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SAMENVATTING
In het Zonnecelprojekt woràt onderzocht of opgedampte semikristallijne Si-lagen geschikt te maken zijn voor toepassing
in M.I.S.(Metal-Insulator-Semiconductor)-zonnecellen.
Tijdens het onderzoek was er behoefte aan een vergelijkende
methode voor het meten van de soortelijke weerstand van de Silagen, waarvoor het niet nodig was dat het substraat verwijderd
moest worden en waarbij géén vast bovenkontakt aangebracht behoefde te worden. De spreidingsweerstandmethode voldoet aan deze
voorwaarden.
Het verband tussen gemeten spreidingsweerstand en de soortelijke
weerstand van het materiaal wordt gelegd door referentiemetingen
aan semikristallijne Si-lagen. Referentiemetingen aan monokristallijn Si bleken door kontakteffekten niet toepasbaar.
Er zijn metingen uitgevoerd aan semikristallijne Si-lagen, die
bij verschillende substraattemperatuur gegroeid zijn. Parallel
hieraan zijn aan dezelfde lagen door Claessen hoogfrequent
cylinderweerstandmetingen uitgevoerd. De resultaten zijn vergeleken en stemmen binnen de meetnauwkeurigheid overeen.
Derhalve voldoet in dit geval de spreidingsweerstandmethode als
vergelijkende meetmethode.
De soortelijke weerstand van een laag, opgedampt bij substraattemperatuur van 505 °C is ca. 850 .llcm en bij een temperatuur
van 621 °C ca. 450 .Jl.cm.
Een verlaging van de opdampsnelheid met ca. een faktor 7 had
tot gevolg dat de spreidingsweerstand met een faktor 3 à 4 toenam.
De spreidingsweerstand, gemeten na een warmtebehandeling van de
laag bij 650 °C gedurende 5 uur in vacuum (2.10- 6 Torr) bleek
ca. een faktor 10 hoger te zijn dan de waarde ervóór.
Een warmtebehandeling bij 1250 °C gedurende 1 uur in Ar-atmosfeer had tot gevolg dat de spreidingsweerstand ruim een faktor
100 daalde.
Globale metingen als funktie van de hoogte van de laag gaven
aan dat de spreidingsweerstand bij benadering konstant is,
maar onder in de laag ( < 5 ;tm) sterk daalde.
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1. INLEIDING

In het Zonnecelprojekt wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor het realiseren van semikristallijne silicium
zonnecellen. Het onderzoek richt zich op zonnecellen met een
zogenaamde M.I.S.(Metal-Insulator-Qemiconductor)-struktuur.
Een semikristallijne Si-laag wordt opgedampt op een drager
(substraat). Daarna wordt het oppervlak chemisch geoxideerd
en vervolgens wordt er een semitransparante metaallaag opgebracht. Na voorzien te zijn van kontakten ontstaat het beeld
van fig. 1.
1

ll!ll
zonlicht

J

•

Toekomstige 'Eindhovense' zonnecel
·Gemaakt in een zeshoekige vorm om het oppervlak beter op te kunnen vullen, dus meer
zonlicht op te vangen.
· Doonnede: 70 mm; dikte 1 mm.

fig. 1.

"

Het produktieproces is mogelijk veel goedkoper dan van "conventionele" monokristallijne zonnecellen, die momenteel (maart
1979) ca. f 40,- per piekwatt kosten. Verwacht wordt dat een
prijs, die ongeveer een faktor 10 lager ligt bereikbaar is.
Vóórdat de semikristallijne cellen produktierijp zijn moet er
echter nog veel onderzoek worden gedaan, met name op drie gebieden:
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- oxidehuid (ladingsopslag en -transport hierin)
- drager (gesinterd Si)
- elektrische eigenschappen van de semi-Si-laag (verlaging
soortelijke weerstand)
De M.I.S.-zonnecel, opgebouwd op mono-Si geeft een rendement
van ruim 10 % bij een instraling van 100 mW/cm 2 [l] • Als het dure
mono-Si vervangen kan worden door een veel goedkopere semi-Silaag, dan is de toekomst voor deze cellen veelbelovend!

Semikristallijn Si is een vorm van polykristallijn Si, waarbij
in één richting een grotere mate van ordening aanwezig is [2] •
De semi-Si-laag wordt gemaakt met behulp van een elektronenstraal-verdampingsproces. Op een drager (pyrex glas of mono-Si),
die op een temperatuur van ca. 600°C wordt gehouden, wordt eerst
een dunne laag (enigepm) Aluminium opgedampt. Deze laag dient
om de kristallisatie-temperatuur van Si te verlagen. Op deze Allaag wordt daarna met hoge snelheid ( 20-40 pm/min) een semi-Silaag opgedampt. Tijdens het opdampen wordt borium mee verdampt,
dat dient om de Si-laag te doteren zodat er een p-type halfgeleider kan ontstaan. Om zo "netjes" mogelijk kristallen vanaf de
kiemen te laten groeien is er een hoge oppervlakte-temperatuur
nodig. De warmte die hiervoor nodig is wordt geleverd door o.a.
kondensatie- en kristallisatiewarmte. Een grotere opdampsnelheid
heeft een grotere warmteflux tot gevolg en daardoor een hogere
oppervlakte-temperatuur.
De struktuur van de semi-Si-laag wordt o.a. bepaald door een aantal parameters van het opdampproces (zoals opdampsnelheid en substrRattemperatuur) en blijkt ook afhankelijk van de struktuur van
het substraat. Een laag, opgedampt zoals hierboven is beschreven,
vertoont een zogenaamde kolomstruktuur, zie fig. 2. Een kolom bestaat weer uit fibrillen, die nauw met elkaar vergroeid zijn.
Binnen een fibril mogen we aannemen dat de struktuur overwegend
monokristallijn in (op grond van etsgedrag). Oók wordt aangenomen
dat de dotering homogeen verdeeld is.
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Op grond van etsgedrag wordt aangenomen dat de fibrilgrenzen
bestaan uit tweelingen {twins). Binnen een fibril kunnen zich
"kristalfouten" voordoen, zoals interstitiëlen, vacatures en
dislokaties. De kolomgrenzen kunnen zowel uit tweelingen als
kristallietgrenzen bestaan. De afstand tussen twee kristallietgrenzen bedraagt enige 10-tallenpm. Een kristallietgrens {grain
boundary) bestaat uit een gebiedje waarbinnen de kristallijne
ordening ontbreekt, zie fig. 3. Een kristallietgrens kan daarom
opgevat worden als een grote verzameling kristalfouten.
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Twee elektrische eigenschappen van de laag zijn van belang voor
de toepassing in een zonnecel:
- een lage soortelijke weerstand in de z-richting (orde l.Jlcm)
- een "lange" levensduur van de door fotonen gegenereerde extra
ladingsdragers (>l ps)
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Deze elektrische eigenschappen ziJn nauw verbonden met de struktuur en de samenstelling van de laag. Door de kolomstruktuur kan
er anisotroop gedrag van de elektrische geleiding verwacht worden. Door de kristalfouten en de kristallietgrenzen kunnen er
invangcentra (traps) aanwezig zijn, die vrije ladingsdragers
binden. Hierdoor ontstaan potentiaalbarrières die, samen met de
afname van het aantal vrije ladingsdragers, zorgen voor een sterk
verhoogde soortelijke weerstand.
Verder kunnen kristalfouten zich ook als donor, acceptor of als
ongewenst rekombinatiecentrum gedragen.
Bij de huidige stand van het onderzoek is de laagst bereikte
waarde van de soortelijke weerstand van de semi-Si-laag ca. 350..n.cm
in de x,y-richting(3] en ca.450.Jl.cm in de z-richting[4].
De chemisch ingebrachte borium-concentratie is naar schatting
101 7-10 18 cm-3; de met behulp van het Hall-effekt gemeten vrije
ladingsdragersconcentratie bedraagt ca. 3.10 16 cm-3[3]. Hieruit
volgt dat een gedeelte van de ingebrachte datering niet op de
gewenste wijze elektrisch aktief is. Dit kan veroorzaakt worden
doordat B-atomen zich op andere dan substitutionele roosterplaatsen bevinden.
Een verlaging van de soortelijke weerstand zou bereikt kunnen
worden door de struktuur en/of de samenstelling van de laag te
veranderen. Mogelijkheden hiertoe zijn:
- het veranderen van de parameters van het opdampproces
- de laag na opdampen een warmtebehandeling te geven
- de samenstelling van de uitgangsmaterialen te veranderen
Hierbij wordt ernaar gestreefd het energieverbruik zo klein
mogelijk te houden.

Het doel van het afstudeer-onderzoek is het ontwikkelen van een
meetmethode voor de soortelijke weerstand van de semi-Si-laag
om hiermee:
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te onderzoeken welke parameters van het opdampproces van
invloed zijn op de soortelijke weerstand van de semi-Si-laag
b de invloed te bepalen van een iJ11armtebehandeling op de soortelijke weerstand van de semi-Si-laag

~

De eisen, waaraan de meetmethode moet voldoen zijn:
! niet destruktief (dit wil zeggen dat de laag geheel in stand
moet blijven,met behoud van substraat en Al-laag en er geen
vaste bovenkontakten aangebracht behoeven te worden)
~snel uitvoerbaar (meettijd<2 uur; dit gaat goed samen met de
eerste eis, daar er geen langdurige preparaatbehandeling nodig is)
l goede betrouwbaarheid (reproduceerbare metingen mogelijk)
Jr. matige nauwkeurigheid is voldoende ("scheidend vermogen" beter
dan 1 orde van grootte).

1.4. Keuze van meetmethode

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

"

In de praktijk worden twee typen metingen toegepast voor de bepaling van de soortelijke weerstand van halfgeleidende lagen nl.:
- tweepuntsmetingen
- vierpuntsmetingen
Vierpuntsmetingen verdienen veelal de voorkeur omdat er over de
"spanningskontakten" vrijwel stroomloos gemeten wordt. Hierdoor
is de spanning, die over de altijd aanwezige kontaktweerstand valt,
te verwaarlozen ten opzichte van de spanning die we wensen te
meten. We kunnen drie belangrijke typen vierpuntsmetingen onderscheiden:
- methode van Valdes[5]
- methode van Van der Pauw(6]
- methode van Schnabel[7]
Helaas zijn deze meetmethoden voor ons doel slecht toepasbaar.
Bij de methode van Valdes moet, in verband met de dikte van de
semi-Si-laag (ca.50,µ.m) en de geleidende Al-achterlaag, de onderlinge afstand tussen de vier meetpunten ' 250 pm zijn omdat
anders de korrektiefaktor te klein wordt[5J.
Bij de meetmethoden van Van der Pauw en Schnabel mag er geen
geleidende onderlaag aanwezig zijn. Noodgedwongen moeten we nu
overgaan op tweepuntsmetingen, waarbij de geleidende onderlaag
als een van de kontakten gebruikt kan worden.
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Twee bekende methoden zijn:
- hoogfrequent cylinderweerstandmethode [4]
!"' . "!
- spreidingsweerstandmethode L8J
Bij de hoogfrequent cylinderweerstandmethode wordt de kontaktimpedantie verlaagd, doordat de kontaktcapaciteit, die parallel
aan de kontaktweerstand staat, door het hoogfrequent signaal wordt
kortgesloten. Doordat bij deze methode een vast bovenkontakt moet
worden aangebracht, dat niet meer te verwijderen is, voldoet deze
meetmethode niet aan de gestelde eisen.
De spreidingsweerstandmethode lijkt de meest geschikte meetmethode voor ons doel te zijn. Hierbij wordt een dunne punt op een
halfgeleider gedrukt, zie fig. 4. Doordat de stroomlijnen "samengeknepen" worden ontstaat er een geometrisch weerstandseffekt,
dat spreidingsweerstand wordt genoemd. De spreidingsweerstand is
evenredig met de soortelijke weerstand van de halfgeleider.
De meetmethode is een vergelijkende methode: eerst wordt de spreidingsweerstand gemeten op een serie materialen, waarvan de soortelijke weerstand bekend is. Daarna wordt er op een materiaal
gemeten, waarvan de soortelijke weerstand onbekend is.

+

v
halfgeleider,

f

d

fig. 4.

Nu geldt:

r:

C. F. ( d/a)

(1.1)

4a

waarin:

Rs spreidingsweerstand (.Il)
a : kontaktstraal in cm
p : soortelijke weerstand in .Jl. cm
C.F.:korrektiefaktor die afhangt van de verhouding d/a
d : dikte van de halfgeleider in cm
(zie 2.J.l.)
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Omdat de spreidingsweerstandmethode een tweepuntsmeting is
kunnen kontaktweerstanden de meting verstoren. De methode is
echter toepasbaar, indien wordt voldaaP- aan de volgende kondities:
- lage aangelegde spanning (ca.10 mV)
- steeds hetzelfde kontaktgedrag
- reproduceerbare oppervlaktebehandeling
- geen deformatie van de meetpunt tijdens de metingen
Verder is de methode niet destruktief en snel uitvoerbaar
(meettijd ca.0,5 uur).
Indien voldaan is aan de meetkondities dan is de relatieve
onzekerheid naar schatting <20 % [à]. Dit is in dit stadium
van het onderzoek aanvaardbaar.
Een bijkomend voordeel van de spreidingsweerstandmethode is dat
er globale profielmetingen mee uitgevoerd kunnen worden. Dit is
mogelijk omdat de spreidingsweerstand afhankelijk is van de lokale soortelijke weerstand •
•
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2. THEORIE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden van de
meetmethode en de effekten die daarbij een belangrijke rol
kunnen spelen. Tevens wordt beknopt besproken de elektrische
geleiding in semikristallijn Si en de invloed van een warmtebehandeling hierop.
Bij de spreidingsweerstandmethode wordt kontakt gemaakt tussen
een metalen punt en een halfgeleider. Meestal heeft een dergelijk
kontakt een diode-achtig gedrag en heeft daarom invloed op de
gemeten weerstand tussen de punt en de halfgeleider.
Reeds vroeg in de 19e eeuw werd ontdekt dat bepaalde kontakten
een asymmetrische en niet-lineaire geleiding vertoonden[9].
Eén van de eerste toepassingen hiervan was de kristaldetektor.
De theoretische verklaring van het gelijkrichtend effekt kon pas
ontwikkeld worden nadat Wilson in 1931 de theorie van halfgeleiders publiceerde.
De studie en toepassing van metaal-halfgeleiderpuntkontakten
vormden een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling van de
halfgeleidertheorie en -technologie. Zo is de transistor ontdekt
bij het onderzoek van het elektrisch gedrag van puntkonta.kten.
Er zijn modellen ontwikkeld om het gedrag van het metaal-halfgeleiderkontakt te beschrijven; die van Schottky en Bardeen zullen
resp. in 2.2.1. en 2.2.2. besproken worden.
Daarna worden in 2.2.3. effekten besproken die samenhangen met
de kontaktafmeting, zoals het optreden van de spreidingsweerstand
en de verstoring van het thermisch evenwicht door injektie.
Een afleiding voor de grootte van de spreidingsweerstand van een
vlak kontakt op een homogeen medium wordt aangegeven in 2.3.1. en
2.3.2. In 2.3.3. wordt ingegaan op de invloed van meervoudige
kontakten, welke in de praktijk meestal voorkomen.
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2.2.1. Het Schottky model[lO,l~
Schottky ontwikkelde in 193S een theorie, die het "Ohmse" en
gelijkrichtende kontakt in bepaalde gevallen kon verklaren.
Een metaal, met uittree-arbeid ~m en een p-type halfgeleider
metelektronenaffiniteit ls worden in kontakt gebracht, zie fig.5.
vacuum
elektro---nen ener
gieî

ts

<Pm -

metaal

c

i-----t---11-

c

Es

halfgeleider

a) Vóór kontakt

<l>B

b) Na kontakt

c) Met aangelegde
spanning

fig. 5.
Er is evenwicht als de Fermi-niveaus van beide materialen op
dezelfde hoogte liggen. Daartoe moeten er elektronen vanuit het
metaal naar de halfgeleider vloeien. Aan de metaalzijde ontstaat
hierdoor een positieve oppervlaktelading en aan de halfgeleiderz ijde een negatieve ruimtelading, veroorzaakt door geïoniseerde
acceptors. In dit ruimteladingsgebied bevinden zich veel minder
vrije gaten dan dieper in de halfgeleider (depletielaag). De
breedte van de depletielaag is gelijk aan:
(2.1)
Hierin is é, de diëlektrische konstante, Na de acceptorconcentratie,
Vd de diffusiepotentiaal en q de lading van een elektron.
Indien de afstand ó zeer klein is dan is de dunne barrière transparant voor vrije ladingsdragers (door tunneleffekt) en kan daarom buiten beschouwing gelaten worden. Uit fig. 5b blijkt dat de
diffusiepotentiaal gelijk is aan de potentiaal, waarmee het
Fermi-ni veau in de bulk gestegen is, namelijk Vd= (<f:> s - <Pm) / q •
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In de evenwichtstoestand loopt er geen netto stroom, dit wil
zeggen dat
-

B.e

- ( <P

s

- <P ) /k'l'
m

(2.2)

Hierin z1Jn A en B konstanten en de barrièrehoogte q:,B = Es - <Pm •
Bij het aanleggen van een potentiaalverschil V zal de meeste
spanning over de depletielaag staan. Als we de halfgeleider
positief maken ten opzichte van het metaal dan is de netto
stroom (zie fig. 5c):
I = B. e

-(<P

s

-cp m

qV)/kT

- A. e

-cpB/kT

of met ( 2. 2 )
qV/kT

luidt de diodevergelijking: I=I 0 (e

en

-1)(2 • .3

De dikte van de depletielaag wordt bij hoge datering (Na>lü 18cm-3)
zo gering dat er ladingsdragers doorheen kunnen tunnelen. In
dat geval begint het kontakt zich meer "Ohms" te gedragen.
Het nu besprokene geldt voor 4' m< <:f:> s.
Geheel anders wordt de situatie indien

to----+----

<P m > c:p 5 ,

zie fig. 6.

c

c

-------c

<Pm

- -,v

fig. 6.

a)

v

b)

Na kontakt verzamelen zich gaten bij de overgang (accumulatie),
waardoor hier de weerstand lager is dan in de bulk. De gaten
kunnen de overgang vrijwel ongehinderd passeren, in beide richtingen. Bij het aanleggen van een potentiaalverschil valt de
spanning over het bulkmateriaal (fig. 6c). We kunnen het kontakt
nu "Ohms" noemen.
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2.2.2. Het Bardeen model [11, laj
Experimenteel bleek dat de theorie van Schottky lang niet altijd voldoet. Vooral bij kontakten op kovalente halfgeleiders,
zoals Si, blijkt de theorie vaak niet te gelden. Bij ionische
halfgeleiders daarentegen vindt men betere overeenkomst[lJ].
Bardeen ging ervan uit dat er aan het halfgeleideroppervlak een
zeer groot aantal oppervlaktetoestanden aanwezig is, die zich
bij p-type materiaal als donor gedragen. Aan het oppervlak stelt
zich dan een evenwicht in, zodat het Fermi-niveau aan oppervlak
en bulk gelijk is. Hiertoe vloeien elektronen vanuit de oppervlaktetoestanden in de halfgeleider, waardoor een positieve
oppervlaktelading ontstaat en een gelijke, doch tegengesteld in
teken, ruimtelading, zie fig. 7a. De positieve oppervlaktelading
ontstaat door geioniseerde (donor)-oppervlaktetoestanden; de
negatieve ruimtelading is afkomstig van geïoniseerde acceptors
van het p-materiaal.
Nu wordt er kontakt gemaakt tussen een metaal met uittree-arbeid
c:t>m en het halfgeleideroppervlak, zie fig. 7b. Daar het Ferminiveau van de halfgeleider hoger ligt dan van het metaal moeten
er bij kontakt elektronen vloeien vanuit de halfgeleider naar
het metaal. Deze elektronen worden nu geleverd door de nog niet
geïoniseerde oppervlaktetoestanden. Aan het halfgeleideroppervlak ontstaat nu dus een extra positieve oppervlaktelading, die
zich zodanig instelt dat hierover de "kontaktpotentiaal" vk =
4>m - <:f:> 5 /q valt. Binnen de halfgeleider verandert de struktuur
van de energieband verder niet. De dikte Ó waarover deze spanning valt wordt zo dun verondersteld, dat deze transparant
is voor elektronen en gaten. De "interne" barri~re, die reeds
v6ór kontakt aanwezig was, blijft in dit geïdealiseerde model
dus gehandhaafd. Het gedrag van he.t beschreven gelijkrichtend
kontakt is dan onafhankelijk van de uittree-arbeid van het metaal.
Bij niet-éénkristallijn materiaal, zoals semikristallijn Si,
kunnen zich ook toestanden bevinden in de "verboden" zone, zie
fig. 7c. Deze toestanden worden veroorzaakt door kristalfouten [14].
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Via deze centra kunnen vrije gaten tunnelen van halfgeleider
naar metaal en omgekeerd. In dit geval kan het kontakt zich
quasi "Ohms" gedragen.
T

<Pm - 4>s
_ __,____ c

toestanden
c

<Ps
~----v

fig. 7.

a) .

b)

c)

2.2.J. Invloed van de kontaktafmeting
De insnoering van de stroombanen bij een puntkontakt geeft
aanleiding tot het versterkt optreden van de spreidingsweerstand (geometrie-effekt). Verder kan door het kleine kontaktoppervlak injektie van minderheidsladingsdragers extra merkbaar worden. Dit wordt toegelicht bij de volgende voorbeelden.
a) De spreidingsweerstand
Indien de kontaktafmeting klein is ten opzichte van de afmeting
van de halfgeleider (x,y,z) dan is de spreidingsweerstand in het
eenvoudigste geval als volgt te bepalen: (zie fig. 8.)
metalen punt

stroomlijnen

halfgeleider,
fig. 8.

F
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Stel we hebben een half-bolvormig metalen kontakt met straal b
op een halfgeleider met oneindig grote afmetingen. Op grond van
symmetrie zal de stroom radiaal lopen, waardoor de equipotentiaalvlakken bolvormig zijn. !Je weerstand tussen tussen de metaalpunt en een kontakt op de halfgeleider, dat zich op zeer grote
afstand van de punt (>> b) bevindt is:

f

oO

R =

-?-2TC

__f!!:
r2

p
I

2 T(. b

b

Hierin is f de soortelijke weerstand van de half geleider en r
de straal van een halve bol, zie fig. 8.
Deze weerstand wordt spreidingsweerstand genoemd.
b) Injektie van minderheidsladingsdragers
Bij een gelijkrichtend kontakt kan er in voorwaartse richting
injektie van minderheidsladingsdragers optreden, zie fig. 9.
Indien de kontaktafmetingen klein zijn kan de dichtheid van de
geinjekteerde ladingsdragers rondom het kontakt vergelijkbaar
worden met de dichtheid van meerderheidsladingsdragers (lokaal
hoog injektie niveau). Hierdoor wordt de geleidbaarheid
er =q(pflp+ n)ln) ter plaatse veranderd en dus ook de soortelijke
weerstand. Als echter de voorwaartse stroom in de orde van de
sperstroom is, dan is de injektie gering. Dit is het geval indien
qV< kT, zoals uit de diodevergelijking (2.3) volgt.
Bij een "Ohms" kontakt is de injektie van minderheden niet van
belang door de reeds aanwezige hoge concentratie van meerderheidsladingsdragers. De verarmingslaag is dan namelijk zeer dun of
is vervangen door een verrijkingslaag (zie 2.2.1.).

injektie van
elektronen

metaal

/

halfgeleider

fig. 9.
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2.J.l. In homogeen isotroop medium
De afleiding van de spreidingsweerstand van een vlak, cirkelvormig kontakt met straal a op een homogeen isotroop medium met
dikte d wordt nu kort aangegeven. De vergelijking van Poisson
in cylinderkoördinaten luidt:

v2 u = 1

Q_ ( r

r or

au ) + L ;lu
àr

r2

+

.: - _&.

2

é

àcp

Hierin is U de potentiaal, fLde lokale ladingsdichtheid, en
r, tl>, z de cylinderkoördinaten, zie fig. 10.
Voor een cirkelvormig kontakt is op grond van symmetrie:
Verder wordt de lokale lading nul gesteld zodatp~= o.
De oplossing van het nu verkregen potentiaalprobleem wordt o.a.
gegeven door Severin [15]voor een oneindig groot stuk halfgeleider.
Hij vindt:

zÎ_

.... kon takt

....__

4a

r

• a

r
medium,
Hierin is:
Rs = de spreidingsweerstand
fig. 10.
~de soortelijke weerstand van het medium
Voor een halfgeleider met dikte d wordt een korrektiefaktor C.F.
ingevoerd, die ook afhankelijk is van de soortelijke weerstand
van de onderlaag. Het verloop van de korrektiefaktor is getekend
in fig. ll. Hieruit blijkt dat bij een onderlaag, die beter geleidt dan de halfgeleiderlaag, de korrektiefaktor weinig afwijkt
van 1, zolang geldt d/a > 4.

r

Uit fig. 12. blijkt dat de spanningsval in het medium het grootst
is in de direkte omgeving van het kontakt. Binnen een afstand van
enkele malen a is de spanningsval zelfs bijna gelijk aan de aangelegde spanning V0 •
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._,~p~-:~i-Si

10

• P2

4

1

Id

Aluminium,

d/a
1.0

LL_L_~~----_.__~---:-~--~

0.1 O. l

LO

10

C.F.

100

fig. ll.

S/6 Vo

1/6 Vo

V•O

9t,ij co

fig. 12.
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De spreidingsweerstand van een vlak cirkelvormig kontakt, met
straal a op een homogeen isotroop medium met soortelijke weerstand p en dikte d en een geleidende onderlaag is duR:

= ~

R
5

C.F. (d/a)

4a

2.3.2. In homogeen anisotroop medium
Volgens van der Pauw[l7] kan een anisotroop medium met soortelijke weerstanden
x' py' pz en afmetingen x, y, z getransformeerd
worden in een isotroop medium met soortelijke weerstand

r

De potentiaal in de korresponderende punten x en x' blijft hiergelijk, terwijl door korresponderende oppervlakken dezelfde
stroom omvat wordt.
Voor de anisotrope semi-Si-laag kan gesteld worden dat:

Px =Py::.

Px,y. Voor het korresponderende isotrope medium

volgt dan:

en

a ,_,fx,y)
_

1/6

1/3

en d'=(

• a

f>z

Pz ). d
fx,y

Zodat voor de spreidingsweerstand op een anisotrope semi-Silaag met dikte dmet een geleidende onderlaag en kontaktstraal a
geldt:

,

R::::
s

Lc.F.(d'/a') 4a'

l.

(Px, y• f'z )
2

4a

C. F. [(

f

z

fx,y

f. .il_}
a

De spreidingsweerstand is in dit geval dus evenredig met ( Px, y•fz)!.
Deze grootheid zullen we de "equivalente" soortelijke weerstand
noemen:
(
)i
fequ ==
fx,y•fz
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2.3.3. Invloed van meervoudige kontakten~8,l~
In de praktijk bestaan elektrische kontakten meestal uit meerdere deelkontakten. Dit geldt ook voor "punt"-kontakten. Van
een cirkelvormig kontakt kan er slechts een fraktie van het
schijnbare kontaktoppervlak elektrisch kontakt maken, zie fig.13.
De deelkontakten l ••••• n worden nu benaderd door cirkelvormige
kontaktjes met kontaktstraal a 1 ••••• an. Elk individueel deelkontakt i veroorzaakt een spreidingsweerstand:

Hierin is p de soortelijke weerstand van het materiaal waarmee
kontakt gemaakt wordt •
schijnbaar kontaktoppervlak 1T a 0 2

0

----P- -l\)-

deelkontakten

(J

"

n

De spreidingsweerstanden Rs 1 .•••• Rs n staan allen parallel.
' an homogeen
'
Indien de deelkontakten a 1 •••••
over het oppervlak
verdeeld zijn dan komt er nog een bijdrage tot de totale spreidingsweerstan door het kollektieve kontakt. Zie fig. 14. waarin
ook het vervangingsschema is getekend.
De totale spreidingsweerstand is nu: Rs -

_e_ +
4ao

Rs:

-$-- +
4a 0

4

f ,

f
" 1L
i.=1

R

•

s,1

zodat de effektieve kontaktstraal aeff' die

ai

i,:1

gedefinieerd is als

of:

aeff

=

gelijk is aan:
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kontaktpun t
,___._~.____...._..J

Rs,n

lijne
medium
fig. 14.

,..
a 0 • {.:1
~ a.1

""
a0 + La.
i::.1
1

deze waarde is

~

a0 •

Verder geldt bij een meervoudig kontakt, dat de spanningsval
vanaf het kontakt steiler verloopt dan bij een enkelvoudig
kontakt.

2.4.1. Elektrische geleiding in monokristallijn Si (resumé)
Een p-type halfgeleider met vrije gatenconcentratie p en beweeglijkheid f p heeft een soortelijke weerstand die gelijk is aan:

r

f=-----1_ _
q(p Pp + n _,.un}

(waarbij p» n en q= lading van
een elektron}

De gatenconcentratie p hangt af van het aantal acceptoren en de
ligging van het Fermi-niveau. Er geldt:

Hierin is Nv het effektief aantal toestanden per cm- 3 in de valentieband, Ef het Fermi-niveau, k de konstante van Boltzmann en
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T de absolute temperatuur. Ev is het energieniveau aan top
van de valentieband, zie fig. 15.

elektronen-Î
energie

~----------~-n-----------Ec (onderkant geleidings-

band)

fig. 15.
p ++""+++++++++++

De beweeglijkheid P.p is afhankelijk van de gemiddelde tijd l
tussen twee botsingen van een gat en van de effektieve massa m*.
De beweeglijkheid P.p wordt beïnvloed door twee verstrooiingsmechanismen:
- roosterverstrooiing; door trillin&en van de atomen, die temperatuur afhankelijk zijn:}' "'T-31 2 •
- verstrooiing door geladen ~nzuiverheden (dotering):;Uprv T3/ 2 •
Bij kamertemperatuur is de beweeglijkheid voor gaten ca. 100 cm 2
Vs
bij een onzuiverheidsconcentratie van 1018 cm-3 ; dit wil
zeggen bij een materiaal met een soortelijke weerstand van
ca. 0, 06 .tl.cm.
2.4.2. Extra effekten in semikristallijn Si
Semikristallijn Si is een vorm van polykristallijn Si waarbij
in één richting een grotere mate van ordening aanwezig is.
Tijdens de groei van de semi-Si-laag ontstaan er naast kristalfouten binnen de kolommen ook kristallietgrenzen, die gebieden
met min of meer grote wanorde zijn (zie ook 1.2.).
In de literatuur treffen we een aantal modellen aan, die de
elektrische geleiding in polykristallijn Si trachten te beschrijven. Bij al deze modellen spelen de kristallietgrenzen een belangrijke rol.

-20Volger [20] neemt aan dat er binnen een kristalliet een andere
waarde van de soortelijke weerstand aanwezig is dan aan de kristallietgrens. Samen met. de afmetingen van de kristalliet en de
kristallietgrens berekend hij de effektieve soortelijke weerstand.
Over het gedrag van de kristallietgrens zijn twee gedachten[2~
de kristallietgrens fungeert als verzamelplaats van de dotering [22] (seggregatie). Hierdoor is de concentratie binnen
de kristalliet verlaagd en daarom de soortelijke weerstand
verhoogd.
- de kristallietgrens bevat een groot aantal invangcentra (traps)
voor vrije ladingsdragers.Hierdoor neemt de concentratie vrije
ladingsdragers binnen de kristallieten af. Tevens ontstaan
door de geladen traps potentiaalbarrières die de beweeglijkheid
verlagen. Deze kombinatie van effekten doet de soortelijke
weerstand sterk toenemen. Zie fig. 16.
Over het "trap"-model is vrij veel literatuur verschenen. O.a.
Seto [21] , Snejdar [23], Kamins [24], Jakubowski [25] en Anderson [26]
publiceerden hierover. Raemaekers[3] gaf een samenvattend overzicht van enkele benaderingen.
~kristallietgrens

--~,1

!

ladingsverdeling

.----E c

geladen--"
traps
"

+
--------

+
+
+

energiebandenstruktuur

E

- - - - - Ef
·v

fig. 16.
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Niet alleen de kristallietgrenzen, maar ook allerlei kristalfouten kunnen de geleiding in semi-Si beinvloeden (zie ook 1.2).
Kristalfouten kunnen niet alleen dienst doen als verstrooiings''k kunnen zij fungeren als donor of acceptor.
centrum, oo
Samenvattend kunnen we nu voor een B-gedoteerde semi-Si-laag
stellen:
- voor de gemiddelde vrije ladingsdragersconcentratie p:

waarin: pB :aantal
pkf :aantal
fouten
Ptr:aantal

geïoniseerde B-atomen per cm-3
zich als acceptor gedragende kristalper cm-3
vrije gaten dat ingevangen is per cm-3

ook geldt voor elektronen:

waarin: nkf: aantal zich als donor gedragende kristalfouten per cm-3
ntr: aantal vrije elektronen dat ingevangen is per
cm- 3
- de resulterende beweegli.ikheid is afhankelijk van:

binnen de kristalliet

I

<

roosterverstrooiing

do tering

'verstrooiing door
onzuiverheden

geïoniseerde
kristalfouten

aan de kristallietgrens: - verstrooiing door het verstoorde
rooster aan de grens
- verstrooiing door een potentiaalbarrière
Seto[2l,] leidde een relatie af voor de effektieve beweeglijkheid bij verstrooiing door potentiaalbarrières, die ontstaan
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zijn door het invangen van lading op de kristallietgrenzen.
Verder neemt hij aan dat de stroom bepaald wordt door thermionische emissie over de potentiaalbarrières. Hij verwaarloost het tunneleffekt omdat de barrière-hoogte bij zware
dotering laag is.
Zo komt hij tot:

P. erf= L.q. (

l

2itrfk T

Hierin is:

L =breedte van de kristalliet
q =lading elektron
m = effektieve massa
k :konstante van Boltzmann
T :absolute temperatuur
Eb:barrière-hoogte (zie fig. 16.)

De barrière-hoogte berekend hij voor twee gevallen, namelijk
bij gedeeltelijke depletie en volledige depletie.
De resulterende beweeglijkheid is :

n.

2
I

µ,

1
i

en de resulterende geleidbaarheid is evenredig met de gemiddelde
ladingdragersconcentratie p en n èn de resulterende beweeglijkheid.
De resulterende beweeglijkheid in de z-richting kan verschillen
van die in de x,y-richting omdat in de z-richting geen kristallietgrenzen gepasseerd behoeven te worden.
Uit het voorgaande blijkt dat de resulterende soortelijke
weerstand afneemt naarmate:
- het aantal ingevangen ladingsdragers vermindert
- het aantal geïoniseerde kristalfouten vermindert
het aantal kristallietgrenzen vermindert
Om dit te bereiken dient de struktuur van de semi-Si-laag veranderd te worden, zódanig dat het aantal kristalfouten en kristallietgrenzen vermindert. Hiertoe staan ons twee middelen ter
beschikking:
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- verandering van de parameters van het opdampproces
- de semi-Si-laag een warmtebehandeling te geven
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke processen die plaats kunnen vinden tijdens een warmtebehandeling
van polykristallijn Si.

2.4.3. Invloed van warmtebehandeling
Onder invloed van een warmtebehandeling kan de struktuur van
de semi-Si-laag veranderen en daarmee ook de elektrische eigenschappen.
De·tanperatuur, waarbij de warmtebehandeling kan plaatsvinden
is beperkt indien pyrex als substraat gebruikt wordt, daar dit
bij ongeveer 650 °C begint te verweken. Een mono-Si drager heeft
dit nadeel niet; de bovengrens van de temperatuur is hier de
smelttemperatuur.
De fysische processen, die onder invloed van een warmtebehandeling in de laag kunnen plaatsvinden zijn afhankelijk van de
temperatuur, waarbij de warmtebehandeling plaatsvindt en de
tijdsduur.
de kristallietgrenzen, die met etsen zijn aangetoond, kunnen
beschouwd worden als grote verzamelingen kristalfouten. Binnen
een kristalliet zal de dichtheid van kristalfouten veel kleiner
zijn. Het is daarom waarschijnlijk dat de meeste struktuurveranderingen aan de kristallietgrenzen zullen plaatsvinden. De
dichtheid van de kristalfouten neemt hier dan af.
Deze struktuurveranderingen kunnen, zoals uit de vorige paragraaf blijkt, invloed hebben op de beweeglijkheid en de ladingsdragersconcentratie:
De effektieve beweeglijkheid kan toenemen door:
- vermindering van de wanorde van de kristallietgrenzen
- vermindering van het aantal invangcentra aan de kristallietgrenzen en/of een verandering van hun ligging
- vermindering van het aantal strooiende centra binnen de
kristallieten
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De vrije ladingsdragersconcentratie kan:
- toenemen door de vermindering van het aantal invangcentra
op de kristallietgrenzen
- eventueel ook afnemen door de vermindering van als dotering
dienst doende kristalfouten
Rekristallisatieprocessen, die in polykristallijn materiaal
kunnen plaats vinden worden beschreven door Radelaar[27].
Daey Ouwens(28] vond dat korrelgroei bij c.v.n. (Chemica!
Vapour Deposition)-lagen optreedt boven 1350 °C.
Ook.is het mogelijk dat de ingebrachte dotering niet op de
gewenste wijze elektrisch aktief is doordat B-atomen bijvoorbeeld interstitieel zijn ingebouwd in het kristalrooster.
Een warmtebehandeling kan ook hierop invloed hebben, zodat
de B-atomen, die vóór de warmtebehandeling niet als dotering
funktioneerden dit na de warmtebehandeling wèl doen. Als dit
proces optreedt neemt de vrije ladingsdragersconcentratie toe.
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3. DE Iv'1EETMETHODE
Zoals in 1.4. is besproken is als meetmethode de spreidingsweerstandmethode gekozen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan de (praktische) toepassing van de meetmethode.

3.1. De meetkondities
Uit 2.2.3. is bekend dat de spreidingsweerstand een geometrisch
weerstandseffekt is. Daarom is de waarde van de waarde van de
spreidingsweerstand in het ideale geval (dit wil zeggen zonder
dat er storende invloeden optreden) uitsluitend afhankelijk van
de geometrie en de soortelijke weerstand. Voor een metalen punt
op een halfgeleider met dikte d geldt (zie 2.3.1.):

R ;::

f
4a

s

C.F.(d/a)

Hierbij verloopt de korrektiefaktor C.F.(d/a) zoals in onderstaande figuur is aangegeven, waarbij verondersteld is dat de
onderlaag een goede geleider is. Hieruit blijkt dat verschillende auteurs tot ander verloop van de korrektiefaktor komen[l~.

o Brooks & Mattes

•

x Cox & Strack

. F

c. •

~-·~-----1

t

a

Schumann

Severin

i21----.--+--+---.---,...----;--+--t---t---t----1

f i-------+--::;t~--+-+-~=T==:l~

D.6'----:i--+--+--+--+-~----·=--mllf'---t::m--~~·

O.'t---+-~t--r-~~......,.~-t---1;--t-~r--r--1

0.2

1

!

1

!

---+~~~--+---+-+---+---+-+-+--t'
2

3

4.

0.5

..__.

uppecurves)

1{IOWPr

,, )

d/a
fig. 17.
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Het is tijdens de metingen zeer gewenst dat de spreidingsweerstand zo weinig mogelijk afhangt van dikte variaties b.d,
daar het meten van de spreidingsweerstand èn de dikte op precies dezelfde plaats moeilijk uitvoerbaar is. Uit fig.17. blijkt
dat zolang d/a >4
d C.F.(d/a)
d (d/a)

0,2

en

C.F.

~

1

a = konst.

Zodat in dit gebied een dikte-verandering van 20 %voor ~ 4
doorwerkt in een spreidingsweerstandsverandering.
Als eis wordt nu dan ook gesteld : d/a 4 • Dit wil zeggen
met d~ 40 pm:

%

>

a< 10 pm
Zolang d/a >4 is de spreidingsweerstand in het ideale geval
(vrijwel) alléén afhankelijk van de soortelijke weerstand f en
de kontaktstraal a.
In het praktische geval kunnen er storende neveneffekten optreden. Ook bestaat het kontakt dan uit deelkontakten, waardoor
een effektieve kontaktstraal aeff ingevoerd wordt (zie 2.3.3.).
De invloed van neveneffekten enstoringen kunnen weergegeven
worden door een weerstand Rst• De gemeten weerstand Rm wordt dan:
of

Rm-

-+,@..___

+ Rs t

4aef f
Om de spreidingsweerstand als meetmethode te gebruiken dient:
a.

Rst<< Rs

of

b.

Rst !:::! konstant

In geval a wordt bij goede benadering de spreidingsweerstand
gemeten; in geval b kunnen verschillen van gemeten weerstanden
toch de gewenste informatie geven, mits R5 t niet veel groter is
dan Rs.
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Er zullen nu de neveneffekten en storingen besproken worden,
die bijdragen tot Rst• Tevens wordt aangegeven bij welke meetomstandigheden de bijdragen tot Rst zo klein mogelijk zijn of
verwaarloosbaar zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkrichtend kontakt; bij een "Ohms" kontakt zijn de effekten 1. en
2. minder van belang (zie ook 2.2.J.).
l. Injektie. Zoals in 2.2. is besproken vertoont een metaalhalfgeleider overgang vaak een diode-gedrag, waarbij door het
aanleggen van een spanningsverschil injektie van minderheidsladingsdragers kan plaatsvinden. Hierdoor wordt de soortelijke
weerstand in de omgeving van het kontakt vermindert, terwijl
juist hier de bijdrage tot de spreidingsweerstand relatief het
grootst is (zie fig. 12). Als echter de spanning over de junktie, Vj' kleiner is dan kT/q dan is, uitgaande dat de diodevergelijking van toepassing is, de injektie te verwaarlozen.
Als de aangelegde spanning Va kleiner is dan kT/q dan is hier
zeker aan voldaan, daar de spreidingsweerstand in serie met
de kontaktdiode staat, zie fig. 18.
~'Je kunnen nu stellen dat bij kamertemperatuur de injektie te
verwaarlozen is indien Va< 25 mV.
Rs

I

o--•~-'\IVVV\i----11Ji.f--~~-oo
+"y .- J

fig. 18.
2. Spanningsval over de diode. Daar een aanwezige diode in

serie staat met de spreidingsweerstand beïnvloedt deze de gemeten weerstand Hm. We voldoen aan de voorwaarde uit 1. zodat
V.< k'r/q is. Gesteld wordt weer dat de diodevergelijking van
J
toepassing is:
qV ./kT
I : I (e
0

I:::::!I 0 •

J

-1)

met: V.J =(v a -IRs~< k'r/ q
zodat:

volgt:

v
R =____§_ -

m

I

Hs + k'rqIO
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De invloed van de diode op de gemeten weerstand Rm is bij
deze konditie (Vj< kT/q) dus sterk afhankelijk van de waarde
van I 0 ; in de praktijk is deze een funktie van de junktiespanning en ook afhankelijk van de uittree-arbeid van de halfgeleider. De uitree-arbeid hangt mede af van de lokale oppervlakte eigenschappen. De invloed van de diode op de gemeten
weerstand is met de eis Vj< kT/q uit 1. niet te minimaliseren.

J. Verandering van beweeglijkheid. De verandering van de beweeglijkheid onder invloed van een hoge waarde van de veldsterkte ( E>l0 5 V/m bij Si) kan verwaarloosd worden indien de
aangelegde spanning Va~ 15 mV [8] • We kunnen dit als volgt inzien: met E =PJ is ter plaatse van het kontakt, waarde grootste veldsterkte heerst;
E:::: I

Ec:;:

f

1t:.

---

2

aeff

Daar in de praktijk meestal aeff >1 pro is met V (15 mV de
waarde van de veldsterkte gelijk aan ca.
l,5.fo 4 V/m <105 V/m.
4. Thermospanning. Door Joulse verhitting van het halfgeleidermateriaal (Si) kan een merkbare thermospanning optreden, die de
meting verstoort. Torrey en Whitmer[29]geven een relatie tussen
de temperatuurstijging en het toegevoerd vermogen bij een puntkontakt. Het blijkt dat voor een wolfram punt op Si, met soortelijke weerstand ~ 1 ..n.cm en V ~ 15 mV de temperatuurstijging
-4 o
a
<lO
Cis. Thermospanning is dan verwaarloosbaar.
5. Oppervlaktefilms. Op het halfgeleider oppervlak en ook op het
oppervlak van de meetpunt zijn dunne films aanwezig, zoals oxi- ·
dehuidjes. Deze films kunnen de gemeten weerstand beinvloeden.
Meestal is er op een Si-oppervlak een oxide aanwezig met een
dikte tussen ca. 10 en 50 Ä [11] • De weerstand hiervan is afhankelijk van de dikte (in verband met tunneleffekt).
Bij een dikte van 100 ~is de waarde van de soortelijke weerstand
ca. 4.105 ...Qcm' en bij dikte 25 A wordt deze geschat op 4.10 4 Jlcm[3cJ
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De verhouding tussen de spreidingsweerstand en de filmweerstand Rf is:

R
___!L_

=

&Pr·t
-re: a2

Rf

~

p.a
pf.t

waarin:
a
t

Pr

r

kontaktstraal
= dikte van de film
= soortelijke weerstand van de film
= soortelijke weerstand van de halfgeleider

:.

Bij de meting van de spreidingsweerstand is het gunstig als
de verhouding Rs/Rf zo groot mogelijk is. Met aeff '.'.: : '. 5 }Lm,
= 500..ncm,
~ 4.10 4 ..12.cm en t~25 K is deze verhouding:

p

fr

25
Bij lagere waarden van de soortelijk weerstand f neemt de invloed van de filmweerstand relatief toe, waardoor de verhouding
Rs/Rf voorde meting van de spreidingsweerstand ongunstig wordt.
Als echter het oppervlak van de halfgeleider zodanig behandeld
wordt dat het oppervlak "ruw" is, kan de punt gemakkelijker
door de film heenprikken, waardoor de filmweerstand sterk daalt.
De meting van de spreidingsweerstand is dan toch mogelijk; wel
heeft het behandelen van het oppervlak invloed op de effektieve kontaktstraal aeff • Daarom dient de oppervlaktebehandeling
r~produceerbaar te zijn, zodat de oppervlakte-morfologie reproduceerbaar is en daarmee ook aeff"

6. Deformatie van de punt. Omdat de spreidingsweerstand een vergelijkende meetmethode is dienen de parameters van het meetsysteem zo goed mogelijk konstant te blijven. Een zeer belangrijke parameter wordt gevormd door de grootte, de vorm en de
mechanische eigenschappen van de meetpunt.
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De kontaktdruk zou zodanig ingesteld moeten worden dat er geen
plastische vervorming van de punt optreedt. In de praktijk zal
plastische vervorming meestal toch optreden doordat kleine oneffenheden op de punt een relatief groot deel van het gewicht zullen dragen. Naarmate de punt meer gebruikt is stabiliseert zich
het oppervlak van de punt.
Volgens Mazur [31] is het belangrijk dat het oppervlak van de
meetpunt een oppervlakte-ruwheid heeft van ca. lp.m, waardoor
er een aantal deelkontakten kunnen ontstaan die "voldoende"
dicht gegroepeerd zijn. Het resultaat zou een reproduceerbaar
kontakt zijn met een effektieve kontaktstraal aeff • Hij noemt
dit dan een gekonditioneerde meetpunt.
Experimenteel is gebleken dat indien de kontaktdruk ~ 5 gr. de
verandering van de effektieve kontaktstraal tijdens de metingen
niet merkbaar is •
Samenvattend zijn de meetkondities, waarbij de spreidingsweerstand op een ca. 40).l-m dikke semi-Si-laag kan worden gemeten:
"elektrisch"
aangelegde spanning
- "Ohms" kontakt

"mechanisch"
~

15 mV

effektieve kontaktstraal < 10 }'-m
- kontaktdruk
~ 5 gr.
- gekonditioneerde meetpunt
- reproduceerbare oppervlaktebehandeling

Hoe de meetmethode gebruikt kan worden, óók als er een kontaktdiode aanwezig is, wordt besproken in de volgende paragraaf.

Op monokristallijn Si zijn metalen kontakten meestal gelijkrichtend, zie 2.2.2. De gemeten weerstand is dan een serieschakeling van de spreidingsweerstand en een weerstand die
door de spanningval over de diode veroorzaakt wordt. Om relatie
te leggen tussen de gemeten weerstand Rm en de soortelijke
weerstand
moeten er referentie-metingen worden uitgevoerd.

p
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Hierbij dient de spanningsval over de diode klein ten opzichte
van de aangelegde spanning te zijn of tenminste zo konstant
mogelijk te zijn. Zo kan dan een ijkgrafiek verkregen worden.
De gemeten weerstand is als Vj< kT/ q (zie 3 .1.):
Rm-

Rs + kT
q.Io

met kT

=

log Rm

Rs

dan is:

('

q.Io

Rm-

-(1_

indien kT
konstant verondersteld wordt
q.Io

(l+__@_).R 8

f

=

log

f

-

(l+

4)
p

zodat:

4aef f

p-

log 4aeff

+ log (l+

....@..)
("

Een ijkgrafiek kan er dan als volgt uitzien:

45

°

fig. 19.
0

1

2

3

Indien er een "Ohms'' kontakt aanwezig is dan is de spanningsval
over het kontakt verwaarloosbaar ( ~ = 0). Referentiemetingen
dienen dan echter óók met "Ohmse" kontakten te worden uitgevoerd.
In dit geval is de verhouding van twee spreidingsweerstandmetingen gelijk aan de verhouding van de soortelijke weerstand
van de materialen, waarop de metingen verricht worden, daar
aeff als konstant beschouwd wordt:
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Rs,A

_ ~4_a_e~f_f~~

Rs,B

PB
4aef f

Het is nu duidelijk dat spreidingsweerstand.metingen, uitgevoerd met "Ohmse" kontakten, niet vergeleken kunnen worden
met referentiemetingen die uitgevoerd zijn met gelijkrichtende
kontakten en omgekeerd. De konklusie is dus dat referentiemetingen alleen toepasbaar zijn indien het kontaktgedrag
steeds hetzelfde is.
Verder is het ook bij referentiemetingen van belang dat de
oppervlaktebehandeling reproduceerbaar is.

Kontakten van W, Pt, Al punten op semi-Si geven allen een
Ohms gedrag. Voor de meting van de spreidingsweerstand is,
zoals uit de vorige paragraaf bleek, het Ohmse gedrag gunstig.
Referentiemetingen dienen dan ook op semi-Si uitgevoerd te
worden, omdat op mono-Si gelijkrichtende kontakten ontstaan.
Zoals in 1.2. is beschreven is de semi-Si-laag inhomogeen
en anisotroop voor de elektrische geleiding. Spreidingsweerstand.metingen op één semi-Si-laag kunnen nu variëren doordat:
- de effektieve kontaktstraal bij iedere meting kan verschillen
- de soortelijke weerstand van de plaats afhangt.
Door een meting tien keer te herhalen is de gemiddelde waarde
van de gemeten weerstand een betere waarde om te vergelijken
dan één enkele meting. Als bovendien de kontaktstraal groter
is dan de afstand tussen de grenzen (rv 0,2;.<m voor fibrilgrenzen) dan komt de inhomogeniteit van het materiaal ten
opzichte van de meetpunt slechts in geringe mate tot uitdrukking.
Door de aanwezigheid van invangcentra aan de grenzen (zie 2.4.2.)
is de lokale lading, die in de vergelijking van Poisson nul
gesteld is (zie 2.J.l.), ongelijk aan nul.
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In werkelijkheid wordt er nu dus een andere weerstand gemeten
dan is afgeleid in 2.3.2.
De gemeten weerstand zal echter de maat zijn voor de waarde
van de soortelijke weerstand in de x,y en z-richting.
Referentiemetingen kunnen uitgevoerd worden aan semi-Si-lagen,
waarvan door middel van hoogfrequent cylinderweerstandmetingen
de soortelijke weerstand in de z-richting bepaald is. Hierbij
wordt dan relatie gelegd tussen de gemeten "spreidingsweerstand" die grotendeels bepaald wordt door de waarde van de
lokale equivalente soortelijke weerstand aan het oppervlak en
de gemiddelde waarde van de soortelijke weerstand in de
z-richting.
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4. HET MEETSYSTEEM
De meetopstelling, de preparaatbehandeling en de meetvoorschriften vormen samen het meetsysteem. Elk onderdeel wordt nu nader
besproken.

4.1.1. De mechanische opbouw
Het mechanische gedeelte van de meetopstelling bestaat uit een
gemodificeerde balans van Mohr-Westphal, zie fig. 20.
kontragewicht
draaipunt
manipulator

;_.::i......!::::=:::;::=:::;;::::::::a~

reservoir

/
G

-demper
kraan-

--

grondlaat

mechanische trillingsdemping
fig. 20

De kontaktdruk op de meetpunt wordt grof ingesteld door het
gewichtje G aan één van de gleuf jes te hangen. Fijnregeling
vindt plaats door de hoogte van het vloeistofniveau (olie) met
behulp van de kraan en het reservoir te variëren. Aan het gewichtje G is een demper gemonteerd, zodat de beweging van de
punt gedempt wordt. Hierdoor wordt voorkomen dat de punt met
(te) grote snelheid op het preparaat terecht komt, waardoor er
ongewenste deformatie van de punt optreedt.
Een gedetailleerde uitwerking voor de instelling van de kontaktdruk wordt gegeven in bijlage 1. Met de manipulator kan het preparaat in de x,y en z-richting verplaatst worden, nadat het
kontragewicht naar beneden is gedrukt zodat punt en preparaat
gescheiden zijn.
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Het opbrengen van de punt op het preparaat vindt plaats door het
kontragewicht (met de hand) voorzichtig naar boven te leiden,
totdat de punt op het preparaat rust.

4.1.2. Het elektrisch meetcircuit
De spreidingsweerstand wordt gemeten door een stroom-spanningsmeting. Het meetcircuit is getekend in fig. 21.
De spanningsbron is een laagohmige millivoltbron (inwendige
weerstand -100·..n.), die gevoed wordt door een 12 Volt accu. Het
schema van de millivoltbron is in bijlage 2 getekend.
Als spanningsmeter is een Keithley 602 gekozen, die een maximale inwendige weerstand van lü 14 Jl. heeft. Hierdoor is de stroom
door de voltmeter te verwaarlozen daar de spreidingsweerstand
< 108..n.is. Als stroommeter doet eveneens een Keithley 602 dienst.
Het bereik van de spanningsmeter wordt ingesteld op 10 mV volle
schaal en de vermenigvuldigingsfaktor van de stroommeter wordt
op 10- 2 gesteld. Dit wil zeggen dat de spanningsval over de meter bij volle schaal 10 mV is.
Als de punt géén kontakt maakt met het te meten preparaat wordt
de "open" spanning ingesteld op 10 mV. Om te kontroleren of de
Al-onderlaag goed verbonden is met drukkontakt B, wordt de punt
op de Al-laag geplaatst, waardoor de voltmeter wordt kortgesloten zodat over de amperemeter 10 mV staat, waardoor deze tot
volle schaal uitslaat.Schakelaar S dient om de stroom door het
preparaat om te keren.
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1 = "low"
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fig.21.
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4.1.3. De fabrikage van de meetpunten
Als materiaal voor de meetpunten is wolfram gekozen vanwege
de gunstige mechanische-en elektrische eigenschappen t.w.
grote relatieve hardheid (7), vrij hoge elasticiteitsmodulus
( 35 gr/pm 2 ) en goede elektrische geleidbaarheid u=l,8.105 ..ci'cm-·'
Om uit wolframdraad scherpe punten te maken staan ons een aantal technieken ter beschikking:
- elektrolytisch etsen
- vonkverspanen
Het elektrolytisch etsen kan plaatsvinden in een KOH-oplossing
(5 gr. droge KOH op 70 ml water). Als anode dient een W-draad
en als kathode kan een koperen plaatje dienst doen.
Het oppervlak van een elektrolytisch geëtste punt is meestal
zeer vlak (oppervlakte-ruwheid< 1 ;<m).
Vonkverspanen is een verpaningstechniek, waarbij vonkerosie
optreedt. De Centrale Technische Dienst van de T.H.E. kan met
behulp van deze techniek uit W-draad (~=l mm) punten maken
die geschikt zijn als meetpunt. De punten worden dan zo "scherp"
mogelijk gemaakt. De effektieve kontaktstraal is in de orde van
enkele pm, indien aan de meetvoorschriften is voldaan.

Als preparaatbehandeling bleek het schuren van het semi-Sioppervlak met schuurpapier 600 goed te voldoen. Het schuren
werd met de hand verricht, met lichte druk (ca. 35 gr/cm 2 ),
gedurende ongeveer 1 minuut per cm 2 • De bewegingen tijdens
het schuren waren steeds in willekeurige richtingen.
De invloed van de preparaatbehandeling op de grootte van de
spreidingsweerstand wordt gegeyen in 4.4.1.
Ten behoeve van profielmetingen werd een preparaat enigszins
schuin (tv 0, 5 ° ) op een preparaathouder geplakt met dennehars.
Daarna werd het oppervlak schuin afgeschuurd op een bevochtigd
stuk waterproof schuurpapier 600.

-37-

4.3. De meetvoorschriften

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

De meetvoorschriften voor spreidingsweerstand.metingen aan
semi-Si-lagen komen o.a. voort uit de meetkondities. De
meetvoorschriften zijn als volgt:
1. De kontaktdruk wordt ingesteld op 3 gr. en daarna konstant
gehouden.
2. De preparaatbehandeling dient voor de metingen te worden
uitgevoerd, zoals in 4.2. is beschreven.
3. Vóór de meting wordt 10 keer gemeten op een semi-Si referentiepreparaat (20-7-78 REF). Ook hierop dient (steeds
opnieuw) de preparaatbehandeling uitgevoerd te worden.
4. De aangelegde open spanning is 10 mV.
5. Per "meting" op een preparaat worden ca. 10 metingen per
cm 2 uitgevoerd.
6. Ná de (serie) metingen wordt weer enige malen op het
referentiepreparaat gemeten.
7. De gemiddelde waarde van een aantal metingen op één preparaat wordt berekend.
De eerste keer meten aan het referentiepreparaat heeft als
doel relatie te leggen tussen de gemeten spreidingsweerstand
en de soortelijke weerstand. De metingen aan het referentiepreparaat na de metingen heeft tot doel om na te gaan of de
meetpunt tijdens de meetserie niet (sterk) vervormd is.
Als meetpunt wordt punt nr. 5 gebruikt; deze geeft op referentiepreparaat 20-7-78 REF een spreidingsweerstand van
ongeveer 0,4 M.n.; de soortelijke weerstand hiervan is ca.
670 ..n.cm, zodat de effektieve kontaktstraal ca. 4, 2 ,..urn is.
Deze waarde is ruimschoots kleiner dan 10,U..m (zie 3.1.).

"

Bij profielmetingen wordt een andere punt gebruikt, nl. punt
nr. 6. Deze geeft op het referentiepreparaat 20-7-78 REF
een spreidingsweerstand van ca. 1 Mn, zodat de effektieve
kontaktstraal kleiner is d~n bij punt 5, nl. ca. 1,7;.m.
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Dit is ook gewenst daar bij profielmetingen de dikte van de
semi-Si-laag varieert van 0 tot ca. 40pm.
Een effektieve kontaktstraal van 1, 7 p.m wil zeggen dat boven
een dikte van ca. 7;<m de korrektiefaktor weinig invloed
heeft op de waarde van de spreidingsweerstand. Beneden ca. 7 f'-m
heeft de korrektiefaktor wel invloed (zie 3.1.).

4.4.1. De invloed van de preparaatbehandeling op de spreidingsweerstand
De invloed van verschillende preparaatbehandelingen op de spreidingsweerstand is onderzocht. Het bleek dat de in 4.2. genoemde preparaatbehandeling (schuren met schuurpapier 600) goed reproduceerbare spreidingsweerstandmetingen opleverde (binnen ca.
15 %). Ook bleek dat de waarde van de spreidingsweerstand na
schuren een faktor 0,4 - 0,6 kleiner werd ten opzichte van de
waarde bij een ongeschuurd oppervlak.
Dit blijkt o.a. uit de volgende meetresultaten:
De gemiddelde spreidingsweerstand is bepaald uit 10 metingen
per preparaat. Het kontakt was bij alle metingen "Ohms".
Rs

konditie:
ongeschuurd
geschuurd (600)
gepolijst (biljartlaken)
geschuurd (600)
wederom geschuurd (600)

18-11-77 F

o, 78
0,43
2-45
0,37

(n:lO) (MJl)
18-11-77 D

(prep. nr.)

o,87
0,45
l-12(fluktueert in de
tijd)
0,41
0,44

Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk = 3 gr.
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4.4.2. Vergelijkende metingen op mono-en semikristallijn Si
Er zijn bij dezelfde meetkondities metingen uitgevoerd op
mono-Si preparaten en een semi-Si preparaat. Hierbij werd de
kontaktdruk omhoog gebracht tot 13 gr. omdat bij lagere kontaktdruk geen reproduceerbare metingen op mono-Si mogelijk
bleken.
De resultaten van deze metingen zijn uitgezet in onderstaande
grafiek. De gemeten spreidingsweerstand op het semi-Si preparaat 20-7-78 REF bedraagt 4.10 5 .12.. • Indien de metingen aan
mono-en semikristallijn Si vergelijkbaar zouden zijn, dan zou
de waarde van de equivalente soortelijke weerstand van het semiSi preparaat ongeveer 20..tl.cm zijn. Uit andere metingen weten
we dat dit niet juist is [3,4]; hieruit blijkt dat deze waarde ~
ca. 400...a.cm is. Hiermee is aangetoond dat metingen aan mono-en
semikristallijn Si niet vergeleken kunnen worden. De reden hiervoor is dat op mono-Si gelijkrichtende kontakten zijn en op
semi-Si "Ohmse" kontakten (zie ook 3.2.).

10 7

10

t Rs

(il)

o:metingen op mono-Si
•:metingen op semi-Si

6
4

105

10 4

/f

1

+
1

10 3
10- 2

io- 1

2
1

10

fig. 22.
10 2 -

( .Jlcm)

Gemeten met punt nr. 1 bij kontaktdruk = 13 gr.
Oppervlaktebehandeling: zoals bij 4.2. is beschreven.
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4.4.3. I-V karakteristiek op semikristallijn Si
Op prep. nr. 18-11-77 E is met punt nr.6 bij kontaktdruk
= 3 gr. een I-V karakteristiek opgenomen. De meetresutaten
hiervan zijn uitgezet in onderstaande grafiek. Hieruit blijkt
dat het kontakt binnen het gemeten gebied zich "Ohms" gedraagt.
Dit geldt ook voor kontakten op andere semi-Si-lagen.

îirl (A)
•:punt positief
x:punt negatief

1

10

-

fig. 23.

IVI

(Volt)

Een verklaring voor het "Ohmse" gedrag op semi-Si wordt gegeven
in 2.2.2 ••
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5. DE MEETRESULTATEN
Er zijn spreidingsweerstandmetingen verricht aan preparaten
die :
- gemaakt zijn bij verschillende substraattemperaturen (5.1.);
- gemaakt zijn bij verschillende opdampsnelheden (5.2.);
- een warmtebehandeling hebben ondergaan (5.3.).
Verder werden spreidingsweerstandmetingen verricht aan een
schuin afgeslepen preparaat (5.4.).
Bij alle uitgevoerde metingen aan semi-Si was het kontakt
met de meetpunt "Ohms".
De volledige gegevens over de preparaten zijn vermeld in
bijlage 3.
5.1. ~~-!~Y!2~~-Y§~-~~-ê~~ê~r§~~~2~~~r~~~E~r~~~~~-2E-~~
spreidingsweerstand

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

Er zijn spreidingsweerstandmetingen uitgevoerd aan semi-Silagen, die bij verschillende substraathoudertemperaturen zijn
opgedampt. De gemiddelde spreidingsweerstand R5 is bepaald uit
10 metingen per preparaat; de standaarddeviatie hierbij is
ca. 10-15%. De volgende tabel toont de resultaten:
preparaat nr.
4-8-78
20-7-78 Q
27-7-78
28-7-78

substraathoudertemperatuur (oC)
505
555
618
621

Opdampsnelheid (µm/min)
10-11
22
15
11+, 5

Rs (n=lO)
(M.n.)

0,46
0,31
0,21
0,20

Heferentie: 20-7-78 REF vóór metingen 0, 40 M.11. er na 0, 39 M.12..
Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk = 3 gr.
De meetresultaten zijn uitgezet in een grafiek, zie fig. 24.
Hierbij is ook de minimale en maximale waarde van de spreidingsweerstand, die per preparaat gemeten is, uitgezet.
Het preparaat 20-7-78 Q is bij hogere opdampsnelheid opgedampt
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dan de overige preparaten. Hierdoor kan de spreidingsweerstand extra verlaagd zijn (zie 5.2.).
Uit de metingen blijkt dat de spreidingsweerstand daalt naarmate de substraattemperatuur toeneemt.
In de grafiek zijn tevens de waarden van de soortelijke weerstand in de z-richting, Pz, uitgezet.Deze waarden zijn door
Claessen bepaald met behulp van de hoogfrequent cylinderweerstandmethode.
R5
(Mn)

1Î (Jl.cm}
Pz

0,5

"1
866

•

gemiddelde spreidingsweerstand

-

rz (tolerantie ca.15 %)

1

0,4

1

1
.&.

r
1
1

670
1
.A.

0' .3
450
0,2

0,1

500

550

600
substraathoudertemperatuur (°C)

fig. 24.

Uit de grafiek blijkt dat er sterke relatie is tussen de soortelijke weerstand in de z-richting en de gemeten spreidingsweerstand.
Indien we stellen:
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fz

waarin

een evenredigheidskonstante is

a~ff

4a~ff

Dan blijkt:

a~ff ~ 5 )"m

Uit de theorie weten we (2.J.2.):
fequ

Rs -

(fx,y•f'Jz)

-

fz•((°)

l

=

S=

stel nu:

fx, Y ::. X:: dan:

fz

4aef f

4aef f

R

~

fz

zodat:

a~ff

=
( )\) ~

4a~ff

4aeff

Uit de experimenteel gevonden evenredigheid tussen R5 en f z
volgt nu dat:
- met het gegeven meetsysteem de spreidingsweerstandmethode
voldoet als vergelijkende meetmethode;
- bij de gemeten preparaten geldt l( ::= konstant omdat aeff ~
konstant.

5.2. ~~-!~Y!2~3-Yê~-~~-2E~~~Eê~~!h~!~-2E-~~-~E~~!~!~~~weerstand
Er zijn spreidingsweerstandmetingen uitgevoerd aan semi-Silagen die met verschillende opdampsnelheden zijn gemaakt.
De volgende tabel toont de resultaten.
preparaat nr.
18-11-77 F
20-7-78 REF
13-2-79
8-2-79

opdampsnelheid {p.m/min)

sub straathoudertemperatuur (°C)

R8 (n == 10)

20
22
3
3

555
555
548
555

0,43
0,41
1,7
1,2

(M..n.)
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Referentie: 20-7-7$ REF, vóór metingen 0, 4-1 J.Vl...n.. er na 0, 40 MJl..
Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk = 3 gr.
Uit deze resultaten blijkt dat een verlaging van de opdampsnelheid met een faktor 7 leidt tot een 3 à 4 keer hogere
spreidingsweerstand.

Een aantal semi-Si-lagen hebben een eenmalige warmtebehandeling (wb.) ondergaan. De kondities waarbij de warmtebehandelingen werden uitgevoerd waren steeds verschillend. Het
substraat van de semi-Si-lagen werd niet verwijderd.
De resultaten van de experimenten zijn als volgt:
warmtebehandeling 1:
temperatuur: 700 °C; tijdsduur: 17 h; atmosfeer: 96% Ar+4% H2
Resultaat:
preparaat nr.
substraat
Rs (MJl)
na wb. ( n:lO)
voor wb. (n=lü)
pyrex
0,7 (ongeschuurd)
18-11-77 B
9
( 0' 4) *

Referentie: 18-11-77 C vóór wb. 1 M.1l , na wb. 1 M.n. ( ongeschuurd)
Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk = 3 gr.
Opmerkingen:
a. Het pyrex substraat was na de wb. vervormd en op het Sioppervlak waren barsten aanwezig.
b. De soortelijke weerstand van de Al-onderlaag werd door de
wb. verhoogd van ca. 0,05 Jtcm tot ca. 2..n.cm, resulterend
in een serieweerstand van ca. 10 kll •
c. De spreidingsweerstand vóór de wb. is gemeten zonder dat
het oppervlak geschuurd is; toen deze metingen werden uitgevoerd was het schuren van het oppervlak nog geen standaard
procedure. Na schuren is de waarde ongeveer een faktor 0,40,6 kleiner.

*

geschatte waarde na

schuren
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d. De Al-rand, die onder het semi-Si uitkwam, was geheel
verdampt. Hierdoor moesten de spreidingsweerstandmetingen
uitgevoerd worden met het drukkontakt op de semi-Si-laag.
De extra serieweerstand, die hierdoor ontstaat, is klein
t.o.v. de spreidingsweerstand omdat het kontaktoppervlak
van het drukkontakt veel groter is dan die van de meetpunt.
Op andere preparaten is gekontroleerd of dit werkelijk het
geval is; de uitkomst was positief, de afwijking was minder
dan 10%.
warmtebehandeling 2:
temperatuur: 650 °C; tijdsduur: 5 h; atmosfeer: Ar.
Hesultaat:
Rs (M.!l)
preparaat nr.
substraat
na wb. (n:-10)
voor wb. (n=lü)
pyrex
1 {ongeschuurd)
18-11-77 A
2,5
{O, 4)*
pyrex
o,85 {ongeschuurd)
27-7-78 p
4
{O, 3)*

Referentie: 18-11-77 C vóór wb. 1 MJl, na wb. 1 M..12 (ongeschuurd)
Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk = 3 gr.
Bij dit experiment bleef het substraat onvervormd; op het
Si-oppervlak van 27-7-78 P waren barsten, op dat van 18-11-77 A
niet. De soortelijke weerstand van de Al-onderlaag was na de
wb. verhoogd, doch was in beide gevallen< O,l .12.cm, resulterend
in een serieweerstand van de Al-onderlaag die veel kleiner is
dan de gemeten spreidingsweerstand.
warmtebehandeling 3:
zie volgende bladzijde.

* geschatte

waarde na schuren
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warmtebehandeling 3:
temperatuur: 650 @ C; tijdsduur: 5 h; atmosfeer: vacuum (2.10 -6
Resultaat:
Torr)
substraat
preparaat nr.
R:s (M.n.)
voor wb. {n=lO)
na wb. (n,..10)
pyrex
2,2
18-11-77 F
0,44
pyrex
20-7-78 p
0,33
3,5
pyrex
2,0
0,24
27-7-78 R
mono-Si
0,42
23-3-77 A
5,3
pyrex
12-12-78 A
o, 39
25
Referentie: 20-7-78 REF vóór wb. 0,41 M.A ,na wb. 0,39
Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk = 3 gr.

M.Jl..

Ook bij dit experiment wordt de spreidingsweerstand na de
warmtebehandeling groter. De soortelijke weerstand van de Alonderlaag was na de warmtebehandeling 0,5.12.cm. Zowel de
substraten als de semi-Si-lagen waren na de warmtebehandeling
niet vervormd of gebarsten.
Het preparaat 12-12-78 A was met 2 at %Al gedoteerd. Na de
warmtebehandeling bevonden zich kleine gebiedjes (ca. 0,5 mm 2 ),
waarop de spreidingsweerstand zeer laag was: 10..D... Deze gebiedjes bleken zeer Al-rijk te zijn.
warmtebehandeling 4:
temperatuur: 1250 °C; tijdsduur: 1 h; atmosfeer: Ar
Resultaat:
'R s {M.n.)
substraat
preparaat nr.
voor wb. ( n:lO)
na wb. (n:lO)
mono-Si
0,004
28-3-77 A
0,5
Referentie: 20-7-78 ftEF vóór wb. 0, 41 M.n., na wb. 0, 40 M...n..
Gemeten met punt nr. 5 bij kontaktdruk =3 gr.
De spreidingsweerstand na de warmtebehandeling is ruim een
faktor 100 gedaald. Het preparaat werd geplaatst in een
kwarts "schuitje", waarin zich stukjes mono-Si als buffer
bevonden.
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Samenvattend kunnen we stellen dat een warmtebehandeling
bij 650 °C een verhogend effekt heeft op de spreidingsweer•
stand. Tevens is na een warmtebehandeling de soortelijke
weerstand van de Al-onderlaag hoger geworden, doch dit verstoort de meting niet omdat de laag nog voldoende goed geleid. Immers, zolang de soortelijke weerstand van de geleidende onderlaag < 2 ..11.cm is dan is de extra serie-weerstand
van de geleidende onderlaag < 2.]_04 .n. bij een dikte van 1 _µm
en 1 x 1 cm.
Ook wordt de korrektiefaktor door toenemen van de soortelijke
weerstand van de onderlaag weinig beïnvloed, zolang geldt
dat d/a > 4 en de soortelijke weerstand van de halfgeleider
groter is dan die van de Al-onderlaag. Uit figuur 11 blijkt
dan dat in dit geval de korrektiefaktor hoogstens met een
faktor 1,2 kan toenemen.

5.4.

~~~-g!2Eë1~-Y~E!22E_Y~~-~~-êEr~!~!~g~~~~~ê~~~~-~!~-f~~

~!~-Y~~-~~-h~~~~~
Aan een schuin afgeslepen preparaat (hoek~ 0, 5°) werden
spreidingsweerstandmetingen verricht als funktie van de
hoogte. Omdat het meten van de spreidingsweerstand èn de
hoogte op één plaats met de beschikbare middelen moeilijk
uitvoerbaar was, is het verkregen "profiel" een indicatie.
Onderstaande grafiek toont het gemeten verloop.
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Referentie: 20-7-78 REF,
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Gemeten aan preparaat nr.
18-11-77 G
fig. 25
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Beneden ca. 5_µ,m daalt de spreidingsweerstand sterk. Dit
wordt veroorzaakt door Al-rijk Si en Al-laag zelf. Een
mikrospot opname [3] , toont dat er zich Al bevindt tot
ca. 5 JLID binnen de semi-Si-laag.
Ook gaat beneden ca. à_µm de korrektiefaktor een rol spelen,
doch de invloed hiervan is geringer dan de aanwezigheid van
Al in het onderste gedeelte van de semi-Si-laag.
Daarna stijgt de waarde tot ca. 1,5 MJl. bij ca. 5)lm. Boven
ca. lOpm is de fluktuatie van de spreidingsweerstand gering: van ca. 0,6 tot 0,8 M.n.
Indien we aannemen dat de beweeglijkheid niet van de hoogte
afhangt dan is de ladingsdragersconcentratie boven 10 _µm
ongeveer konstant. In dat geval is de aktieve dotering in
dit gebied ook ongeveer konstant.
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6. DISKUSSIE EN KONKLUSIES
6.1. De meetmethode
Het doel van het afstudeerwerk bestond uit 3 delen (zie 1.3.);
het eerste doel was het ontwikkelen van een meetmethode waarvoor de spreidingsweerstandmethode gekozen is.
De eisen, die aan de meetmethode gesteld werden (zie 1.3.),
worden nu nader besproken.
1. De meetmethode is niet destructief; het substraat behoeft
niet verwijderd te worden en er behoeft geen vast bovenkontakt te worden aangebracht. Na een warmtebehandeling
moet echter het Si-oppervlak geschuurd worden om de invloed
van een daarbij gevormde oxidelaag te minimaliseren. Om
goed te kunnen vergelijken moet dan het Si-oppervlak vóór
de warmtebehandeling ook geschuurd worden.
Hierdoor is het schuren een vast onderdeel van de meetvoorschriften geworden.
Spreidingsweerstandmetingen bleken echter ook mogelijk
op ongeschuurde preparaten, die geen warmtebehandeling
hebben ondergaan. Dit bleek uit spreidingsweerstandmetingen
aan dezelfde preparaten, die bij 5.1. genoemd zijn en ongeschuurd waren. Het resultaat was ongeveer hetzelfde als
gevonden bij 5.1., doch met een kleinere effektieve kontaktstraal, ca. 2pm.
2. De metingen zijn snel uitvoerbaar doordat het substraat
niet verwijderd behoeft te worden en ook het aanbrengen
van een vast bovenkontakt niet nodig is. De meettijd is
ca. 0,5 uur voor 10 metingen per preparaat.

J. Er zijn reproduceerbare metingen mogelijk; de standaarddeviatie bij 10 metingen per preparaat is < 20% •
•

4. De nauwkeurigheid is voldoende; het scheidend vermogen is
veel beter dan 1 orde grootte, zelfs binnen een faktor 2
zijn verschillen in soortelijke weerstand goed te onderscheiden.
Dit blijkt uit metingen die bij 5.1. vermeld zijn. Hierbij
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is de gemiddelde spreidingsweerstand als funktie van de
substraathoudertemperatuur uitgezet. Parallel hieraan
zijn aan dezelfde preparaten hoogfrequent cylinderweerstandmetingen uitgevoerd, waarmee
bepaald is. Uit de
overeenkomst tussen de meetresultaten blijkt dat de gemiddelde spreidingsweerstand een maat is voor de equivalente soortelijke weerstand.

fz

Uit het feit dat een 100 x kleinere spreidingsweerstand nog
gemeten kon worden, blijkt dat door het schuren van het
oppervlak de serieweerstand van een eventueel aanwezige
oppervlaktefilm (oxide e.d.) geen overheersende invloed heeft.
Het is dus gebleken dat met het in 4. beschreven meetsysteem
de spreidingsweerstandmethode voldoet als vergelijkende
meetmethode voor de soortelijke weerstand, mits de meetvoorschriften worden opgevolgd. Deze meetvoorschriften zijn
gebaseerd op de in J.l. geformuleerde meetkondities. De
meetkondities zijn zodanig opgesteld dat neveneffekten en
storingen zo klein mogelijk zijn.
Het Ohms kontakt, dat op semi-Si gevonden wordt, is in dit
verband gunstig daar er geen storende invloed van een kontaktdiode aanwezig is. In verband met het Ohms kontakt dienen
referentiemetingen aan semi-Si-lagen uitgevoerd te worden.
Kontakten op mono-Si bleken gelijkrichtend, hetgeen verklaard kan worden met het Bardeen model.
Uit het voorgaande volgt dat de spreidingsweerstandmethode
r,oed bruikbaar is en aan de eestelde eisen voldoet.
liet meetsysteem zelf is echter een (hulp)middel om onderzoek te verrichten aan de elektrische eigenschappen van semiSi-lagen.

•

6.2. De meetresultaten

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

In l.J. werd ten doel gesteld om met behulp van een meetmethode de invloed op de (equivalente) soortelijke weerstand
van semi-Si-lagen te bepalen door:
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a. het veranderen van opdampparameters
b. een warmtebehandeling.
Deze experimenten werden uitgevoerd om de mogelijkheden
te onderzoeken de equivalente soortelijke weerstand van
de semi-Si-laag te verlagen.
Uit 5.1. bleek dat a~ff::::: konstant is, als de spreidingsweerstand aan de soortelijke weerstand in de z-richting
gerelateerd wordt. Dit meetresultaat vormt de basis voor
de spreidingsweerstandmethode.
ad a.
Uit de meetresultaten 5.1. en 5.2. blijkt dat zowel een
verhoging van de opdampsnelheid als van de substraattemperatuur leidt tot een lagere spreidingsweerstand. De verhoging van de opdampsnelheid heeft een hogere oppervlaktetemperatuur tot gevolg.
Het ligt voor de hand aan te nemen dat de verhoging van de
substraattemperatuur respectievelijk de oppervlaktetemperatuur invloed heeft op de struktuur van de semi-Si-laag en
daardoor op de equivalente soortelijke weerstand. Welke
struktuurverandering er precies plaats vindt, moet nog
verder onderzocht worden.
ad b.
Evenzo kan een warmtebehandeling invloed op de struktuur
van de semi-Si-laag hebben, waardoor de elektrische eigenschappen veranderen. Mogelijke struktuurveranderingen, die
bij een warmtebehandeling plaats kunnen vinden en de konsekwenties hiervan voor de soortelijke weerstand worden
in 2.4.3. aangegeven.
De warmtebehandelinp;en bij 650 °c gaven niet het beoogde
resultaat: de spreidingsweerstand werd hierdoor verhoogd,
doordat de equivalente soortelijke weerstand verhoogd
werd.
De warmtebehandeling bij 1250 °c, die als inleidend experiment bedoeld is, resulteerde in een verlaging van de sprei-
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dingsweerstand met ruim een faktor 100, waardoor ook de
equivalente soortelijke weerstand van deze semi-Si-laag
sterk gedaald moet zijn.
Tevens werd de struktuur van deze laag ingrijpend veranderd.
Dit blijkt niet alleen uit een Bragg-reflektieopname voor
en na de warmtebehandeling (zie fig. 26), maar ook uit een
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fig. 26. De intensiteitsschalen zijn niet identiek omdat de
grootte van de semi-Si-oppervlakken bij de Braggopnamen verschillend waren. Uit de verhouding van de
pieken bij fig. 26b volgt dat de kristaloriëntatie
ongeveer "random" verdeeld is.
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S.E.M.-onderzoek (Scanning Electron Microscope); de kolomstruktuur was niet meer zichtbaar.
Onderzoek naar het effekt van een warmtebehandeling bij la~ere temperatuur moet nog plaatsvinden.
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Met behulp van het beschreven meetsysteem is de spreidingsweerstandmethode bruikbaar als vergelijkende meetmethode.
Hierbij dienen referentiemetingen uitgevoerd te worden op
semi-Si-lagen, daar hiervan de struktuur en het kontaktgedrag het best overeenkomt met de te meten semi-Si-lagen.
Verhoging van zowel de substraattemperatuur als de opdampsnelheid leiden tot een verlaging van de spreidingsweerstand
en daarmee tot een verlaging van de equivalente soortelijke
weerstand.
Het (inleidende) warmtebehandeling-experiment bij 1250 °c
gaf een verlaging van de spreidingsweerstand met ruim eem
faktor 100.
Nader onderzoek moet duidelijk maken welke strukturele veranderingen verantwoordelijk zijn voor de verlaging van de
equivalente soortelijke weerstand.
Het ligt voor de hand experimenten te gaan uitvoeren, waarbij
de temperatuur tijdens het opdarnpen verder verhoogd wordt.
Tevens zou de effektiviteit van een warmtebehandeling bij
een temperatuur lager dan 1250 °c en/of een kortere tijdsduur
( < 1 uur) onderzocht moeten worden.
Om deze experimenten uit te kunnen voeren moeten we beschikken over een substraat, dat niet beneden ca. 900 °c verweekt en een aangepaste uitzettingscoëfficiënt heeft. MonoSi als substraat voldoet technisch wel, ma2r kan geen uitgringspunt zijn voor het realiseren van goedkope zonnecellen.
Gesinterde Si-substraten voldoon wel aan de eisen dat zij
goedkoop zijn en dat hun uitzettingscoäffici~nt gelijk is
aan die van Si.
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BIJLAGEN

•

Voor de instelling van de kontaktdruk wordt de volgende
procedure gevolgd {zie fig. 27) :
a. De balans {gemodificeerde balans van Mohr-Westphal) wordt
bij relatief grote opwaartse kracht {dit wil zeggen: hoog
vloeistofniveau) in evenwicht gebracht {horizontale stand),
terwijl de meetpunt zich verticaal vrij kan bewegen. Stel
het vloeistofniveau bevindt zich nu op x 0 boven de demper.
b. Het vloeistofniveau wordt door middel van het openen van
de kraan en het omlaag brengen van het reservoir, omlaag
gebracht. Hierdoor vermindert de opwaartse kracht en is
de balans niet meer in evenwicht.
b

draaipunt

meetlator~~-!::::::s:::::;:=::;:::::. punt

kontragewicht

manipu-

a

reservoir
/

A
G

- demper
kraan-

grondat

--

mechanische trillingsdemping
fig. 27.

c. De balansarm wordt weer in horizontale positie gebracht
door de punt op een preparaat te laten rusten. Het vloeistof niveau bevindt zich nu op x boven de demper.

•

De netto kracht g, die aangrijpt op een afstand a links van
het draaipunt, is nu gelijk aan de vermindering van de opwaartse kracht:
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•

Hierin is A het bovenoppervlak van het gewicht G en sgvl het
soortelijk gewicht van de vloeistof.
De som van de momenten en krachten zijn nul; hieruit volgt dat
het gewicht, waarmee de punt op het preparaat drukt gelijk is
aan:
gp

a

=

• g -

a

b

Als vloeistof is olie gekozen, omdat de verdamping hiervan klein
is. Het sg hiervan is 0,86 terwijl A gelijk is aan 3,5 cm 2 •
Indien a/b:: 0, 5 gekozen wordt dan is gp=3 gr. indien x 0 -x = 2 cm.

2. Het schema van de millivoltbron

•
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fig. 28.
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