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Samenvatting
In het kader van het zonnecelproject aan de TH te Eindhoven is het
elektrochemisch groeien van isolatorlagen op silicium onderzocht voor
toepassing in een MIS zonnecel met aluminium als metaal. De inbouw
van fluor in deze lagen is wenselijk ter voorkoming van recombinatiecentra, vrije chemische bindingen van Si atomen in de laag, deze kunnen
door fluor worden verzadigd. Daarom is gebruik gemaakt van fluorhoudende
elektrolyten.
De eigenschappen van de gegroeide lagen worden bestudeerd in een MIS
cel met goud als metaal omdat dit niet oxideert en via een eenvoudig
beheersbaar d.c. sputterproces in dunne (ca. 50 Ä) homogene lagen is
aan te brengen met een grote lichttransmissie (60%) en tegelijk een
lage oppervlakteweerstand (50 n/o). Een nadeel is echter dat de sputterdepositie van goud een niet volledig bekend barrièreverhogend effekt
heeft op de Au MIS cel, daarom is dit effekt nader geanalyseerd.
De barrièrehoogte ~ van een Au MIS cel met een SiOF laag als isolator
2
blijkt af te hangen van de verontreinigingen in het sputtersysteem~
De verontreiniging geeft een grotere depositietijd tdep van een goudlaag
met vierkantsweerstand van 50 n;ü. Tussen deze td p en ~ blijkt het
volgende verband te gelden: ~ = 420 mV + tdep. 2,1 mV/s (± 20 mV).
Door de reinigende werking van de argongasontlading, veroorzaakt door de
hoge ionisatieenergie van argon, wordt de invloed van de verontreinigingen
geminimaliseerd bij kontinu gebruik van de sputteropstelling, d.w.z.
als om de 2 à 3 dagen een ontlading in het systeem aanwezig is. ~b wordt
dan 580 + 20 mV bij een td
van 75 + 10 s.
ep
Bij elektrolyse met '•Si als anode en een elektrolyte met HF blijkt er
een inhomogene amorfe Si laag op het monokristallijn Si te groeien. Deze
laag·is ongewenst voor toepassing in een MIS cel. Wordt echter 5%-ige
oplossing slicofluorzuur gebruikt dan blijkt het mogelijk hiermee een
homogene SiOxFy laag te groeien tot meer dan 600 ~ dik. De laagdikte
blijkt in eerste orde benadering logaritmisch met de groeitijd toe te
nemen volgens d = 200 log (t/t0 ) met t 0 = 40 s, en het stroomtransport
door de laag exponetieel met de dikte af te nemen volgens e-d/do met
d ~ 75 Ä.
0
Teagepast in een Au Mis cel blijkt een dunne (< 100 ft) SiOxF -laag
vergelijkbaar in celeigenschappen (~ = 600 mV) en in stabiltteit
met de SioF -laag cellen. De ca. 200 Ä dikke SiOxF lagen blijken
2
instabiele Au MIS cellen op te leveren, dit wordt toegeschreven aan
een toename van het aantal recombinatiecentra door het ontwijken van
fluor. De opgedampte Al MIS cellen geven aan dat hoogstwaarschijnlijk
een Al20 3 laag wordt gevormd tussen de SiOxFy-laag en het Al.
De totale isolatorlaag (SiOxFY + Al20 3 ) is te dik voor een optimale
werking als zonnecel. Het is zinvol de eigenschappen van de dunnere
(< 100 Ä) SiOxFy lagen verder te onderzoeken omdat verwacht wordt dat
met deze lagen een Al MIS zonnecel geoptimaliseerd kan worden.
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1.1. Inleiding

Al enige jaren loopt op de THE een zonnecelproject met als doelstelling
een goedkoop produceerbare MIS zonnecel (MIS

=

Metal - Insulator - Semi-

conductor) •
In deze periode is een silicium oxifluoride (SiOF ) isolatorlaag ontwikkeld
2
die op reproduceerbare wijze op silicium kan worden aangebracht. Met
deze laag is het mogelijk gebleken een stabiele cel te maken met goud als
metaal en p-Si als halfgeleider.

(lit. 1)

Hoewel de uittreepotentiaal voor zonnecellen te hoog is, is in het
onderzoekstadium voor goud gekozen omdat het niet oxideert en Bet een
eenvoudig, beheersbaar sputterproces aan te brengen is in dunne homogene
lagen met gelijktijdig een goede geleiding en grote lichttransmissie. Hierdoor kunnen kleine verschillen in isolatoreigenschappen waargenomen worden.
Tegenover dit belangrijke voordeel staat een nog niet volledig bekende
sputter invloed op de isolatorlaag en de halfgeleidertoplaag (Hellings,
lit. 2): depletiegebied verbreding,

(Woensdregt, lit. 3): barrière

verhoging.
Verder is de SiOF -laag toegepast in een cel met aluminium als metaal.
2
Door zijn lage uittreepotentiaal is dit metaal veel meer dan goud geschikt
vöor toepassing in een HlS-zonnecel. Omdat de SiOF -laag slechts ca. 8 A
2
dik is kan het Al het Si bereiken en een ohms kontakt vormen. Daarom is
de SiOF -laag bij dit device verdikt met een Al o -laag gevormd door
2 3
2
zuurstof gethering tijdens Al depositie. Dit proces is moeilijk reproduceerbaar en geeft bij toeval de gewenste optimale Al

o

2 3

laagdikte (lit. 4).

1.2. Doelstelling en uitvoering van het onderzoek

Op de eerste plaats is in dit afstudeerwerk gezocht naar een methode
om een isolatorlaag te vervaardigen dikker dan de SiOF -laag en met
2
dezelfde eigenschappen. Dat wil zeggen dat de laag op reproduceerbare
wijze gemaakt kan worden en toegepast in een MIS-cel de door de belichting opgewekte fotostroom nauwelijks verminderd. Dit laatste kan worden
bereikt door met behulp van fluor de vrije chemische bindingen van de
Si-atomen te verzadigen waardoor het aantal recombinatiecentra wordt
verminderd (lit. 1).

He SiOF

2

groeit op een Si preparaat door dit met een gouden achter-

kontakt te dompelen in een mengsel van silicofluorzuur (SFZ) met
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waterstoffluoride (HF). Dit is in principe een kortgesloten galva-

nische cel met het gouden achterkontakt als kathode, het siliciumoppervlak als anode en het SFZ/HF mengsel als elektrolyt. Hierop
voortbouwend is gekeken naar de mogelijkheid elektrochemisch
een isolatorlaag te groeien m.b.v. fluorhoudende elektrolyten.
Hierbij zal met de etsende werking van HF op Sio

2

rekening gehouden

moeten worden.

Met behulp van microscopie, ESCA-Auger analyse, ellipsometrie, stroomspanning relatie aan een kwik MIS en barrière hoogte bepaling uit
Fowler plots is een andere ana].yse gemaakt van de dikte, samenstelling
en elektrische eigenschappen van de diverse isolatorlagen. Enkele
metingen zijn in samenwerking met Straayer uitgevoerd in het kader
van zijn promotie-onderzoek.

Het is de bedoeling m.b.v. een nieuwe isolatorlaag te komen tot een
stabiele MIS zonnecel met hoog rendement b.v. met Aluminium als
metaal. Voor nader onderzoek naar isolator eigenschappen is de Al-MIS
minder geschikt. Een te hoge onregelmatige depositie snelheid tijdens
het opdampproces veroorzaakt door temperatuurfluctuaties leidt tot
grote variaties in de laagdikte. Verder zal zuurstof gettering ondanks
hoog vacuum conditie en reduktie van de nieuwe isolatorlaag een Al o
2 3
laag veroorzaken die informatie over de nieuwe laag vertroebelt. Een
MIS met gesputterd goud leent zich veel meer voor een nadere analyse
van de isolator ondanks de eerder genoemde onbekende invloed.

Bij aanvang van dit afstudeerwerk is een nieuwe sputteropstelling in
gebruik genomen die in tegenstelling tot de oude opstelling tot
hoog vacuurr1 afgepompt kan worden. Uit eerder onderzoek (lit. 5) volgt
dat de gevolgen van de sputterinvloed o.a. afhankelijk zijn van de
mate waarin het sputtersysteem verontreinigd is. Dit kan nu verder
onderzocht worden in de hoog vacuum opstelling waar een restdruk van
-6
2
10
Torr in plaats van 10- Torr bereikt kan worden.
Verder bestaat de sputterinvloed uit een "stralingsbelasting" van het
preparaat tijdens de sputterdepositie. De "straling" bestaat o.a. uit
snelle elektronen (2 KeV), ultraviolette straling en goudinslag (lit. 5).

- 3-

1.). Verwachtingen
De overstap van laag naar hoog vacuümsysteem bij het sputterproces zal
de invloed van de verontreinigingen voor een groot deel elimineren.
Mogelijk blijkt de sputterdepositie van aluminium een alternatief
voor het slecht beheersbare dampproces.
Een nadere analyse van de gelijkstroom gasontlading zal een beter
idee geven van de belangrijke variabelen bij het sputterproces.
Hierdoor is het wellicht mogelijk iets meer te zeggen over de
"stralingsbelasting" gedurende de sputterdeposi tie.
Op grond van de experimenten van A. Logtenberg (lit. 6) mag verwacht
worden dat het mogelijk is een isolatorlaag m.b.v. een elektrochemisch
proces te vervaardigen dikker dan de siliciumoxifluoride laag en met
behoud van een gering aantal recornbinatiecentra.
Blijkt het inderdaad mogelijk zo'n isolator beheersbaar te groeien
dan moet het mogelijk zijn hiermee een stabiele Al-MIS te vervaardigen.
De door reduktie van Si gevormde Al o laag zal de isolator en het
2 3
silicium beschermen tegen aluminium diffusie en de daaruit voortvloeiende barrière afbouw.
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2,

De HIS cel

2.1. De barrière

Een metaal isolator halfgeleider is opgebouwd
zoals in fig.

1. Door de zeer dunne isolator-

laag wordt het ladingstransport zeer weinig
gehinderd. In eerste benadering is deze
Fig.1 Opbouw van een MIS-cel.

overgang dus als een metaal-halfgeleider te
beschouwen.

Bij thermodynamisch evenwicht is de lading zodanig verdeeld dat het
fermi niveau constant is. In geval de halfgeleider bestaat uit p-Si
en de

(~

intree-arbeid van het metaal

m

) kleiner is dan dat van de

halfgeleider (lP ) zijn elektronen van het metaal naar de halfgeleider
s
gegaan (zie fig. 2). Deze elektronen

E

laten een positieve oppervlakte lading in

c

het metaal achter en vullen de acceptoren
in de halfgeleider. Hier ontstaat een
~

E fm

negatieve ruimte lading: het depletie-

- - -

g- - - - - - E f

~b riJ_e~:-

gebied. Deze ruimte lading veroorzaakt
bandbuiging met als gevolg een barrière

,

Ev

~~~

voor gaten.

s

m

Fig.2 Bandbuiging in een MIS-cel.

Verder hangt de ruimte lading in het

depletie gebied ook nog af van ladingen in een aantal oppervlakte
toestanden van de halfgeleider in zijn verboden zone en van vaste lading
in de isolator. De barrière hoogte
- het verschil in uittree

~b

wordt dus bepaald door:

arbeid~ -~

s

m

- de oppervlakte toestanden van de halfgeleider
- vaste lading in de isolator.
Voor een gedetailleerdere beschouwing zie bv.: Sze (lit. 7), Hellings (lit. 2),
Weensdregt (lit. 3).

2.2. Het stroomtransport

Het belangrijkste ladingstransport in de Au-MIS cel is de gatenstroom
van p-Si naar
(zie fig.

me~aal

over de barrière en tunnelend door de isolatorlaag

3). Nemen we aan dat de tunnelkans 1 is dan geldt in eerste
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orde benadering het thermionische emissie model voor MS diodes (lit. 7)

I

I

I

A**

0

(eqV/nKT_ 1 )

A** T2

0

( 1)

q

exp (- --È.)
KT

(2)

is de effectieve Richardson constante en n is de kwalitèitsfaktor.

Indien de Schottky barriereverlaging verwaarloosd wordt is n=1. I

0

wordt

bepaald door de thermionische gaten emissie over de barriere van metaal
~----E

naar halfgeleider.

c

Wordt het transport door de isolatorlaag
wel beperkt, de tunnelkans is kleiner
dan 100%, dan zal I

afnemen. Deze afname

0

- - - - - - - - - - -E

kan in rekening gebracht worden door een
.
d
.
fak tor e -d/do 1n
te voeren. o 1s een

cl)b

karakteristieke dikte afhankelijk van

f
V

.._.t-+-- gatenstroom

de opbouw en samenstelling van de
isolatorlaag. Verder zal bij een grotere

Fig.3 Belangrijkste stroomtrans-

transportbeperking van de isolator ook

port in een MIS-cel.

de n faktor toenemen. Dit komt omdat dan een deel van de aangelegde spanning over de isolator komt te staan en er dus minder over het depletiegebied staat.
Het beschreven model blijkt in de praktijk verstoord te worden door de
invloed van een serieweerstand Rs en een parallel (shunt) weerstand Rsh"
Passen we het model voor MIS diodes aan met deze R

en R h en houden

s

s

we rekening met transportbeperking van de isolatorlaag dan krijgen we
het volgende model van MIS diodes:

I

I

I

0

0

A**

exp

T

2

V - IR

q(V-IR )
s
nKT

e

-d/do

e

1

+

s

( 3)

Rsh

-q{P
b
KT

(4)

n > 1

Naast thermiomische emissie veroorzaken generatie en recombinatie in het
depletiegebied een stroom waarvoor geldt (lit. 7):
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(5)
qW
0 V hN P.
2
t
t l
met 0

(6)

cross sectie

Vth

thermische snelheid

Nt

aantal recombinatie centra

P.

de intrinsieke gaten concentratie

W

breedte van het depletiegebied

l

Ook kan recombinatie aan oppervlakte toestanden in de verboden zone
van het silicium plaatsvinden. In het eenvoudigste geval geldt (lit. 8):

IRS

met NT

T

p

oppervlakte toestand dichtheid
oppervlakte recombinatie tijdscontact.

Omdat T p "' e -qV /nsKT kan Irs als volgt
I

rs

I

rso

e

g~schreven

worden:

qV/nsKT

Voor deze twee laatst genoemde stromen geldt in het ideale geval nB=2
en n =1. Ook deze faktoren zullen bij transportbeperking van der_
s
isolator toenemen.
In fig. 4 zijn de effekten van de diverse invloeden op het ideale
thermionische emissie model voor MIS diodes met transportbegrenzing
weergegeven.
Hoe kunnen op basis van de beschreven stromen en invloeden de karakteriserende cel variabelen I

0

en n
log I

b8paald worden? Het is onmogelijk
I

0

uit de reverse karakteristiek

te halen omdat hier I

RB

en R h een

te grote invloed hebben. I

s

0

kan wel

bepaald worden uit het snijpunt van
de v=O as met de raaklijn aan het

I

ideale
therm. em.

-ideale therm.
emissie

rechte stuk (b) in de voorwaarts
karakteristiek. Is echter I

(merk
rs
op ns x n) niet te verwaarlozen t.o.v.

Fia.4 Loa I - V curve diversann
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de thermionische emissie dan zal de zo bepaalde I
hebben. In eerste benadering kan dan I
met

~

0

0

een te grote waarde

vergeleken worden (via formule 2)

uit een onafhankelijke meting.

In vele gevallen is het rechte stuk (b) nauwelijks herkenbaar en gaat
bobbel (c) vrijwel rechtstreeks over in afbuiging (a). Bobbel (c)
ontstaat door de invloed van Rsh en IRB. Het is vrijwel onmogelijk
deze 2 invloeden te scheiden. De reverse karakteristiek blijkt een
bijna ohms karakter te hebben. Hieruit kan een Rsh gehaald worden,
onder aanname dat IRB verwaarloosbaar is. Wordt de voorwaartscurve
gecorrigeerd met deze Rsh dan kan opnieuw een raaklijn aan het dan
ontstane recht stuk getrokken worden. Uit deze raaklijn volgt een
betere
~b

benadering voor I

die zinvol vergeleken kan worden met

0

uit een onafhankelijke meting.

De kwaliteitsfaktor n wordt bepaald uit de helling van de raaklijn
die getrokken is zoals eerder beschreven. Uit de afwijking (a) t.o.v.
deze raaklijk volgt R •
s

2.3. De karakteristiek van de belièhte cel

Wordt de MIS cel belicht dan zal dit licht door de semitransparante
metaallaag en de transparante isolatorlaag het silicium bereiken. Hier
worden vrije elektronen en gaten gegenereerd, die resulteren in een
fotostroom If. De stroomspanningsrelatie van de belicht MIS cel wordt
dan:
q(V-IR )

I

I

s
exp - - - - -

nKT

0

-

1

V-IR
s
+ ---

-

I

f

( 7)

Hierin zijn de invloeden van de recombinatie-generatie stromen verwaarloosd.
Karakteriserende grootheden van de belichte*cel zijn:
- de kortsluitstroom: I

se
- de open spanning: V
oe
- het maximaal te leveren vermogen: P

ma x

- de vulfaktor: FF = Pmax
V
•I
oe se
Voor de open spanning geldt, in geval de invloeden van Rs en Rsh te
verwaarlozen zijn, de volgende relatie:

V

nKT
oe

q

I

ln (-

se
I

e
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I

Ij:
Deze relatie geeft aan dat bij dezelfde
belichting een grotere V
worden door I

0

bereikt kan
oe
te verlagen. Dit is

mogelijk door : - lP te verhogen
b
de
isolatorlaag te
-

-v
donker

verdikken zodat de tutmelkans voor gaten afneemt.
De

isolator mag echter niet dusdanig dik

SC

FIG.5 Belichte I-V karakteristiek.

zijn dat zij een barrière begint te
vormen voor elektronen zodat I

SC

afneemt.

Afhankelijk van het isolatortype (bv. Al o , Sio ) is er een optimale
2 3
2
dikte.

*

In dit onderzoek is een Philipslamp gebruikt met typenummer 13117 en

ordeningsnummer 8222 206 020. Het spectrum is een goede benadering
van het zonnespectrum. Door de afstand tussen lamp en te meten cel
2
van 23,6 cm is de lichtintensietijd van 126 mW/cm vergelijkbaar met
een 1,5 AM 1,5 belichting. Binnen een straal van 1 cm is de belichting
homogeen met een maximale afwijking van 2%. Het preparaat wordt m.b.v.
een peltier element op 20°C (+ 1°C) gehouden.

-

3.

Preparatieve technieken

3.1.

Het Silicium preparaat

9 -

Als basismateriaal voor alle in dit onderzoek vervaardigde MIS-cellen
dient monokristallijn p-type Si (100) met borium
20

~cm).

datering (2

~cm

en

De hiervan vervaardigde ca. 0,3 mm dikke plakken zijn op 2

verschillende manieren van een ohms achterkontakt voorzien.
Het ene achterkontakt is opgebouwd uit een p

+

laag (borium diffusie

bij 1100°C), een titaan laag en een goud laag. De beide metalen worden
met een R.F. sputterproces aangebracht.
Het andere achterkontakt bestaat uit een in het Si-materiaal gediffundeerde Al-laag (558°C gedurende 15 minuten) met daarop een opgedampte
Al-laag.

Uit eerder onderzoek (lit. 1) volgt dat het noodzakelijk is het Si
oppervlak een voorbehandeling te geven alvorens het geschikt is een
isolatorlaag hierop aan te brengen. Mechanische spanningen en verontreinigingen in de toplaag veroorzaakt door de historie (zagen, polijsten)
hebben een storende invloed op de MIS cel eigenschappen. In hetzelfde
werk wordt een methode gepresenteerd waarmee het oppervlak behandeld
moet worden om een goede uitgangspositie te verkrijgen.
De essentiële stappen zijn:
1: 30 sec. etsen in 40%-ige HF om een eventueel aanwezige oxidelaag
te verwijderen
2: 75 sec. etsen in een 2-7-2 ets, waarbij ca. 5

~m

van het bovenvlak

wordt afgehaald
-

3: oxideren bij

480°C in

o2

gedurende 1 uur om het resterende oxide

te completeren en te homogeniseren en de residuen van de 2-7-2 ets
te verwijderen.
De 2-7-2 ets bestaat uit 2 delen 50%-ige HF, 7 delen 65%-ige HN0

en
3
2 delen 99%-ige HAc (azijnzuur). Het is noodzakelijk deze ets met de

grootste zorgvuldigheid uit te voeren. De bij het etsen betrokken
reakties zijn exotherm. Omdat de etssnelheid sterk temperatuur afhankelijk is moet de vrijkomende warmte worden afgevoerd. Door een voldoende
hoeveelheid ëtsvloeistof, ten opzichte van het Si-oppervlak (ca. 500 ml
2
op 40 cm ) , te koelen in smeltend ijs (minstens 30 min.) fungeert deze
ets hoeveelheid als thermische buffer.
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Direkt na het etsen moet de plak achtereenvolgens in 3 verschillende
bakjes met gedemineraliseerd water gedompeld worden om te voorkomen
dat er etsvloeistof op het oppervlak achterblijft.
Het is van het grootste belang dat bij de etsbehandeling met goed
gereinigd materiaal gewerkt wordt, anders ontstaat een aanslag op
het Si-oppervlak (wit)

(lit. 5).

De genoemde ets behandelingen 1 en 2 zijn slechts mogelijk bij de
plakken met een gouden achterkontakt. Bij de plakken met een Al
achterkontakt is een andere behandelingsmethode gekozen. Hier worden
nog voordat het Al achterkontakt wordt aangebracht de 2 ets stappen
uitgevoerd. Tijdens de diffusie van het Al in het Si krijgt ook de
voorkant van de plak een warmtebehandeling van 550 C gedurende
ca. 15 minuten.
De zo verkregen preparaten blijken een vergelijkbare uitgangssituatie
te hebben bereikt als de volgens de eerste methode genoemde, er is
nl. geen onderscheid waarneembaar tussen MIS cellen die op identieke
wijze vervaardigd zijn maar met de verschillende voorbehandelingen.

Verder blijkt de in lit. 1 voorgeschreven behandeling overbodig als,
nadat het borium bij 1100 C een p+ laag heeft gevormd, de plak langzaam
(d.w.z. in enkele uren) afkoelt tot kamertemperatuur. Blijkbaar is
de warmtebehandeling gevolgd door het langzame afkoelen een voldoende
garantie voor een goed uitgangsoppervlak.

3.2. De isolatorlaag

Nadat het preparaat van een achterkontakt is voorzien en de vermelde
voorbehandelingen heeft ondergaan is het geschikt om er een isolatorlaag
op aan te brengen.
Aanvankelijk bij het onderzoek naar de invloed van de metaaldepositie
door middel van een sputterproces (hfdst. 6./.), is op deze preparaten
2
een SioF -laag aangebracht door de preparaten (10x 10 mm ) gedurende
2
200 seconden te dompelen in een mengsel van 50%-ige HF en geconcentreerd
3
SFZ (Silicofl~rzuur, 1,44 g/cm ) in een volumeverhouding van 1 op 1.
De

preparaten worden voorzien van een gouden achterkontakt. Dit

dompelproces wordt uitvoerig behandeld in lit. 1.
In een latere fase is gekeken naar de mogelijkheid langs elektrochemische
weg op de preparaten een isolatorlaag aan te brengen. Voor dit onderzoek

-
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is een elektrochemische cel samengesteld bestaande uit een Si anode,
een Au kathode en een fluorhoudend elektrolyt. Dit wordt verder uitgewerkt in hfdst. 4.

3.3. De metaallaag

Nadat het preparaat van een isolatorlaag is voorzien wordt hierop een
semitransparante metaallaag aangebracht.

De

diameter van deze cirkel-

vormige laag bedraagt 7 mm. Hierop komt koncentrisch een dikker
bovenkontakt (cirkelvormige diameter 4 mm) bestaande uit hetzelfde
materiaal en aangebracht met dezelfde techniek.
De laagdikte tijdens de metaaldepositie wordt gevolgd door het meten
van de vierkantsweerstand van de laag op een mikroskoopglaasje ( 10 x 10 mm

2

effektief) •
De goud depositie gebeurt met een
sputterproces. De semitransparante
laag heeft een vierkantsweerstand
van 50
ca. 2

~/
~/

en het centraal kontakt

p
dikke goud

(lA/~)

kontakten

• De sputterdepositie is

nader uitgewerkt in hfdst. 5.

Fig.6 Mikroskoopglaasje ter

Het aluminium wordt aangebracht

bepaling van de vierkantsweerstand.

met een opdampproces in een vacuum-6
systeem dat tot ca. 10
Torr afgepompt kan worden. Door een stroom van ca. 70 A door een wolfram schuitjel)
te sturen worden de hierin liggende Al korrels eerst gesmolten en daarna
verdampt. Door ongecontroleerde temperatuur variaties is de laag moeilijk
reproduceerbaar aan te brengen. Dit heeft tot gevolg dat de aangebrachte
semitransparante Al-lagen in vierkantsweerstand variëren tussen de 2
en 30

~/

• Deze lagen zijn in ca. 6 seconden gedeponeerd. Het centrale

kontakt is in ca. 1 minuut opgedampt met een vierkantsweerstand < 1

l)Evaporation Sources, Wolfram Code No. BD 482 000 Balzers

~/

•
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4.'

Elektrochemie

4. 1.

Inleiding

In een elektrochemische cel is het mogelijk op een van de elektrodes
een laag te laten groeien door extern de stroom of spanning te sturen.
Het op deze wijze groeien van een isolator op silicium kan de volgende
voordelen hebben:
- Bij de dunste plekken van de al gevormde isolator zal door het hogere
elektrische véld ter plaatse de laag sneller groeien. Zo worden steeds
de dunste plekken opgevuld, de laag groeit homogeen.
- De spanningsval over de gevormde isolator is een maat voor de laagdikte,
daardoor is de laagdikte kontroleerbaar te variëren.

Met fluorhoudende elektrolyten is gekeken naar de mogelijkheid een
isolatorlaag te groeien in een elektrochemische cel bestaande uit een
goud kathode en een silicium anode. De resultaten staan vermeld in 6.4.
Bij de vorming van de isolatorlaag heeft een depositiereactie de voorkeur
boven een oxidatie van het Si. Bij oxidatie zal de oxidant door de
gevormde laag naar het reactiefront toe moeten. Hierdoor kan kanaalvorming optreden zodat de laag beschadigd wordt. Bij depositie vindt
slechts ladingstransport plaats bv. door tunneling.

4.2. Reactievergelijkingen

a) Volgens lit. 1 ontstaat de SiOF

laag aan het Si oppervlak met de
2
volgende aflopende oppervlakte reactie:

( 1)

Het HF in het mengsel voorkomt de vorming van SiO door de volgende
reactie terug te dringen:

-

3Si0 4 + 6HF + H t
2

(2)

Het dompelen van een Si preparaat met een gouden achterkontakt in het
SFZ/HF mengsel kan ook geinterpreteerd worden als een kortgesloten
galvanische cel. De reacties zouden dan elektrochemisch bepaald kunnen
zijn, bv. volgens:

H
2
S 1. F26 + 20 + Sl.
0

( 1')

0

2SiF6 + H o + 2Si
2

~

3Si0 + 6HF + 2e

(2')

b) In het onderzoek van Logtenberg (lit. 6) wordt het volgende model
voorgesteld om de gevormde SiOF

laag te verdikken m.b.v. elektro2
chemische depositie van Sio • Hij veronderstelt de volgende anode
2
reacties:

( 3)

2F

-

F 2 f +2e

(4)

Neutralisatie van de F -ionen betekent een verschuiving van het
evenwicht in (3) naar rechts zodat Sio

neerslaat. Zodra Si0 gevormd
2
2
is zal dit door het aanwezige HF weer oplossen tot SFZ:

Si0

2

(tussenprodukt SiF )
4

+ 6HF

(5)

Zo ontstaat een balans tussen depositie en etsen, die bij voldoende
stroomdoorgang resulteerd in een Si0

2

laag.

Een alternatief voor reacties 3 en 4 is de depositie volgens (lit. 9).

(6)

Opnieuw zal een balans tussen depositie en etsen bepalen of laaggroei
al dan niet plaatsvindt.
c) Turner (lit. 10,11) onderzocht het electrolytisch etsen van Si in HF:
- Boven een kritische stroomdichtheid door de elektrolytische cel
wordt het Si oppervlak geëtst:

oxidatie

ze

+

-

(7)

Deze reactie is slechts mogelijk indien z gaten bij het oppervlak
aanwezig zijn. Bij n-type Si is daarom belichting noodzakelijk.
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Het uit de bulk vloeistof aangevoerd HF reageert direct met het
gevormde Sio

volgens (5)
2
- Bij een lagere stroomdichtheid zal minder Sio

gevormd worden tot
2
beneden de kritische grens HF aan het oppervlak een reactie met
Si kan aangaan:
snel
Si + 2HF + (2-n)e+ ---+

SiF

2

+ 2H

+ + ne

( 8)

Met n<2, omdat ook hier gaten noodzakelijk zijn.
Vervolg reactie:

2SiF

2

snel
__.

Si+ SiF

4

1

(9)

I+ H F - H2SiF6
+ 2H 0 - Sio + 2H f
2
2
2
langzaam
+ 6HF~(H 0)

(10)

I

3 2 SiF 6

Zo groeit een laag van amorf Si omdat de reactie tussen Si en H o
2
langzaam verloopt.
In sterke HF oplossingen wordt bovendien de aanvoer van H o uit de
2
vloeistof bemoeilijkt.
Verhouding HF en H o aanvoer uit vloeistof bepaalt de einddikte
2
van de Si-laag:

48%HF

ca. 0,1 mm

5%HF

0,01 - 0,001 mm

De laag bestaat bij 48%HF voor 96% (gew.%) uit Si.

4.3. De elektrochemische cel

Bij de

exper.imenten is gebruik gemaakt van 4 verschillende vormen van

een (Au/elektrolyte/p-Si) cel.
Elektrolyte is HF, SFZ of een mengsel daarvan, eventueel verdund met H o.
2
1)

!?~~!re~!~~

Een Si plak van ca. 1 bij 1 cm wordt van

r

een Au achterkontakt voorzien d.m.v.

il

sputteren. Dompelen van dit preparaat
levert een kortgesloten Au/elektrolyte/

~~~~--~~~~

elektrolyte

IL ·.S:~r

Si cel op.
Fig. 7 Dorr.pe len.
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Vanwege de lichtgevoeligheid van het Si oppervlak maakt het verschil
of de Si kant naar boven (TL-licht) of naar beneden (werkblad, donker)
gericht is. Het elektrolyte loopt viskeus van het preparaat als dit
langzaam, vertikaal uit de vloeistof wordt gehaald.
De elektrolysestroom is niet regelbaar.

2) !~!~~~2~!1~-~~!-~~-~~9~~
Een Si plak wordt tegen een teflonpotje aangedrukt zodat het elektrolyte
niet bij het achterkontakt kan komen.
In het electrolyte hangt een Au elektrode
De plus en min pool

,van de cel zijn nu
elektrolyte

gescheiden zodat extern de stroom te
regelen is.
Verlichting van het preparaat geeft
geen problemen, wel het tegelijk
verbreken van het elektrisch en

Fig.8 Het teflon potje.

vloeistofkontakt. Op het Si oppervlak achterblijvende elektrolyte
druppels kunnen het eventueel aangebrachte Sio

weer afetsen omdat
2
er geen stroom meer loopt (balans depositie etsen zie 4.2.).

3)

!~!~~~-~~~~~~
Een met Au besputterde teflon staaf dient als kathode. Om deze staaf
zit in elektrolyte gedrenkt filtreerpapier. Deze tampon wordt op de cel

+

u

geplaatst. Op deze wijze is een

- filtreerpapier gedrenkt
in elektro-

cel verkregen waarbij gemakkelijk
tegelijk vloeistof en elektrisch

~lyte

kontakt verbroken wordt omdat

preparaat

de vloeistof in het filtreerpapier
blijft hangen.

Fig.9 De teflon vinger.

Nadeel is dat op deze wijze belichten onmogelijk is.

4 > ~2~!~~~~~~-~~!-~~~-~~~~~2~~~~!
Het preparaat hangt aan een vacuümpincet

UI.- vacuumpinc€,t
~:lyte

en wordt op het elektrolyte gedrukt dat
met een bolle meniskus boven een teflon
bakje uitsteekt. Op de 0,3 mm dunne bodem

c==:::l

'-teflon

······~
ÇJ
. . lamp en warmtefilter

van het bakje is een goud laag van ca.
50

Ä gesputterd met een transmissie voor

Fig.lOOpstelling met het
vacuumpincet.

- 16 -

licht van ca. 60%. Zo kan van onderuit het preparaat oppervlak
belicht worden. Een warmtefilter beschermt het preparaat tegen
opwarmen.
Het bovenkontakt is door een veertje in de vacuumpincet gerealiseerd.
Tegelijk vloeistof en elektrisch kontakt verbreken is nu mogelijk
onder belichting.

-

5.

17 -

Sputterdepositie

5.1. Inleiding

De sputterdepositie vindt plaats in een gelijkstroom (D.C.) Argon
.
+
gasontlad1ng. Ar ionen worden door het aangelegde elektrische veld
versneld en slaan atomen uit de kathode. Deze zullen op de anode
terecht komen.
Door het sputterproces krijgen deze een zodanige extra hoeveelheid
energie dat ze ondanks enkele botsingen met Ar atomen en ionen een
of meer atoomlagen in het preparaat, liggend op de anode, kunnen
doordringen en zo een goed hechtende, homogene laag vormen.
Uit vooronderzoek (lit. 5) volgt:
- Op deze wijze is een ca. 50 A dikke goudlaag met een goede geleiding
500 /o en hoge lichttransmissie 60% te deponeren.

- Olieverontreinigingen hebben een belangrijke invloed op de depositietijd (td ) van deze laag.
ep
- De variaties in t
hebben tot geyolg dat het preparaat een stuk
dep
wisselende totale "stralings"-belasting ondervindt.
Deze "straling"-belasting vanuit de ontlading bestaat uit de volgende
onderdelen: - Inslag van het goud, energie enkele eV
- Ultraviolette straling van het Argon spectrum.
- Snelle elektronen (ca. 2 KeV)
- Langzame elektronen (enkele eV)
- De sputterdepositie blijkt een belangrijke invloed te hebben op de
ermee vervaardigde Au MIS cellen. Een barriereverhoging, waarschijnlijk t.g.v. geïnduceerde lading in de isolator (lit. 3) en een
verbreding van het depletie gebied door compensatie van acceptoren
(lit. 2) worden toegeschreven aan de stralingsbelasting.
- Ter vermindering van de verontreinigingen is overgegaan op een
hoog-vacuum i.p.v. een laag-vacuum sputtersysteem
- Verder wordt een shutter gebruikt ter hescherming van het preparaat
in de aanloopperiode van het sputterproces tegen de vorming van
een koolwaterstof polymeerlaag op het preparaat.

5.2. De d.c. gasontlading

Voor een goed begrip van het gebruikte sputterproces is het van
belang te weten hoe de argon ontlading is obgebouwd. In eerste instantie
beschouwen we de normale glimontlading (lit. 5,12,13 en 14).
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De ontlading is opgebouwd uit achtereenvolgens de donkere ruimte
van Crockes, het negatieve glimlicht, de donkere ruimte van Faraday
en de positieve kolom (zie fig. 11). Voor het in stand houden van
de ontlading zijn de donkere ruimte van Faraday en de positieve
kolom niet essentieel. Daarom beschouwen we meer in overeenstemming
met de actueel sputterconditie, de situatie dat de anode en kathode
dusdanig dicht bij elkaar geplaatst zijn, dat slechts de donkere
ruimte van Crockes en een deel van het negatieve glimlicht aanwezig is.
Crookes
dark space

negative
glow

Faraday
dark space

positive column
r.node

Fig.11

Opbouw van een glimontlading.

Door inslag van Ar

+

ionen op de kathode zullen elektronen d.m.v.

secundaire emissie worden vrijgemaakt. Deze worden door het elektrische veld in de donkere ruimte van Crockes versneld tot zij
voldoende energie hebben om een argon-atoom te kunnen ioniseren.
+
Zo ontstaat een Ar ion en een extra vrij elektron. De beide
elektronen zullen weer door het elektrische veld versneld worden
tot ze weer ioniserend botsen.
+
De Ar ionen worden ook versneld maar richting kathode. Doordat
deze veel trager zijn (een veel grotere massa) dan de elektronen
zal zich een positief ruimteladingsgebièd vormen: de donkere ruimte
van Crockes. Over dit gebied blijkt bijna de volledige spanning te
staan.
Nadat de elektronen de donkere ruimte van Crockes gepasseerd zijn
komen ze in het negatieve glimlicht. Dit is een plasma opgebouwd
+
uit een gelijk aantal elektronen en Ar ionen. Door afscherming
staat over deze ruimte nauwelijks een spanningsval, hierdoor zullen
de elektronen hun energie door diverse botsingsprocessen kwijtraken.
Zo wordt het plasma van energie voorzien en zullen diverse ionisatie
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en excitatieprocessen kunnen plaatsvinden. Hierdoor licht dit
gebied op met een voor argon kenmerkende violette kleur.
De in de donkere ruimte van Crockes ontstane Ar+ ionen zullen
in het over deze ruimte staande veld versneld worden. Deze versnelde
Ar+ blijken echter geen ionisatie te veroorzaken, ladingsoverdracht
heeft de voorkeur (lit. 13,14). Ladingsoverdracht vindt plaats tussen
+
een versneld Ar ion en één Ar atoom. Volgens lit. 13 is het aantal
ionisaties door versnellende elektronen niet voldoende om de ontlading
in stand te houden. Men moet rekening houden met Ar+ ion aanvoer
vanuit het negatieve glimlicht.
Wordt de druk verlaagd dan hebben de elektronen in de ruimte van Crockes
een grotere weglengte nodig alvorens te kunnen ioniseren. Daardoor
verbreedt deze ruimte. Omdat de anode kathode afstand konstant gehouden
wordt zal een deel van het negatieve glimlicht verdwijnen.
Met het verlagen van de druk blijkt het noodzakelijk de spanning over
de ontlading te verhogen om een gelijke ontlaadstroom te kunnen
handhaven. Aan de kathode ontstaat een andere lichtende ruimte: het
kathodeglimlicht. Dit wijst op excitaties door de Ar+ ionen die in
de richting van de kathode versneld worden (lit. 14). Blijkbaar
is het mogelijk door de spanning op te voeren de Ar+ ionen meer
energie te laten opnemen uit het elektrische veld. Zo kunnen i.p.v.
ladingsoverdracht andere processen optreden, zoals excitaties en
+
ionisaties. De verminderde aanvoer van Ar ionen uit het negatieve
glimlicht kan zo gekompenseerd worden door een toegenomen aantal
ionisaties door Ar+ ionen. Verder verhoogt de secundaire emissie
coëfficiënt bij toenemende inslag energie van de Ar+ ionen, hierdoor
komen meer elektronen beschikbaar om te ioniseren.
In lit. 12,13 staat de volgende relatie voor de lengteL van deze
donkere ruimte, de spanning V over de stroomdichtheid j door de
ontlading:
4E
0

9j

( 2q >1/2 v3/2
m

E =permittiviteit
0

q =elementaire lading
m =massa van een Ar ion

De druk blijkt verlaagd te kunnen worden tot het negatieve glimlicht
helemaal verdwenen is. D.w.z. L is vergelijkbaar met de anode-kathode

- 20 -

afstand. In het nieuwe hoog vacuum sputtersysteem is deze druk
-2
ca. 2.10
Torr. De spanning over de ontlading is dan 2 KV en
2
de stroom bedraagt 2 mA over een oppervlak van 16 cm • Hieruit
volgt met de formule een waarde voor L van 2,5 cm. De anode kathode
afstand in het systeem is 2,6 cm. Verder verlagen van de druk
maakt het noodzakelijk de spanning sterk op te voeren om dezelfde
stroomdichtheid te handhaven, bv. bij ca. 10% drukverlagen hoort
een spanningsverhoging tot 4 KV. Dit type ontlading wordt een sterk
anamale glimontlading genoemd.
In de gewone glimontlading is de inslag-energie van de Ar

+

ionen

te laag om het kathode materiaal met voldoende rendement te sputteren
(zie bv. lit. 23). In de beschreven anomale ontlading kan deze
inslag-energie worden opgevoerd door de anode-kathode spanning te
verhogen. Daarom is dit ladingstype wel geschikt om met voldoende
rendement te sputteren.
Over de "stralings" belasting van het preparaat gedurende de sputterdepositie in dit type ontlading, kunnen we het volgende zeggen:
- Door de afwezigheid van het negatieve glimlicht bij de anomale
ontlading zal de concentratie aan langzame elektronen (energie
enkele eV) bij het preparaat oppervlak verwaarloosbaar zijn.
2
-Door de lage druk (2.10- Torr) en de geringe ionisatie cross-17
2
sectie (0) bij hoge elektron energieën (bv. 1300 eV, 0=7.10
cm,
lit. 13) is de botskans van de elektronen voordat ze de anode
bereiken klein (kleiner dan 10%). Dit betekent dat het merendeel
van deze elektronen zonder te botsen de anode kathode afstand
overbrugt. De meeste elektronen worden gevormd bij de kathode
dus komen deze bij de anode met een energie gelijk aan q maal
de aangelegde anode-kathode spanning.
- Het

ultraviolette licht is afkomstig uit de kathode glow.

5.3. Sputterdepositie in de hoogvacuüm opstelling

Gedurende dit afstudeerwerk is gebruik gemaakt van een sputteropstelling zoals in fig. 12 weergegeven. In dit systeem is een restdruk
-6
van 10
Torr haalbaar. De gekozen anode-kathode afstand is 26 mm en
maakt het mogelijk de sputterspanning sterk te variëren bij vrijwel
constante druk (zie 5.2.) Het preparaat ligt 26 mm onder het anode
vlak. Met een shutter bestaande uit 2 halve bollen kan het gat in
de anode afgesloten worden zodat het preparaat van de ontlading
afgeschermt kan worden.
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+
De kathode is ingebouwd in een rand
met anode potentiaal voor de vorm
van de ontlading. Het kathode opper2
vlak is 16 cm en wordt gekoeld met

anode

smeltend ijs.
preparaat

Bij de sputterdepositie van Au is
gebruik gemaakt van anomale argon
gasontlading: spanning 2 KV
stroom

2 mv

druk

ca. 2.10

-2

Fig. 12 De sputteropstelling.
Torr

Het instellen van een argondruk van 2.10

-2

Torr gebeurt als volgt:

- met een naaldventiel wordt de Argon inlaat za geregeld dat een
evenwichtsdruk van ca. 10

-3

Torr bereikt wordt.

- door het verkleinen van een opening tussen klok en pomp kan de pomp2
snelheid gereduceerd worden zodat de druk naar ca. 2.10- Torr
opgevoerd kan worden.
- met gesloten shutter wordt de ontlading gestart.
- fijn regeling van druk totdat exact 2 KV en 2mA bereikt wordt kan
het beste met het naaldventiel gebeuren.

Nadat de ontlading met het instellen van de druk is opgestart wordt
de shutter gedurende 5 minuten gesloten gehouden ter voorkoming van
een polymeerlaag op het preparaat.
Tijdens de sputterdepositie met geopende shutter wordt de laagdikte
gecontroleerd met een monitorglaasje. Hiermee kan men de vierkantsweerstand van de laag tijdens de depositie volgen. Het monitorglaasje
is symetrische met het preparaat gemonteerd zie fig.

13 en is dus

een goede maat voor de aangebrachte laag.

Fig.13 Symetrische opselling monitorglaasje
preparaat.
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'6.

Experimentele resultaten

6.1. Samenhang tussen de MIS variabelen

Van alle in dit onderzoek vervaardigde MIS cellen zijn enkele
karakteristieke log I-V donker curves in fig.

14 weergegeven.

Op basis vanhet MIS model zoals beschreven in hfdst. 2 worden
I , n en R

s

0

bepaald. Hierbij

zijn de generatie-recombinatie

1 mA

rekening gehouden met Rsh' bij
de bepaling van I

r

log I

stromen verwaarloosd. Wel is

, n en R
s
en is de voorwaarts curve
0

hiervoor gecorrigeerd.
Uit I

0

kan een schatting van

de barrièrehoogte ~b· berekend ,
2
q(j)b
worden met I = A;*T exp(- kT

1 lJA

0

met A**

=

32 A/cm

en T

=

293 K.

(formule 2 van 2.2. en lit. 7).
Hierbij wordt de invloed van de

0,1
0,2
0,3
0,4 V
Fig.14 Enkele karakteristieke
log I - V curves.

isolator verwaarloosd door
-d/do
e
1 te stellen. Onafhan-

kelijk kan uit de infrarood absorptie via een Fowler plot de barrièrehoogte

~b

bepaald worden (lit. 3). Deze methode is erg bewerkelijk en

is daarom slechts voor enkele cellen toegepast. In tabel I en figuur
15 staan de langs beide wegen gevonden

Tabel I: Vergelijking tussen

~b

en

metaal

Isolator

goud

SiF laag
2

~ben ~b'

naast elkaar.

~~

I
1)

100 lJA

~·

~

580+5 mv

-

605+10 mV

F78

11

11

10 lJA

640

"

670

11

F19

11

11

1, 0 lJA

700

11

690

11

800 "

770

11

F103

1) zie 6.2.2.
2) zie 6.5.

aluminium

Sio F -laag
2 4

2)

20 lJA
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lf~(V)t

MIS

Vergelijken we eerst de 3 goud

cellen met de SiOF -laag als isolatie
2
dan zien we dat alleen F19 langs beide
wegen binnen de meetonzekerheid een
gelijk resultaat geeft. De 2 andere
F59 en F78 hebben een ca. 25 mV hogere
~b

1

dan ~b • Dit betekent dat I

0

... ~

een

faktor 3 groter is dan op basis van

cp..

thermionische emissie verwacht mag
worden.
Bij de aluminium MIS cel F103 met

o,ll

o,l.

(\1) -

Fig.15 De relatie tussen~ uit I 0
en % uit een Fowler plot.

de SiO F -laag (200 Ä dik) is ~ 1
x y
b
hoger dan ~ , dit betekent dat I een faktor 3 kleiner is dan op basis
b
0
van themionische emissie verwacht mag worden. Met een transportbegren.
-d/do
Zlng van e
=0,3 veroorzaakt door de 200 Ä dikke SiO F -laag
x y
en mogelijk een door reduktie onstane Al o -laag (zie 6.7.) is
2 3
dit te beschrijven.

van ca. 25 mV vanuit I

0

~b

~

1
volgt dat met een onzekerheid
b
de barrièrehoogte bepaald kan worden bij de

Uit de vergelijking tussen

en

Au MIS cellen met een SiOF -laag en de Al MIS cel met een SiO F -laag.
x y
2
Merk op dat n toeneemt met I

0

(zie fig.

16) van 1,2 bij 1

~tot

3,6

bij 0,26 mA. Hieruit volgt een afname van de spanningsval over het
depletiegebied en/of een voergang op een ander transportmechanisme
met een hogere n, bv. generatie-recombinatie in het depletiegebied.
Met formule 6 hfdst. 2 volgt dat de generatie-recombinatiestroom
in het depletiegebied verwaarloosbaar is t.o.v. thermionische emissie
lit. 2) en a

N
= ~ns (lit. 24) volgt bij
V+n t
~ 40 nA voor een cel
T = 293 K nl. voor IRBO ~ 1 ~/cm2 ofwel I
RBO
met een ]j_E'!_Yr.eter van 7 mm (zie hfdst. 3) •

M.b.v.

n~

1 lJm

De toename van n met I

0

kan mogelijk wel verklaard worden met een

toegenomen spannigsval over de isolator door een verandering van
lading in de oppervlakte toestanden in de verboden zone van het Si.
qDsd
Een schatting van de mogelijke toename van n volgt uit n ~ 1 + ---E.
l
(lit. 25). Hierin is D de oppervlakte toestandsdichtheid en
s
c OX de oxide capaciteit. Op basis van gegevens uit lit. 21
qDsd
volgt dat ---- < 0,5 dus n wordt niet groter dan 1,5 door dit mechanisme.
E·l
-
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Hoe de toename van n tot meer dan 3 verklaard kan worden is niet
duidelijk.
Het effekt van transportbegrenzing van de isolatorlaag en de daaruit
volgende toename van de n faktor is zichtbaar bij Al-HIS cel F103
met een SiO F -laag (zie 6.5.)

x y

0

0
0
0

0

oo

0

'1.
o

•

fiO'!o
0

0

•

""

oo

0

00

0

0

0

Fig.16 De kwaliteitsfaktor n als funktie
van de verzadigingsstroom I 0 •
Verder is er een opmerkelijk verband tussen de uit de reverse karakteristiek bepaalde Rsh en uit de voorwaarts bepaalde I

0

(inclusief

correctie voor Rsh).
Alle in dit werk vervaardigde MIS cellen zijn in een log I

0

tegen

log 1/Rsh grafiek weergegeven (fig. 17). Alle cellen blijken bij
benadering te voldoen aan I .Rsh=SO mV, blijkbaar zijn I
0

0

en Rsh

afhankelijke van eenzelfde mechanisme dat samenhangt met de barrièrehoogte.
Uit de geconstateerde relatie tussen

tlb:

en

tfb'

volgt dat I

0

voor-

namenlijk bepaald wordt door thermionische emissie. De samenhang
met Rsh wordt dan mogelijk veroorzaakt door een barrière afhankelijk
randeffekt.
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Fig.17 Het verband tussen I 0 en Rsh·
•
Au MIS cel met SiOxFy-laag
0
idem met een andere isolatorlaag
a Al MIS cel met SiOxFy-laag 200A
6.2. Verontreinigingen in het sputtersysteem

6.2.1. !~~!~~9-~R-~~~-~R~~~~ERE~~~~
Bij continu gebruik van de hoogvacuüm sputter opstelling duurt het
gemiddeld 75 sec. met een spreiding van 10 sec. om een goudlaag
met een vierkantsweerstand van 50 0/o te deponeren. De transmissie
voor zichtbaar licht is voor deze lagen (61 + 3)%. Onder continu
gebruik wordt verstaan dat minstens om de 2-à 3 dagen in het systeem
gedurende ca.

~

uur of langer een gasontlading aanwezig is.

Bij niet continu gebruik, bv. nadat het systeem enkele weken niet
gebruikt is maar wel onder vacuum heeft gestaan, blijkt de depositietijd td

duidelijk toegenomen tot waarden groter dan 2 min. De
ep
transmissie van deze lagen is duidelijk lager (< 55%).
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'In fig. 18a is de depositietijd t

weergegeven vanaf november
dep
. 1981 tot juni 1982. Duidelijk is de aanloopperiode van ca. 2 maanden
herkenbaar voordat het systeem de gemiddelde td
van 75 sec.
ep
bereikt. Dit wordt nog eens extra duidelijk in figuur 18b. Hierin
staat td

ep

in januari 1982 weergegeven.

Het afnemen van td

tot bij continu gebruik een eindwaarde wordt
ep
bereikt is een bevestiging van de invloed van verontreinigingen
in het vacuumsysteem (lit. 5).
De spreiding in td

is in de transmissie ontstaan door:
ep
- variatie in de verontreinigingsgraad
- onnauwkeurigheden in de laagdiktebepaling met monitorglaasjes
Alle koewaterstoffen behalve CH

hebben een lagere ionisatie-energie
4
8
dan Ar. Als gevolg daarvan is de ionisatiekans groter (een faktor 10 ).

De geringste sporen aan koolwaterstoffen in een argongasontlading
worden bij voorkeur geïoniseerd en door het elektrische veld versneld.
De positieve kraakprodukten vormen een polymeerlaag op de negatieve
kathode met een laag sputter rendement. Verder worden negatieve
aglomeraten gevormd, die op de positieve anode en het preparaat
terecht komen (lit. 4). Ondanks de koelval met vloeibare stikstof
kunnen sporen vanuit de oliediffussiepomp in het vacuümsysteem
terecht komen. Deze verspreiden zich over het systeem en kunnen
een film op de wand vormen.
Tijdens een argongasontlading zullen vrijwel direkt de in het argongas aanwezige verontreinigingen geïoniseerd en op de kathode en anode
gedeponeerd worden zodat het argon effektief gezuiverd wordt. Het
argongas wordt door diffusie vanuit de vacuümpomp en nalevering
vanaf de wand continu opnieuw verontreinigd. De getterwerking van
de ontlading

deponeerd deze verontreinigingen direkt weer op

kathode en anode. Zo als vooral in de beginperiode van een argonontlading laagdepositie plaatsvinden. Temeer doordat de nalevering
vanaf de wand afneemt naarmate een dikkere goudlaag op de wand terecht
komt.
Voor het sputter rendement is het essentieel dat de koolwaterstof
polymeerlaag sneller versputtert dan door depositie vanuit de
ontlading aangroeit. De afnemende td

in de aanloopperiode van ca.
ep
2 maanden geeft aan dat zoals bekend de laag een erg laag sputter-
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Fig.18 De depositietijd van een Au-laag met
vierkantsweerstand 50 ~/o als funktie van
de datum.
18a globaal en 18b in januari
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·rendement heeft, ofwel de depositie op de kathode zeker niet
verwaarloosbaar is. Het blijkt van essentieel belang dat er regelmatig een ontlading in het vacuumsysteem aanwezig is, d.w.z. bij
kontinu gebruik zoals eerder gedefinieerd, is het mogelijk de kathode
te zuiveren.
Doordat vooral bij het opstarten na een periode van stilstand een
polymeerlaag gevormd wordt is het raadzaam een dunnere kathode te
gebruiken. Hierop worden de in het systeem aanwezige verontreinigingen
in gevangen, waarna met een schone kathode goud gedeponeerd kan worden.
Het gebruik van een shutter daarbij heeft de volgende voordelen:
- het voorkomen van een polymeerlaag op het preparaat
- het schoonsputteren van de kathode
- de wand bedekken met een goudlaag zodat nalevering van verontreinigingen
afneemt.

6.2.2. !~~~~~~-~R-~~-~!~-~~!
Gedurende de aanloopperiode, bij continu gebruik en na ca. 1 maand
zonder ontlading zijn in het hoogvacuum systeem 5 MIS cellen met
een gelijke struktuur gemaakt. De isolator is de met het dompelproces
verkregen SiOF -laag en het metaal is goud. De resultaten staan in
2
tabel II.
Tabel II: Sputterinvloed op de Au MIS cel

t

dep
trans"li.ssie
2
I (]JA/cm )

F13
2 1 32"
35%
0,36

0

aanloopperiode
F14
F19
2'15"
1'50"
48%
1,2

60%
2,6

na interval
F8
1'52"

kontinu
F59
F57
n.g.
1' 03"

n. g.

n.g.

n.g.

/.6

260

680

I

tPb uit I

0

(mV)

750

720

700

640

580

560

n.g.

n.g.

690

670

605

n.g.

303

278

280

265

233

205

(.j)b (mV)
(mV)
V
oe
2
I (mA/cm )

9' 1

9,7

20,8

17,7

20,6

21,9

FF

0,59

0,59

0,54

0,53

0,39

0,27

n

1,2

1,3

1' 3

1,8

2,8

3,6

SC

n.g.

niet gemeten
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'In tabel II is het volgende verloop herkenbaar: bij afnemende td ,
ep
dit betekend een zuiverder systeem, neemt I toe en V
af. Hieruit
o

I

~b'

volgt een toename van
van

~b'

oe

bevestigd door 3 onafhankelijke metingen

van ca. 560 tot 750 mV.

De cellen zijn geordend naar toerremede I • Alle 5 de cellen voldoen
0

~b'

aan het verband tussen
De toename van

~b

~b

en

I

0

,

Rsh en n zoals in 6.1. is beschreven.

met tdep staat in fig. 19 weergegeven.
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Fig.19 De barrièrehoogte als funktie van
de depositietijd t
o tab
dep

• (%

De relatie

~b

=

420 + 2,1tdep blijkt een goede benadering voor het

experimentele verband tussen

~b

en I

0

met een onzekerheid van ca.

20 mV. Bij kontinu gebruik van de hoogvacuüm sputteropstelling
wordt een bij tdep

=

(75 + 10)s horende

~b

van 580

~

20 mV verkregen

voor een Au HIS met een SiOF -laag. Hierbij hoort een I tussen 0,1
2
0
2
en 0,5 mA/cm •
Dit verloop kan met de volgende modellen verklaard worden:
- Variatie in td

betekent ook variatie in de totale "stralings"ep
belasting van het preparaat. Mogelijk is de geïnduceerde lading in
de isolator afhankelijk van deze "stralings"duur, een lange td

ep
betekent dan een meer positieve lading en dus een hogere barrière.
- Verder kan, bv. indien de shutter niet voldoende lang gesloten is
gebleven, er een extra laag tussen metaal en SiOF -laag zitten
2
door de depositie van koolwaterstof aglomeraten. Het is mogelijk
dat de positieve lading in deze laag geinduceert wordt. Een dikkere
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extra laag, dus bij langere tdep' kan meer positieve lading
bevatten.
De goudkathode is bij de langere depositietijden met een polymeerlaag bedekt. Daardoor zal het gedeponeerde goud niet zuiver zijn
door meegesputterde verontreinigingen. Dit heeft mogelijk een
lagere uitttreepotentiaal van het metaal ({)m tot gevolg. Hierdoor
kan ook de barrière verhoogd worden.

Uit de afname van I

0

van F78 naar F19 volgt een toename van

({)b

van

ca. 60 + 10 mV. Uit een toename van ({)b van slechts 20 : 20 mV volgt
dat ne extra laag tussen metaal en SiOF -laag mogelijk ook I verlaagd
2
0
door transportbegrenzing.

6.3. Dompelen: een kortgesloten galvanische cel

6.3.1. ~~~2~~~~-~~9~2=~~~2
De SiOF -laag is tot nu toe met een dompelproces op Si aangebracht.
2
Tijdens het dompelen tast het HF/SFZ, elektrolyte het achterkontakt
aan als dit niet van een goéd afsluitende goudlaag is voorzien. Daarom
is het wenselijk een alternatieve groeitechniek te hebben.
Uit lit. 15 en 16 volgt dat het etsen van Si met HF elektrochemisch
bepaald wordt. In principe is het dompelproces te interpreteren als
een kortgesloten galvanische cel met HF in het elektrolyte. Mogelijk
wordt ook de vorming van SiOF

e'lektrochemisch bepaald.
2
Nu blijken Au-MIS cellen waarvan het achterkontakt tijdens het
dompelen is losgelaten (zie F22 en F23 in tabel) sterk af te wijken
van Au-MIS cellen die in opstelling 2 (zie 4.1.) behandeld zijn
(bv. F27). Drukken we deze afwijking uit in

({)b

dan zien we dat het

verschil 120 mV bedraagt. Het verschil in V
is ca. 90 mV (zie
oe
tabel).
Hierbij moeten de volgende kanttekeningen geplaatst worden:
1) Aanvankelijk is de in opstelling 2 gebruikte goudkathode met
alcohol gereinigd waarna F24 vervaardigd is. Dit geeft een verbetering t.o.v. F22 en F23 van 50 mV in lP.b' en 65 mV in V •
oe
2) Daarna is de kathode gedurende 3 minuten in koningswater gedompeld
met F26 als resultaat.
3) Bij F27 is deze1fde gereinigde kathode geburikt als bij F26. Nu
is echter direkt nadat het elektrolyte uit het teflon bekertje
is gegoten het preparaat niet gedemineraliseerd water afgespoten.
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'

Duidelijk is de

~b'

en V
verhogende invloed van de gouden tegenoe
elektrode herkenbaar, dit is een sterke aanwijzing voor een elektrochemisch karakter van de SiOF

2

depositie en dan tevens een

experimentele bevestiging van de bewering: dompelen met een gouden
achterkontakt is een kortgesloten galvanische cel.
Het blijkt van belang te zijn in hoeverre de kathode gereinigd is
en dus een zuiver Au oppervlak heeft. Het is aannemenlijk te veronderstellen dat een verontreinigde laag op de kathode de elektrochemische
potentiaal t.o.v. het elektrolyte zal beïnvloeden, dit is mogelijk
een verklaring voor het verschil tussen F24 en F26.
Het afspuiten met gedemineraliseerd water voorkomt dat er HF/SFZ
op het preparaat achterblijft. Uit de verdere verhoging van

~b

van F26 naar F27 blijkt dat de laag beter volgroeid is. Dit pleit
voor een evenwicht tussen aangroei en afetsen van de SiOF -laag.
2
Tabel III De aangroei van de SiOF -laag
2
I

t

V
oe

t

cel

~b

F22

530 mV

500 - 900 llA

155

F23

530

500 - 800

175

74

F24

580

70 - 120

230

88

F26

610

26

250

74

F27

650

4,8

258

F28

680

2,1

260

15 m

68

F29

640

7,0

238

10 m

64

F30

630

0

10

240

gr

86 s

200 s

-

J

dep

73

63

In hoeverre deze gegevens vertroebeld worden door de invloeden van de
verontreinigingen in het sputtersysteem is niet exact te zeggen. Een
ding is duidelijk gedurende de reeks van F22 tot en met F30 nam
af (zie fig. 18 in 6.2.1.). Op basis van deze afname mogen we
dep
een afname verwachten van ~~ van maximaal 630 mV tot minimaal 530 mV
t

(zie fig. 19, 6.2.2.). Er is echter een toename in

~b

650 mV bij een konstante groeitijd (t

van 530 mV tot

) van 200 s. Dit betekent dat
gr
de sputterinvloed minder belangrijk is dan die van de gouden tegen-

elektrode en mogelijk het naetsen van het elektrolyte.
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'

Een verdere verhoging van

~b

tot 680 mV (F28) is bereikt door

t gr veel langer dan 200 s te kiezen. Groeneveld (lit. 1) vond dat
de SiOF -laag onafhankelijk is van de groeitijd als een bepaalde
2
minimale tijd wordt overschreden. Het is mogelijk dat deze grens
verlegd is bij een andere elektrochemische cel configuratie.
Dit experiment is herhaald bij F29 en F30, de barrièrehoogte

~·

s
blijkt weer af te nemen, mogelijk veroorzaakt door een groeitijd

van 10 minuten i.p.v. 15 minuten bij F28.

6.3.2. Dompelen in een HF-HNO -HAc ets

----------------------3--------

Zoals vermeld in 3.1. wordt met een 2-7-2 ets ca. 5 vm van het bovenvlak van een Si-preparaat afgehaald. Deze ets moet met de grootste
zorgvuldigheid uitgevoerd worden anders ontstaat een aanslag op het
Si oppervlak als de achterkant van de Si-plak met Au gemetaliseerd
is. Hierbij spelen vooral de temperatuur van de etsvloeistof en
verontreiniging een rol.
Nu blijkt dat het etsen van een Si preparaat probleemloos verloopt
bij Si plakken zonder achterkontakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk
6 plakken achter elkaar in dezelfde etsvloeistof te dompelen met als
eindresultaat een mooi egaal geëtst spiegelend Si oppervlak. Hierbij
is er wel steeds voor gezorgd dat het gebruikte materiaal grondig
gereinigd is.
Volgens Turner (lit. 15 en 16) worden HF-HN0

etsen aan een Si oppervlak
3
bepaald door een elektrochemisch reactiemechanisme. Hiermee is het
verschil tussen het dompelen van een Si preparaat met en zonder gouden
achterkontakt te begrijpen.
Door het aanwezige achterkontakt zal de reactie beïnvloed worden,
bovendien kunnen geïoniseerde verontreinigingen vanuit de vloeistof
neerslaan op het Si oppervlak.
Het verschil tussen het dompelen met en zonder gouden achterkontakt
is een experimentele bevestiging van de bewering: dompelen met een
gouden achterkontakt is een kortgesloten galvanische cel.

6.4. Elektrolyse met fluorhoudendè elektrolyten

6.4.1. !~!~~~~~
Met een aantal experimenten zijn de mogelijkheden verkend met een
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e,lektrochemisch proces een isolator laag te groeien op monokristallijn
silicium. Daarbij is het de bedoeling de laag reproduceerbaar dikker
te kunnen maken dan de SiOF -laag die door dompelen verkregen wordt
2
Fluor inbouw is wenselijk, heirmee worden waarschijnlijk recombinatiecentra in de laag voorkomen door verdere oxidatie van de vrije bindingen. Parallel aan dit onderzoek is een stage met hetzelfde onderwerp uitgevoerd door Rob van Dorp. (lit. 17).
Bij alle experimenten is een elektrochemische cel opgebouwd met een
anode van p-Si (2 ncm 8.42/8.4.4., 2 en 20 ncm 8.4.5.) en een gouden
kathode. Afwisselend is gebruik gemaakt van spanningssturing (fig. 20a),
stroomsturing (fig. 20b) of eenvoudige kortsluiten en het systeem
aan zichzelf overlaten.
Au
Lektrolyt

(
Si

D:

V

elektrolyt

lI

Fig.20b Stroomsturing.

Fig.20a Spanningsturing.

Voor een gedetaillerde beschrijving van de praktische uitvoering van
de elektrochemische cel en de reactievergelijkingen, zie hfdst. 4.
Van verschillende preparaten behandeld in de nu volgende onderdelen
6.4.2. tot 6.4.4. zijn Au-MIS cellen gesputterd.

6.4.2. ~~~~~~-~~~-~~~~~E~~z~~
a) Het blijkt mogelijk onder de volgende omstandigheden een zichtbare
laag (vlekkerig bruin) te groeien.

elektrolyte

preparaat

SFZ:HF = 1:1

F31

opstelling
2

methode
stroomsturing 10 lJA
gedurende 15 m

F35

3

stroomsturing 12 lJA
gedurende 1 uur

F34

3

kortsluiten gedurende
3 uur

Preparaat F34 is nader bestudeerd met een AES/sputter analysetechniek (lit. 18). Daarbij is afwisselend een Auger spektrum op
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gemeten en gedurende 3 minuten met argon gesputterd.
Op deze manier wordt een diepte profiel bepaald (zie tabel IV).

Tabel IV Diepteprofiel
totale

samenstelling

sputtertijd
Sio

OI

+ Si

31

2
Si

61

Si

12 I

Sio

15 I

Si

c
c
c
c
c

N
N
N
N

2

N

De aangetroffen C is afkomstig uit het vacuümsysteem waarin de analyse
is uitgevoerd. Het N is waarschijnlijk een rest van de 2-7-2 ets.

b) Microscopisch zichtbare lagen met zeer onregelmatige kleurenpatronen
groeien onder de volgende condities:

elektrolyte

preparaat

opstelling

SFZ:HF = 10:1

F38 t/m F45

techniek
stroomsturing gedurende 30 m

4

Hierbij zijn de volgende stromen gebruikt:
- 4 nA,

0,4 nA, 50 nA, 0,5

~A,

5

~'

50

~

c) Verder is opstelling 2 met 40% HF als elektrolyte gedurende 3 uur
kortgesloten. Met het

oog zijn hierop onregelmatige lagen

~Jote

zichtbaar.

Uit de resultaten van de Auger/sputter analyse van F34 volgt dat de
gevormde laag voor een belangrijk deel uit Si bestaat. Uit de inhomogene
struktuur van de laag volgt verder dat hier een onregelmatige werkend
reactiemechanisme actief is. Uit de gemaakte MIS cellen volgt dat de
laag zeker geen isolator is, I

nemen niet noemenswaardig af
se
in vergelijking met de Au-pSi MIS met SiOF als isolator.
2
Volgens Turner (zie hfdst. 4 en lit. 10,11) wordt beneden een kritische
o

en I

stroomdichtheid afhankelijk van de concentratie HF silicium uit het
monokristallijne rooster omgezet in amorf Si.
Als bijprodukt kan Sio

2

gevormd worden aan het kristallijne rooster
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tvgl. 7, hfdst. 5) en aan het amorfe oppervlak (vgl. 10, hfdst. 5).

Conclusie: Een homogene Sio

laag groeien is niet mogelijk met HF
2
in het elektrolyt omdat de vorming van amorf Si de voorkeur heeft

boven oxidatie of depositie van Sio •
2

Gebruikmakend van silicofluorzuur met een dichtheid van 1,44 g/cm

3

is geprobeert de depositie van Sio

(vgl. 6, hfdst. 4) te bevorderen.
2
Daartoe zijn met opstelling 4 m.b.v. stroomsturing (variatie van 5 A
tot 5 mA) gedurende 1/4 uur de preparaten F46 tot en met F49 behandeld
Opnieuw vormen zich microscopisch zichtbare lagen.
Deze zijn erg onregelmatig en hebben vrijwel alle kleuren van de
regenboog. Verder zijn patronen herkenbaar, die de indruk geven
van uitkristalisaties. Met een SEM .opname lijken deze patronen meer
op het openscheuren van een laag met depositie binnenin de scheurwand
(zie foto, fig. 21)

Fig.21 Een SEM opname van een met geconcentreerd SFZ gegroeide laag.
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Mogelijk gebeurt het
Si0

2

volgende~

kristaliseerd uit (vgl. 6, hfdst. 4). De hierbij gevormde HF

zal dan het Si etsen op die plaatsen waar het elektrisch veld het
grootst is (vgl. 8), dit heeft tot gevolg dat de door oxidatie (vgl. 7)
gevormde Sio -laag openscheurt.
2
Om laaggroei mogelijk te maken zal de vorming van HF moeten worden
verhinderd. Dit kan door de oxidatiereactie vgl. 7 te bevorderen. Hierdoor ontstaat meer Sio

zodat reactie 6 teruggedrongen wordt en de
2
vorming van HF tegengegaan wordt.
Djt wordt bereikt door het silicofluorzuur met H o te verdunnen.
2
6.4.4. ~~E~~~-~~~-~~~-~~~~!E~~ï!
Met silicofluorzuur met een dichtheid van 1,44 g/cm 3 is verdund met
3

20 delen gedemineraliseerd water. De dichtheid wordt dan 1,021 g/cm •
Wordt over de elektrochemische cel met dit verdunde SFZ een positieve
(d.w.z. het Si positief t.o.v. het goud) spanning gezet, groter dan
een drempelwaarde, dan blijkt de elektrolysestroom te gaan oscilleren.
Een karakteristiek stroomverloop is weergegeven in fig. 22. De
drempelspanning blijkt een functie van de silicium datering en ligt
bij 2

~cm

materiaal net onder de 5 V. Bij 20

~cm

materiaal ligt de

grens bij ca. 8 V. Bij een spanning van 10 V met 2

~cm

materiaal

blijkt de periode ongeveer 1 min., de oscillaties zijn binnen ongeveer
15 minuten uitgedempt. Deze tijden blijken sterk afhankelijk van de

o verhouding daarom is bij de latere experimenten deze verhouding
2
nauwkeurig tot op 0,1% afgewogen met behulp van een Metlerbalans.
SFZ/H

Na verloop van 1 uur blijkt er een zichtbare homogene laag op het
Si te zijn gegroeid (10 V, 2

~cm).

Deze laag heeft een grijs-blauwige

glans iets donkerder dan het silicium oppervlak waarop geen laag
gegroeid is.
In het volgende hoofdstuk worden de eigenschappen van deze laag
besproken. De belangrijkste resultaten worden hier alvast gepresenteerd:
- De laag is samengesteld uit silicium, zuurstof en fluor.
- De laagdikte is te variëren met de groeitijd.
- Door 200

R van

deze laag kan nog een stroom van 10 mA/cm

2

lopen als

er minder dan 0,6 V aan spanning over staat. (De laag is doorgemeten
in een MIS struktuur).
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Fig.22 Oscillaties in de elektrolysestroom.

Samenvattend: met het SFZ:H o = 1:20 elektrolyte is het mogelijk
2
een homogene laag te groeien bestaande uit Si, 0 en F met sterk
van thermisch Si0

2

afwijkende elektrische eigenschappen.

6.5. Eigenschappen van de nieuwe laag

6.5.1. ~~~~~~!~!!!~~
Van een preparaat (F50) met de anodische gegroeide laag is een nadere
analyse gemaakt met behulp van de technieken ESCA en AES (uitgevoerd
door E. van Egmond). De blauwkleurige laag is gegroeid onder de volgende
condities:
elektrolyse spanning: 30 V
- groeitijd ca.

1~

uur

- SFZ:H o = 1:20 als elektrolyte
2
- opstelling 2
- 2

~cm

p-Si als anode

- gouden kathode
In fig. 23a staat een AES survey.
Kommentaar: De Si piek bij 76 eV wordt veroorzaakt door SiO bindingen
en wijst op de aanwezigheid van Sio • De Si piek bij 1612 eV
2
blijkt verschoven en ligt tussen de pieken van zuiver Sio ,
2
1606 eV en Si bij 1619 eV. Bij 504 eV ligt een duidelijke 0
piek. (lit. 18).

-
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Verder is bij 652 eV een klein piekje zichtbaar dat door de
aanwezigheid van F veroorzaakt wordt. Door de vervuiling van

het systeem is er altijd C aanwezig. De aanwezige N is waarschijnlijk een rest van de 2-7-2 ets.
In fig. 23b staat een AES Profile
Door afwisselend te sputteren en een Auger spectrum op te meten
kan een diepteprofiel opgemeten worden. Duidelijk is de afname
van 0 en de toename van Si zichtbaar, naarmate dieper gemeten
wordt.
Nauwelijks zichtbaar is de afname van het F.
1
Met een geschatte sputtersnelheid van ca. 100 A/min )

kan de

dikte op ca. 600 ~ bepaald worden.
In fig. 23c staat een ESCA Survey
Hieruit volgt opnieuw de samenstelling Si, 0 en F.
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Fig.23a Een AES survey.

1) Sputterrate voor thermisch Sio 2 , E. van Egmond
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Vanaf nu noteren we de nieuwe laag als SiO F laag in tegenstelling
x y

tot de met een dompelproces verkregen SiOF

laag. Hierbij moet worden
2
opgemerkt dat de aanwezigheid van F in de SiOF laag nooit recht2
streeks is aangetoond. Op basis van de argumentatie in (lit. 1) .
is toch de naam SiOF

2

gebruikt.

6.5.2. Groeisnelheid
Met behulp van de groeitijd blijkt de laagdikte te variëren. Bij
dit experiment is de groeitijd vanaf 2 uur steeds gehalveerd. De
overige groeiomstandigheden zijn steeds hetzelfde gehouden:
- Een

elektrolyse spanning van 10 V

- Monokristallijn 20 ncm p-Si materiaal met Al achterkontakt
- SZF/H 0 = 1/20
2
- Er is gewerkt bij kamertemperatuur
De dikte is langs 2 onafhankelijke wegen bepaald en wel met ellipsametrie (lit. 19) en een capaciteitsmeting.
a) De resultaten van de elipsometriemetingen staan in figuur 24.
1
Hierin zijn ook equidikte krommen getekend die berekend ) zijn met
een computerprogramma op basis van de volgende gegevens (lit. 20):
Si: n

=

K

4,05
0,0069

onbekende laag: n = 1,5- 1,6- 1,7- 1,8- 1,9- 2,0

K

0

lucht: n = 1p0
de golflengte: À

=

5461 Ä

De meetpunten liggen gemiddeld het dichtste bij de equibrekingsindex
lijn met n

=

2,0. Dit is duidelijk hoger dan de literatuur gegevens

(lit. 20 voor anodische gegroeid Si0 :
2
n bij À

=

5461 A

nat

1' 32 -

droog

1,46 - 1,47

E

r

bij 1 MHz

1 '49

3,8

De diktebepaling is met behulp van figuur 24 uitgevoerd door interpolatie tussen de equidikte lijnen. Deze gegevens staan in fig. 25
vermeld als funktie van de groeitijd.

1) Ellipsametrie programatuur "McGradin" uitgevoerd door B. Hanekamp (T.H.
Twente).
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•eo •

Si:

=

n
4,05
K ::: 0,0069

lucht: n
1,00
À = 5461 A

•'iO •

0

0

0

0

.....

te.•

Fig.24

6 en

~ uit

ellipsometrie.

/
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Fig.25 De laagdikte d uit ellipsametrie •
en uit een capaciteits meting o als funktie
van de groeitijd tgr·
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b) Uit de capaciteitsmetingen bleek het bij verschillende lagen mogelijk

de oxidecapaciteit te bepalen (analyse Lex Straayer) •
Met behulp van dl = ~·l.S dan een schatting van de laagdikte te
cox
maken. Voor € is de waarde 3,8 genomen (lit. 7) • Deze gegevens
r
zijn tevens in figuur 25 opgenomen. Uit deze figuur volgt dat
een logaritmisch met de tijd aangroeiende laag volgens:
d

=

200 log t/t

0

in A (t

0

=

40 sec.) een goede benadering van het

proces is.
Naar grijstint ordenen van de preparaten geeft een goede overeenstemming met de dikte metingen. Lagen boven de 100 ~blijken zichtbaar.
In tabel V staa:t de kleurvolgorde bij toenemende laagdikte voor de
nieuwe SiO F laag en voor Sio (lit. 20) :
x y
2
Tabel v· De·laagdiktemet de bijbehorende karakteristieke kleur
d
0 - 100 ~

100

SiO F
--x-y

Sio

niet zichtbaar

niet zichtbaar

grijs

grijs

blauwkleurig

blauwkleurig

450

450 - 630

2

630 - 800

onlJ.ekend

bruin

800 - 1000

onbekend

blauw

6.5.3. ~~-~~~~!~~~~~~-2~~~~9~~2
De elektrische eigenschappen van de SiO F laag zijn met een MIS diode
x y
met als metaal kwik (Hg) verkennend onderzocht. Omdat Hg een vloeistof
is kan door drukkontakt snel een MIS opgebouwd worden (lit. 2). Van
1
preparaten met lagen variërend tussen 70 ~ en 460 R ) zijn de stroom
spanning relaties opgemeten. Deze staan in figuur 26. Merk op dat
2

de reverse karakteristieken hysterese ) bezitten (in fig. 26 is alleen
de curve bij toenemende spanning weergegeven).
Aan fig. 26 is te zien dat met toenemende laagdikte het stroomtransport door de Hg MIS afneemt. Dit wordt het beste geillustreerd
door de reversestroom bij -4 V (IR) uit te zetten als funktie van
de laagdikte. (fig. 27).
IR neemt exponentieeel af met een factor e-d/do met d
lagen is d

1) Met d

0

=

~

0

~ 75 Ä voor Sio 2

1 Ä (lit. 25).

200 log t/t

0

bepaald, zie 6.5.2.

2) Bij een minimale spanningsverandering van ca. 10 mV/sec.
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Fig.26 De log I - V curves van Hg MIS diodes
met verschillende SiOxFy-laagdikten.

Hoe kunnen de voorwaarts curves geïnterpreteerd worden. Toepassen
van het

eenvoudige MS model met R en R h geeft voor bv. de laag
s
s
van 400 Ä een serieweerstand van 145 Kn. Een R » 100 Q is niet
s
reëel, de tot nu gevonden R zijn allen kleiner dan 100 Q zodat
s
het zinvol is te veronderstellen dat hier een ander geleidingsmechanisme een rol speelt. Een log I tegen log V grafiek blijkt
rechte lijnen te leveren (zie fig. 28). Hieruit volgt een stroomtransport volgens: I

= A.VM.

Als funktie van de laagdikte zijn

deze A en M uitgezet in de figuren 27a en b. Als een maat voor
het stroomtransport, blijkt af te nemen met toenemende laagdikte.
M heeft een waarde van 2 à 3 voor lagen dunner dan 250 A, de dikkere
lagen hebben een M van 4 à 5. Het is niet duidelijk welk geleidingsmechanisme hier een rol speelt maar het is mogelijk dat dit aan
ruimtelading begrensde stroomtransport toegeschreven moet worden.

Vergelijken we de SiO F

x

op te merken:

y

laag met thermische Sio

2

dan is het volgende
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Fig.28 Dezelfde curves als in fig 26 maar
nu log I - log V.
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- een termische oxide dikker dan 30 Ä vormt een goede isolator,
- door 200 Ä van de nieuwe laag toegepast in een Hg MIS diode
loopt nog een stroom van 10 mA/cm

2

als slechts 0,6 V over de

diode staat

6. 6. Toepassing SiO F
--~----~--~x

in een Au-rus
y·--------------

In dit onderdeel van het onderzoek is gekeken naar het funktioneren
van de nieuwe SiO F -laag in een Au-MIS.
x y
Hiertoe zijn MIS cellen vervaardigd waarbij de gegroeide laag in
dikte gevarieerd is door de groeitijd te variëren. De overige
omstandigheden zijn konstant gehouden en gelijk aan de in 6.5.2.
genoemde condities. De cellen zijn in 3 series van 4 per serie
gelijktijdig van een goudlaag voorzien in de hoogvacuüm sputteropstelling. Zo is de sputterinvloed per

serie gelijk en onderling

is hij vergelijkbaar omdat het hoogvacuüm systeem steeds zo goed
mogelijk schoon gehouden is door het systeem na een periode van
stilstand met een dunnere kathode op te starten (zie 6.2.).
De eerste serie bestaat uit cellen met niet zichtbare lagen dunner
dan 100 Ä, de 2e en 3e serie hebben een zichtbare op het oog homogene laag met een grijstint vergelijkbaar met lagen met een dikte
rond de 200 ft. Dit stemt overeen met de met de groeitijd bepaalde
dikte uit d

=

200 log t/t

0

(zie 6.5.2.).

Al de cellen zijn direct doorgemeten, d.w.z. ca. 10 minuten nadat
het bovenkontakt is aangebracht, en na ca. 2 maanden. De karakteristieke celgrootheden zijn vermeld als funktie van de logaritme van
de groeitijd in de figuren 29 a t/m g.
I af en V
gr' 0
oe
en/of een toename

Direkt na vervaardiging, blijkt met toenemende t
toe te nemen. Dit wijst op een toename van

~

van de transportbegrenzing van de isolator laag.
Uit de metingen aan de Hg MIS cellen volgde al dat de transportbegrenzing toeneemt met de dikte van de SiO F laag. Dit is evenals
xy
bij de Hg MIS cellen herkenbaar ana de groter wordende R tot 150 ~.
s
welke niet meer te verklaren is met een kontakt weerstand (bij eerdere
Au MIS cellen

enkele~).

Uit

IR~

e

-d/da

met d

0

~

75

p
A

(6.5.3.)

volgt dat het stroomtransport door een laag van 200 Ä ca 10% van
dat bij een laag van 25 Ä bedraagt. Dit stemt overeen met de foto-
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2
stroom If bij de dikste lagen: 2,5 mA/cm t.o.v. If bij de
2
dunste: 23 mA/cm • Er is echter een grote spreiding in If bij
de dikkere lagen zodat ook andere invloeden werkzaam moeten zijn.
Voor de dunste lagen blijkt
een

~b

~b ~

van ca. 700 mV. Korrigeren

600 mV en de dikste lagen hebben
we~~

bij de dikkere lagen met

een transportbegrenzingsfaktor van 0,1 (d.w.z. d/d
vinden we als benadering
toename met t

gr

~b ~

=

0

0,1) dan

640 mv. Dan blijft er een geschatte

(23 s tot 650 s) van

~b

over van ca. 40 mV.

Na ca. 2 maanden is het opvallend dat de cellen met de dunne lagen,
de eerste serie, stabiel blijven, de andere zijn duidelijk veranderd.
Hoe deze laatste verouderen is gedemonstreerd in fig. 30a en b
a.h.v. preparaat F35.
De sterke toename van I

en de afname van V wijzen op een afname
oe
van ~b en/of een afname van de transportbegrenzing van de ca. 200 ~
o

dikke SiO F laag.
x y
Uit I bij de dikste lagen volgt een minimale waarde van ca. 560 mV
0

voor

~b

na 2 maanden. Korrigeren we opnieuw met de transportbegrenzings-

faktor e-d/da van 0,1 dan vinden we

~b ~ 500 mV.

Uit een onafhankelijke barrièrehoogte meting wordt via een Fowler
plot een

~

van 610 mV gevonden bij preparaaat X35 ca. 3 maanden na

vervaardiging. Zelfs als we e-d/do = 1 nemen is I

0

ca. 5 keer groter

dan op basis van thermionische emissie verwacht mag worden. Hieruit
volgt dat andere stroomtransporten zoals bv. generatie recombinatie
stromen belangrijker zijn dan thermionische emissie.
In tabel VI komen de resultaten duidelijk naar voren. Hierin zijn
de gegevens geordend naar dikke (ca. 200 ~) en dunnen ( < 100 Ä) lagen.
In deze tabel zijn verder ook nog celeigenschappen opgenomen van in
laag- en hoogvacuüm vervaardigde MIS cellen met een SiOF

laag.
2
Vergelijken van de eerste en de vierde kolom leert dat de dunne
SiO F lagen toegepast in een Au MIS cel vergelijkbare eigenschappen
x y
hebben als een in dezelfde MIS toegepaste SiOF -laag.
2
Een SiO F laag van ca. 200 ~ geeft aanvankelijk een barrière verhoging
x y
-d/d
.
0 = 0,1. Na ca. 2 maanden
van 40 mV tot 640 mV onder aanname e
blijkt de barrière afgenomen

tot ca. 610 mV (X35), dit is

baar met de waarde van 600 mV bij de dunnen SiO F lagen en
x y
(580 ~ 20) mV bij de SiOF lagen.
2

vergelijk~
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Fig.30 De veroudering van een Au MIS-cel
met een 200 Ä dikke SiOxFy-laag.

I

Tabel VI Vergelijking van de diverse isolatorlagen toegepast in een
Au-MIS cel

hoog vacuum sputtersysteem bij kontinu .gebruik

L. V. systeem

nieuwe SiO F laag
x y
dik ca. 200 ~ instabiel
dun

direct

SiOF

1

na ca. 2 mnd.

stabiel

I

0

b

stabiel

0,1 mA/cm

2

1-5

600 mV

A/cm

2

0 , 3-1 , 3 mA/ cm

700 mV

560 mV

640 mv*)

500 mv*)

2

0,3-0,7 mA/cm

2

(580+20) mV

11

A/cm

2

660 mV

610 mV

b
V
oe
I
se
FF

(do~pelproces)

laag

2

205-220 mV
19-20 mA/cm

220-270 mv
2

0,45

2-18 mA/cm

10-80 mv
2

1-3 mA/cm

0,3-0,5

205-230 mV
2

0,25

*) gecorrigeerd met e-d/do

250-280 mv

20-22 mA/cm

2

16-20 mA/cm

0,3-0,4

0,6

0,1

6.7. Toepassing SiO F in een Al-MIS
x y
In eerste instantie is een dikke laag aluminium op een van een
SiO F

x y

laag voorziene Si-preparaat gedampt (lichttransmissie < 1%).
-6

Vanuit een wolfraamschuitje is bij een achtergronddruk van 2,10
in 1' 15" een laag met 2,1

Torr

~;0

opgedampt. De SiO F laag is daarvoor
x y
in 6 minuten met opstelling 2 (4.3) op het 2 ~cm p-Si gegroeid
(Vel= 10 V, SFZ:H o = 1:20).
2
De karakteristieke celgrootheden van dit preparaat (F96) staan in
onderstaande tabel:
Tabel VII Celeigenschappen Al-MIS cel F96

2
I ( A/cm )
0

(mV)
V
oe
2
If (mA/cm )
2
I
(mA/cm )
se
FF
n

%

direkt

na 1 dag

na 5 dagen

na 13 dagen

0' 10

0,078

0,078

0,078

276

310

325

310

0,48

0,26

0,26

0,23

0,48

0,26

0,26

0,23

0,55

0,60

0,57

0,50

1,23
780

1 '61
790

1 ,61
790

1 '72
790

2
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In de loop van de tijd verandert de cel:
- I

0

neemt af in een dag tot 0,078

~/cm 2 (~ = 790 mV)

- V
passeert een optimale waarde van 325 mV na ca. 5 dagen.
oe
- I
neemt in 1 dag met bijna een factor 2 af maar blijft gelijk
se
aan de fotostroom If (bij -4,5 V in de reverse), ook na 13 dagen
de FF passeert evenals V
een maximum. Na een dag wordt een
oe
maximale waarde van 0,60 bereikt.
-de kwaliteitsfaktor neemt toe tot 1,7 na 13 dagen

Deze veranderingen zijn mogelijk een gevolg van een groeiende Al

o

2 3
laag en duiden op een toenemende transportbegrenzing van de isolatorlaag. De Al o laag kan gevormd worden door reduktie van de SiOxFy
2 3
laag met Al.

Het gedrag van de cel langer volgen is niet zinvol omdat bekend is
dat zich in aluminium lagen met een vergelijkbare dikte na ca. 20
dagen poriën vormen (lit. 22). Door deze poriën kan er dan zuurstof
het Al-SiO F interface bereiken waar dan oxide vorming kan optreden.
x y
Ondanks de eerder beschreven problemen met het aanbrengen van dunne
semitransparante lagen zijn tot slot van dit onderzoek hiertoe toch
enkele pogingen ondernomen. Het beste resultaat is cel F103 met de
eigenschappen vermeld in tabel VIII.

Tabel VIII Preparaat F103
direkt

na 1 da

0,052

0,057

V
(mV)
oe
2
I
(mA/cm )
se
2
If (mA/cm )

440

435

12,0

9,7

22

22

FF

0,25

0,25

n

1,6

1 ,8

I

0

(~/cm2 )

tJb

(mV)

800

795

4b

(mV)

n.g.

770

De depositietijd van de semitransparante Al-laag is 6 secondentot 4,8

De SiO F laag is op identieke wijze gegroeid als bij F96. Uit het
xy
-~d
verschil tussen ~b en ~b volgt een schatting voor e
o ~ 0,35.

SG/0
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7. Discussie en conclusies

Zoals verwacht is bij de overgang van laag naar hoogvacuum sputtersysteem de verontreiniging afgenomen. Dit is duidelijk herkenbaar aan
van 180s tot 75s + lOs bij kontinu gebruik van de
ep
hoogvacuum opstelling. De verontreiniging is echter niet volledig geëlieen afname van td

mineerd, dit uit zich in een td

veel groter dan 75s indien in het
ep
systeem niet regelmatig een ontlading aanwezig is. Deze toename wordt toe-

geschreven aan de vorming van een polymeerlaag op de kathode met een
laag sputterrendement. Na een periode van stilstand is het daarom zinvol
het systeem met een dummy kathode op te starten.

In de nieuwe hoogvacuum sputteropstelling is het mogelijk Al te versputteren. De gedeponeerde laag is echter ongeschikt voor toepassing in
een MIS-cel omdat de lichttransmissie verwaarloosbaar is bij een geleiding van b.v. lOOn/0
een groot deel uit Al

.

De gedeponeerde laag bestaat waarschijnlijk voor

o

2 3

.

De verontreiniging in het sputtersysteem blijkt een invloed op de barrièrehoogte

~b

van een Au-MIS cel te hebben. Een schoner systeem, een kortere

tdep' heeft een lagere

~b

tot gevolg. Door de "stralings"belasting kun-

nen er elektronentoestanden in de isolatorlaag gegenereerd worden. Liggen
deze boven het ferminiveau dan komt er positieve lading in de isolator
die barrièreverhogend werkt. Een langere td

betekent een langere
ep
"stralings"belasting en bijgevolg meer ladingsinduktie. Verder kunnen

in een dikkere laag meer elektronen toestanden gegenereerd worden zodat
een hogere

~b

mogelijk is bij dikkere lagen._ Dit laatste is waarschijnlijk

het geval bij de toename van

~b

van circa 40 mV bij de Au MIS .cellen met

SiO F lagen tot circa 200 ~x y
Omgekeerd is bij kontinu

g:~~uik

:van het

sputt~rsysteem

ftdep=75:t10s)

een barrièreverhoging een aanwijzing voor een dikkere isolatorlaag. Van
deze relatie is uitgegaan bij het onderzoek naar het elektrochemische
karakter van de SiOF laag vorming. Het dompelproces van een Si preparaat
2
met gouden achterkontakt in een mengsel van HF en SFZ is vervangbaar
door een kortgesloten galvanische cel met een Si anode, een gouden kathode
en het mengsel als elektrolyte. Zonder gouden tegen elektrode is
100 mV lager dan met gouden tegenelektrode.

~b

circa

.-----------------------
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Opmerkelijk is de verhoging van

~b

van 40 mV tot 650 mV wanneer na de

behandeling het Si preparaat met gedemineraliseerd waater wordt afgespoten.
Een verdere verhoging tot

~b=680

mV wordt verkregen als de groeitijd

verlengd wordt tot 20 minuten. De zo verkregen

~b

van 680 mV is circa

50 mV hoger dan op basis van het dompelproces en de sputterinvloed
maximaal verwacht mag worden. Kombineren we dit gegeven met het feit
dat op Si in HF houdende elektrolyten een laag amorf Si gevormd wordt
(reacties 8 en 9 van hfst.4.2.) dan is het mogelijk dat er een Sio
wordt gevormd doordat er enige tijd

(~

laag
2
minuut) gedemineraliseerd water

op het preparaat aanwezig is.

Incidentele successen in het verleden zoals bij de stage van A. Logtenberg
(lit.6) moeten toegeschreven worden aan zo'n Si0 laag en/of een extra
2
barrièreverhoging ten gevolge van de verontreinigingen in de laag vacuum
sputteropstelling.

Op basis van het vormingsmechanisme van de amorfe Si lagen, als tussenprodukt ontstaat een gas SiF , mag een onregelmatige laagdikte verwacht
4
worden, daarom is het niet zo zinvol de zo gevormde Si0 lagen verder te
2
bestuderen.
Het blijkt mogelijk elektrochemisch een homogene fluorhoudende siliciumoxide laag op een Si preparaat te groeien in een met gedemineraliseerd
water verdunde SFZ oplossing. De dikte van deze SiO F laag is met de
x y
groeitijd te varieren tot meer dan 600 ~- Tijdens de vorming van deze laag
treden opmerkelijke oscilaties op in de elektrolysestroom, hoe deze
ontstaan is vooralsnog niet duidelijk.

Tijdens het elektrochemisch groeien vindt er ladingstransport plaats door
de zich vormende laag, men mag

daarom niet verwachten dat de zo gevormde

SiO F -laag van circa 200 Ä dezelfde elektrische transport eigenschappen
x y
heeft als thermisch gegroeid sio , die bij een dikte van 30 ~al vrijwel
2
geen stroom meer doorlaat. Eem SiO F -laag van circa 200 Ä toegepast in
x y
2
een kwik MIS diode blijkt dan ook een stroom van 10 mA/cm door te laten
bij een spanningsval over de laag van minder dan 0,6 V. Bij thermisch Sio
is de conductie verwaarloosbaar bij dezelfde laagdikte.

2
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Het stroomtransport door de kwik MIS diode blijkt exponentieel af te

nemen met de dikte van de SiO F laag, dit is een aanwijzing voor een
x y

tunneltransportmechanisme.

In eerste instantie zijn de SiO F lagen in een goud MIS cel onderzocht,
x y
omdat goud reproduceerbaar (td =75±10 s) in dunne homogenelagen met gelijkep
tijdig een goede geleiding (50n. tb) en een grote lichttransmissie (60%)
aangebracht kan worden. De Au MIS cellen met een dunne (d.w.z. kleiner
dan 100 A) SiO F laag zin vergelijkbaar met de cellen met een SiOF
x y
2
dompellaag, zowel in celeigenschappen als in stabiliteit. De dikke
(circa 200

~) lagen veroorzaken een transport begrenzing (e-d/do oû,1)

en geven aanvankelijk een barrièreverhoging van circa 40 mV tot 640 mV.
De hiermee vervaardigde cellen blijken echter niet stabiel, de barrièrehoogte neemt af tot circa 610 mV en I

neemt toe tot een waarde Sx groter
0
dan op basis van thermionische emissie verwacht mag worden.

Er wordt verondersteld dat de volgende 2 processen bij de veroudering een
rol spelen nl. compensatie van de positieve lading in de isolator en
toename van het aantal recombinatie centra. De toename van het aantal
recombinatie centra zoe dan veroorzaakt kunnen worden door het ontwijken
van fluor. Dit laatste is echter niet gecontroleerd, b.v. door een tweede
analyse m.b.v. ESCA en AES, 2 maanden

na~vervaardiging

van de cel, kwanti-

tatief F aantone is moeilijk door elektron geïnduceerde ontleding gevolgt
door F desorbtie van de SiO F

x y

laag.

In de 2e instantie is vanwege het slecht controleerbare dampproces aanvankelijk een Al MIS diode qemaakt met een dikke Al laaq (lichttransmissie
kleiner dan 1%). Ondanks deze dikke metaallaaq vertoont de cel een fotoeffekt met If=I

2

se

=0,48mA/cm , V

oe

=276mV en FF""O,SS.

o laag
2 3
laag tot de totale isolatorlaag

Gedurende de eerste 2 weken vormt zich waarschijnlijk een Al

tussen het Al en de 200 Ä dikke SiO F
x y
te dik is voor optimale zonneceleigenschappen. Dit volgt uit de afname
van If (tot 0,26mA/cm

2

al na 1 dag) en het passeren van een maximum

waarde in V
(325mV na ca 5 dagen) en FF (0,60 na 1dag).
oe
Een betere Al MIS cel (F103) met een semitransparante Al laag die vervaar2

digd is heeft een V van 440 mv en If=22mA/cm , echter I SC is slechts
oe
2
12 mA/cm en FF=0,25. Slechts een deel van de fotostroom komt door de
isolatorlaag bestaande uit de 200 A dikke SiO F laag en de eventueel
x y

L __
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o laag. Kombineren we dit met het feit dat het stroomtrans2 3
port in deze cel voldoet aan het thermionische emissie model met een
gevormde Al

transport begrenzing van ca 0,3 dan kunnen we konkluderen dat I

SC

kleiner

is dan If door deze transport begrenzing en niet door recombinatie
in de SiO F laag.
x y
Uit de eigenschappen van de Au en Al MIS cellen met de SiO F lagen
x y
kunnen we het volgende vaststellen:
De ca 200 ~ dikke SiO F lagen hebben aanvankelijk zodanig weinig reeomx y
binatiecentra, mogelijk door fluor inbouw, dat het mogelijk is bij de
Au MIS cel, door de transportbegrenzing van de laag, I

0

.te verlagen

(ca 2 dekaden) en bij gevolg Voc te verhogen. Verderis de laag geschikt voor
toepassing in een Al MIS alleen is 200Ä te dik, de fotostroom kan slechts
gedeeltelijk de laag passeren (If vermindert ca 1 dekade).
Mogelijk door het verdwijnen van fluor uit de laag

neemt het aantal

recombinatie centra in de loop van de tijd toe zodat de 200 Ä dikke laag
ongeschikt wordt voor toepassing in een MIS zonnecel. De dunnere lagen
(kleiner dan 100 Ä) blijken wel stabiel te zijn. Bij verder onderzoek zal
dan ook in eerste instantie naar de toepassingsmogelijkheden van de
dunnere lagen gekeken moeten worden. Mogelijk blijken deze voldoende dik
om met Al een Al

o

2 3

laag te vormen die de Al MIS cel optimaliseerd.

De dunne SiO F lagen zijn aangebracht door het groeiproces te stoppen
x y
voordat de oscillaties in de elektrolysestroom zijn uitgedempd. Over de
groeisnelheid en de reproduceerbaarheid van deze dunne lagen is op basis
vam de meetgegevens nog weiniq'te zeggen, daarom zal het noodzakelijk zijn
bij verder onderzoek eerst nader in te gaan op het groeiproces van deze
dunne lagen.

Samenvattend zijn de belangrijkste conclusies:
vermindert de invloed van de verontreinigingen op
ep
de sputterdepositie. Dit wordt bereikt door het sputtersysteem in kontinu
1.

Een korte td

bedrijf te houden.
2.

Met HF in het elektrolyte wordt een amorfe Si laag gevormd op een Si

preparaat. Deze (onregelmatige) laag is ongewenst voor toepassing in een
MIS cel.
3.

Het is zinvol de eigenschappen van een dunne (kleiner dan 100 Ä)

SiO F laag verder te onderzoeken omdat verwacht wordt dat met deze lagen
x y
een Al-MIS zonnecel geoptimaliseerd kan worden.
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