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Voor de depositie van dunne films van bij-

voorbeeld silicium worden meestal deposi-

tietechnieken gebruikt waarbij de brongassen

ontleed worden doordat versnelde deeltjes

in een plasma met de brongassen botsen. Zo

worden de atoombindingen in de gasmolecu-

len verbroken en kunnen de reactieproducten
zich binden aan een substraat en vormen

een dunne film. Een alternatieve methode is

chemische damp depositie door gasontleding

aan hete draden (in het Engels: Hot Wire

Chemical Vapor Deposition, HWCVD).

Deze depositietechniek komt tegenwoordig

steeds meer in de belangstelling. Dit komt

doordat de ontleding van de brongassen aan

de draden katalytisch is en dus zeer snel en

efficiënt verloopt. De snelle ontleding zorgt

voor een grote flux van reactieproducten naar

het substraat en resulteert in een zeer hoge

depositiesnelheid van de dunne films. Dit
is voor micro-elektronica en fotovoltaïsche

technologie van groot belang om proceskos-

ten zo laag mogelijk te houden. Doordat de

techniek geen gebruik maakt van een plasma

zijn er ook geen plasma gerelateerde nadelen,

terwijl ze gelijkwaardige dunne films oplevert.

In het Utrechts zonnecellaboratorium (In het

Engels: Utrecht Solar Energy Laboratorium,

USEL) wordt onder andere onderzoek gedaan
naar dunne film silicium nitride met de HW-

CVD methode. Wij geven hier een overzicht

van de belangrijkste materiaaleigenschappen

van dunne film silicium nitride gemaakt met

HWCVD, en enkele toepassingen in de mi-

cro-elektronica en fotovoltaïsche technologie.

Hete draad chemische damp depositie

In 1979 werd reeds het eerste patent op

depositie van silicium dunne films met de

HWCVD techniek toegekend aan Weismann

et al. [1]. Doordat zij een achtergrond druk

niet lager dan 10-6 - 10-4mbar gebruikten

en bovendien een lage procesdruk van 10-4

mbar gebruikten, kregen zij dunne amorf

silicium (a-Si:H) lagen met minder goede

fotogeleiding dan toentertijd verkregen werd

met plasmatechnieken. De HWCVD techniek

kreeg hierdoor maar weinig aandacht en

kende daardoor een langzame start. Hierdoor

is vandaag de dag de door een plasma geas-

sisteerde chemische damp depositie (in het

Engels: Plasma Enhanced Chemical Vapor

Deposition, PECVD) techniek nog steeds de

meest algemeen gebruikte techniek om op

grote schaal siliciumhoudende dunne films

te maken. De techniek gebruikt een radio

frequent (rf) plasma (meestal 13.56 MHz)

om de brongassen te ontleden. Toch heeft
de PECVD techniek een aantal nadelen, die

de HWCVD techniek niet heeft. Zo bestaat

de kans dat de versnelde ionen in het plasma

de dunne film die op het substraat gevormd

wordt beschadigen. Ook zorgt de positieve

potentiaal dat negatief geladen deeltjes in het

plasma gevangen worden en blijven reageren

met reactieproducten van de brongassen

zoals silaan (SiH4), zodat er uiteindelijk

veel ongewenste stofvorming optreedt. De

PECVD techniek is tevens een relatieflang-

zame depositietechniek doordat de ontleding

in de gasfase gebeurt door botsingen met

hoogenergetische elektronen. De ontleding

gebeurt dus door eendimensionale botsingen

die met een relatieflage waarschijnlijkheid

optreden. Hierdoor wordt het depositiepro-

ces langzaam en inefficiënt. Met de HWCVD

techniek daarentegen, worden de gassen ont-
leed aan de draden, die worden verhit door

er een constante gelijkstroom door te voeren.

De draden hebben een tweedimensionaal op-

pervlak en daarom treden de reacties met een

grotere waarschijnlijkheid op. Het verbruik

van de gassen is hierdoor in het algemeen

efficiënter en de depositiesnelheid hoger

in vergelijking met PECVD. Dit wordt bij-

voorbeeld een zeer belangrijk punt wanneer
men zich realiseert dat met HWCVD 3600

rondom de draden uniform gedeponeerd

kan worden. Osono et al. beschrijft in ref.

[2] bijvoorbeeld een HWCVD systeem voor

zeer grote oppervlakken, waarbij hij a-Si:H

op twee oppervlakken van elk 1.38 m2 tegelijk

deponeert. De gastoevoer van SiH4 die hij

daarbij gebruikt is 100 sccm (sccm =standard

cubic centimeter per minute). Wanneer men

dit met PECVD probeert, waarbij de systeem-

configuratie bovendien veel ingewikkelder is,

heeft men al snel 1000tot 2000 sccm nodig,
aldus Osono. Doordat bij de HWCVD tech-

niek het substraat geen actieve elektrode voor

plasma-excitatie behoeft te zijn is het tevens

makkelijker om op complexe, niet vlakke
structuren uniforme dunne films aan te bren-

gen dan met de PECVD techniek.

Als nadeel van de HWCVD techniek wordt

wel eens aangevoerd dat de draden na veel-

vuldig gebruik aan het oppervlak kunnen

veranderen van samenstelling en een eindige
levensduur hebben, waardoor deze dus re-

gelmatig vervangen moeten worden. Mo-

menteel wordt in Utrecht onderzoek gedaan
hoe metaalsilicides, -nitrides en -carbides,

die tijdens depositie van verschillende dunne

films ontstaan, weer eenvoudig van de draden

verwijderd kunnen worden. De eerste resul-

taten laten zien dat dit goed mogelijk is en de

draden na behandeling hergebruikt kunnen
worden. Deze resultaten zullen binnenkort

worden gepubliceerd.

Het PASTA systeem voor dunne film

deposities

In figuur I(a) is een foto te zien van het

meerkamer-hoogvacuüm depositiesysteem

genaamd PASTA (PASTA: Process Equip-

ment for Amorphous Silicon Thin Film Ap-

plications) dat in het USEL staat [3], figuur
1(b) is een foto van bovenaf.

Figuur I (a,b)

Het PASTAdepositiesysteem voor dunne films in het

Utrechtszonnecellaboratonum(USEL).Het systeem

heeft twee proceskamers voor HWCVD (Iinks- en

rechtsonder in b) en drie proceskamers voor PECVD.

De kamer in het midden is voor transport van

substraten van kamer noor kamer.
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De opstelling heeft vijf reactiekamers en een

insluiskamer, die allen zijn aangesloten op een

centrale kamer voor transport. Drie van de

proceskamers worden gebruikt voor PECVD
en twee kamers voor HWCVD. De PASTA kan

gebruikt worden voor de depositie van amorf

silicium germanium (a-SiGex:H), microkristal-

lijn silicium (IlC-Si:H), polykristallijn silicium
(poly-Si:H), amorf silicium carbide (a-SiC:

H), amorf silicium nitride (a-SiNx:H) en p- en

n-gedoteerde lagen.

In figuur 2(a) is een schematische weergave
van een HWCVD reactor te zien zoals die

gebruikt wordt voor de silicium nitride depo-

sities. De HWCVD reactor heeft een gasinlaat

die de brongassen uniform verdeelt over de ka-

mer. Er zijn vier tantaal (Ta) draden waaraan
silaan en ammoniak (NH3), beide onverdund,

katalytisch ontleed worden. Het systeem is uit-

gerust met een sluiter waarmee de depositietijd

geregeld kan worden. Vóór depositie worden

de substraten in de insluiskamer gebracht, die

op een druk van typisch 10-3mbar gebracht

wordt. De substraten worden vervolgens via de

transportkamer, die op een druk van typisch

10-7mbar gebracht wordt, in de proceskamer

gebracht en de draden worden dan een uur

lang in vacuüm uitgestookt met de sluiter

dicht. De temperatuur van de draden bedraagt

......
~r

reactor. Reactoren kunnen voor commerciële

doeleinden eenvoudig opgeschaald worden,

zoals onder andere is aangetoond door Osono

et al. [2].

Silicium nitride

Dunne film silicium nitride is een van de

meestbelovende isolerende materialen voor

bescherming en passivatie van gevoelige op-

pervlakken in elektronische en mechanische

apparaten zoals OLEDs (Organic Light Emit-

ting Diode), TFTs (Thin Film Transistor) en

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems).
Maar ook mechanische onderdelen kunnen

van een silicium nitride beschermlaag worden
voorzien. Voor zonnecellen wordt silicium

nitride gebruikt met een tweeledig doel: het

passiveert elektronische defecten en minima-

liseert de optische reflectie aan de zonnecel.
Wanneer het silicium nitride met de HWCVD

techniek wordt gemaakt, heeft het een aantal

karakteristieke eigenschappen, zoals een erg

hoog soortelijk gewicht (lage waterstof con-

centratie), lage absorptie voor zichtbaar licht,

een nauwkeurig in te stellen brekingsindex,

lage natte-etssnelheid, lage water- of zuur-

stoftransmissiesnelheid en lage mechanische

stress. Voor toepassingen in OLEDs en op

plastic folie moeten lage temperaturen «100

°C) gebruikt worden en conventioneel silicium

Figuur2 (a)

HWCVD reactor.Een sÎ~iterregeltde depositietijd Als procesgassenvoordepositievan siliciumnitride worden NH]

en SiH4gebruikt (b) Een selectievan siliciumnitride films op 10 cm x 10 cm glazen substraten,waarvanvaak een

gedeelte is afgeschermdmet c-Sisubstratenzodat ook anderedan optischekarakterisotiesvemchtkunnenworden.

ongeveer 2100 oe. Deze warmte wordt ge-

deeltelijk afgestraald naar het substraat, dat

hierdoor een temperatuur van ongeveer 450

°c bereikt. Een volledig "in-line" productiesy-
steem kan ontwikkeld worden voor ononder-

broken silicium nitride deposities [4].

In deze kleine HWCVD reactor worden

silicium nitride films homogeen over een op-

pervlakte van 5 cm x 5 cm gedeponeerd. Als

voorbeeld is in figuur 2(b) een selectie silicium

nitride films getoond. De oppervlakte waar-

over de depositie homogeen is wordt slechts

bepaald door de grootte van de experimentele

1.6

Figuur3 (0)

Het effect van silaan-

toevoerop de atomaire

samenstellingvan de dunne

SINxfilms bijverschillende

procesdrukken.(b) Het

effect van procesdrukop

de atomaire samenstelling

van de dunne SiNxfilms bij

verschillendesilaantoevoer

(ammoniaktoevoeris

constont).Alle weergegeven

trendlijnenzijn indicatief
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nitride vertoont dan vaak wat mindere presta-

ties als barrièrelaag. Wordt de film echter met

HWCVD gemaakt, dan blijken veel van de

gunstige eigenschappen behouden.

Het silicium nitride dat in Utrecht gemaakt

wordt, is amorf (glasachtig), wat wil zeggen

dat het geen grootschalige periodieke structuur

heeft. Alleen lokaal is te spreken van ordening.

De hoeveelheid stikstof die is ingebouwd in het

materiaal is bepalend voor de materiaaleigen-

schappen van het silicium nitride. Kristallijn
silicium nitride heeft als molecuulformule

c-Si3N4. Stoichiometrisch amorf silicium ni-

tride heeft dezelfde molecuulformule (alleen

dus zonder de ordening). Door verschillende

depositiecondities te gebruiken bij het maken

van de dunne film, kan de verhouding van
het aantal stikstof en silicium atomen (N/Si)

gevarieerd worden en afWijken van de stoichi-

ometrische verhouding. Het silicium nitride

wordt dan weergegeven door SiNx. Voor stoi-

chiometrisch SiNx geldt dan x = N/Si= 1.33,
voor stikstofrijk SiNx geldt N/Si > 1.33 en voor

siliciumrijk SiNx geldt N/Si < 1.33. De verhou-

ding van de atoomconcentraties kan worden

gemeten met een deeltjesversnellertechniek

genaamd Elastic Recoil Detection (ERD). De
dunne film wordt beschoten met zware ionen

(bijv. koperionen) en er wordt gekeken naar

de energie van de uit de dunne film tredende

ionen. Zo kunnen diepteprofielen gemeten

worden van specifieke lichte elementen in de

gedeponeerde film. Zoals gesteld zijn de mate-

riaaleigenschappen van SiNx sterk afhankelijk

van de atomaire N/Si-verhouding van het ma-

teriaal. De eigenschappen van siliciumrijk en

stikstofrijk SiNx kunnen sterk verschillen. De

condities (procesdruk, gastoevoer en draad-

temperatuur) tijdens de depositie bepalen de

samenstelling van de dunne film. In figuur
3(a) is te zien wat het effect is van een veran-

dering in de gasverhouding van silaan en am-

moniak op de samenstelling van de films. De-

toevoer van ammoniak wordt hierbij constant

gehouden.
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Bij constanteprocesdruk (en draadtempera-
tuur ) levert een verhoging van de silaantoevoer

siliciumrijkere films op, terwijl de deposities

veel sneller verlopen. In figuur 3(b) is te

zien dat een verhoging van de procesdruk

bij gelijkblijvende gasverhouding (en draad-

temperatuur ), de films stikstofrijker worden.

Ammoniak is moeilijker te ontleden dan

silaan. Door meer silaan toe te voegen wordt
verhoudingsgewijs ook meer silaan ontleedt

waarmee de toename van Si in het SiNx te ver-

klaren is. Een drukverhoging daarentegen leidt

tot stikstofrijkere films. De druktoename zorgt

waarschijnlijk voor een efficiëntere ontleding
van ammoniak aan de draden en dit resulteert

in een verhoging van de hoeveelheid inge-

bouwd stikstof in de films. Dit verschijnsel kan
verklaard worden door een toename van de

partiële procesdruk van atomair waterstof dat

machine gemaakt wordt door de ontleding
van SiH4, zit in amorf SiNx ook waterstof.
Wanneer we naar absolute atoomconcentra-

ties van alle elementen in de SiNx films kijken

valt er iets heel opmerkelijks op. De atomaire

samenstelling van de films blijkt alleen afhan-

kelijk te zijn van de hoeveelheid ingebouwd
atomair stikstof. Dit houdt in dat wanneer

de materiaaleigenschappen van SiNx anders

zijn bij een andere samenstelling, dit toe te

schrijven is aan een verschillende hoeveelheid

ingebouwd stikstof.

Figuur 4(a) laat zien dat de hoeveelheid sili-

cium- en waterstofatomen gelijk blijven bij

veranderende samenstelling van de dunne

film en dat de hoeveelheid ingebouwd stikstof
lineair toeneemt met de atomaire N/Si-ver-

houding tot aan stoichiometrie toe.
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Figuur 4 (a)

De absolute atoomconcentroties als functie van de atomaire NISi-verhoudlng (b)

De massadichtheid en volumeconcentrotie van atomair waterstof als functie van

de atomaire NIS/-verhoudingAlle weergegeventrendlijnen zijn indicatief en alle

grootheden zijn verkregen met behulp van ERD.

de gevormde silicides aan de draden wegetst

waardoor her ammoniak gemakkelijker de
draden bereikt en te ontleden is. De silaan-

toevoer blijkt dus vooral de depositiesnelheid

van de dunne films te bepalen, terwijl de pro-
cesdruk vooral de inbedding van stikstof in de

dunne films bepaalt. Door zowel een hogere

procesdruk als een grotere silaan toevoer te

gebruiken, zijn we in staat gebleken kwalita-

tiefhoogwaardige SiNx films te maken met

een stoichiometrische samenstelling, maar

met een zeer hoge depositiesnelheid van 7.3

nm/s. Dit is tientallen keren (2 - 70) hoger
dan de snelheid die bereikt wordt met com-

merciële plasmadepositietechnieken.

Structurele materiaaleigenschappen
Atomaire dichtheden en soortelijk gewicht
Net als in amorf silicium, dat in de PASTA

8

De eerste structurele eigenschap die zal
worden belicht is de massadichtheid van de

dunne SiNx films. Een hoge massadichtheid

is van cruciaal belang wanneer het SiNx ge-

bruikt wordt als passiverende antireflectielaag

in zonnecellen en wanneer het gebruikt wordt

als barrièrelaag. In figuur 4(b) zien we de
relatieve waterstofconcentratie als functie van

de samenstelling van de film~ Bij N/Si = 1.3

zien we dat er een minimum van 9 at.%1 aan

waterstof in de lagen zit. Het minimum in

waterstofconcentratie is direct gecorreleerd

aan een maximum in massadichtheid bij die
samenstelling, die voor het SiNx dat in het

USEL gemaakt wordt een zeer hoge waarde

van 3.08 g/cm3 bereikt. De massadichtheid

wordt met ERD en een andere deeltjesver-

snellertechniek genaamd Rutherford Back

NEVACblad

Scattering (RBS) bepaald. Het maximum in

massa dichtheid is geverifieerd door etsexpe-

rimenten in fluorwaterstofzuur oplossingen
(NH4F:HF = 5:1). De etssnelheid heeft een

minimum van 7 nm/min bij dezelfde samen-

stelling waar een maximum in massadicht-

heid optreedt. Deze etssnelheid is ongeveer

5 keer lager dan etssnelheden van PECVD
materiaal, wat inhoudt dat HWCVD SiNx

er vijf keer langer over doet om op te lossen

in dezelfde oplossing en dus inderdaad een

compactere structuur heeft.

De massadichtheid neemt zoals verwacht,

net als de atomaire stikstofdichtheid, lineair

toe met de N/Si-verhouding tot aan stoichi-

ometrie, zie figuur 4(b). De massadichtheid

bereikt daar zijn maximum, voor stikstofrij-

kere films zien we een sterke daling van de
massadichtheid. De afname van massadicht-

heid voor stikstofrijke films is te verklaren

door open ruimtes in de films, dit is met be-

hulp van transmissie elektronenmicroscopie

(TEM) technieken waargenomen. Deze trend

is (indirect) ook waargenomen voor PECVD
SiNx, echter het maximum in massadichtheid

bij PECVD SiNx films wordt al bereikt voor-

dat stoichiometrie is bereikt, namelijk bij NI
Si = 1.0 [5]. Met HWCVD kunnen dus SiNx

films gemaakt worden met hoge dichtheid

die tevens dichter bij stoichiometrie zitten

dan PECVD SiNx. Een hoge dichtheid is van

belang voor de passiverende eigenschappen,

terwijl een samenstelling die dicht bij stoichi-

ometrie ligt van belang is voor goede optische

eigenschappen (lage absorptie) van de dunne

film. Wanneer de dunne films gebruikt wor-

den als passiveren de antireflectielagen in zon-

necellen of als barrièrelagen op OLEDs is dit

dus zeer gunstig.

Mechanische stress

Een andere belangrijke structurele eigen-

schap voor dunne films is de mechanische

stress. Een passiverende film voor een'OLED

bijvoorbeeld vereist zeer lage stresswaarden in

ordegrootte van 10 MPa. Lage stress in dunne

films is ook belangrijk voor MEMS toepassin-

gen en plastic elektronica. Mechanische stress

bestaat uit twee componenten, thermische en
intrinsieke stress. Thermische stress ontstaat

doordat de dunne film en het substraat ver-

schillende thermische expansiecoëfficiënten

hebben en na depositie (T - 450°C) in ver-

schillende mate krimpen door afkoeling naar

kamertemperatuur. De thermische expan-
siecoëfficiënt wordt constant verondersteld,

dus onafhankelijk van de N/Si-verhouding.

Intrinsieke stress ontstaat gedurende de de-

positie en hangt sterk af van de gebruikte de-

positietechniek en de gebruikte condities van

de depositie, dus ook de samenstelling van
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.de film. Door het ionenbombardement en de

inbedding van ionen tijdens de depositie van

PECVD SiNx is in het algemeen de intrin-

sieke stress in deze films groot, ook hangt bij

PECVD de stress af van de samenstelling van

de film. Voor de HWCVD films is in figuur

5 te zien hoe de intrinsieke stress afhangt van

de samenstelling van de films. De totale stress

is voor de onderzochte SiNx films zeer laag
en bereikt een waarde van 16- 50 MPa voor

SiNI.2. In vergelijking met PECVD-technie-

ken is dit zeer laag, alhoewel stress in PECVD

SiNx films (- 400 MPa) sterk afhangt van

de excitatiefrequentie van het plasma en de

gebruikte druk (deze beïnvloeden namelijk de

energie van het ionen bombardement) en bij

vergelijkingen als deze is dus voorzichtigheid

geboden.
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Figuur5

Totale (intrinsieke + thermische) stress in HWCVD

SiNx films als functie van atomaire NISi-verhoudlng

Optische materiaaleigenschappen

De twee belangrijkste optische eigenschappen

van dunne SiNx films zijn de lichtabsorptie en

de brekingsindex. SiNx films die gedeponeerd

zijn op Corning glas 1737 zijn gekarakteriseerd

met behulp van reflectie- en transmissieme-

tingen, waarmee de extinctie coëfficiënt (k) en

brekingsindex (n) zijn bepaald. In figuur 6(a)

is te zien hoe de ab;~rptie bij 632 nm als func-
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tie van de N/Si-verhouding verloopt. In figuur

6(b) is de brekingsindex bij 632 nm weerge-

geven als functie van de N/Si-verhouding. Er

blijkt een lineaire relatie te gelden. Stoichio-

metrische HWCVD SiNx films hebben bij 632

nm een brekingsindexvan 1.9- 2.0 en een
verwaarloosbare extinctiecoëfficiënt.

Toepassingsvoorbeeld 1: SiNx in dunne
film transistors

Stoichiometrisch SiNx gemaakt met HWCVD

met een maximum in massadichtheid is ge-

test als diëlektrische gate isolatielaag in a-Si

TFTs. In samenwerking met Japan Institute

of Advanced Science and Technology (JAIST)

heeft USEL een matrix met 86 TFTs gemaakt,

in figuur 7 is de structuur van een dergelijke
TFT te zien.

1.6

elektrisch af te schermen van het a-Si, zodat

er geen stroom loopt van het a-Si naar de gate

elektrode. Wanneer een spanning aangelegd
wordt tussen de bovenste elektroden (souree

en drain) zal er, indien de gatespanning nul

is, slechts een minieme (lek)stroom lopen

tussen source en drain omdat het a-Si geen

goede geleider is. Wanneer de gatespanning
naar positieve waarden opgevoerd wordt, zul-

len elektronen in het a-Si naar de grenslaag

van het a-Si en SiNx getrokken worden. Bij

een voldoende grote gatespanning zullen zich

voldoende elektronen in deze grenslaag ver-

zameld hebben zodat er een min of meer ge-

leidend pad gevormd is, waardoor een stroom

kan lopen van drain naar source of vice versa,

afhankelijk van de polariteit op de elektroden.

Wanneer de spanning tussen de source en

nm

SiNx . 400 nm

Cr: 100 nm

Figuur 7

Drielagenstructuurvan een a-Si TFT De breedtellengteverhoudingenzijn WIL=2

en WIL=50. De SiNx Isolatielaag en de a-SI stroomkanaallaag zijn gemaakt met

HWCVD. De microkristallijnen-typegedoteerdelaag is met PECVDgemaakt en dient

om het contact tussende a-Si laag en de soureeen drain elektrodente verbeteren.

Een TFT is een kleine elektronische schake-

laar met een "uit" en een "aan" stand. Door

de spanning op de drie controle-elektroden
te variëren kan men de TFT aan en uit scha-

kelen, een elektrisch stroompje loopt dan

respectievelijk wel en niet door het a-Si. Het
a-Si dient als stroomkanaal voor de elektro-

nen. De functie van het SiNx in een dergelijke

transistor is om de onderste gate-elektrode

[IJ

1.6 1.40.8 1.0 1.2

N/Si ratio

Figuur 6

(a) Extinctie coëfficiënt als functie van de atomOire NISi-verhouding (b) Brekingsindex als functie van de

atomOire NISi-verhouding Alle woorden zijn bij een golflengte van 632 nm genomen, olie trendlijnen zijn

Indicotief

drain opgevoerd wordt, zal bij een bepaalde

spanning, de drempelspanning genaamd, het

apparaat in de aan-stand schakelen en er zal

daadwerkelijk een stroom lopen door het a-Si

kanaal. Voor grote drainspanning (bij een ge-
aarde source, Vs=O) vertoont de drainstroom

verzadiging doordat het spanningsverschil

tussen gate en drain (als deze laatste positief

gekozen is) kleiner wordt.

1.6

Met een tweetal metingen worden een aantal

grootheden bepaald van de TFTs om de wer-

king te kunnen toetsen. In de eerste meting

wordt de spanning op de drainelektrode

gevarieerd (Vs=O) bij verschillende gatespan-

ning (VG) en wordt de stroom door de TFT

gemeten. In figuur 8(a) is te zien dat steeds

voor elke gate spanning bij VD = 8 V reeds

verzadiging van de stroom heeft plaatsgevon-

den. Bij stroomverzadiging geldt een een-

voudige tweede-orde vergelijking tussen de

verzadigingsstroom en de gatespanning met
de elektronenmobiliteit als constante.

In figuur 8(b) is het resultaat van de tweede
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meting te zien; de drainstroom als functie van

de gatespanning bij een drainspanning waar

stroomverzadiging optreedt. Uit figuur 8(c)

is de drempelspanning af te leiden, dit is de

waarde van de gatespanning waar de grafiek

door de horizontale as gaat. De verkregen aan!

uit stroomverhouding van de TFTs bedraagt

106,de elektronenmobiliteit bedraagt 0.2 cm2!

Vs, dat na een warmtebehandeling verdubbelt

tot 0.4 cm2Ns. De verkregen drempelspan-

ning is 1.7 V, bij het herhalen van de meting
schuift deze naar een waarde van 2.4 V. Deze

resultaten laten zien dat het HWCVD SiNx

goed gesc1llkt is als diëlektrische afschermlaag
in a-Si TFTs.

Om te controleren ofhet zeer compacte stoi-

chiometrisch HWCVD SiNx dat gebruikt is

voor de TFTs, inderdaad ook elektronisch het

meest geschikt is, zijn HWCVD SiNx films met

verschillende N!Si-verhoudingen geïntegreerd
in metaal-isolator-silicium (MIS) structuren.

MIS structuren vertonen capacitair gedrag

wanneer een gelijkspanning over de structuur

gevarieerd wtJrdt terwijl er tevens een wis-

selspanning over staat. Door capaciteit-span-

ningsmetingen (C- V) metingen uit te voeren,

dwz. de capaciteit te meten als functie van de

gelijkspanning die er over staat, zijn een aantal

elektrische eigenschappen van het HWCVD

SiNx af te leiden waaronder de lading en de

vangstplaatsen (in het Engels: traps) die zich

in de SiNx film bevinden. Het bleek dat bij

stoichiometrische films de totale lading als-

mede de "trap" dichtheid maximaal zijn. Deze

traps in het SiNx kunnen elektronen invangen
die deel uitmaken van de stroom in de TFT:

de stroom neemt hierdoor dus af. Ook is dit

op zijn minst ten dele de oorzaak van het ver-

schuiven van de drempelspanning bij opeen-

volgende metingen. Er is dus nog optimalisatie

mogelijk. Naast de C- V metingen zijn er ook

10

0-5 0 - 5 10
Gate voltage (V)

15

SiNx:H co.tin" 8011111
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Alb.c~ .'.ct."de.- 2 IUII-

wereldwijde markt op zonnecelgebied wordt

voorzien door dit type zonnecel, deze markt

groeit nog steeds hard met een gemiddelde

jaarlijkse groeisnelheid van 45% tussen 1999

en 2005 [6]. In figuur 9(a) is een schematische
weergave te zien van een mc-Si zonnecel. Een
me-Si zonnecel bestaat uit een Si substraat dat

vaak licht p-type gedoteerd is, hier wordt het

licht opgevangen en omgezet in ladingsdra-

gers. Bovenop de p-type laag zit een hele dun-

ne n-type gedoteerde bovenste laag. Hierdoor

is er een pon overgang, waar een elektrisch veld

ervoor zorgt dat de elektronen en gaten van

elkaar gescheiden worden nadat ze vanuit de

p-type laag naar de overgang gediffundeerd

zijn. Samen met de elektrische contacten
vormt dit al een werkende zonnecel.

Een mc-Si substraat heeft een metallische

kleur en geeft daardoor een spiegelend effect.

Figuur9 (0) Schematischeweergavevan eenmc-Sizonnecel.(b) Een zonnepaneeldot bestaat uit mc-Sizonnecellen.

stroom-spanningsmetingen (I-V) aan de MIS

structuren uitgevoerd om zo de dieëlektrische

doorslagveldsterkte te berekenen. Uit de I-V

metingen blijkt dat stikstofrijke HWCVD SiNx

films hoge doorslagveldsterkten hebben. Een

goed diëlektricum dient als doorslagveldsterkte
een waarde te hebben van 2 MV!cm. SiNx

films met N!Si = 1.45 hadden een doorslag-

veldsterkte van 4.5 MV!cm. Bij 5.9 MV!cm

bereikte de meetopstelling zijn maximale span-

ning en vertoonden de stikstofrijke HWCVD

SiNx films met N!Si = 1.56 nog steeds geen

doorslag. Het SiN1.31 dat is gebruikt voor de

TFTs is niet op deze manier gemeten, maar

van de 86 TFTs vertoonde geen enkele door-

slag. Ook in dit opzicht voldoet het HWCVD
SiNx dus ruim aan de eisen.

Toepassingsvoorbeeld 2: SiNx op

multikristallijne Si zonnecellen

Een andere belangrijke toepassing van SiNx is

in zonnecellen. Met behulp van zonnecellen

wordt zonlicht geabsorbeerd en de energie

gebruikt om ladingsdragers (elektronen en

gaten) vrij te maken, die vervolgens afgevoerd

worden als een elektrische stroom. Terwijl er

tegenwoordig al een nieuwe generatie expe-
rimentele zonnecellen bestaat, domineert de

multikristallijne silicium (me-Si) zonnecel van

de eerste generatie nog volop de wereldwijde
commerciële markt. Meer dan 90% van de
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Om deze retlectieverliezen aan het oppervlak

van de zonnecel zo klein mogelijk te maken

wordt er een antiretlectielaag aangebracht (van

ongeveer 80 nm) op het zonneceloppervlak.

Deze laag dient een brekingsindex te hebben
tussen die van lucht en die van het Si substraat

in. Tevens moet de film dan zelf zo min mo-

gelijk licht absorberen. SiNx is naast zijn lage

licht absorptie om een tweede reden uitermate

geschikt als antireflectielaag. mc-Si substraten

hebben intrinsiek veel defecten, vooral op de

grenzen van de kristallijne gebieden. De gren-

zen van deze gebieden worden korrelgrenzen

genoemd en zijn ook te zien in figuur 9(b). Bij

het aanbrengen van de elektrische contacten

op de SiNx film, wat bij hoge temperaturen

van 800 °C gebeurt, migreert atomair water-
stof dat in de SiNx film zit naar de bulk en het

grensvlak van de mc-Si zonnecel en passiveert
daar elektronische defecten. De elektronische

defecten treden dan niet meer op als recom-

binatiecentra voor foto-gegenereerde minder-

heidladingsdragers en zorgen daardoor voor

een belangrijke verbetering in de werking van
deze zonnecellen.

Voor deze toepassing worden de SiNx films

vooral met PECVD gemaakt. Om de passive-

rende eigenschap van SiNx gemaakt met HW-

CVD en PECVD te vergelijken, is HWCVD

SiNx in het USEL gedeponeerd op standaard
zonnecellen van het Nederlandse onderzoeks-
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centrum ECN en het Belgische instituut IMEC

Het HWCVD SiNx is op mc-Si wafers gede-

poneerd die door etstechnieken getextureerd

zijn door deze twee instituten. Na depositie

van het HWCVD SiNx zijn de substraten

teruggestuurd naar deze instituten voor het

aanbrengen van de elektrische contacten aan

de voor- en achterzijde van de zonnecel. Van

naburig (uit het zelfde blok gezaagde) mc-Si

substraten, die elektronisch en qua struc-

tuur zeer vergelijkbaar zijn, zijn zonnecellen

gemaakt met geoptimaliseerd PECVD SiNx.

Het gevolg is dat het enige verschil tussen de
HWCVD en de referentie PECVD cellen het

SiNx is, behalve in het geval van de IMEC cel-

len, waar extra lasersnijden alleen toegepast

is op de cellen met HWCVD SiNx. In het ver-

gelijkingsonderzoek met ECN zijn alle cellen

gesneden met een laser.

De interne quantumefficiëntie (IQE) is een

belangrijke kwaliteitsfactor voor een zonnecel.

Het geeft de fractie geabsorbeerde fotonen aan

.~
1.5

w
0

.~
1\1

~

Wavelength (nm)

ren daarom dat de hogere interne quantumef-
ficiëntie bij kortgolvig licht veroorzaakt wordt

door een lagere absorptie in de HWCVD SiNx

films in vergelijking met microgolf- PECVD

gedeponeerd SiNx. De computer simulaties
tonen daarnaast aan dat de cellen met HW~

CVD en PECVD SiNx beide een hoge min-

derheidsladingsdragerlevensduur hebben van

respectievelijk 50 en 60 JlS.Dit toont aan dat

er ook goede oppervlaktepassivatie plaatsheeft
door de HWCVD SiNx films. Om te weten te

komen bij welke N/Si het HWCVD SiNx de

beste passivatie vertoont, zijn HWCVD SiNx

films met verschillende N/Si-verhoudingen ge-

deponeerd op ECN zonnecellen en vergeleken

met een standaard zonnecel met een naburig

Si substraat megeoptimaliseerd PECVD SiNx.

Er blijkt een duidelijke trend te zien waarbij

het maximum van de open klem spanning (in

het Engels: open circuit voltage, Voc) behaald

wordt bij een N/Si-verhouding van 1.31, dit is

te zien in figuur 11.

.

. 1.3
. 1.2
.. .,1.1

Figuur 10 De Interne quanturnefflciëntie van de zonnecellen met stoichiometrisch

HWCVD SiNx (0) relatief ten opzichte van die met gepulseerde lage frequentie

PECVD SINx op de IMEC referentiecel en (b) ten opzichte van de van microgolr:

PECVD SINx voorziene ECN referentiecel. In belde gevallen is de gevoeligheid voor

kortgolvig (blauw) licht hoger voor de cellen met HWCVD SiNx.

die leidt tot een elekt;fsche stroom. In figuur

ro(a) en (b) zijn de resultaten te zien van de

vergelijking tussen HWCVD en PECVD SiNx

op mc-Si zonnecellen. Metingen van de inter-

ne quantumefficiëntie aan cellen met HWCVD

en PECVD SiNx, geven aan dat het HWCVD

SiNx betere oppervlaktepassivatie vertoont

en/of minder kortgolvig licht absorbeert dan
het PECVD SiNx. Reflectie- en transmissie-

metingen hebben dan ook aangetoond dat

de absorptie voor kortgolvig licht (400 nm)
net als voor 632 nm verwaarloosbaar is in de

HWCVD SiNx films rond de stoichiometrische

samenstelling. Computermodellering heeft

daarnaast aangetoond dat de oppervlakte
recombinatiesnelheid voor de cellen met

PECVD SiNx van ECN en het HWCVD SiNx

beide hetzelfde is (2. ro5 cm/sj. We conclude-

De kortslilitstroomdichtheid (in het Engels:

short circuit current density, Jsc) laat een

vergelijkbare trend zien. Het optimum wordt

wederom bereikt bij N/Si = 1.31. Het HWCVD

SiNx heeft naast een maximum in massadicht-

heid bij deze compositie dus ook de beste pas-

sivatie bij die compositie. Dit maakt HWCVD

SiNx met een N/Si-verhouding van 1.31 het

.
1.3

NIS;

meest geschikt als antireflectielaag op mc-Si
zonnecellen. De beste zonnecel met HWCVD

SiNx (met een vijfmaal hogere depositiesnel-

heid als microgolf-PECVD SiNx) heeft een
efficiëntie van 15.7% met Voc =604 mV en Jsc

= 34.6 mA/cm2. Deze waarden liggen erg dicht

bij de beste waarden van de ECN referentie

cellen (16.1%, 606 mV, en 34.3 mA/cm2).

Conclusies

De SiNx films, ontwikkeld bij USEL met HW-

CVD, hebben geen absorptie voor kortgolvig

licht, hebben een zeer compacte structuur,

weinig atomair waterstof en hebben lage me-

chanische stress. De diëlektrische eigenschap-

pen van het HWCVD SiNx zijn getest in a-Si

TFTs en MIS structuren en de optische en pas-

siverende eigenschappen in mc-Si zonnecellen.

De resultaten gaven aan dat het stoichiome-

trisch SiNx zeer geschikt is voor deze toepas-

singen en niet onder doet voor SiNx gemaakt

met PECVD technieken. Belangrijke voordelen

van het gebruik van de HWCVD techniek

zijn: het ontbreken van plasma gerelateerde

nadelen, de zeer hoge depositiesnelheden, het

efficiënte gasverbruik en de mogelijkheid om
substraten aan weerskanten van de hete dra-

den te plaatsen, terwijl de methode eenvoudig

opschaalbaar is en uit te breiden tot een in-line

productiesysteem.
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Figuur I I De relatieveVacenJscwoordenvoor mc-

SI zonnecellen met HWCVD SiNx met verschillende

NISi-verhoudlngen (ten opzichte van de cellen met

geoptimaliseerd PECVD SiNx). De waarden voor Vac en

Jsc zijn gemiddelden van vijf cellen.
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