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SA~ENVATTING

Opgedampte polykristallijne sil i ciumlagen zullen in het Zonnecel proj ect ge bruik t
worden als halfgeleidermateriaal voor de toe komstige MIS ( ~ et a l-Insul a t or-Se mi 
conductor)-zonnecellen. Deze lagen, die een dikte hebben van 50 vm , zi j n me t
hoge snelheid (tot 40 ~m/min) opgedampt op een substraat, voorzi en van ee n dunn e
aluminit mJaag. De initiële substraattemperatuur bij het opdampproces i s c irca
550°C. De lagen vertonen een kolomstructuur in de groeirichting.
Kennis van het verloop van de oppervlaktetemperatuur van de sili c iumla ag, tij dens het opdampproces, is van belang voor de bestudering van de kiemvo rmi ng en
de groei van de laag. Deze temperatuur kan tijdens het opdampproces ni et rec ht streeks worden gemeten. Daarom is de warmtebalans van dit proces gesi mul eerd
met een analoog electrisch RC-model. De simulatie-experimenten, met het RC-model
uitgevoerd, laten zien, dat de stijging van de oppervlaktetemperatuur t ij dens
het opdampproces beperkt blijft tot 40°C bij een depositiesnelheid van 40
vm/min.
De polykristallijne siliciumlagen, zoals gegroeid, ZlJn hocgohmig en hebben een
lage levensduur van de minderheidsladingsdragers. De warmtebehandelingen om de
structuur en daarmee de electrische eigenschappen van de lagen te verbeteren
zijn uitgevoerd bij respectievelijk 750°C, 1000°C, 1250°C en 1380 °C. Om interface-effecten te elimineren, die worden veroorzaakt door de aluminium tussenlaag bij hoge temperatuur (> 1250aC), zijn ook siliciumlagen opgedampt op monokristallijne siliciumsubstraten met Si0 2 tussenlaag en vervolgens aan de warmtebehandelingen onderworpen.
De structuur van alle lagen wordt aanzienlijk verbeterd door een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250°C. Met een sterk preferente ets voor silicium, gevolgd door SEM-onderzoek, zijn op deze lagen kristallietvlakken met afmetingen
tot 20 ~m zichtbaar gemaakt. Korrelgrenzen waren echter niet zichtbaar . Braggreflectie-opnamen van de lagen, na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250 °C
of bij 1380°C, vertonen zeer scherpe hoge pieken, die overeenkomen met die van
siliciumkristallieten met een random oriëntatie; Laue-terugstraal-opnamen van
deze lagen vertonen scherpe ringen. Dit zijn aanwijzingen, dat de lagen een hoge graad van kristallijniteit hebben bereikt.
Ook de electrische eigenschappen van de lagen opgedampt op Si0 2 geven na een
warmtebehandeling van 1 uur bij 1250t een belangrijke verbetering te zien (af7
name van~~ soortelijke ·weerstand met een factor 10 ).
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1.

Het zonnecelproject van de groep Fysische Materiaalkunde heeft zich ten doel
gesteld om processen te ontwikkelen voor de fabrikage van goedkope zonnecellen.
De conventionele PN-silicium zonnecellen, voortkomend uit de ruimtevaart, zijn
te duur voor aardse toepassingen op grote schaal. Dit is vooral te wijten aan
het gebruik van monokristallijne siliciumplakken, die verkregen zijn door het
zagen van dure éénkristallijne staven; daarbij bedraagt het zaagverlies 50% of
meer. Daarnaast zijn ook de dure diffusieprocessen, waarmee de PN-overgang
wordt aangebracht, verantwoordelijk voor de hoge kostprijs van deze zonnecel1en.
De 'Eindhovense' zonnecel wordt van het MIS (Metal-Insulator-Semiconductor)type. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de cel, die in figuur 1.1
is geschetst.
contact-rooster
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fig.l.l

De toekomstige 'Eindhovense ' MIS-zonnecel; gemaakt in vierkante vorm
om het oppervlak beter te kunnen vullen~ dus meer zonlicht op te vangen; de hoeken zijn afgeplat voor contact-doorvoeren. De doorsnede is
?0 mm en de dikte 1 mm.

Als drager zal een gesinterde siliciumplak dienen. Daarop zal een dunne (50 ~m)
polykristallijne siliciumlaag worden gedampt. Vervolgens zal het oppervlak chemisch geoxideerd worden en voorzien worden van een contactrooster en een anti~eflectie-coating.

Er zijn MIS-cellen gemaakt, op monokristallijn silicium, met rendementen van 10%
(Green, lit.1). Dit en de eenvoudige technologie maken de toekomst voor de MIScel, vervaardigd op het polykristallijne silicium, veelbelovend.
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De polykristallijne siliciumlaag wordt met een electronenstraal verdampingsproces
met hoge snelheid (tot 40 pm/min} opgedampt op een substraat, voorzien van een
dunne aluminiumlaag. Als substraat worden gebruikt: Roestvrij staal, pyrex en makristallijn silicium. De initiële substraattemperatuur bij dat proces bedraagt
circa 550°C, De aluminiumlaag zorgt ervoor, dat bij deze lage substraattemperatuur
een kiemvormingsproces kan plaatsvinden (Fang, lit.2}. Het silicium, dat vanuit een
kroes wordt verdampt (zie: fig.1.2}, condenseert op het substraat en groeit aan op
de in de aluminiumlaag gevormde kiemen.
De oppervlaktetemperatuur van de groeiende
polykristallijne siliciumlaag zal tijdens
het proces mogelijk
sterk stijgen door de
vrijkomende condensatiewarmte en de grote
hoeveelheid straling
van de kroes, bij de
fig.1.2 De schematische opstelling van het electronen. hoge depositiesnelstraal-verdampingsproces.
. heid (10-40 pm/min)
van het silicium.
Tijdens de depositie van het silicium ontstaat in de laag, in de groeirichting,
een ordening in de vorm van een kolomstructuur. De kolommen hebben een diameter
van circa 3 pm. Ze bestaan uit fibrillen met een diameter van circa 0,3 pm (zie:
fig.l.3). Uit het etsgedrag en draaikristalopnamen van de lagen blijkt, dat de fibrillen een overwegend éénkristallijne ordening vertonen. Bragg-reflectie-opnamen
tonen aan, dat in de fibrillen stapelfouten aanwezig zijn. De gebieden tussen de
fibrillen (<500 A) zijn niet of minder geordend. Door deze overgangsgebieden en
stapelfouten zijn de polykristallijne siliciumlagen hoogohmig. Van Emden {lit.3)
en Claessen (lit.4) vinden voor
~lom ({1:3pm) -fib
de' soortelijke weerstand van de.... ......... ze lagen waarden in de orde van
poZy-Si-Z -.1000 Qcm. De levensduur van de
minderheidsladingsdragers (T)
aZwniniwn~
van deze lagen is laag, volgens
st
een schatting van Leermakers
(lit.5): (0,3 ± 0,2) pS.
fig.1.3 Doorsnede van de (op pyrex opgeDeze electrische eigenschappen
dampte) poZy-Si-Zaag, met kolommaken de 1agen, zo a1s ze gemen en fibriUen.9roe\d z\jn, ongesc~tkt als halfgeleidermateriaal voor zonnecellen.
I

/'T/'T/'T
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1.3 Het onderzoek
Voor de kiemvorming en de groei van de polykristallijne siliciumlaag is kennis van
het verloop van de oppervlaktetemperatuur, tijdens het opdampproces, van groot belang. Daarnaast is de waarde van deze temperatuur van belang voor een goed begrip
van de eigenschappen van de laag. De oppervlaktetemperatuur kan tijdens het opdampproces niet direct worden gemeten met een thermokoppel, zonder de groei van de
laag ernstig te verstoren. Omdat de spectrale emissiecoëfficiënt van de groeiende
polykristallijne siliciumlaag in het infrarood niet bekend is, is meting van de oppervlaktetemperatuur met een infrarood-thermometer eveneens onmogelijk. Bovendien
zal de meting bij laatstgenoemde meetmethode ernstig verstoord worden door de enorme hoeveelheid straling, afkomstig van de kroes (zie: fig.1.2), welke een temperatuur heeft van circa 1900~ bij een depositiesnelheid van 20 ~m/min. Daarom is gekozen voor een analoge electrische simulatie van de warmtebalans van het opdampproces. Met het hiertoe vervaardigde RC-model zijn zowel de oppervlaktetemperatuur
van de laag, als de temperatuur van de substraathoude~ als functie van de tijd bepaald. Daartoe zijn vooraf experimenteel de depositiesnelheid van het silicium, de
temperatuur en de emissiecoëfficiënt van de kroes en enkele geometriefactoren bepaald.
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het opdampproces en van de bepaling van bovengenoemde coëfficiënten. Hoofdstuk 3 is gewijd aan het RC-model en
aan de simulatie-experimenten, die daarmee zijn uitgevoerd.
Op grond van de resultaten van deze simulatie-experimenten en de gegevens over de
electrische eigenschappen van de polykristallijne siliciumlagen (van Emden, 1it.3;
Claessen, lit.4; Leermakers, lit.5) is gebleken, dat warmtebehandelingen van de lagen noodzakelijk zijn. Dit om de structuur en daarmee de electrische eigenschappen
van de lagen wezenlijk te verbeteren.
De bepaling van de proces-parameters en de structuur van opgedampte polykristallijne siliciumlagen, die geschikt zijn voor warmtebehandelingen, zijn beschreven in
hoofdstuk 4. De verandering van de structuur van deze lagen ten gevolge van warmtebehandelingen bij verschillende temperaturen wordt beschreven in hoofdstuk 5. De
verándering van de structuur is enerzijds onderzocht met speciale etstechnieken en
electronenmicroscoop (SEM) en anderzijds met röntgendiffractie-technieken (Braggreflectie en Laue-diffractie).
In hoofdstuk 6 zullen de resultaten worden bediscussieerd en worden een aantal conclusies gegeven.
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In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het proces, waarmee de dunne
aluminiumlaag (1 pm) en de dikke polykristallijne siliciumlaag (50 ~m) worden
opgedampt op een vreemd substraat, zoals pyrex of roestvrij staal, of op een monokristal lijn siliciumsubstraat. In dit proces zijn drie fasen te onderscheiden : 1e fase - Het substraat wordt op een begintemperatuur gebracht en er wordt
gewacht, tot zich een stationaire toestand heeft ingesteld.
2e fase - De depositie van de dunne aluminiumlaag.
3e fase- De depositie, met hoge snelheid, van de dikke polykristallijne
siliciumlaag.
In de volgende paragraaf (2.2) worden deze drie fasen beschreven. De temperaturen, die in het proces een rol spelen, worden beschreven door warmtediffusievergelijkingen. Dit stelsel van vergelijkingen, beschreven in paragraaf 2.3,
dient als grondslag voor het RC-model, waarover pas in hoofdstuk 3 sprake zal
zijn en waarmee door simulatie de relevante temperaturen als functie van de tijd
worden bepaald. In paragraaf 2.4 wordt de experimentele bepaling besproken van
coëfficiënten, die in het proces een rol spelen. Tenslotte zal in paragraaf 2.5
worden ingegaan op enkele simulatiemogelijkheden van de warmtebalans van het opdampproces.

Het opdampproces wordt uitgevoerd in een vacuümklok. De druk in deze ruimte voor
verdamping van alumi~ium of silicium is circa 10- 6 torr. De opstelling, waarmee
wordt opgedampt, is reeds in het vorige hoofdstuk schematisch weergegeven in figuur 1.2. De temperatuur van de substraathouder wordt tijdens het hele proces
gemeten met een thermokoppel (chromel-alumel) en geregistreerd met een recorder.
Aluminium en silicium worden verdampt vanuit twee verschillende silicium-carbide, kroezen. Deze kroezen worden daartoe verhit met een electrenenstraal, afkomstig van het electronenkanon.
In de eerste fase van het opdampproces wordt de substraathouder op de gewenste
begintemperatuur gebracht. Dit gebeurt door toevoer van een electrisch vermogen
aan de in de houder aanwezige thermocoax-stookspiraal (zie fig.2.1: ~e 1 ). In
stationaire toestand is dit vermogen gelijk aan het vermogen, dat door geleiding
via de roestvrijstalen steun van de houder (~ 4 ) èn door straling van het s~b
straat- en het substraathouderoppervlak (~rad Si' respectievelijk ~rad sh) aan
de omgeving wordt afgestaan.

5.
<Pel

!

1----substraa thouder -steun (roes t vr ij staal) [R]
(k oper) [E:sh, Csh, Tsh]
taakspiraal (thermocoax)

c:============f

~---------------L----------------,

thermokoppel
warmteweerstand (roestvrij
staal) [Àl, c1l
r and van de substraathouder [ E: sfJ

fig.2.1 De thermische analyse van het opdampproces. Een verklaring van
de gebruikte symbolen wordt gegeven in paragraaf 2.3.2 •

Ten gevolge van de depositie van de dunne aluminiumlaag in de tweede fase, neemt
de emissiecoëfficiënt van het substraatoppervlak af. Hierdoor neemt de temperatuur van dit oppervlak (Tss) toe. Het aan het oppervlak toegevoerde vermogen,
door condensatie van het aluminium en door straling van de kroes (< 0,05 W/cm 2 ),
is zeer gering ten opzichte van <Pel (~ 9 W/cm 2 ). In deze fase wordt dus Tss voornamelijk bepaald door de emissiecoëfficiënten van de substraathouder (E:sh) en van
het met aluminium bedekte oppervlak. De tijdsduur tussen deze en de volgende fase
wordt zo kort mogelijk (~ 1 min) gehouden. Dit om oxidatie te voorkomen, van het
opgedampte aluminium, door het in de klok aanwezige restgas (waterdamp).
In de derde fase wordt met hoge snelheid (10-40 ~m/min) silicium op het oppervlak
gedampt. Bij een depositiesnelheid van 20 ~m/min bedraagt de temperatuur van de
kroes circa 1900°C. Door de straling van de kroes èn door condensatie van het silicium wordt in deze fase een grote hoeveelheid warmte aan het met aluminium en
silicium bedekte oppervlak toegevoerd (<Pin Si). Ten gevolge hiervan zullen zowel
de temperatuur van de houder, als van het oppervlak toenemen, ondanks een toename
van de emissiecoëfficiënt van het oppervlak, door bedekking met silicium. Bovendien zal de houdertemperatuur stijgen, doordat aan de rand van de substraathouder
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warmte wordt toegevoerd (~in sf), voornamelijk door straling van de kroes.
Na depositie van het silicium wordt de substraathouder afgekoeld tot kamertemperatuur. In het geval van een vreemd substraat moet dit afkoelen zeer geleidelijk
geschieden. Dit om te voorkomen, dat krimpbarsten in de polykristallijne siliciumlaag ontstaan, door verschil in uitzettingsco~ffici~nt van deze laag en van
het substraat.
N.B. Bij het opdampen van polykristallijne siliciumlagen op met Si0 2 bedekte monokristallijne siliciumsubstraten wordt de hier genoemde tweede fase in het
opdampproces overgeslagen.

2.3.1 Aannamen
Om de vergelijkingen te kunnen afleiden, die in het opdampproces de temperaturen
beschrijven en die leiden tot een ééndimensionaal mathematisch model van de warmtebalans van het opdampproces, zijn de volgende aannamen gemaakt :
-De temperatuurvereffenings-co~ffici~nt van de voornamelijk uit koper bestaande
2
substraathouder is zeer groot (acu = 0,97 cm /s). Dit betekent, dat bij de optredende warmtestromen de temperatuur in vrijwel alle punten van de houder hetzelfde is (afwijkingen van minder dan 1 °C, bij een nominale temperatuur van
500°C).
De gebruikte materiaalconstanten (zie: appendix 2) zijn onafhankelijk van de
temperatuur.
Het substraatoppervlak is groot ten opzichte van de dikte van het substraat,
zodat randeffecten kunnen worden verwaarloosd.
- Er vindt alleen warmtetransport plaats door de polykristallijne siliciumlaag,
de aluminiumlaag, het substraat en de roestvrijstalen warmteweerstand, in de
richting loodrecht op het oppervlak: de z-richting (zie: fig.2.1).
- De warmteoverdracht door stralingsuitwisseling tussen de kroes en de rand van
' de substraathouder wordt beschreven met de effectieve emissieco~ffici~nt van de
rand (Esf in fig.2.1) en met die -van de kroes (Ec).
- De depositiesnelheid van het silicium is gelijk voor alle punten van het substraatoppervlak. MetdeSEM is aangetoond, dat de dikte van de polykristallijne
siliciumlaag aan de rand van het substraat ten hoogste 15% kleiner is daQ in
het midden.
Met bovenbeschreven aannamen kan het probleem ééndimensionaal worden beschouwd,
zoals in figuur 2.1 is weergegeven.
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2.3.2 ~~~~!~~~~9~!1j~1~9~~-i~-9~-9~r9~-f~~~
In deze paragraaf worden in de vergelijkingen alle grootheden gegeven per cm 2
opgedampt po1ykrista11ijn silicium.
Tijdens de derde fase van het opdampproces wordt de temperatuur van de substraathouder bepaald door (vergelijk: fig.2.1}
~el + h

+ ~3

=csh

dT 8 h

dt

+ ~rad sh + ~ 4

(2.1)

met

(2.2)

en

(2.3)

hierin
.
2
-2
het aan de houder toegevoerd electrisch vermogen per cm poly-Si (Wem ),
~ 2 - het aan de houder toegevoerd vermogen per cm 2 poly-Si, door geleiding via
het substraat en de roestvrijstalen warmteweerstand, vanaf het poly-Si~op
pervlak (Wcm- 2 ),
~ 3 - het aan de houder toegevoerd vermogen per cm 2 poly-Si, door geleiding via
de roestvrijstalen warmteweerstand, vanaf de rand van de houder (Wcm- 2 ),
Csh- de warmtecapaciteit per cm 2 poly-Si van de substraathouder (Jcm- 2K- 1 ),
Tsh- de temperatuur van de substraathouder (K),
T0 -de omgevingstemperatuur (K),
~ rad sh -het vermogensverlies per cm 2 poly-Si door straling van het substraathoudersoppervlak (Wcm- 2 ),
~ 4 - het vermogensverlies per cm 2 poly-Si door geleiding via de roestvrijstalen
steun van de houder (Wcm 2 ),

~el.-

Esh- de effectieve emissiecoëfficiënt van de substraathouder,
Ash- het effectief stralend oppervlak van de substraathouder, per cm 2 poly-Si,
12 Wcm- 2K- 4 ),
a -de constante van Stefan-Boltzmann (=5,667x1oR -de warmteweerstand van de houdersteun, per cm 2 poly-Si (W- 1 Kcm 2 ).
Het warmtetransport door de roestvrijstalen warmteweerstand, het substraat, de
aluminiumlaag en door de poly-Si-laag wordt gegeven door de instationaire
warmtediffusievergelijking (het transport vindt alleen plaats in de z-richting):
(2.4)

hierin

de
c- de
T- de
t- de
À- de
p-

soortelijke massa (gcm -3 ),
soortelijke warmte per massa-eenheid (Jg- 1 K- 1 ),
temperatuur (K),
tijd (s),
warmtegeleidingscoëfficiënt (Wcm- 1K- 1 ),

i duidt het betreffende medium aan.
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De balansvergelijking voor het oppervlak van de poly-Si-laag luidt:
<Pin Si -

met

~

~in

-

Si -

(2.5)

<Prad Si

4> 1 +
~

+

cru

~rad

~

~ cond

+

~

~sol

hierin

+

(2.6)

~

~H

c

p

- het aan het poly-Si-oppervlak toegevoerd vermogen, per cm 2 ~oly
Si (Wem - 2 ),
- het per cm 2 poly-Si van het oppervlak afgevoerde vermogen door ge4>1
leiding via het substraat en de roestvrijstalen warmteweerstand
(Wcm- 2 ),
<Prad Si- het vermogensverlies per cm 2 poly-Si door straling vanaf het oppervlak naar de omgeving (behalve in de richting van de kroes) (Wcm- 2 ),
2
4>
rad cru - het aan het oppervlak toegevoerd netto vermogen per cm poly-Si door
straling van de kroes (Wcm- 2 ),
2
<Pcond
- het aan het oppervlak toegevoerd vermogen per cm poly-Si door condensatie van het silicium (Wcm- 2 ),
2
<Psol
- het aan het oppervlak toegevoerd vermogen per cm poly-Si door stolling van het silicium {Wcm- 2 ),
2
<PH
- het aan het oppervlak toegevoerd vermogen per cm poly-Si door ener4> in

e

Si

zijds afkoeling van het dampvormige silicium tot de smelttemperatuur
(1683 K) en anderzijds door afkoeling van het vaste silicium tot de
oppervlaktetemperatuur {Wcm- 2 }.
De warmte-uitwisseling door stralingsoverdracht tussen de kroes en 1 :cm 2 van
de poly-Si-laag wordt volgens Chapman {lit.6} gegeven door:
p

<Prad cru

=Flcr

{I4 - T4 )
1jc +

1Îs

e: c

e: Si

<Pcond
<Psol
<PH
c
p

=P v d
=P vd
=p vd

(2.?)

-1

met
F1 -vorm-factor, welke de fractie van de straling van de kroes aangeeft, die
1 cm 2 van het pol y-Si -oppervlak bere i kt,
T~ -de temperatuur van de kroes {K),
Tss- de oppervlaktetemperatuur van de poly-Si-laag {K),
e: -de effectieve emissiecoëfficiënt van de kroes,
c
e:Si- de emissiecoëfficiënt van de poly-Si-laa~.
Voor de andere termen uit vergelijking 2.6 geldt:

met

!J.H
CP

=cp 1 (Tc -1683K)

+ c

p 2.

t::.Hcond
!J.Hsol
!J.Hc

(1683K-T

(2.B.a)
(2.8.b)
(2.B.c)

p

ss

)

(2.8.d)
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3
de dichtheid van de poly- Si-laag (gcm- ),
1
vd- de depositiesnelheid van het silicium (cms- ),
~Hcond -de condensatiewarmte van silicium (Jg- 1 ),
AH
-de hoeveelheid warmte, die het siliciVm op grond van zijn warmtecp
capaciteit afstaat aan het poly-Si-oppervlak (Jg- 1 ),
~H 7 -de stollin gswarmte van silicium (Jg- 1 ),
so~
1 1
cp -de soortelijke warmte van silicium in de dampfase (Jg- K- ),
1
1 1
cp - de soortelijke warmte van silicium in de vaste fase (Jg- K- ),
2
Het vermogensverlies per cm 2 poly-Si, door straling vanaf het oppervlak naar
de omgeving (behalve in de richting van de kroes) wordt gegeven door de wet
van Lambert (Kranig, lit.7):

hierin

p-

~

ra d s··~

= (n) -1 Es.a(T 4
~

88

4

kn

- To) a1
! 2 2ncosa sina da

( 2 ,9)

is hierin de ruimtehoek, waaronder de kroes 1 cm 2 van het poly-Si oppervlak
"ziet". Omdat a 1 zeer klein is (a 1 "'0,015 sterrad.), kan (2.9) worden vereenvou-

a1

~

digt tot :

=eSia (T4ss

rad Si

_ T4)
0

( 2 , 10 )

Het vermogen, dat aan de rand van de substraathouder wordt toegevoerd (~in sf
in figuur 2.1) bestaat voornamelijk uit straling van de kroes. Voor de rand
van de houder geldt:
(2.111
~in sf

=~ 6

+ ~rad sf

hierin

~in sf - het aan de rand van de houder toegevoerd netto vermogen per cm 2 poly-

Si, door straling van de kroes (Wcm- 2 ),
2
~6
- het vermogen per cm poly-Si, dat door geleiding naar de houder wordt
toegevoerd (Wcm- 2 ),
~ rad sf- het vermogensverlies per cm 2 poly-Si door straling vanaf de rand van
de houder naar de omgeving ( behalve in de richting van de kroes) (Wcm- 2 ).
Analoog aan de vergelijkingen (2.7) en (2.10) geldt:
~.

~n

s

f =

(T4 - T4 )

F 2 a..,...-c--..sf.-~
1 + 1/ _1
E

~rad sf

met

c

E

(2.121

sf

4
=Asfesfa(Tsf-

4

TO )

(2.131

vorm-factor
e
-de effectieve emissiecoëfficiënt van de houderrand,
sf
Tsf- de temperatuur van de houderrand {K),
2
Asf - het effectief stralend oppervlak van de rand van de houder per cm
poly-Si.
F

2

-
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2.4 ~~~~r!~~Q!~l~-~~~~!iD9_~~D _ 2~_QrQ~ ~ ~çQ~ffi~!~Q!~D
2.4.1

lD!~i2iD9

De coëfficiënten van de in paragraaf 2.3.2 gegeven warmtevergelijkingen kunnen
in twee groepen worden verdeeld. De eerste groep bevat materiaalconstanten, die
in de literatuur kunnen worden gevonden en die in appendix 2 worden gegeven. De
tweede groep bevat coëfficiënten die afhankelijk zijn van het gebruikte systeem.
en die in de zonnecelgroe~ zijn bepaald. Hiertoe behoren:
- De emissiecoëfficiënt van de substraathouder, Esh; door Cramer (lit.B} is hiervoor gevonden: Esh = 0,44 •
- De emissiecoëfficiënten van de substraten, onbedekt èn bedekt met aluminium of
met aluminium en polykristallijn silicium. De door Cramer .(lit.8} gevonden
waarden worden gegeven in tabel 2.1.
bedekt met AZ
én met po Zy-Si

onbedekt

bedekt met AZ

pyrex

0"28

0"19

0"80

roestvrij staal

0" ?0

0"60

o" ?1

mono-Si

0"32

0"05

0"32

Substraat

tabel 2.1 De emissiecoëfficiënten van de aZ of niet met een
dunne film bedekte substraten.

- De effectieve emissiecoëfficiënt van de kroes en de vormfactoren F1 en F2 •
- De temperatuur van de kroes bij bekende depositiesnelheid van het silicium.
In de volgende paragrafen wordt de experimentele bepaling beschreven van de
laatstgenoemde coëfficiënten. Om de vormfactoren F1 en F2 te kunnen bepalen,
moet de emissiecoëfficiënt van de kroes Ec bekend zijn. Daarom is eerst bij een
temperatuur van 1412°C (de smelttemperatuur van silicium} de waarde van Ec bepaald. Dit is gedaan door de bepaling van de warmteuitwisseling door stralingsoverdracht tussen de kroes en een plaat met bekende emissiecoëfficiënt, gemonieerd op de substraathouder. Omdat hierbij de warmteuitwisseling ook wordt beinvloed door een vormfactor F3 , zijn een tweetal experimenten met verschillende
platen noodzakelijk. Er is gebruik gemaakt van grafiet (E = 0,85) en van aluminium (E = 0,14). Vervolgens worden de vormfactoren F1 en F2 bepaald, met gebruikmaking van de waarde van Ec bij Tc = 1412°C. Daarna wordt Ec bij hoge Tc (1910°C)
bepaald, met gebruikmaking van de gevonden waarden van F1 en F2 • Tenslotte wordt
de temperatuur van de kroes bij bekende depositiesnelheid van het silicium bepaald.
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In figuur 2.2 is een schets gegeven van de opstelling, waarmee Ec is bepaald bij
T = 1412°C. Het door straling van de kroes aan het oppervlak toegevoerde vermoe
gen is bepaald door meting van de temperatuurstijging van de substraathouder met
het thermokoppel. De warmteoverdracht in beide experimenten wordt volgens Chapman (lit.6) gegeven door: ~
( T4 _ T4)

=F3

~

A

g

respectievelijk

~A7

V

AAZ

=F

c
g
~ 1/e, + 1/e - 1
c
g

(2.14)

(T4 - T4 )

c
AZ o---::::::__-.:.=,3
1/Ec + 1/EAZ - 1

(2.15)

hierin
~g

~AZ

E

c

Voor

het vermogen dat door straling van de kroes aan de grafiet-plaat wordt toegevoerd (W),
- het vermogen dat door straling van de kroes aan de aluminium-plaat wordt
toegevoerd (W),
- het oppervlak van de grafiet-plaat (cm 2 ),
-het oppervlak van de aluminium-plaat (cm 2 ),
- vormfactor, welke wordt bepaald door de fractie van de straling, die de
plaat treft,
- de effectieve emissiecoëfficiënt van de kroes,
- de emissiecoëfficiënt van de grafiet-plaat,
- de emissiecoëfficiënt van de aluminium-plaat,
- de temperatuur van de kroes (K),
-de temperatuur van de grafiet-plaat (K),
-de temperatuur van de aluminium-plaat (K).
-

~g'

~g

respectievelijk
t::,Tl
cl t::,tl

=

(2.16)

-de warmtecapaciteit van de houder met grafiet- respectievelijk met
aluminium-plaat (JK- 1 ),
- de temperatuurstijging van de houder met de grafiet- respectievelijk
met de aluminium-plaat (K),
-de tijd waarin de warmteoverdracht heeft plaatsgevonden (s).
Hierbij wordt aangenomen, dat de temperatuur van de plaat in beide gevallen gelijk is aan die van de houder (aAl = 1,2 cm 2/s; ag = 2,8 cm 2;s). Uit de experimenten is met gebruikmaking van de vergelijkingen (2.14) tot en met (2.16) gevonden:
Ec (bij Tc = 1412°C) = 0,36 en F = 0,091
••. . . •••••. •. . . •. •. •••. •. . ••

• . 3 ••.••••••
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1

4

2

6

6

IJ?
12346-

de substraathouder
plaat grafiet of aluminium ( opp. = 22 cm 2 )
grafiet substraat
roestvrijstaZen inklem-masker
5- roestvrijstaZen shutterschijf
roestvrijstaZen afschermingsbus ?- silicium-kroes

f ig .2.2 Schets van de opstelZing
zoals gebruikt bij het
"grafiet- en aluminium"plaat-experiment.

fig.2.3 Schets van de opstelZing
zoals gebruikt bij het
"grafiet"-substraat-experiment.

De vormfactoren F1 en F2 zijn bepaald uit de warmteoverdracht door stralingsuitwisseling tussen de kroes (bij Tc = 1412°C) en een grafiet substraat van standaardafmetingen, in de houder ingeklemd door een roestvrijstalen masker en afgedekt door een roestvrijstalen shutterschijf (zie: fig.2.3). De warmteoverdracht
wordt beschreven door de vergelijkingen (2.7) en (2.12). Hierbij moet in (2.7)
de emissiecoëfficiënt van de poly-Si-laag worden vervangen door die van grafiet
(Eg = 0,85). De emissiecoëfficiënt van de rand van de substraathouder (Esf in
v~rgelijking 2.12) is gelijk aan 0,44 (Cramer, lit.8). Voor Ec is gebruikt de
waarde bij Tc= 1412°C, welke is gevonden in paragraaf 2.4.2: 0,36.
Er is gevonden:
F = 0,081
en
•. 1 .•. ; ••...

Ter bepaling van Ec bij hoge kroestemper.atuur (1910°C) is een experiment uitgevoerd, waarbij met een depositiesnelheid vd = 20 ~m/min een polykristallijne si-
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liciuml aag is aange bracht op een gepolijst mono kristallijn siliciumsubstraat,
zonder aluminium tussenlaag. Het su bstraat is met het masker op de houder geklemd (zie: fig.2.3}. Het verband tu ssen vd en Tc wordt in de volgende paragraaf behandeld. De emissiecoëfficiënt van fiet substraatoppervlak moet tijdens
depositie van het silicium gelijk blijven. Daarom is een dubbele poly-Si-laag
op het substraat aangebracht.
Na depositie van de eerste laag is in stationaire toestand de emissiecoëfficiënt
van het oppervlak (es;} bepaald uit:
~el= ~rad sh + ~ 4 + ~rad Si

(2.1?)

- gedefinieerd volgens vergelijking (2.1),
~rad sh - gedefinieerd volgens vergelijking (2.2),
- gedefinieerd volgens vergelijking (2.3),
~4
vergelijking (2.10).
~rad Si - gedefinieerd volgens
Hiervoor is gevonden: es; = 0,53.
Na het opbrengen van de tweede poly-Si-laag is eveneens in stationaire toestand
gevonden: es; = 0,53; zodat mag worden aangenomen, dat tijdens het opbrengen van
deze laag de emissiecoëfficiënt van het oppervlak niet is veranderd. Met behulp
van de vergelijkingen (2.7) en (2.12) en door meting van de temperatuurstijging
van de substraathouder, tijdens depositie van de tweede laag, wordt voor de emissiecoëfficiënt van de kroes bij Tc = 1910°C gevonden:

met ~el

c = 0,12

•• c ••••••••

Opmerking: De waarden van de emissiecofficiënt van vloeibaar silicium zijn
volgens Harrill (lit.9) 0,22 en volgens Zoutendijk (lit.10) 0,3 .
De in paragraaf 2.4.2 gevonden waarde (0,36 bij 1412°C) is iets hoger;
waarschijnlijk door de invloed van de rand van de kroes, die een hoge
emissiecoëfficiënt heeft (0,8 voor SiC; zie: lit.11). De lage waarde
van cc bij Tc= 1910t (0,12) is te verklaren uit enerzijds een afname van de emissiecoëfficiënt van het vloeibare silicium bij toename
van ~e temperatuur en anderzijds doordat de rand van de kroes met
vloeibaar silicium wordt bedekt.

De temperatu~r van de kroes (Tc) is bepaald uit de verdampingssnelheid van het
silicium uit de kroes, welke door weging wordt bepaald. De relatie tussen deze
verdampingssnelheid (vvd) en de depositiesnelheid van het silicium
vvd
gegeven door een geometriefactor (g), volgens : g =
vd

14.
De depositiesnelheid is gevonden uit de dikte van de opgedampte poly-Si-laag en
uit de depositietijd. Voor g is gevonden : g = 66,7 .
De relatie tussen de verdampingssnelheid en de temperatuur van de kroes wordt
gegeven door Dushman {lit.12}. Met bovenstaande gegevens wordt een direct verband gelegd tussen vd en Tc. In tabel 2.2 wordt hiervan het resultaat het gepresenteerd.

vd ('tlm/min)
T_e (K)

1
1953

2
2000

4

6

8

10

20

30

40

2053

2092

2114

2143

2183

2248

2263

tabel 2.2 De kroestemperatuur (T) als functie van de depositiea

snelheid van het silic ium (vd).

Zoals uit paragraaf 2.3.2 blijkt, worden de substraathoudertemperatuur en de oppervlaktetemperatuur van de groeiende polykristallijne siliciumlaag gegeven door
thermische diffusie-vergelijkingen (ééndimensionaal) met de volgende randvoorwaarden: 1.- De plaats van het poly-Si-oppervlak verandert in de tijd.
2.- De substraathouder bevat een warmtebron (zie: fig.2.1}.
3.- De verliezen door straling van het substraat- en het substraathouderoppervlak hangen af van de vierde macht van de absolute temperatuur.
Deuglas (lit. 13) geeft numerieke technieken voor de oplossing van warmtediffusieproblemen voor een enkel medium met bewegende rand. Echter de algoritmen voor de
numerieke oplossingen, waarbij niet eens de randvoorwaarden 2 en 3 uit ons probleem zijn betrokken, zijn zeer ingewikkeld. Daarom is de keuze voor de oplossing van het ééndimensionale warmtediffusie-probleem (al voor het begin van dit
afstudeerwerk) gevallen op een analoge electrische Re-netwerk-simulatie (Brasz,
lit. 14). De genoemde randvoorwaarden leveren in deze simulatietechniek geen
bîjzondere problemen op, zoals mag blijken uit het volgende hoofdstuk, waarin
het RC-model zal worden beschreven.

15.
3. HET RC- MODEL
De simulatie van de warmtebalans van het opdampproces met het RC -model wordt
uitgebreid behandeld in de verslagen van een drietal stages, verricht bij het
zonnecelproject (Van Berlo, lit.15; Van Laarhoven, lit.16; Van den Hurk, lit.23).
In dit hoofdstuk zal worden i ngegaan op het principe van de simulatie, op de
uitvoering van het RC-model en op de simulatie-experimenten, die met het model
zijn uitgevoerd.

Het warmtediffusie - probleem in een ééndimensionaal medium, zoals beschreven door
vergelijking 2.4, kan met een electrisch netwerk worden gesimuleerd. Daartoe moet
(2.4) worden vereenvoudigd tot een stelsel differentie-vergelijkingen, door discretisatie van de z-coördinaat. Hiervoor is gebruik gemaakt van:

~)
=~ I
2
dz

n

_[dT
~z ~+~ laz

hierin: (aT )

- Tn+1- Tn
t:.z

\a; n+~

L-~ ]1 t:.z

(3.1)

r espectievelijk: (dT
.dz

J

/n-~

=Tn-

Tn-1

(3. 2)

t:.z

Hierin geeft n het rangnummer aan van het segment in de z-richting (zie fig. 3.1.a).
Met (3.1) en (3.2) gaat vergelijking 2.4 over in:

pct:.z·ad~Ttn

+

=

frT
L
n+1

uz

)1
- T ) - (T - T
n
n
n-1 J

(3.3)

_De potentiaal van het electrisch RC - netwerk uit fig.3.1.b wordt beschreven door:
dV
C dtn

= (R) -1

J

)(
{Vn+1
- Vn) - (Vn - Vn-1)

t:.z

3.1. a

3.1. b

fig.3.1 Het principe van de RC-simuZatie:
a- Een ééndimensionaal medium.
b- Het overeenkomstige RC-netwerk.

(3.4)

De analogie tussen (3.3) en
(3.4) betekent, dat een door
(2.4) beschreven warmtediffusie-probleem kan wor9en
gesimuleerd door een reeks
achter elkaar geschakelde
RC-leden.
Daartoe moet wel de volgende schaling worden toegepast:
- t p = ptm
(3.5.a),
- T = fV
(3.5.b),
- Cth= pCt:.Z = gC{3.5.c),
-R th-__tg__hR
{35d)
À
• •
'

- Q = ki

{3.5.e).

16.
In de vergelijkingen (3.5) zijn:
tp en tm- procestijd respectievelijk modeltijd (s),
T
- temperatuur in het proces (K),
V
- electrische spanning in het model (V),
-warmtecapaciteit per cm 2 in het proces (JK- 1cm- 2 ),
eth
e
- electrische capaciteit in het model (F),
- warmteweerstand per cm 2 in het proces (W- 1cm 2K),
Rth
R
- electrische weerstand in het model (Q),
Q
- vermogen per cm 2 in het proces (Wcm- 2 ),
I
- electrische stroom in het model (A),
p, f, g, h en k zijn schalingsparameters.
Door substitutie van de vergelijkingen (3.5) in (3.3) volgt voor de schalingsparameters (rekening houdend met de wet van Ohm: V= I.R):

=g.h

f =h.k
De schalingsparameters zijn zó gekozen, dat
10 sec. in het model overeenstemmen met 1 sec. in het proces,
- 1 volt in het model overeenstemt met 100 De in het proces,
- 1 ~A in het model overeenstemt met 1 Wcm- 2 in het proces.
p

en

(3.6)

In figuur 3.2 is een overzicht gegeven van het RC-model, zoals dat is gebruikt
voor de simulatie-experimenten, die in paragraaf 3.3 zullen worden beschreven.
De in paragraaf 2.4 gegeven en bepaalde coëfficiënten zijn het model toegepast.
De substraathouder wordt gesimuleerd door een grote condensator (8000 ~F); het via
de stookspiraal aan de houder toegevoerd vermogen (vergelijk fig.2.1} wordt weergegeven door een stroombron. De straling vahaf het substraathouderoppervlak wordt
gesimuleerd door een functiegenerator; een beschrijving hiervan wordt gegeven in
appendix 1. Het vermogen, dat door geleiding via de roestvrijstalen steun aan de
omgeving wordt afgestaan, wordt gerepresenteerd door een electrische weerstand.
In het model zijn Re-netwerken opgenomen voor de drie substraten: pyrex (2 mm dik),
roestvrij staal (1 mm dik) en monokristallijn silicium (1 mm dik). Ieder van deze
netwerken bestaat uit 10 Re-leden; de segmentbreedte is zodanig gekozen, dat zij
klein is ten opzichte van de thermische indringdiepte van het betreffende medium
(Van Berlo, lit.15; Van Laarhoven, lit.16).
De simulator voor de groei van de oolykristallijne siliciumlaag bestaat uit een
Re-netwerk, waarvan de leden afzonderlijk kunnen worden bijgeschakeld. De bij-
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fig. 3. 2 Een overzicht van de ui tvoerincr van het RC- mode 7, .
De eZectrische stromen in het model zijn aangegeven met dezelfde symbolen die in fig.2.1 zijn gebruikt voor de warmtestromen. De uitvoering in
deze figuur geeft de simulatie aan van de depositie van aluminium en silicium op een 2 mm dik
pyrex-substraat.
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•

schakelsnelheid wordt bepaald door de depositiesnelheid van het silicium. Door
de bij te schakelen condensatoren een geschikte voorspanning te geven, wordt de
initiële temperatuur van het aankomende silicium gesimuleerd.
De straling vanaf de drie verschillende su5straatoppervlakken, onbedekt zowel
als bedekt met aluminium, dan wel met aluminium èn polyk.ristallijn silicium, wordt
gesimuleerd door 9 functiegeneratoren (appendix 2J. Het functievoorschrift van
ieder van deze generatoren correspondeert met de betreffende waarde van de emissiecoëfficiënt uit tabel 2.1.
Het aan het polykristallijne siliciumoppervlak toegevoerde vermogen, vooral door
straling van de kroes en door condensatie van het silicium wordt gerepresenteerd
door een stroombron, evenals het aan de rand van de houder toegevoerde vermogen.
De straling vanaf de rand van de substraathouder wordt gesimuleerd door een aparte
functiegenera tor.

1. De stationaire toestand in de eerste fase van het opdampproces (vergelijk paragraaf 2.2).

A/
/

,I '

A.""
,, ,

600

,~

,
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,
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fig.3.3.a Tsh als functi e van ~el
in de stationaire toestand
van de eerste fase van het
opdampproces, voor een 2mm
dik pyrex substraat, bepaald
met het RC-model. De experimenteel bepaalde waarden zijn aangegeven_ met 11.

,
_,,
5QO
0
0
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5

-2 10
- ~ez.(Wcm)

. ---- -.

In figuur 3.3.a wordt de temperatuur van de substraathouder, Tsh' ge~even
als functie van het aan de houder toegevoerde electrisch vermogen, ~el, voor
een 2 mm dik pyrex substraat, in de stationaire toestand van de eerste fase
van het opdampproces. Deze is zowel experimenteel, als met het RC-model bepaald. Experiment en simulatie komen goed overeen.
In figuur 3.3.b wordt Tsh als functie van ~el gegeven voor 3 verschillende sub-

19.

fig . 3. 3.b Tsh als f unctie van ~el
in de stationaire toestand
van de eerste fase van het
opdampproces , voor 3 verschillende substraten, bepaald met
het RC-mode l.

~el

-2

1

(Wem )

straten in de stationaire toestand van de eerste fase, bepaald met het RC-model.
De waarden van Tsh voor een 1 mm dik roestvrijstalen substraat liggen lager dan
die voor een 2 mm dik pyrex of een 1 mm dik monokristallijn silicium substraat
bij hetzelfde toegevoerde electrisch vermogen. Dit komt doordat het verlies door
straling vanaf het substraatoppervlak groter is door een hogere emmissiecoëfficiënt van het roestvrij staal, dan van het pyrex of van het mono-Si (vergelijk
tabel 2.1).
2. Het aan het poly-Si-oppervlak toegevoerde vermogen (~in Si) tijdens de silicium depositie.
_De groot~eid, die in belangrijke
mate het verloop van de oppervlak3
tetemperatuur als functie van de
.
-2
( Wem )
tijd tijdens het opdampproces bepaalt, is ~in Si (zie: vgl.(2.6)).
2
~·, n s·1 hangt af van de depositiesnelheid vd en van de kroestemperatuur Tc(zie: vgl .(2.7)), die op
1
haar beurt weer afhangt van vd
(zie: tabel 2.2}. Aldus kan ~in Si
worden beschouwd als een functie
0
van vd alleen. Deze relatie wordt .
40
0
10
20
-10
voor een 2 mm dik pyrex substraat
- v a ( ~m mi n
J

~ r

fig 3. 4 ~·1.-n S-z._. ~ls functie van vd
voor een 2 mm dik pyrexsubstraat, bedekt met aluminium en met poly-Si, samengesteld volgens formule 2. 6 .

gegeven in figuur 3.4. ~rad cru
vormt de grootste bijdrage tot
~;n Si voor vd < 32 ~m/min, terwijl voor grotere ~epositiesnelhe-
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<Pin ~~
( Wem )
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. als functie van vd voor 3 verschillende substraten, bedekt met aluminium èn
silicium .
<f>.

t-n 8?-

den de condensatiewarmte van het silicium, <~>cond' de grootste bijdrage levert.
In figuur 3.5 wordt <Pin Si als functie van vd gegeven voor respectievelijk een
pyrex (2 mm), een roestvrijstalen (1 mm) en een monokristallijn silicium substraat ( 1 mm) .
3. De substraathoudertemperatuur (Tsh} en de oppervlaktetemperatuur (Tss}' beiden
als functie van t, tijdens het opdampproces.
De temperatuur van de substraathouder (Tsh) is de enige temperatuur in het opdampproces, die rechtstreeks kan worden gemeten (vergelijk figuur 2.1). Tsh kan
echter ook worden bepaald met het RC -model. In figuur 3.6 wordt Tsh als functie
van t gegeven voor het opdampproces van een polykristallijne siliciumlaag op een
2 mm dik pyrex substraat, voorzien van een 2 JJm dikke aluminiumlaag, zowel experimenteel bepaald,als met het RC-model (E respectievelijk S). De depositiesnelHeid van het silicium bedraagt 20 JJm/min. In de figuur kunnen de volgende fasen
worden onderscheiden (vergelijk paragraaf 2.2):
1. t < 0; Oe stationaire toestand voordat de depositie van de dunne aluminiumlaag wordt gestart.
2. 0 < t < 180 s; De fase waarin de dunne aluminiumlaag wordt opgedampt.
2a. 180 s < t < 375 s; De (tussen-} fase waarin de kroes wordt verhit tot de gewenste temperatuur.
3. 375 s < t < 525 s; De fase waarin het silicium wordt opgedampt.
In de simulatie is een instantane verandering van de emissiecoëfficiënt aan het
begin van zowel fase 2 als fase 3 aangenomen ( vergelijk tabel 2.1 en figuur 3.2).
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Voor de temperatuur van de kroes in de tussenfase is de smelttemperatuur van silicium genomen, omdat in deze fase de meeste energie wordt gebruikt voor het
smelten van het silicium in de kroes (Tsmelt Si = 1412°C}. Voor de temperatuur
van de kroes in de derde fase is genomen Tc = 1910°C (vergelijk tabel 2.2}.
Het maximale verschil in temperatuur van de houder tussen experiment (E} en simulatie {S) bedraagt 3 graden. Gezien het grote aantal systeemafhankelijke coëfficiënten, dat experimenteel is bepaald (zie: paragraaf 2.4), is dit verschil
klein (minder dan ~%van de momentane temperatuur van de houder}.
In figuur 3.7 wordt het verloop van de oppervlaktetemperatuur van de groeiende
poly-Si-laag, tijdens het opdampproces, gegeven, bepaald met het RC-model en corresponderend met het experiment uit figuur 3.6.
3.3.2 Simulatie-resultaten
Voor een 2 mm dik pyrex substraat Z1Jn zowel de houdertemperatuur (Tsh} als de
oppervlaktetemperatuur (Tss) als functie van de tijd, voor verschillende waarden
van de depositiesnelheid van het silicium (vd), bepaald met het RC-model. Het resultaat hiervan is gegeven in figuur 3.8.a. Gemakshalve is hierbij de tussenfase
{fase 2a uit paragraaf 3.3.1-3) weggelaten. ~el (vergelijk de figuren 2.1 en 3.2)
is gedurende het hele simulatie-experiment constant gehouden, zoals dat ook in
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fi g. 3. 8. a Het verloop van zowel Th als van T ~ voor een 2 mm di k pyrex
s
ss
substraa t~ bepaald met het RC-model ~ voor vers chillende waarden
van de depositi esnelheid van het s ilicium.

het opdampproces het geval is. De emissiecoëfficiënt van het oppervlak is zowel
aan het begin van de tweede als van de derde fase instantaan veranderd (ver gelijk
tabel 2.1 en figuur 3.2).
In de eerste fase (t < 0) wordt de temperatuur van de substraathouder op 556°C
gebracht. De straling vanaf het substraatoppervlak veroorzaakt een netto warmtestroom van de houder naar het oppervlak (ver gelijk figuur 2.1), waardoor het op pervlak een temperatuur aanneemt, die lager is dan Tsh (Tss = 547°C).
In de tweede fase (0 < t < 60 s) wordt een dunne aluminiumlaag (1 ~m) op het oppervlak gedampt. Daardoor neemt de emissiecoëfficiënt van het oppervlak ·
af van 0,28 tot 0,19 (tabel 2.1). Zowel Tsh als Tss nemen in deze fase toe, terwijl het verschil (ThTss ) afneemt. Het vermogen, dat door straling van de
s
kroes en door condensatie van het aluminium aan het oppervlak wordt toegevoerd,
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is verwaarloosbaar klein (< 0,05 W/cm 2 ), zodat de toename van Th en van T vols
ss
ledig wordt bepaald door de afname van de emissiecoëfficiënt van het oppervla k.
Dit leidt tot een afname van de warmtestroom van de nouder naar net oppervlak en
daarmee tot een afname van net verschil tussen T h en T •
Sn

SS

In de derde fase (60 s < t < 150 s} word t silicium opgedampt. Tss als functie van
t wordt in deze fase bepaald door zowel de emissiecoëfficiën t van de groeiende
polykrista llijne siliciumlaag (es;), als door de grootte van ~in Si (vergelijk
vgl .2.6), welke afhangt van de depositiesnelheid vd (zie: figuur 3.4}.
- Voor hoge vd (> 18 ~m/min} is ~in Si groter dan net door net oppervlak uitgestraalde vermogen ~rad Si (zie vgl .2.5 en vgl .2.10). Er loopt dan een netto warmtestroom van het oppervlak naar de houder, waardoor Tss hoger wordt dan Tsh' Met
het RC-model is vastgesteld , dat de stijging van Tss na circa ·18 minuten opdampen is afgenomen tot mi nder dan 0,1 oC/min (zie: figuur 3.8.b), voor vd = 30 ~m/min.
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30 llm m1-n

r
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Si dep.
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(min)
fig.3.B.b T
als functie van t voor een 2 mm d1-K
ss
pyrex substraat, bepaald met het RC-model
voor verschillende waarden van v .
- -7

t

4

18 llm/min wordt ~in Si gelijk aan ~rad Si' waardoor geen netto warm~estroom van het oppervlak naar de houder zal lopen. Tss en Tsh worden aan elkaar gelijk.
-Voor vd < 18 ~m/min wordt ~in Si kleiner dan ~rad Si' waardoor de netto warmtestroom van de houder naar het oppervlak blijft lopen, maar wel kleiner wordt
ten opzichte van de tweede fase. Tss blijft lager dan Tsh' hoewel beiden blijven
toenemen.
- Voor zeer lage depositiesnelheden (~ 3 pm/min} wordt de netto warmtestroom van
de houder naar het oppervlak zelfs groter dan in de eerste fase, .door de hoge
waarde van eSi (tabel 2.1}. In dat geval nemen Tsh en Tss als functie van t zelfs
af •. Reeds na 3 minutenopdampen is de daling van Tss minder dan 0,1 °C/min (zie:
figuur ·3.8.b).
-Voor vd
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In figuur 3.9 en in figuur 3.10
worden Tss als functie van t, bepaald met het RC -model, gegeven
voor respectievelijk een roes tvrijstalen en een monokristallijn
silicium substraat {bei de n 1 mm
dik) gegeven, voor verschillende
waarde n van vd.

fig.3.9 Het verloop van T
als functie
In figuur 3.11 wordt de oppervlakvan de tijd voor ~~n 1 mm dik
roestvrijstalen substraat, bepaald tetemperatuur als functie van t,
met het RC-model voor veschillende tijdens het opdampproces, gegeven
waarden van vd.
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fig.3.10 Het verloop van T als functie
van de tijd voor ~~n 1 mm dik
mono-Si-substraat, bepaald met
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fig.3.11 Het verloop van Tss als functie
van de tijd voor 3 verschillende
substraten,bepaald met h~j RC~
model met v d = 35 ).lm min . •

voor een 2 mm dik pyrex, een 1 mm
roestvrijstalen en een 1 mm dik
monokristallijn silicium substraat. De depositeisnelheid van
het silicium bedraagt in alle gevallen 35 J.lm/min. ~el (zie: vergelijking 2.1 en figuur 2.1) is in
alle 3 gevallen zodanig gekozen,
dat de beginwaarde van T5 s in de
eerste fase van het opdampproces
ge 1ijk is.
De initiële stijging van Tss aan
het begin van de derde fase is
voor het pyrex substraat veel groter, dan voor het roestvrijstalen
of voor het monokristallijn silicium substraat. De reden hiervan
is, dat pyrex een slechte, roestvrij staal een redelijke en monokristallijn silicium een goede
thermische geleider is (zie: appendix 2).

25.

De methode ter bepaling van het verloop van de oppervlaktetemperatuur van de
groeiende polykristallijne sil i ciumlaag als functié van de tijd, met behulp van
het RC-model, is zeer succesvol gebleken. Vooral omdat ondanks de gecompliceerdheid van het probl eem (vergelijk paragraaf 2.5), op eenvoudige wijze, veel fysisch inzicht is verkregen in de invloed van de opdampparameters (Tss en vd) en
van de thermische eigenschappen van drie verschillende substraatmaterialen op de
dynamische warmtebalans van het opdampproces.
De belangrijkste resultaten van de simulatie-experi menten, met het RC -model
uitgevoerd, kunnen als volgt worden samengevat:
- Voor een 2 mm dik pyrex substraat en een depositiesnelheid van het silicium
van 20 ~m/min wijkt het door het RC-model gegenereerde verloop van de substraathoudertemperatuur, tijdens het opdampproces maximaal 3 graden af van het experimenteel bepaalde verloop van Tsh· Dit is minder dan ~% van de momentane temperatuur van de houder.
-De straling van de kroes levert de grootste bijdrage aan het vermogen, dat aan
het polykristallijn silicium wordt toegevoerd, voor depositiesnelheden vah het
silicium kleiner dan 32 ~m/min. Voor grotere depositiesnelheden vormt de condensatiewarmte van het silicium de grootste bijdrage.
- Voor een 2 mm dik pyrex substraat treedt gedurende de eerste 12 seconden in de
derde fase een sterke stijging op van de oppervlaktetemperatuur (25°C bij een
depositiesnelheid van 40 ~m/min). Bij zowel een monokristallijn silicium als
een roestvrijstalen substraat (beiden 1 mm dik) verloopt deze veel geleidelijker. ne oorzaak hiervan is, dat pyrex een slechte, roestvrij staal een redelijke
en mo nokristallijn silicium een goede warmtegeleider is.
- Zelfs bij een zeer hoge depositiesnelheid (40 ~m/min) blijft de totale stijgi ng
van de oppervlaktetemperatuur over het hele opdampproces beperkt tot maximaal
sot. Dit wordt veroorzaakt door de lage waarde van de emissiecoëfficiënt van
de kroes (Ec = 0,12 bij Tc = 1910°C) en door de grote stralingsverliezen via
' de substraathouder en het poly-Si - oppervlak.
- ·Het verschil in temperatuur van de groeiende polykristallijne siliciumlaag
(Tss) en van de substraathouder (Tsh) bedraagt, in het geval van een pyrex substraat en een depositiesnelheid van 40 ~m/min, 15°C. Bij een monokristallijn
silicium en een roestvrijstalen substraat is dit verschil kleiner dan 2 t.
Dit wordt veroorzaakt door het verschil in warmtegeleiding van de drie materialen.
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Op de manier, zoals beschreven in hoofdstuk 2, zijn polykristallijne siliciumlagen opgedampt. Als substraat voor deze lagen is gebruik gemaakt van monokristallijn silicium, omdat de uitzettingscoëfficiënt hiervan gelijk is aan
die van de opgedampte laag. Daarnaast heeft silicium een hoog smeltpunt
(Tsmelt Si = 1412.C). Roestvrij staal is als substraat ongeschikt, enerzijds
door diffusie van ijzer in de opgedampte laag en anderzijds door het verschil
in uitzettingscoëfficiënt tussen net roestvrij staal en de opgedampte silici_6
-1
_6
-1
umlàag (aRVS = 10-15 x 10
K en as; = 4,1 x 10
K ). Hierdoor ontstaan
krimpbarsten in de laag t1jdens het afkoelen na het opdampproces. Pyrex komt
als substraatmateriaal niet in aanmerking, omdat het verweekt bij temperaturen boven 750°C.
Er zijn siliciumlagen opgedampt op monokristallijne siliciumsubstraten met dunne
aluminium tussenlaag, zowel met als zonder toevoeging van 1 gew.% borium aan de
kroes. De structuur van deze lagen wordt beschreven in paragraaf 4.2. Vanwege
de interface-effecten, die samenhangen met de aluminium tussenlaag (paragraaf
4.2.3), zijn ook polykristallijne siliciumlagen opgedampt op monokristallijne
siliciumsubstraten met dunne Si0 2 tussenlaag. Ook deze lagen zijn gemaakt met
en zonder toevoeging van 1 gew.% borium aan de kroes. De structuur van deze lagen wordt besproken in paragraaf 4.3.
De verbetering van de structuur van deze lagen, tengevolge van warmtebehandelingen bij verschillende temperaturen, wordt besproken in hoofdstuk _5.
4.2 ~~g~~-Qeg~9~~e!_Qe_~Q~Q~~i~!~!!!J~~-~i!i~i~~~~Q~!~~!~~-~~!-~!~~i~!~~-!~~~~~=
!~~g

4.2.1 Het substraat
,oe monokristallijne siliciumsubstraten worden geleverd door Wacker Chemitronic.
Het zijn gezaagde en gepolijste plakken van 430 ~m dik en met een diameter van
57 mm. Ze zijn gegroeid in de 100-richting.
De toestand van de op te dampen aluminiumlaag hangt naast de adhesie tussen de
aluminium-film en het substraat ook af van de oppervlaktespanning van het aluminium. Deze laatste is afhankelijk van de temperatuur in de laag, van de hoeveelheid opgelost silicium en van de mate van oxidatie van het aluminium. De adhesie tussen de aluminium-film en het substraat wordt beïnvloed door de mechanische verstoringen in de toplaag van het substraatoppervlak, ten gevolge van
het polijsten van de mono-Si-plakken. Hierdoor ontstaat in de aluminiumlaag
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druppelvormin g. Dit heeft een ongunstige invloed op de onderlinge vergroe11ng
van de f ib rillen en kolo~nen in de nog op te dampen polykristallijne siliciumlaag (vergelijk paragraaf 1.2).
De mechanische verstoringen worden uit het oppervlak verwijderd door circa 15 ~ m
van het substraat weg te etsen in een oplossing van 2 delen HF (50%), 7 delen
HN0 3 (65 %) en 2 delen CH 3COOH (azijnzuur; 99%) bij 0°C. Deze pol i jst-ets etst
het silicium bij deze temperatuur aan, met een etssnelheid van 5 ~ m/min. Op het
aldus bewerkte substraatoppervlak vindt geen druppelvorming van het aluminium
plaat~ beneden de smelttemperatuur van aluminium (660.C).

De structuur van de opgedampte siliciumlagen is onderzocht metdeSEM (Scanning
Electron ~icroscope), na aanetsen van het breukvlak van de lagen in de Sirtl-ets.
De Sirtl-ets is een oplossing, bestaande uit 1 deel HF (40%) en 1 deel standaardoplossing (50 gram Cr0 3-poeder opgelost in 100 ml H2o). Het breukvlak van een
polykristallijne siliciumlaag wordt verkregen door de achterzijde van het sub straat in te krassen en v~rvolgens het substraat met daarop de poly-Si-laag op
de kras te breken .
In figuur 4.1 is een SEM-foto
gegeven van het breukvlak van
preparaat 31-8. Dit is een popoly- Sisubverstoorde aluminiumlykristallijne siliciumlaag,
laag
zone
s t r aa t
die is opgedampt op een monokristallijn siliciumsubstraat
met dunne aluminium tussenlaag
(0,8 ~m), bij een substraattemperatuur van 611 °C en met een
depositiesnelheid van 20 ~ m/min.
De ooly-Si-laag is 40 ~ m dik.
De laag is 10 s aangeëtst in de
Sirtl-ets. Op de foto is juist
boven de aluminiumlaag een zöne
zichtbaar, waarin de kolomstructuur direct na de groei is ver}'1:g . 1 . 1 56:'4- foto van het breukolak van preparaat
:n - R, direct na opdampen. Het preparaat dwenen. Dit effect wordt behan1:s JO sec . aangeët-st z:n de Sirtl - ets.
deld i n de volgende paragraaf
(4.2.3).
De poly-Si-laag bestaat ui t kolommen, die zic h over de hele dikte van de laag
uitstrekken en die bolvo rmig ei nd igen aan he t boveno ppervl ak van de laag,
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zoals zichtbaar is in figuur
4.2.
De kolommen, met een diamete r
van 2 à 3 ~ m, zijn samengesteld uit fibrillen, met een
diameter van circa 0,3 ~ m. In
een fibril worden geen korrelgrenzen aangetroffen, loodrecht op de groeirichting.
De onderlinge vergroeiing van
j'ig . 1. 2 SE,'/:1- fo to van het bovenvlak van pre paraat
de fibrillen hangt behalve van
:'51 - 8 ~ di r•ect na opda.mpen . Het preparaat
i s niet aangeëts t .
het gebruikte substraat ook af
van de substraattemperatuur en
van de depositiesnelheid van het silicium (Tss respectievelijk vd). Kolomdiamete r s van 2 à 3 ~ m worden aangetroffen bij poly-Si-lagen, opgedampt op mono-Sisubstraten met aluminium tussenlaag bij vd = 20 ~m/min en met gekozen i nitiële
substraa ttemperaturen tussen 550~ en 620"C.
De st r uc tuur van de s iliciumlagen is ook onderzocht met röntgen-diffractietechnie ken. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in hoofdstuk 5, om een
di recte ve rge lij king mo gelijk te maken met de lagen, na warmtebehandeling.
verstoor de

4.2.3 De ver s toorde zöne
In f i guu r 4.3 i s ee n S E ~
foto geg eve n van de ver stoorde zöne van preparaat 31-8 (verge l ijk figuu r 4. 1). In dez e zöne
is direct na de gr oei van
de pol ykr i stall ij ne s ili ci umlaag de koloms tru ctuur geh eel verdwenen.
De structuur van de zön e
is ze er i nhomo gee n; er
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De

met

zi j n een groot aan ta l
kleine kristall i ete n zic htbaar met afmetingen kleiner of gelijk aan 1 ~m. Met
behu l p van de röntgen-spe ct rometer, die aan de SEM is gekoppeld, is vastgesteld
dat de alumini um ve rde lin g in de verstoorde z6ne vrijwel homogeen is; de concentratie is on ge vee r 10 at . %. Aan de overgang van de ve r stoo r de zöne en de nog
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juist op de foto zichtbare kolomstructuur valt de aluminiumconcentratie af naar
een niveau, dat lager ligt dan de detectielimiet van de spectrometer (geschat
voor aluminium: 0,1 at.%L.
Nakamura et al~ (lit.17l fieó5e.n de wisselwerking onderzocht tussen een aluminiumlaag en een polykristallijne siliciumlaag. Volgens nen treedt menging op van
de dunne aluminiumlaag (1 vmJ met de poly-Si-laag in een temperatuurgebied van
400°C tot 560°C. Dit is beneden de eutectische temperatuur van aluminium en silicium (Teut= 577°C). Er moeten twee gevallen worden onderscheiden: Een dunne
en een dikke aluminiumlaag ten opzichte van de siliciumlaag.
In ons geval is sprake van een relatief dunne aluminiumlaag ( circa 1 ~m) ten
opzichte van de polykristallijne siliciumlaag (circa 50 ~m). Volgens Nakamura
lost in dit geval polykristallijn silicium op·in de aluminiumlaag, wordt door
deze laag getransporteerd en wordt uitgescheiden in de vorm van kleine silicium kristallieten, met afmetingen van ongeveer 1 ~m. Dit resulteert in een netto
verplaatsing van de aluminiumlaag in de richting van de kolomvormige polykristallijne siliciumlaag.
In overeenstemming met de experimenten van Nakamura is door ons gevonden, dat
de dikte van de verstoorde zöne evenredig is met de dikte van de aluminiumlaag.
Daarom is de dikte van deze laatste teruggebracht van 1 à 2 ~m tot circa 0,5 ~m.

Om de dikte van de verstoorde zone verder te reduceren, is de structuur van de
polykristallijne siliciumlaag zo dicht mogelijk gemaakt. Enerzijds is dit gedaan

~

ubstraat-houder

roestvrijstaZen warm~--------------------=
weerstand
,~--------------------~
c=.~=:_=:_.:;:,=m=o=n=o=-::::s::;:i_==:::::;::c:~~_]
L
1pyrex-p Zaat ( 2 mm J
masker
",
mono-Si-plaat(l mm)
substraat
r:.
.
• . . _ _....... mono-SiL
masker
substraat

l

fig.4.4 De substraathouder met substraat,zonder (fig.4.4.a) en mèt (fig.4.4.b)
een 2 mrn-dikke pyrex-warmteweerstand en een 1-mm dikke mono-Si-pZaat
(voor een goede temperatuur-vereffening in het vZak Zoodrecht op het
substraat-oppervlak).

door de initiële substraattemperatuur hoger te kiezen (van 550°C naar 610°C) en
anderzijds door een warmteweerstand te plaatsen tussen het substraat en de substraathouder (zie: figuur 4.4). Hiervoor is gebruik gemaakt van een 2 mm dikke
pyrex plaat. Tijdens de groei van de polykristallijne siliciumlaag zal nu een
snelle initiële stijging van de oppervlaktetemperatuur optreden (vergelijk de
figuren 3.8, 3.10, en 3.11}. Dit resulteert in een dichtere structuur van de
polykristallijne siliciumlaag. Tussen substraat en pyrex is een 1 mm dikke monokristallijne silicium plaat geplaatst, om ter plaatse van het substraat late-
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rale temperatuurgradiënten in het x-y- vlakt~ elimineren f
Onder bovenbeschreven omstandigheden zijn polykr istallijne siliciumlagen gemaakt met een kolomstructuur en een dikte van de verstoorde zone van circa 2 ~m.
De dikte van de verstoorde zane neemt niet zeer veel toe bij warmtebehandeling
van de lagen (hoofdstu~ 51.

4.3.1 Het substraat
Van de monokristallijne siliciumplakken van Wacker Chemitronic is ook nu weer
15 ~m van het oppervlak afgeëtst in de HF (50%)-HN0 3 (65%)-CH 3COOH (99%)-ets
(met respectieve verdeling: 2-7-2) bij 0°C. Daarna is met behulp van de opstelling, schematisch weergegeven in figuur 4.5, op het siliciumoppervlak een 0,2 ~m
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fig.4.5 Schets van de opstelling~ ûJaarmee een 0~2 ~m dikke
Si0 2-laag op een mono-Si-substraat ûJordt aangebracht
door middel van natte oxidatie.
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fig.4.6 Relatie tussen de dikte van de SiOzlaag en de oxidatie-tijd volgens
(Zit.18).

dikke Si0 2 laag aangebracht. Daartoe
wordt argon geleid door een wasfles,
gevuld met water met een temperatuur
van 58°C. Deze •natte• argon komt
vervolgens in een kolf van kwarts,
waarin zich het mono-Si-substraat
bevindt, die geplaatst is in een oven met een temperatuur van 1200°C.
Het verband tussen de dikte van de
·gevormde Si0 2-laag en de oxidatietijd wordt gegeven in figuur 4.6
(Wolf, lit.18). Voor een indicatie
van de dikte van de oxide-laag wordt
de kleur van de Si0 2-laag vergeleken
met een kleurentabel uit Sze (lit.19).
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Na 20 minuten oxideren heeft het preparaat een metallte-blauwe kleur. In overeenstemming met figuur 4.6 wordt voor de dikte van de Si0 2-laag uit de kleurentabel van Sze gevonden
d = 0,2 ~m

Op de substraten, zoals behandeld volgens paragraaf 4.3.1, zijn polykristallijne
siliciumlagen opgedampt, met en zonder toevoeging van 1 gew. % borium aan de kroes
(vergelijk figuur 2.1). De in paragra~~èJproken pyrex warmteweerstand en monokristallijnen siliciumplaat zijn oo k nu weer tussen het substraat en de substraathouder aangebracht.
De structuur van de lagen is weer onderzocht door bestudering van het breukvlak
met de SEM, na aanetsen van de
laa g in de Sirtl-ets. Een verschil
in structuur van de l agen met en
zonder borium is niet geconstateerd .
In fi guu r 4.7 is een SEM-foto gegeven van het breukvlak van preparaat 11 - 9. Dit is een poly-Silaag, opgedampt op een mono-Sisubstraat met Si0 2 tussenlaag
met een depositiesnelheid van
f i g. 4 . ? SEM- foto v an het breukv lak van preparaat
11 - 9 ~ direct na opdampen en 30 s ec . aan20 ~ m/min bij een substraattemetsen in de Sir tl - e ts.
oeratuur van 555 °C. De dikte van
de
is 50 ~ men de laag is gedoteerd met borium. De etstijd bedraagt 30 s.
laag uit figuur 4.1 geen kolomstructuur,
maar slechts een zeer fijne
fibrilachtige structuur. De
dikte van de fibrillen bedraagt circa 0,1 ~m (zie: figuur 4.8), De fibrillen strekken zich niet helemaal uit over de gehele dikte van de siliciumlaag, maar ontstaan tijdens de qroei van de laag.
:JE'1-j'o to oan de f i br il structuur in het breukvlak
oan rrerar•aat 11- 9; déta it -fot~ van fig . ~ . ? . De
op rle heüle f oto ' s zichtbare lbchte vert1.-cale
l ijnen ;;i Jn in s noeringe n ~ veroorz aakt door f l-uc/;uat?:e s i n de depo s üJPsne lheid .
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De polyk.ri.stalltjne si.li.ci.umlagen, op monok.ri.stalli.jne si.li.ci.umsubstraten met
1
aluminium tussenlaag, zijnopgedampt 5i'j een su6straattemperatuur van 612 >c; die,
op monokristallijne siliciumsu5straten met Si0 2 tussenlaag, zijnopgedampt bij
een substraattemperatuur van circa sss"c. De depositiesnelheid van het silicium.
bedroeg in alle gevallen 20 vm/min. De totale stijging van de substraattempera~
tuur, na het opdampproces, bedroeg in alle gevallen slechts 18t.
Op grond van de relatief laag blijvende temperatuur tijdens de groei en vanwege
de slechte electrische eigenschappen van de polykri s tallijne siliciumlagen is
deze lagen een warmtebehandeling gegeven. Dit, om de structuur en daarmee de
electrische eigenschappen van de lagen te verbeteren door rekristallisatie.

Er zijn warmtebehandelingen toegepast op de polykristallijne siliciumlagen,
welke zijn beschreven in hoofdstuk 4. Het betreft warmtebehandelingen van 1 uur
bij respectievelijk 750t, lOOO"C, 1250"c en 1380"C. N.B. de smelttemperatuur
van silicium bedraagt 1412"C.
Alle warmtebehandelingen zijn uitgevoerd in een argon atmosfeer. De behandelingen bij 750"C, bij lOOODC en bij 1250°C hebben plaatsgevonden in een oven
met een kwarts-kolf (vergelijk de oven uit figuur 4.5). De behandeling bij 1380~C
is uitgevoerd in een andere oven, met een Al 2o3-kolf. Bij deze laatste zijn de
preparaten pas in de oven geplaatst, toen deze op een temperatuur van 1380°C
was. Dit, vanwege de lange opwarmingstijd van de oven. Na 1 uur zijn de preparaten direct uit de oven gehaald. De uitvoering van deze laatste oven is zodanig, dat contact van de preparaten met de buitenlucht bij het inbrengen en uithalen onvermijdelijk is. Hierdoor zijn de preparaten sterk geoxideerd.
Het oxide op de lagen, opgedampt op een mono-Si-substraat met Si0 2 tussenlaag,
na de warmtebehandeling bij 1380"C is verwijderd door behandeling van de lagen
met HF (40%). Het oxide op de lagen, opgedampt op een mono-Si-substraat met
aluminium tussenlaag, na de warmtebehandeling bij 1380°C, kon niet met HF worden verwijderd. Mede doordat aan het oppervlak van deze laatste lagen met de
optische microscoop uitscheiding van aluminium is waargenomen, bestaat het vermoeden dat het oxide op deze lagen voornamelijk uit Al 2o3 bestaat.
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De structuur van de opgedampte polykristallijne siliciumlagen, zowel voor als na
een warmtebehandeling van 1 uur óij respectievelijk 750°C, 1000°C of 1250°C, is
onderzocht met deSEM, na aanetsen van net 6reukvlak in de Sirtl-ets (vergelijk
paragraaf 4.2.2). In de Sirtl-ets worden vooral het aluminiumrijke en het amorfe
silicium weggeëtst, waardoor eventueel aanwezige kristallietgrenzen in de lagen
zichtbaar kunnen worden gemaakt (vergelijk de kolomstructuur uit figuur 4.1).
Kristallietgrenzen of korrelgrenzen konden echter op deze manier niet worden
aangetoond bij de siliciumlagen na warmtebehandelingen bij 1250°C of bij 1380°C.
Om te proberen kristallietvlakken zichtbaar te maken in deze lagen, is gebruik
gemaakt van een sterk preferente ets voor silicium. Deze ets bestaat uit een
mengsel van KOH (23,3 gew.%), isopropyl-alcohol (13,3 gew.%) en H2o (63,4 gew.%)
(Price, lit.20). deze ets zal in het vervolg worden aangeduid als de 'KOH-IPAets•. Het verband tussen de etssnelheden van deze ets voor de verschillende
oriëntaties van silicium, als functie van de temperatuur, is gegeven in figuur
5.1. De etssnelheid van de KOH-IPA-~ts
op (100)-siliciumvlakken bij 60°C (0,4
~m/min) is 20 maal groter dan op (111)
vlakken; bij 80°C is de etssnelheid
op (100)-vlakken (circa 1 ~m/min) 10
maal groter dan op (111)-vlakken.
0~01

111)
()~001

7-

1 3~5

10'-'/T (K- )
fig.5.1 Het verband tussen de etssnelheid en de temperatuur
van de KOH-IPA-ets voor
verschillende richtingen
van silicium (lit.20).

Preparaat 31-8 is een polykristallijne siliciumlaag, die met een depositiesnelheid van 20 ~m/min is opgedampt op een mono-Si-substraat met dunne aluminium
tussenlaag (0,8 ~m}, bij een substraattemperatuur van 611 °C.
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laan is 10 ?ffi dik. Bij het opdampproces is 1 gew. % borium aan de kroes toegevoeqd. In figuur 5.l (a,b en c) worden SE~-foto's gegeven van preparaat 31-3,
~e

:J . 2 . a

(1)
'-<:.

5 . 2. b

5 . 2. c

. ·.:g . !; • ?. .'"E' J- jo to ' s van het br•eulw lak van nY'e[JaY'aat
:17 - fi , nr1 '.JJaY'Tfltebehande! ,:ng en na aanetsen
I n rle 0iY't l - e f;S :
r~ . War•mtebehandel-z:ng om 1 UUY' biJ 750 °C
en XO s aaneta en.
UUY' fxU 1 OOrJ 't'
f~ , vhr•m tebelzanrJe { ·i ng U• U!
en 60 s aanetsen .
UUY' /n:J 1 ;;so "c
r·. WaY'ml;e behanrle l.,~ng uan
e n :~ fJ a aane t.se n .

behandeld met de Sirtl-ets,
na een warmtebehandelin g
van 1 uur b1j res~ectieve
lijk 75o "c, 1ooo "c en bij
1250 °C. Voor iedere warmtebehandeling is een ander
stukje van oreparaat 31 -3
qebruikt. Zie voor een vergelijkinq van deze preparaten met de laag, zoals gegroeid, figuur 4.1.
Na een warmtebehandeling
van 1 uur bij 750°C is het
preparaat 30 seconden aangeëtst in de Sirtl-ets
(fig.5.2.a). De kolomstructuur is noq steeds aanwezig
en de dikte van de verstoorde zöne is vrijwel
niet toegenomen. Na een
warmtebehandeling van 1 uur
bij 1000oC is de dikte
van de verstoorde zöne van
de oorspronkelijke 2 ~ m toegenomen tot circa 7 ~ m (fi g.
5.2.b). In een zöne met een
dikte van circa 15 ~m, boven de verstoorde zone, is
de kolomstructuur verdwenen.
Over de resterende dikte
van de laag is de kolomstructuur nog wel zichtbaar .
Na een warmtebehandeling
van 1 uur bij 1250~C is de
kolomstructuur over vrijwel de volledige dikte van
de laag verdwenen en de
dikte van de verstoorde zö-
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ne is toegenomen tot circa 16 ~m (fig.5.2.c).
Na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1380°C is met de optische microscoop op
het bovenvlak van oreoaraat 31-8 uitscheidinq van aluminium waargenomen.
Om kristallietvlakken zichtbaar te maken, zijn oolykristallijne siliciumoreparaten, ooqedampt on mono-Si-substraten met aluminium tussenlaag, na warmtebehandelingen van 1 uur bij 1250°C of bij 1380~, aangeêtst in de KOH-IPA-ets.
Preoaraat 1-10 ( vd = 20 ~m/min; Tss = 613°C), na een warmtebehandeling van 1
uur bij 1250°C, is bij een temoeratuur van 80°C 1 uur met deze ets behandeld.
~aarna is met de SE~ de vorming van nvramiden waargenomen, zowel op het
breukvlak van de oolv-Si-laag als op het mono-Si-substraat van dit preparaat.
Oo het bovenvlak van de nolv-Si-laag van dit preoaraat zijn hexagonale oatronen zichtbaar, met afmetingen van 4 tot 20 ~m.
Na 17 uur aanetsen in de KOH-IPA-ets bij 60°C van preparaat 1-10, na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1380°C, blijkt het 400 ~m di~ ~e mono-Si-substraat
(100-materiaal) volledig te zijn \~eggeêtst. De dikte van de nol v-Si-laag is
dan afgenomen van 40 tot 20 ~m.
De onmerkelijk lage etssnelheid van
het nolykristallijne silicium kan
worden verklaard, door een random
verdeling aan te nemen van de oriëntaties van de verschillende
kristallieten, waaruit de oolvSi-laag bestaat. De gemiddelde
etssnelheid wordt dan beoaald
door de laagste etssnelheid oo
fig.5.3 SE~1-foto van een siliciumkristalhet (110)- en op het (111)liet met een kubische vor>m, waar>genomen op pr>epar>aat 1-10, na een
vlak. ~e kristallieten zijn onwarmtebehandeling van 1 uur bij
derling zeer sterk vergroeid.
1380°C en na 1? uur aanetsen in de
KOH-IPA-ets
bij 60°C,
In en on het bovenvlak van orenaraat 1-18 bevinden zich kristallieten met een kubische vorm en
afmet ingen tot 10 ~ m (fig.5.3).

t<g.:.

1 SF'1-j'oto van !zet bol)envlak
!Jrm nr>enar>aat J-10, n,< een

1,;armtebehandel1:ng 1Xm 7 WA!'
1J/.i /,·;,'!!] °C en na }( IA.UY'
i<Uoe '.aen 1:n de KOH- IJ'A - e IB
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Bovendien vertoont de poly-Si-laag een aantal etsputten met haarscherpe rechte
randen. In figuur 5.4 wordt een etsput getoond (midden boven in de foto). Uit
deze etsputten zijn •siliciumgebieden• weggeëtst met onderling gelijke etssnelheid. Deze etsputten ontstaan niet in de Sirtl-ets. Deze •siliciumgebieden•
moeten éénkristallijn zijn geweest.

Oe orenaraten 10-9 en 11-9 zijn oolvkristallijne siliciumlagen. o~gedampt op
monokristallijne siliciumsubstraten met een Si0 2 tussenlaag, bij een substraattemoeratuur van 555°C en met een depositiesnelheid van 20 J..lm(min~ Bij preparaat 11-9 is bij het opdamnoroces 1 gew. % borium aan de kroes toegevoegd; bij
nr eoaraat 10-9 niet. Deze lagen hebben eveneens een warmtebehandeling onderC)aan van 1 uur bij resDectievelijk 750°C, 1000°(, 1250°C of 1380°C. Ze zijn
daa r na aangeëtst en onderzocht met de SP·l.

S. S. a

fig . 5 . 5

SE'1- foto ' s van het br>eu kvlak
van nr>eTJar>aa t 11 - !J ~ na uJar>mtebehandeling en na aane t s en
z:n de Si r> H ets :
a . War>mtebehandel ing : 1 uur> ~
0
750 C; 30 s etsen .
b . Warmtebehandeling : 1 uur·~
]f)()(} °C; ;)() s etsen .
c . ~kumtebehandeling : 1 uur· ~
l.'?50 °C; ;;;!) s etsen .

5. 5.b

5. 5. c
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In figuur 5.5 (a, b en c) zijn SE~-foto•s gegeven van de in de Sirtl-ets aangeëtste breukvlakken van nrenaraat 11-9, na warmtebehandelingen van de laag
van 1 uur· bij resnectievelijk 750°C, 1000"C en 1250°C. Na een warmtebehandeling van 1 uur bij 750°C is de fibrilstructuur nog zichtbaar; er is echter een
drie maal zo lange etstijd nodig om deze zichtbaar te maken,dan bij de laag,
zoals die is gegroeid (vergelijk figuur 4.7). Deze fibrilstructuur is vrijwel
volledig verdwenen na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1000°C (fig.5.5 . b).
Dit, in tegenstelling tot de laag, opgedampt op een mono-Si-substraat met aluminium tussenlaag, na warmtebehandeling bij 1000aC (zie fig.5.2.b), waar nog
een qroot deel van de kolomstructuur zichtbaar is.
Na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250°C van preparaat 11-9 is het niet
mogelijk om, zelfs na lang aanetsen in de Sirtl-ets (> 500 s), kristallietgrenzen aan te tonen. Dit dui1t eroo, dat de kristallieten zeer sterk vergroeid zijn. Kennelijk is de fijne fibrilachtige structuur van de laag, zoals
gegroeid (zie fig.4.8), uitermate gunstig voor het verkrijgen van een goede
structuur in de laaq, na warmtebehandeling.
~e

oreoaraten 10-9 en 11-9, na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250°C of
bij 1380°C, vertonen oo het bovenvlak oyramide-vorming en hexagonale etsoa-

tronen, na 2 uur aanetsen in de KOH-IPA-ets bij
60°C. Vooral bij oreparaat
11-9, na warmtebehandeling
bij 1380°C zijn de pyramiden duidelijk zichtbaar
(fig.5.6). Bovendien vertoont de ooly-Si-laag van
dit oreoaraat etsoutten,
met rechte wanden. In fifig . D. 6 SE/!4-foto van een etsput met rechte wanden,
guur 5.6 is een etsput
waargenomen aan pr•eparaa t 1 Z- 9, na een
warmtebehandeZ-1:ng van 1 uur• bij 1380 °C en zichtbaar, waarin zich
na 2 uur aanetsen in de KOH- IPA - ets bij
(één of meer) kristallij60 ° C,
ne gebieden moeten hebben
bev onden met een (100)-oriëntatie. ~it wordt geconcludeerd op grond van het
feit, dat de etssnelheid, waarmee dit gebied is weggeëtst, gelijk is aan de
etssnelheid, waarmee het (100) siliciumsubstraat is aan- geëtst. Deze etssnelheid is relatief hoog ten onzichte van de etssnelheid, waarmee de rest van de
ooly-Si-laaq is aangeëtst.
De afmetingen van de oyramiden en hexagonale etsnatronen, van de preoaraten
10-9 en 11-9, zijn circa 20 ~ m. Hieruit wordt geconcludeerd, dat de minimale

·'
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afmetingen van de kristallieten 20 ~m bedragen, hoewel geen korrelgrenzen zichtbaar zichtbaa r konden worden gemaakt met deze methode.

De structuur van de oolykristallijne siliciumlagen, beschreven in hoofdstuk 4,
zowel voor als na de diverse reeds genoemde warmtebehandelingen, is ook onderzocht met de Bragg-reflectie-techniek en met de Laue-diffractie-techniek . De
oreoaraten zijn in stukjes gesneden met gelijk oopervlak (8 x 8 mm 2 ), om de intensiteiten van de overeenkomstige Bragg-reflectie-nieken van de verschillende
orenaraten direct te kunnen vergelijken.
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fig . 5.7 Bragg-reflectie - opname van een po l y-Si - laag direc t
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In fi~uur 5. 7 is een tyoisch Bragg-reflectie-oatroon gegeven van een oolykristalli j ne siliciumlaaq, zoals gegroeid. Bij de Bragg-hoek 2e = 28 °treedt een
brede oie k op, die overeenstemt met de (111)-richting van silicium. Verder
treedt een r ug op, die zich uitstrekt van 2e = 37
tot 2e = 57 .
Laue-terugstraal-oonamen van de poly-Si-lagen, zoa1s geqroeid, vertonen twee
ve r bred e r ingen.
In fe i t e word t hieruit dezelfde informa t i e verkregen als uit de Braqg - ooname n.
0
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Uit SEM-onderzoek aan de aangeëtste l age n, oogedampt op een mono-Si-substraat
m~t aluminium tussenlaag, zoals gegroeid, is gebleken dat in de fibrillen,
loodrecht op de groeirichting, geen korrelgrenzen aanwezig zijn (zie naragraaf
4.2.2). Bovendien is de etssnelheid op deze fibrillen zeer laag.
Van Zolingen (lit.21) heeft gevonden, dat Weisenberg-opnamen van deze lagen een
scheroe ring
vertonen, corresponderend met de (111)-oriëntatie van silicium.
De Bragg-reflectie-techniek is gevoeliger voor stanelfouten in de kristallieten
(in dit geval: de fibrillen) dan de Heisenberg-techniek. Bij de eerstgenoemde
techniek geven deze stapelfouten aanleiding tot lijnverbreding van de pieken.
De conclusie uit bovenstaande luidt, dat de fibrillen van de siliciumlagen,
opgedampt op mono-Si-substraten met aluminium tussenlaag, éénkristallijn zijn,
echter wel met een groot aantal staoelfouten. Een schatting van de gemiddelde
afstand tussen deze stapelfouten volgt uit de verbreding van de (111)-Braggreflect+e-piek (zie: tabel 5.1, oreoaraat 31-8 of 1-10) volgens:
M

- -

À

met

-

Dcose

de halfwaardebreedte van de (111)-Bragg-reflectie-piek,
1- de golflengte van de gebruikte röntgenstraling (Cu-Ka 1 )

M-

(A) '

D- de gemiddelde afstand tussen de stanelfouten (Ä),
e- de halve Bragg-hoek.
Met

~e

c>

t)

= 4 , e = 14 en

•

À

= 1,5 A wordt gevonden:

D = 23 Ä

De intensiteit en de halfwaardebreedte van de (111)-Bragg-reflectie-oieken van
de preparaten 31-8, 1-10, 10-9 en 11-9, zowel voor als na de diverse warmtebehandelingen worden gegeven in tabel 5.1. De intensiteiten van deze (111)-pieken kunnen worden vergeleken met de intensiteit v.an de (111)-piek uit de Braggopname van een 400 ~m dik silicium-poeder-preoaraat. Dit preparaat is verkregen
door verpoedering van een monokristallijne siliciumplak (Wacker Chemitronic,
(100)-oriëntatie, 2 ~ cm). De afmetingen van de kristallieten in dit poeder variëren van 2 tot 200 ~m. De intensiteit van de (111)-piek van dit poeder heeft
,een waarde van 31 x 10 4 arb.eenh.; de halfwaardebreedte is 9'.
Uit tabel 5.1 zien we bij alle preparaten een sterke toename van de intensiteit
van de (111)-oiek, na warmtebehandeling van de lagen van 1 uur bij 125o·c, terwijl de halfwaardebreedte van de pieken hierbij sterk afneemt. Na een warmtebehandeling van de lagen bij 1380°C gedurende 1 uur, nemen de halfwaardebreedten
van de (111)-oieken van alle preparaten nog iets af. De intensiteiten van deze
pieken worden vrijwel allen gelijk (14-20 x 10 4 arb. eenh.) In figuur 5.9 is
de verandering weergegeven van de Bragg-reflectie-oieken van preparaat 11-9,

~------------------- ·- -

pre paraat

dope
in de
kroes
gew% B

31-8
1-10
23-8
10-9
11-9

o, 0
1, 0
1, 0

o, 0
1, 0

dAl

dSi0

2

dsi

T

~m

~m

~m

"c

0,8

-

40

611

o, 5
2, 0

-

-

o, 3
o, 2

40
40
40
50

Bragg-reflectie resultaten

ss

613
558
555
555

intensiteit van de 111-piek
(arb. eenheden)
direct ?50 "C 1000 "C 1250 "'C
na opdampen
1, 4
1, 0
1,4
1, 4
1, 2

1, ?
1,6
2, 2
2,0
1,4

4, 5
4, 5
13
4, 4
3,?

16
9,9
34

20
15

1380 oe

halfwaardebreedte van de
111-viek
direct ?50 "C 1000 "'C 1250 <t'
na opdampen

..

21

3-4
"
3-4

n.g.

" "
3-4

20

19
14

0

4
4"

0

.

2-3 "

.

2-3 "

.
1-2
3._4.
.
4
0

0

1 30

I

52 1
13'
56 I
1" 30 I

15 1
20 I
9I
16'
18'

1380 "C

10 I
10 I
n.g.
11 '
12 I

tabel 5. 1 Intensiteit en halfwaardebreedte van de 111-piek van de poly-Si-lagen, vààr en nà een warmtebehandeling van
luur.
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I

I
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I

2

0
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BY'agg- hoek 28
fig . 5. 9 De BY'agg- Y'eflectie - pieken van prepaY'aat 11 - 9 _, VOOY' en na
de di ver' se war>mtebehandelingen .

voor en na warmtebehandelinq bij respectievelijk 1000°C, 1250 °C of 1380°C. Behalve de verandering van de (111)-Diek zijn ook die van de (22Q)- en van de (311)oiek gegeven.
PreDaraat 21-q is een on een mono-Si-substraat met dikke aluminium tussenlaag
( ?. ~ m) ongedamnte ooly-Si-laaq. 9e initiële substraattemperatuur bij het opdampnroc es was 558°C en de denositiesnelheid bedroeg 20 ~ m/min. Dit oreoaraat vert oont al na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1000°C een grote toename van de
inten s iteit van de (111)-niek, zie tabel 5.1. De rekristallisatie komt blijkba ar al bij 1000 °C sterk oo gang. Deze laag heeft, zoals gegroeid, een zeer dikke verstoorde z6ne (11 ~ m). Na warmtebehandeling van deze laag bij 1250°C is
ui tscheidinq van aluminium aangetroffen zowel oo het bovenvlak van de laag, als
in de l aa g. ~e aluminiumconcentratie van dit oreoaraat is dus groter dan de
maxima le oolosbaarheid van aluminium in silicium (bij 1250°C is deze voor monokristallijn silicium gelijk aan 2 x 1 0 1 9 cm- 3 ).
De conclusie uit het bovenstaande luidt, dat grote hoeveelheden aluminium in de
s i li ci umlaag het rekristallisatie-oraces versterken.
Van de oolv- Si-laqen,oDgedamnt on aluminium ên van die, opgedamnt oo Sin 2 ZlJn
na ee n warmtebehandeling van 1 uur bij 1250~ Laue-terugstraal-oonamen gemaakt.
In ov ere enstemming met de Braqg-reflectie-oonamen vertonen deze Laue-opnamen een
sc h er~ e r in q
voo r de (111)-o ri ëntat i e van s ili cium , zi e fi9uu r 5.8.
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Uit de hoge intensiteiten en de kleine halfwaardebreedten van de (111)- Braggreflectie-pieken en uit de scherpe ringen van de Laue-terugstraal-opnamen wordt
geconcludeerd, dat de lagen na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250°C een
grote mate van kristallijniteit vertonen. Uit de verhouding van de Bragg-reflectie-pieken blijkt, dat de lagen polykristallijn zijn met een random oriëntatie
van de kristallieten (vergelijk fig.5.9). Met behulp van de in dit onderzoek gebruikte etstechnieken (vergelijk paragraaf 5.2.1) is het echter niet mogelijk
gebleken om korrelgrenzen aan te tonen. Kennelijk zijn de kristallieten van de
poly-Si-lagen na warmtebehandeling bij 1250°C onderling zeer sterk vergroeid.

De structuur van de opgedampte polykristallijne siliciumlagen, beschreven in
hoofdstuk 4, is belangrijk verbeterd door een warmtebehandeling van 1 uur bij
1250°C, zoals uit de voorgaande paragrafen (5.2 en 5.3) is gebleken. Ter illustratie hiervan wordt in tabel 5.2 de soortelijke weerstand van de lagen,
zowel voor als na de diverse warmtebehandelingen, gegeven. De soortelijke
weerstand van de lagen, opgedampt op aluminium, is bepaald met de •spreidingsweerstand-methode• (Van Emden, lit.3). Die van de lagen, opgedampt op Si0 ,
2
is bepaald met de •van der Pauw-methode• (Van der Pauw, lit.2?)·
pre paraat

31-8
1-10
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gew% B l-lm
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0

0~8
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0

0~5

T
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-
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1~ 210 3

1~01o4 5104
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2102

40
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0~8103

1~0104 21 04

-<1

-<1

0~3

40
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2~0103

4104 41o4
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0~

50

555

1~1103

5104 6

2

23-8

niet geanaliseerd

10-9

0 ~0

11-9

1~

0

-

Soortelijke weerstand
(rtcm)

dsi

dSi0

2

ss

direct 750 "C 1000 "C 1250 cc 1380 ~
na opdampen

tabel 5.2 De soortelijke weerstand van de
warmtebehandeling van 1 uur.

poly-Si-lagen~

5

!) 1 0- 3

n.g.
510-3

voor en nà een
.

-

.

--

·-

-

In beide gevallen zijn poly-Si-lagen onderzocht, zowel met als zonder extra borium datering. Deze datering is in de lagen aangebracht door toevoegen van 1
gew.% borium aan de met silicium gevulde kroes. Met spectrachemische analyse is
vastgesteld, dat de boriumconcentratie in vergelijkbare lagen, opgedampt op pyrex, gelijk is aan (1,0 ± 0,5) x 10 20 cm- 3 • Bij de lagen, opgedampt op aluminium,
treedt na warmtebehandeling bij hoge temperatuur (> 1250°C} een extra datering
op ten gevolge van de aluminiumlaag.
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Voor laagohmige lagen (~ 1 Qcm) geeft de spreidingsweerstand-methode een boJ
vengrens voor de waarde van de soortelijke weerstand: 1 Qcm voor de lagen
met extra borium datering en een warmte behandeling van 1 uur bij 125o·c of
bij 1380°C, Voor de lagen zonder extra borium datering en een warmtebehandeling bij 1250 of bij 1380°C wordt respectievelijk gevonden 14 ocm en 200 ocm.
De soortelijke weerstand van preparaat 11-9 (op Si0 2 , mèt borium) neemt na
een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250cC of bij 1380~C af met een factor
10 7 , terwijl de soortelijke weerstand van preparaat 10-9 (op Si0 2 , zonder
borium) na een wa nn tebehandeling van 1 uur bij 1250~ de waarde van intrinsiek silicium benadert (circa 10 5 ocm voor monokristallijn silicium).
Het opmerkelijke verschil in soortelijke weerstand tussen de gedoteerde (preparaat 11-9) en de ongedateerde (preparaat 10-9) laag, na warmtebehandeling,
illustreert dat het doteren van de lagen door toevoegen van borium aan de kroes,
gevolgd door een warmtebehandeling bij hoge temperatuur (1250 ~), zeer effectief is.
De hoeveelheid borium in de kroes, welke in dit onderzoek is gebruikt (1gew.%),
is veel te hoog voor practische toepassing, vanwege de hoge boriumconcentratie
in de lagen (circa 10 20 cm- 3 ). De gewenste boriumconcentratie bedraagt ongeveer
10 18 cm- 3 . Er zal onderzocht moeten worden of deze gewenste boriumconcentratie
in de lagen kan worden aangebracht, door de hoeveelheid borium in de kroes te
verminderen.

44.
6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES
6.1 Discussie
Polykristallijne siliciumlagen ZlJn met hoge snelheid (20 ~m/min) bij relatief
lage substraattemperaturen (circa 550~C) opgedampt op monokristallijne siliciumsubstraten met aluminium of met Si0 2 als tussenlaag. Tijdens het opdampproces was de temperatuurstijging van de siliciumlagen, door de straling van de
kroes en door de condensatiewarmte van het silicium, gering (maximaal 25 °C
bij een depositiesnelheid van 20 ~m/min). Dit is gebleken uit simulatieexperimenten, die zijn uitgevoerd met het RC-model. De geringe temperatuurstijging bleek te worden veroorzaakt door enerzijds een lage waarde van de
effectieve emissiecoëfficiënt van de kroes (0,12 bij Tc = 1910°C) en anderzijds
door een hoge waarde van de emissiecoëfficiënt van de groeiende poly-Si-laag
(~ 0,32, zie tabel 2.1).
De siliciumlagen blijken door hun structuur en hoge soortelijke weerstand ongeschikt voor toepassing als halfgeleidermateriaal in zonnecellen.
Voor het verkrijgen van een betere structuur van de siliciumlagen, zoals gegroeid, zou tijdens het opdampproces snel een grotere temperatuurstijging bereikt moeten worden. Dit betekende, dat het aan de houder toegevoerde electrisch
vermogen (~el in figuur 2.1) direct na het begin van de siliciumdepositie drastisch verhoogd zou moeten worden. Een snelle temperatuurstijging zou echter pas
gerealiseerd kunnen worden als de gebruikte substraathouder zou worden vervangen door een systeem met een veel lagere warmtecapaciteit (nu circa 70 JK- 1 ).
Dit bleek niet realiseerbaar te zijn.
Voor de verbetering van de structuur van de opgedampte siliciumlagen is daarom
gekozen vooreen warmtebehandelingvan deze lagen bij hoge temperatuur {~ 1250aC).
De depositieparameters bij het opdampproces van deze lagen zijn niet uitzonderlijk critisch en daardoor gemakkelijk realiseerbaar.
, Bij siliciumdepositie op een monokristallijn siliciumsubstraat met een aluminium tussenlaag (dikte 0,5 à 1 ~m) bleek de initiële substraattemperatuur een
waarde te moeten hebben tussen 600°C en 640oC en moest de depositiesnelheid zo
hoog mogelijk zijn (~ 20 ~m/min). Op deze manier werden siliciumlagen verkregen met een zeer dichte kolomstructuur. Hierdoor bleef bij de warmtebehandelingen bij hoge temperatuur de diffusie van aluminium en het oplossen van silicium in aluminium, gevolgd door uitscheiding van silicium, zoveel mogelijk
beperkt {zie paragraaf 4.2.3).
Er is gebleken, dat voor rekristallisatie van deze lagen een temperatuur van
minimaal 1250°C nodig is, vanwege de grove kolomstructuur (kolomdiameters van
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2 à 3 ~m) van deze lagen. Bij deze temperatuur treedt een zware datering van
deze lagen op met aluminium. Bij hogere temperaturen is zelfs uitscheiding van
aluminium op het bovenoppervlak van de lagen waargenomen. Met spectrachemische
analyse van de lagen, zoals gegroeid, is vastgesteld dat de aluminiumconcentratie van deze lagen ongeveer 10 20 cm- 3 bedraagt. N.B. De maximale oplosbaarheid
van aluminium in monokristallijn silicium bij 600~C is 6 x 10 18 cm- 3 . Dit zou
betekenen, dat voor opgedampte polykristallijne siliciumlagen (dikte circa 50
~men circa 5 x 1022 siliciumatomen per cm 3 ) met een aluminiumconcentratie van
maximaal 10 18 cm- 3 , de aluminiumlaag op het substraat maximaal een dikte van
enkele honderden Angströms zou mogen hebben. Afgezien van het feit dat de depositie van een dergelijke dunne laag op zeer grote practische bezwaren zou stuiten, kan ap zo'n laag waarschijnlijk geen goede kiemvorming plaatsvinden. Ook zou
een grote invloed van de structuur van het substraat in de poly-Si-laag merkbaar
zijn.
_
--- -De depositie van polykristallijne siliciumlagen op monokristallijne siliciumsubstraten met Si0 2 als tussenlaag, gevolgd door een warmtebehandeling bij
1250"C, is veel aantrekkelijker gebleken dan de depositie op aluminium. Bij de
eerste lagen bedroeg de depositiesnelheid 20 ~m/min bij een substraattemperatuur van 555~. Bij deze opdampcondities bleek in de siliciumlaag een fijne
fibrilachtige structuur (fibrildiameter ongeveer 0,1 ~m) te ontstaan. Deze
structuur is uitermate gunstig gebleken voor het verkrijgen van een hoge graad
van kristallijniteit van de laag, na warmtebehandeling bij hoge temperatuur.
Bragg-reflectie-opnamen van deze lagen (warmtebehandeling: 1 uur bij 1250°C of
bij 1380°C) vertoonden zeer scherpe hoge pieken. De plaats van deze pieken
correspondeerde met die van kristallijn silicium. De verhouding van de intensiteiten van deze pieken gaf aan dat de lagen polykristallijn zijn, met een
random oriëntatie van de kristallieten. Laue-terugstraal-opnamen van deze lagen vertoonden een scherpe ring voor de (111)-oriëntatie van silicium.
Met de ets-experimenten met de KOH-IPA-ets, gevolgd door SEM-onderzoek, op deze
lagen zijn kristallietvlakken met afmetingen tot 20 ~m zichtbaar gemaakt. Korrelgrenzen bleken met deze methode niet zichtbaar gemaakt te kunnen worden.
be kristallieten van de poly-Si-lagen, na warmtebehandeling bij hoge temperatuur,
zijn kennelijk onderling zeer sterk vergroeid.
Er zijn poly-Si-lagen op mono-Si-substraten met Si0 2 tussenlaag gegroeid, zowel
met als zonder toevoegen van 1 gew.% borium aan de kroes. De soortelijke weerstand van de siliciumlagen met borium nam na een warmtebehandeling van 1 uur bij
1250~C af met een factor 107 . Het doteren van de siliciumlagen met borium op de
bovenbeschreven manier is dus zeer effectief; dure diffusie-processen zijn niet
nodig. De boriumconcentratie van deze lagen (circa 10 20 cm- 3 ) is te hoog gebleken voor practische toepassing in zonnecellen. Er zal verder onderzocht moeten
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kan worden aan gebracht, door de hoeveelheid borium in de kroes te verminderen.
De aanwezigheid van de Si0 2 laag tussen de siliciumlaag en het substraat is vanwege de electrische isolatie on gewenst voor toepassing in zonnecellen. In dit
onderzoek is deze laag aangebracht om Van der Pauw-metingen aan de siliciumlagen te kunnen laten uitvoeren. Depositie op een siliciumsubstraat zonder deze
tussenlaag lijkt echter niet op grote bezwaren te zullen stuiten, omdat de fibrilachtige structuur niet op het Si0 2 oppervlak begint, maar pas tijdens de
groei van de siliciumlaag ontstaat.
Oorspronkelijk is in het onderzoek gebruik gemaakt van pyrex en van roestvrij
staal als substraatmateriaal; later van monokristallijn silicium. Deze materialen zijn allen ongeschikt als substraatmateriaal voor dunne opgedampte poly-Silagen die,na warmtebehandelingen bij hoge temperaturen,als actieve laag in
goedkope zonnecellen dienst moeten gaan doen. Pyrex is ongeschikt, omdat het
verweekt bij temperaturen boven 750°C. Roestvrij staal is ongeschikt door het
verschil in uitzettingscoëfficiënt hiervan met die van de poly-Si-laag en door
de diffusie van ijzer vanuit het roestvrij staal in de poly-Si-laag. Monokristallijn silicium komt niet in aanmerking, omdat het veel te duur is.
De gesinterde siliciumplak, die als substraat voor de toekomstige 'Eindhovense'
zonnecel zal dienen, is een zeer geschikte keuze, omdat deze al de hiervoor genoemde bezwaren niet heeft.
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6.2 Conclusies
1. Er zijn polykristallijne siliciumlagen met hoge depositiesnelheid (20 ~m/min)
opgedampt op monokristallijne siliciumsubstraten met aluminium of met Si0 2
als tussenlaag bij een substraattemperatuur van circa sso·c. Deze lagen zijn,
zoals gegroeid, ongeschikt voor toepassing als actieve laag in zonnecellen.
Dit is te wijten aan hun structuur en hoge soortelijke weerstand, ten gevolge
van de relatief laag blijvende temperatuur tijdens de groei.
2. Een warmtebehandeling van 1 uur bij hoge temperatuur (1250°C) verbetert zowel
de structuur als de electrische eigenschappen van deze lagen aanzienlijk. De
precieze waarden van de temperatuur en de tijd van de benodigde warmtebehandelingen zullen door verdere experimenten moeten worden vastgesteld.
3. De opgedampte siliciumlagen vertonen na een warmtebehandeling van 1 uur bij
1250°C of bij 1380 6 C een hoge graad van kristallijniteit, met onderling zeer
sterk vergroeide kristallieten. Dit is gebleken uit:
- Etsproeven op deze lagen met een sterk preferente ets (de KOH-IPA-ets),
gevolgd door SEM-onderzoek, waarbij kristallietvlakken zijn aangetoond.
Korrelgrenzen bleken op deze manier niet zichtbaar gemaakt te kunnen worden.
- Bragg-reflectie-opnamen van deze lagen. Deze vertonen zeer scherpe hoge
pieken. De plaats van deze pieken correspondeert met die van kristallijn
silicium. De verhouding van de intensiteiten van deze pieken geeft aan dat
de lagen polykristallijn zijn, met een random oriëntatie van de kristallieten.
La~e-terugstraal-opnamen van deze lagen, welke een scherpe ring vertonen
voor de (111)-oriëntatie van silicium.
4. De polykristallijne siliciumlagen die zijnopgedampt op aluminium zijn, na
warmtebehandeling bij hoge temperatuur, ongeschikt voor toepassing in zonnecellen. Dit komt door de sterke datering van deze lagen door de aluminium
tussenlaag bij hoge temperatuur.
5. Het doteren van de siliciumlagen, gegroeid op Si0 2 , door toevoeging van 1
gew.% borium aan de kroes, gevolgd door een warmtebehandeling bij 1250QC is
zeer effectief (de soortelijke weerstand neemt af met een factor 10 7 ). De
boriumconcentratie van deze lagen (circa 10 20 cm- 3 ) is te hoog yoor practische
toepassing. Er zal verder onderzocht moeten worden of de gewenste boriumconcentratie (circa 10 18 cm- 3 ) in de siliciumlagen kan worden aangebracht door
de hoeveelheid borium in de kroes te verminderen.
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In figuur A.l.a is de relatie gegeven tussen de electrische stroom ir en de
aangelegde spanning Va van het netwerk, dat de straling vanaf een oppervlak met
temperatuur T simuleert. Deze relatie is van de vorm :
i

r

= K va4

(A.l)

mits geldt :
T >> T0 (vergelijk paragraaf 3.1)
De constante K wordt bepaald door de grootte en de emissiecoëfficiënt van het
stralend oppervlak en door de schalingsparameters (zie paragraaf 3.1).
De simulator bestaat uit een netwerk van weerstanden en dioden en wordt gegeven
in figuur A.l.b .
Als Va toeneemt (en
daarmee T), gaan afhankelijk van de geko zen potentialen E1
tot en met E7 , achtereenvolgens de takken 1 (met R1 ) tot en
met 7 (met R7 ) geleiden.
E1 tot en met E7 worden bepaald door de
weerstanden R11 tot
en met R .
16
De waarden van de
weerstanden R1 tot en
met R7 worden gevonden uit:
i
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mi'ts geldt va

< E -Ed
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met Ed = de spanning
over de diode in de
doorlaatrichting.
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<

fig.A.l De simulatie van straling met behulp van
een functiegenerator.
a- De stroom-spannings-karakteristiek.
b- Het electrisch ne~erk (de functiegenerator).
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Algemeen geldt :
als (En- Ed) < Va< (En+ 1 -Ed), dan:
.

-z,

r

E
V
=-Va-- -1-+
-a
Rl

- (E

+E )
V - (E + E )
2--d-+ •••• +-a - - n--d-

R2

(A. 4 )

Rn

R tot en met R zijn bepaald met de vergelijkingen A.1 tot en met A.4, met ge1
7
bruikmaking van de discrete punten uit figuur A.1.a (zijnde de snijpunten van
de streeplijnen met de getrokken kromme).

In tabel A.1 wo rde n de materiaalconstanten bij 550°C gegeven, van de materialen
1e ZlJn ge bru1'k t voor het RC -mo de 1.
I
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(Jcm 3K 1 )
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d
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c

2,1
c
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c

2,1

4, 0
c

1, sx

2, ]x
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2
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10-

10-

2

1
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1

c

b

5, 2x
10-

10-

c

c

a

temperatuurvereffenings- 0, 47x
a (cm s

roestvrij
s taal

2,0x

1; 2

10-

0,97

1

tabel A.l De materiaalconstanten bij 550°C, gebruikt voor het
RC- model. a- lit.25 (Verwey)
b- lit.24 (Kohlrausch)
c- lit.ll (Touloukian)
d- lit.26 (Runyan)

De eigenschappen van de substraathouder zijn
- De totale warmtecapaciteit
- Het totaal effectief stralend oppervlak
- Het poly-Si-oppervlak
- De warmteweerstand van de roestvrijstalen
steun van de houder
Andere gebruikte constanten zijn

- T0
- er

=
=
=

70
42
8,7

=

= 300 K

JK-1
cm 2
cm 2

0,014 WK-l

·--- -·-·-

-

·- - -- - - - - - - - - - - - - - --
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J.H. van Laarhoven
Verbetering van de structuur van opgedampte polykristallijne siliciumlagen
door een warmtebehandeling.
Met hoge snelheid (tot 40 11 nJ/min) zijn polykristallijne siliciumlagen opgedampt bij
een substraattemperatuur van 550°C. De temperatuurstijging tijdens het proces, bepaald met een analoog RC-model, is kleiner dan 25°C. De lagen zijn door hun structuur en hoge soortelijke weerstand ongeschikt om te dienen als actieve laag in de
toekon~tige 'Eindhovense' zonnecel. Een aanzienlijke verbetering van de structuur
van deze lagen treedt op na een warmtebehandeling van 1 uur bij 1250°C. Dit is aangetoond met speciale etstechnieken en SEMen met röntgen-diffractie-technieken. Door
deze warmtebehandeling bleek de soortelijke weerstand met een factor 10 7 af te nemen.

