakken. 

Voorts is ~n dit onderzoek gebleken (hoofdstuk 6.4) dat het ge

meten verloop van de celgrootheden als functie van P. goed overeen-
~n 

stemt met het berekende gedrag volgens het elektrisch vervangings-

schema van een MIS-Schottky diode, waarin de experimentele waarden 

van I
0 

en n zijn ingevoerd, en een afname van If bij een spanning 

> 200 mV wordt toegestaan. Deze afname van If wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt doordat bij die spanningen traptoestanden in het oxide 

als recombinatietoestanden gaan fungeren; met name V wordt hier-
oe 

door begrensd. 

In een oriënterend onderzoek naar de invloed van verschillende 

$ op V (hoofdstuk 6.6) is gebleken dat verder.onderzoek hieraan m oe 
zinvol is. 
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Concluderend kan ge~egd worden: 

Bij dompeling in een mengsel van (~0) 2SiF6 en 50%~ige HF ont

staat een homogene, stabiele oxidelaag, welke door de volledige 

oxidatie met behulp van fluor weinig actieve recombinatietoe

standen bevat, zoals blijkt uit de hoge waarde van I • Door SC 

dit gepassiveerde oxide is de stroomopbrengst groot. 

De vorming van een SiOF
2
-laag is een aflopende oppervlakte

reactie en blijft beperkt tot enkele monolagen. Het niet kri

tisch zijn van de dompeltijd is aantrekkelijk voor productie-

toepassingen. 

De samenstelling van het silicofluorzuurmengsel heeft geen 

waarneembare invloed op de vorming van de oxifluoridelaag. Er 

ontstaat dan ook steeds dezelfde eindsituatie. Deze "standaard~ 
-2 = 260 mV, I = 18 mAcm , cel" wordt gekarakteriseerd door: V _

2 
oe 

FF = 0.6, P .t = 2.8 mWcm en n = 4.5% bij 
-2 u~ 

63 mWcm 

SC 

een pin,eff = 

Voor het verkrijgen van een stabiel siliciumoxifluoride is het 

noodzakelijk dat het initiele siliciumoppervlak een droge oxi

datie in zuurstof ondergaat en geen mechanische spanningen be

vat. De preparatieve behandelingen ~HF - HN03 - HAc ets en 

thermische oxidatie) blijken succesvol te zijn om een reprodu

ceerbaar en gedefinieerd uitgangsoppervlak te verkrijgen. 

De gemeten celgrootheden als functie van P. stemmen overeen 
~n 

met het berekende verloop. Het gedrag bij hoge P. wordt ver
~n 

oorzaakt door afname van If bij V > 200 mV. 

De invloed van verschillende ~ op V is oriënterend onder-m oe 
zocht; verder onderzoek hieraan is gewenst. 
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Appendix A. 

·'Betekening van v· · · 'FF · P ~:·en. ·t'L·als ·functie ·van. P: • 
-----""-----;:)oe' ' u~ t l.n-

Aannamen I = If = constant 
SC 

If "" P. (experimenteel bevestigd, zie fig. 24) 
~n 

R = 0 s 
Aangezien If"" P. is, is het voldoende om uitdrukkingen af te leiden 

~n 

als functie van If. 

Het gedrag van een MIS-cel onder belichting kan beschreven worden 

door: 

I = I f exp qV -
o l nkT 

V 

De openspanning V (I = 0) kan nu berekend worden met oe 

V ace 
sh 

Indien Rsh = oo, of V /R verwaarloosbaar 1s t.o.v. If' dan gaat oe sh 
dit over in: 

Voor het afgegeven vermogen P kunnen we schrijven m.b.v. (A.1): 

P = IV I V {exp qV -
o nkT 

Voor het punt (Vm,Im) bij maximaal vermogen geldt: (~)V= 0 

Hieruit volgt: m 

1 + I I - ( 1 qV ) qV 2V 
f Io - + nkTm exp nkTm + Irh 

0 s 

(A. 1) 

(A.2) 

(A.4) 

(A.S) 

Hieruit kan de waarde van V worden berekend. De waarde van I volgt 
m m 

dan uit: 

I = I exp ~ { 
·v 

m. o nkT (A. 6) 

In principe kunnen nu FF, P . en n berekend worden m.b.v.: 
Ul.t 



FF = I V 
··~ 

f .oe· 

I V 
Dl Dl 

n = P .t/P. ul. l.n 

Hoe gedraagt FF zich als P. + = of als P. + 0 ? l.n l.n 
Uit (A.S)en(A.6) elimineren we If en vinden: 

I = - I ~ exp ~ m o nk:.J.: nkT 

Uit (A.2) en (A.S) volgt: 

( 
qV ) qV 2V 

1 + nkTm exp nkTm + ~ 
o sh 

= qV V 
exp nkToc + nc 

o sh 

Met R
5
h = = wordt dit: 

V oe = Vm + n~T ln ( 1 + n~~m) 

Voor R
5
h ==vinden we dan met (A.5),(A.7),(A.10) en (A.12): 

I qV2 qV 

(A. 7) 

(A. 8) 

(A. 9) 

(A. 1 0) 

(A. 11) 

(A.12) 

~ exp nkTm 
FF = V 1 (A. 13) 

+~) nkT 

Voor P. +=gaat ook V +=,met (A.13) volgt dan: l.n m 

lim FF = lim FF = lim 
P.-+= V+= V+= l.n m m 

= 
+ nkT ln ( 1 + ~) 

qV nkT 
m 

(A. 14) 

omdat lim 
x+oo 

~ ln ( 1 + x) = 0. Voor Pin + 0 kan (A. 1) in een reeks 

ontwikkeld worden en vinden we dat I(V) een 

rechte wordt. Dit betekent dat: 

lim FF = 0.25 
P. + 0 l.n 

(A. 15) 



Bij de voo.rgaande bereken~ngen is If .constant verondersteld. 

Experimenteel blijkt dit. echter-niet het geval te zijn voorspan

ningen > 200 mV (zie fig.28). Voor de berekening van de celgroot

heden krijgen we in geval If = If(V) en Rsh = ca (dit laatste mag zo 

gesteld worden omdat V/Rsh bij spanningen > 200 mV toch verwaarloos

baar is): 

( 
· · ·qv \ · qV 

Io 1 + nkTm )exp nkTm 

Im = I
0 

{ exp J~m - 1) - If(Vm) 

Voor If(Vm) en (~~~ zijn de experimentele waarden gebruikt. 

m 

(A. 5. a) 

(A. 3. a) 

(A. 1. a) 


